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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 
Дисципліна «Дизайн систем освітлення» дає уявлення про всі розділи 

світлотехніки та їх взаємозв’язок, основні засади для створення 

декоративно-художнього світлового середовища міста, загального 

зовнішнього та внутрішнього освітлення на основі сучасних світлових 

приладів.  

Світлотехніка та джерела світла - галузь науки і техніки, що здійснює 

теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на удосконалення 

існуючих та розробці нових джерел оптичного випромінювання, підвищення 

ефективності перетворення електричної енергії у світлову, поліпшення 

світлового середовища перебування людини. 

Курс «Дизайн систем освітлення» носить важливий характер при 

здобуванні студентами знань з галузі електротехніки. Вміння застосовувати 

сучасні засоби світлотехніки, методи та засоби проектування штучного 

освітлення допоможе сформувати повноцінних фахівців для галузі 

електротехніки. 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів знань та вмінь в 

галузі світлотехніки та світлового дизайну зокрема, методами проектування 

штучного освітлення, основними вимогами і нормами до штучного 

освітлення, творчими властивостями освітлення і засобами художньої 

виразності, необхідних у подальшій професійній діяльності. 

Завдання  

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:  

  ознайомитися з основами світлотехніки;  

  вивчити принципи побудови джерел світла і світлових пристроїв;  

  ознайомитися з принципом утворення декоративно-художнього освітлення..  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 основні поняття світлотехніки, фізичні основи роботи різних джерел світла та 
сфери їх використання; 

 принципи проектування систем внутрішнього, зовнішнього освітлення, а 
також світлової ілюмінації та архітектурно-декоративного освітлення. 

 загальні основи світлового дизайну, методи освітлення, прийоми і засоби 
зовнішнього декоративно-художнього освітлення. 

У результаті вивчення дисципліни потрібно вміти : 

 визначати загальні задачі освітлення;  

 розраховувати системи зовнішнього і внутрішнього освітлення, здійснювати 
вибір джерел світла та світлових приладів; 

 розробляти проекти декоративного освітлення, моделювати. 
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Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40 
 

Компетентності 

К11. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР). 

К17. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, 

стандартів і технічного завдання.  

К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем 

ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення 

втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні 

та використанні. 

ПР22. Уміти здійснювати роботи з інжинірингу електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних обꞌєктів. 

 

Структура навчальної дисципліни 
Модулів – 2 
Змістовних модулів – 2 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ СВІТЛОТЕХНІКИ 
 
Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні заняття – 6 год. 
Практичні заняття – 6 год. 
Самостійна робота – 57 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Практичні заняття – 6 год. 
Самостійна робота – 51 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 
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метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор, моделювання в 
програмному середовищі DIALux. 

 
Тема 1. Основні поняття світлотехніки. 

Результати 
навчання 

ПР 19 
ПР22 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. – 2 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 2 
 

Література: 
[1,3,10-12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

Опис теми Природа оптичного випромінювання. Світлотехнічні величини і одиниці. Фотометричні 
властивості тіл. Світлові вимірювання.  

Лабораторна робота № 1. Знайомство з комп’ютерним середовищем для моделювання систем 
освітлення. Моделювання системи внутрішнього освітлення. 

Практична робота № 1. Визначення основних світлотехнічних характеристик 

Тема 2. Світло та зорове сприйняття світлового середовища. 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Література: 
[1,3,10] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 

Опис теми Око як приймач випромінювання. Спектральна чутливість органа зору. Зорове сприйняття 
середовища при штучному освітленні. Інформаційна функція світла. 

 

Тема 3. Джерела світла та їх характеристики. 

Результати 
навчання 

ПР 09 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
 
заочна 
лекції – 0,2 
 

Література: 
[1,3,10] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 

Опис теми Теплові джерела світла. Будова ламп розжарювання, матеріали для виготовлення, фізичні 

процеси і термін служби. Використання галогенного циклу і газонаповнених лампах 

розжарювання. Класифікація і маркування теплових джерел світла. Типи розрядних ламп. . 

