
Завдання для самостійної роботи  
з дисципліни «Фотоакустика низькорозмірних систем»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 
 

для студентів  
4 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціалізація «фізичне матеріалознавство» 
спеціальність – 102 «Фізика та астрономія» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
викладач: доц. Козаченко В.В. (електронна пошта –victorc@univ.kiev.ua) 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 
двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи. Під час 
першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити 
запропоновані питання визначених тем 1-2 (перелік тем та питань наведено 
нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
письмові відповіді на 5 контрольних запитань. Відповіді надсилаються у 
вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути 
надіслані на вказану вище електронну адресу не пізніше 6 лютого 2018 р. 
Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 
балів зараховується при правильних відповідях всі запропоновані запитання. 
Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають розв’язати запропоновані задачі. Для підтвердження 
виконання завдання студенти мають надіслати письмовий розв’язок задач. 
Розв’язок надсилається у вигляді друкованого тексту в форматі Wordз 
графіками у форматі *.opj. Матеріали мають бути надіслані викладачу не 
пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах. 
Максимальна кількість балів може бути зарахована студенту при 
правильному розв’язку задачі без зауважень та обґрунтуванні відповіді. 
Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 
етапу. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для здачі 
іспиту з дисципліни «Фотоакустика низькорозмірних систем». Максимальна 
кількість балів, яку може отримати студент за виконання самостійної роботи, 



10 балів.  
 

Теми для самостійного опрацювання 
1. Відкриття фототермоакустичного ефекту. 
2. Розв'язок задачі про розподіл температури у зразку. 
3. Властивості теплових хвиль.  
4. Порівняння теплових хвиль з іншими типами хвиль. 
5. Оптичні методи реєстрації змінної складової температури. 
6. Радіаційні методи реєстрації змінної складової температури. 
7. Методи безпосереднього контролю температури. 
8. Вплив параметрів п'єзоперетворювача на фототермоакустичний сигнал. 
9. Дослідження фазових переходів фототермоакустичним методом. 

 


