
 

 

 

 

 

 

 

«СВІТЛОДИЗАЙН РОКУ – 2015» 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс світлових дизайнерів, що проходить в рамках Форуму LedLight’2015 

 Конкурс «Світлодизайн року» проводиться раз на два роки в рамках міжнародного 
Форуму LedLight'2015, присвяченого питанням розвитку світлотехнічної галузі та професії 
«світлодизайнер». 

Підсумки конкурсу підводяться авторитетним міжнародним журі із залученням провідних 
українських та зарубіжних фахівців у галузі світлотехніки і світлового дизайну. Постійний склад 
журі включає в себе Головного архітектора м. Харкова, Ректора Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Главу правління Спілки дизайнерів 
України. Остаточний склад журі визначається Організаційним комітетом конкурсу не пізніше 5 
березня 2015. Організаційний комітет конкурсу включає в себе представників кафедри 
світлотехніки та джерел світла Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, Спілки дизайнерів України та організаторів Форуму LedLight'2015. Голова 
організаційного комітету конкурсу - Ректор Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова. 

Конкурс проводиться на кращий дизайн-проект освітлення архітектурного середовища і 
концепт-розробку інноваційних світлотехнічних виробів, виконаних в 2014–2015 рр., за 
наступними напрямками: 

• Світлодизайн міста - погляд у майбутнє (суспільні споруди, музеї, церкви, пам'ятники та 
ін.). Конкурсні роботи розглядаються на рівні концепт-пропозицій по підвищенню якості 
світлового середовища сучасного міста. 

•  Архітектурне освітлення (суспільні споруди, музеї, церкви, пам'ятники та ін.) До 
конкурсу допускаються реалізовані проекти. 

• Інтер'єрне освітлення (торгові простори, ресторани і готелі, офісне освітлення, суспільні 
та житлові інтер'єри). До конкурсу допускаються реалізовані проекти. 

• Роботи студентів дизайнерських шкіл та навчальних закладів.  

• Дизайн-розробка світлового приладу. 

Проекти систем освітлення повинні бути реалізовані (крім шкільних і студентських 
робіт, а також робіт, представлених в номінації «Світлодизайн міста - погляд у майбутнє») і на 
конкурс подаються в електронному вигляді у форматі .tif або .jpg на будь-якому 



 

 

 

 

 

електронному носії. 

До проекту в обов'язковому порядку додаються заявка на участь та опис концепції 
освітлення українською та англійською мовами. 

Для студентів, обов'язково вказувати в заявці навчальний заклад, викладача 
(творчого або наукового керівника проекту), якщо представлена робота була 
підготовлена в рамках навчального процесу (курсова, диплом, проектування). 

Зображення не повинні містити підпису, логотипу компанії та іншої інформації, 
що вказує на автора роботи. 

У конкурсі беруть участь лише українські автори. Участь у конкурсі безкоштовна. Участь 
заборонено членам журі та їх родичам, а також спонсорам. 

Заявка на участь у конкурсі та роботи на електронному носії повинні бути 
представлені не пізніше 15 квітня 2015 року в Оргкомітет конкурсу за адресою: 61002, 
Харків, вул. Революції, 12, к. 612 (Кафедра світлотехніки і джерел світла Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова). 

Після завершення збору конкурсних робіт комісія конкурсу при необхідності проводить 
попередній відбір робіт для оформлення ними стенду конкурсу на виставці. Право відбирати 
конкурсні роботи на виставковий стенд конкурсу з числа робіт, що надійшли до 
організаційного комітету, залишається за комісією конкурсу. Комісія конкурсу формується з 
фахівців в області світлотехніки і світлового дизайну, запропонованих організаційним 
комітетом конкурсу. 

Журі оцінює конкурсні роботи по кожному з напрямків окремо. Робота журі відбувається 
в закритому режимі на стенді конкурсу. 

Критерії оцінки для систем освітлення: 

 цілі проекту 
 відповідність світлотехнічним вимогам і нормам освітлення 
 оригінальність дизайну: естетика освітлення, новаторство, застосування останніх 
досягнень науки і техніки 

 енергоефективність та експлуатація: чи враховані проблеми енергоефективності, 
зручності монтажу та експлуатації 
 екологічність: чи враховує проект проблеми світлового забруднення, впливи на 
навколишнє середовище, утилізації обладнання 
 фінанси: економічне значення проекту, скільки було витрачено на проект, які додаткові 
витрати заплановані?  

 додаткове значення: соціальне значення проекту, вплив на імідж об'єкта освітлення, 
здоров'я людей, залучення клієнтів, прибутковість та інше 

 загальне враження: коротка інформація, фотографії, і т.д. 

Всі учасники отримають дипломи «Учасників конкурсу «Світлодизайн року 2015». 
Переможці конкурсу отримають дипломи переможців та призи від спонсорів Форуму 
LedLight'2015. Переможці конкурсу в номінації «роботи студентів дизайнерських шкіл та 
навчальних закладів» отримають премії. 

Нагородження проходитиме під час Міжнародного Форуму LedLight’2015. 

 

 

 ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
вул. Революції, 12, Харків, Україна, 61002. 

Тел. (+38 057) 707-32-42; Факс: (+38 057) 706-15-54 
E-mail: ledlight-2015@mail.ru 