Класифікація, маркування і основні параметри розрядних ламп. Світлодіодні джерела світла, 

принцип роботи, переваги та недоліки, види світлодіодних ламп. 

Тема 4. Внутрішнє освітлення 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 

Література: 
[1-3, 9-12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40


7 

 

практ. – 2 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 2 
 

Опис теми Елементи та параметри внутрішнього освітлення. Нормування кількісних та якісних 

параметрів освітлення. Вибір світлових приладів, установок і систем внутрішнього освітлення. 

Характеристики і класифікація світильників, класи захисту. Методи розрахунку електричного 

освітлення.  

Лабораторна робота № 2. Проектування системи внутрішнього освітлення адміністративної 

будівлі. 

Практична робота № 2. Розрахунок внутрішнього освітлення. 

Тема 5. Зовнішнє освітлення. 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. – 2 
заочна 
лекції – 0,2 
практ. – 2 
 

Література: 
[1-3, 9-10] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 

Опис теми Джерела світла та світлові прилади для зовнішнього освітлення. Функціональне освітлення. 

Освітлення вулиць, площ, пішохідних зон, автомобільних тунелів. Освітлення відкритих 

робочих ділянок. Загальні принципи і нормування архітектурного освітлення. Освітлення 

мостів, транспортних споруд.  

Лабораторна робота № 3. Розробка системи освітлення доріг і загального зовнішнього 

освітлення. 

Практична робота № 3. Розрахунок зовнішнього освітлення. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОСВІТЛЕННЯ 

Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Лабораторні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 22 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Самостійна робота – 31 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий метод, 

навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідницьких 
завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор, моделювання в програмному 

середовищі DIALux. 
 

Тема 6. Основи світлового дизайну. 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
 

Література: 
[5,8] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
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заочна 
лекції – 0,33 
 

Опис теми Методи освітлення. Критерії вибору об’єкта освітлення. Творчі властивості освітлення. Етапи 

проектування. Цілісність візуального сприйняття об’єкту. 

Тема 7. Архітектурно-декоративне освітлення 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,33 
 

Література: 
[4-9,11-12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 
 
 

Опис теми Прийоми і засоби зовнішнього декоративно-художнього освітлення. Технологія декоративно-

художнього освітлення елементів архітектурного середовища. Засоби художньої виразності. 

Динаміка освітлення. 

Лабораторна робота № 4. Моделювання освітлення фасаду будівлі. 
Тема 8. Декоративне освітлення інтер’єрів 

Результати 
навчання 

ПР 19 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,33 
 

Література: 
[4-9,11-12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40  

 
 

Опис теми Принципи декоративно-художнього освітлення інтер’єрів. Насиченість приміщення світлом. 
Розподіл яскравості в інтер’єрі. Світло і колір в інтер’єрі. Освітлення для ідентифікації. Способи і 
прийоми освітлення інтер’єрів. 

Лабораторна робота № 5. Розробка системи декоративного освітлення торгового приміщення 

 

 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
Володіння професійною термінологією. Вміння працювати в колективі. 
Навички здійснення безпечної діяльності. 

Форми та методи навчання 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація.  
Засоби навчання: презентації, моделювання систем освітлення в 
програмному середовищі DIALux. 

Порядок та критерії оцінювання 
 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=40
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досягнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Для 
визначення рівня засвоєння здобувачами освіти матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: оцінювання за виконання 
лабораторних та практичних робіт; опитування при захисті лабораторних та 
практичних робіт; оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий 
контроль. 
Сума балів = 100:  
60 – поточна робота;  
40 – модульний контроль;  
Розподіл балів:  
а) Відвідування лекцій: 8 балів – 1  бал за  лекцію  
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й модульний контроль 20 
балів, 6 тиждень, 2-й модульний контроль 20 балів, 12 тиждень;  
в) Лабораторні роботи: 40 балів, 8 балів за лабораторну роботу: 3 бали –
робота під час заняття; 3 бала – захист лабораторної роботи (усне 
опитування); 2 бали –вчасно зданий звіт.  
г) Практичні заняття: 12 балів, 4 бали за практичне заняття: 3 бали – 
виконання домашнього завдання; 1 бал – робота на занятті. 
Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах тощо) 10 балів.  
Результати поточного контролю у семестрі оцінюються за шкалою 
[0...100] балів.  
Нормативні документи:  
 

Поєднання навчання та досліджень 
Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до написання та реалізації 
наукових робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт 
всеукраїнських та міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, 
участь в щорічній міжнародній науково-практичній конференції 
«Моделювання, керування та інформаційні технології», участь в 
студентських олімпіадах на базі кафедри Автоматизації, електротехнічних 
та комп’ютерно-інтегрованих технологій, інституту Автоматики, 
кібернетики та обчислювальної техніки, Національного університету 
водного господарства та природокористування та інших закладів освіти 
та фірм партнерів. 

Інформаційні ресурси 
Базова література 

1. Зеленков І.А. Фотометрія: навчальний посібник. – К.: НАУ, 2003. –  212 
с.  

2. Кузнєцов Є.М.  Світлові вимірювання: навчальний посібник для ВНЗ І-
ІІ рівнів акредитації зі спеціальності “Виробництво 
електроосвітлювальних приладів і установки”// Є.М. Кузнєцов. – 
Полтава:2005. – 88 с. 

3. Шашлов А. Б. Основы светотехники: учебник для вузов/ А.Б. Шашлов. 
– М.: Логос, 2011. – 256 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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4. Жаган В. Ілюмінація об’єктів / пер. з пол. – Львів: ЕКОінформ, 2006. – 
242 с. 

5. Щепетков Н. И. Световой дизайн города: Учеб.пособие. – М.: 
Архитектура-С, 2006. – 320 с. 

6. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской 
среды – М.: Архитектура-С, 2006. – 384 с. 

7. Искусство освещения города: Сб. статей //Под ред. Ю. Б. Айзенберга 
– М.: Знак, 2002. - 112 с. 

8. Лесная О. И. Декторативно-художественное освещение 
архитектурной среды: Учеб.пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – 283 с. 

Допоміжна 
9. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення 
10. Справочная книга по светотехнике // Под ред. Ю. Б. Айзенберга. 

3-е изд. перераб. и  доп. М.: Знак. 2006.- 972 с. 
Інформаційні ресурси 

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Дизайн систем освітлення» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 
програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
та «Smart-енергетика та електромобільність» спеціальності 144 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм 
навчання [Електронне видання] / Кулик Н. І. – Рівне : НУВГП, 2021. – 
42 с. ]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/19848/  

12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Дизайн систем освітлення» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 
програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» усіх форм навчання [Електронне видання] / Кулик Н. 
І. – Рівне : НУВГП, 2020. – 39 с. ]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18090/  

Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення 
дисципліни здійснюється згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура 
перездачі модулів здійсняються згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуяться на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 
Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 

освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 

відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Наприклад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19848/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18090/
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платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. 

Знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даного освітнього компоненту та бути перевірені в 

підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу 

надають Мельник Р.І., головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ 

«Високовольтний союз - РЗВА», Кулик Б.А. енергетик цеху аміачної селітри 

ПрАТ «Рівнеазот». 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з 

питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших 

наведена у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаються 

списування при виконанні поточних завдань, а також під час проведення 

поточного та підсумкового контролю знань – модулів, заліків, екзаменів. У 

випадку виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані 

санкції у вигляді зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права 

подальшого виконання завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та 

відповідність показникам забезпечення якості вищої освіти регламентовано 

НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 

https://naqa.gov.ua/ Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/vyo/dokumenti 

Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком 
відпрацювань або консультацій, які публікуються на сторінці кафедри 
АЕКІТ: https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний 
матеріал опрацьовуються самостійно з використанням матеріалів, що 
наведені на сторінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть 
використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки, але виключно 
для навчання. 

Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляє зміст даної навчальної 
дисципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх 
досягнень в галузі. Така ініціатива може бути підставою для отримання 



12 

 

додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаються 
документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні 
інформаційні ресурси, які можуть використовувати студенти для вивчення 
даної дисципліни: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
  

Лектор: доцент                                                              Кулик Н.І. 
 


