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1.

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного
середовища» є формування у студентів необхідних знань та вмінь у галузі
світлового дизайну для вирішення світлопросторових задач. На основі вивчення
питань світлокольорової організації нічного простору міста та технічних аспектів
реалізації проектів.
2. Міждисциплінарні зв’язки
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: джерела світла, світлові
прилади, фізіологічна оптика і колориметрія.
3. Результати навчання
Програмний результат
навчання

Методи
навчання

Форми
оцінювання

ПРН 30. Використовувати
нормативно-технічну
документацію
щодо
виконання
проекту
розробки освітлювальної
установки будівлі, систем
зовнішнього освітлення,
декоративно-художнього
та
рекламного
призначення.

Словесні,
наочні,
практичні,
пояснювальноілюстративні.
Розв’язок задач.
Конспектування
лекцій.
Самостійна
робота.

Звіт з виконаних
лабораторних
робіт та усне
опитування.
Пояснювальна
записка
до
розрахунковографічної роботи.

ПРН
31.
Проводити
попереднє
технікоекономічне
обґрунтування проекту,
виконувати розрахунок і
проектування
освітлювальної установки
будівлі,
систем
зовнішнього освітлення,
декоративно-художнього
та освітлення рекламного
призначення відповідно
до технічного завдання з
використанням
засобів
автоматизації
проектування.

Результати навчання за
дисципліною

Вміти
розрахувати
початкову освітленість (на
момент пуску об’єкта в
експлуатацію).
Вміти
прогнозувати
кольороутворення об’єкта
ілюмінації
при
різних
джерелах світла.
Вміти
розрахувати
яскравість
об’єкта
ілюмінації
суцільного
спектра
випромінювання
для певного світлофільта.
Словесні,
Звіт з виконаних
Вміти
застосовувати
наочні,
лабораторних
принципі ілюмінації для
практичні,
робіт та усне різних
фасадів,
з
пояснювальноопитування.
урахуванням
їх
ілюстративні.
Пояснювальна
особливостей.
Розв’язок задач. записка до
Оволодіння
практично
Конспектування розрахункововідтворити
принцип
лекцій.
графічної роботи. цілісності образу при різних
Самостійна
варіантах
розташуванні
робота.
світильників.
Вміти графічно вказати
розташування
і
спрямування
світлових
приладів на плані об’єкта
ілюмінації.
Оволодіння
засобами
автоматизації проектування.
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4. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Світловий дизайн архітектурного середовища
Змістовий модуль 1. Історія появи та розвитку світлового дизайну
архітектурного середовища
В модулі розглядаються питання щодо принципів ілюмінації об’єктів та умови
її планування.
Змістовий модуль 2 Світло, зір та нічне середовище міста. Архітектура міста.
Модуль присвячений кольоровідображення об’єкт ілюмінації та його
сприйняття у вечірній час доби
Змістовий модуль 3 Основи світлового дизайну середовище міста. В модулі
розглянуті творчі засоби ілюмінації та тінь в світловому дизайні.
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу
Змістові модулі
МОДУЛЬ (семестр)
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3
РГР

Кількість годин
усього* лек. практ. лаб.
90
22
22
20
8
8
20
8
8
20
6
6
30
-

сам. роб.
46
4
4
8
30

6. Теми лекцій
Кількість
ауд. годин
Змістовий модуль 1 Історія появи та розвитку світлового дизайну
архітектурного середовища
Тема
1.
Введення. Мета вивчення курсу та основні
2
Історичні аспекті появи завдання. Питання, щодо появи
світлового
дизайну світлового дизайну архітектурного
архітектурного
середовища. Етапи виникнення.
середовища.
Тема 2. Принципи Принцип
цілісності
образу.
2
ілюмінації.
Принцип впорядкованості виду
ілюмінаційного об'єкта. Принцип
приховування
освітлювальної
арматури.
Принцип
посилення
округлості
об'єкта.
Принцип
акцентування
граней
взаємно
перпендикулярних стін об'єкта.
Принцип посилення глибини і
висоти об'єкта
Тема 3. ПлануваПоняття ілюмінації. Розгляд
2
ння ілюмінації в містах.
існуючих прикладів ілюмінації в
Тема

Зміст (план)
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містах світу.
Тема 4. Проектна
Графічні
позначки
для
2
документація
на наочного представлення ілюмінації.
ілюмінацію.
З чого складається документація та
як це представити.
Змістовий модуль 2 Світло, зір та нічне середовище міста. Архітектура
міста.
Тема 5. Основні
Світло, зір і нічна серед міст. Зорове
2
поняття світлології. Зорове сприйняття міського середовища при
сприйняття міського
штучному світлі.
середовища при штучному
світлі.
Тема 6. Кольорове Об’єктивні та суб’єктивні параметри
2
світло
в
нічному кольору.
Кольоропередача
від
середовищі міста.
різних джерел світла на різні
фасади. Питання гармонічності
об’єкта ілюмінації.
Тема 7. Архітектур- Основні та додаткові архітектурні
2
ні
стилі.
Історичні стилі. Часовий проміжок винесення
аспекти появи та основні певного стилю та його характерні
характерні риси.
риси.
Тема 8. Об’єкти Ілюмінація
мостів.
Ілюмінація
2
ілюмінації.
культових
об'єктів.
Ілюмінація
архітектурних
комплексів.
Ілюмінація
сучасних
будівель.
Ілюмінація промислових об'єктів.
Ілюмінація
об'єктів
природи.
Ілюмінація фасадів з колонами.
Змістовий модуль 3 Основи світлового дизайну середовище міста.
Тема 9. Творчі Етапи
проектування.
Кількісні
2
засоби ілюмінації
параметри. Рекомендовані рівні
яскравості освітлення
Тема 10. Тінь в Планування тіней. Читання тіней.
2
світловому дизайні
Утворення кольорових тіней
Тема
11. Екологія світлового середовища
2
Освітлювальна
техніка міста. Класи захисту від пилу та
для світлового дизайну та води. Геометричні та фотометричні
норми
освітлення основи конструкції освітлювальної
зовнішнього освітлення.
техніки. Світлове забруднення.
Тема
Візуалізація об’єкта.

процесу
візуалізації.
12. Етапи
Моделювання геометрії об’єкта
ілюмінації.

2
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7. Теми лабораторних занять
Кількість
ауд.годин**
Змістовий модуль 1 Історія появи та розвитку світлового дизайну архітектурного
середовища
1. Розрахунок
1. Перевірка базових теоретичних
4
рекомендованих рівнів
знань з матеріалу лабораторної
яскравості освітлення на роботи
момент пуску об’єкта в
2. Виконання лабораторної роботи:
експлуатацію
отримання вихідних даних, для
проведення подальших розрахунків.
3. Виконання розрахунку початкової
освітленість (на момент пуску
об’єкта в експлуатацію)
4. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
2. Вивчення принципу
1. Перевірка базових теоретичних
4
цілісності образу
знань з матеріалу лабораторної
роботи
2. Виконання лабораторної роботи:
наочне
вивчення
принципів
цілісності образу.
3. Ознайомитися з можливими
видами візуалізації об’єктів, при
різному розташуванні світильників
(світлові
плями)
та
різних
світлофільтрів.
4. Зробити візуалізацію світлових
плям при підсвічування фігури
світлофільтрами
5. Виміряти освітленість світлової
плями.
6. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
Змістовий модуль 2 Світло, зір та нічне середовище міста. Архітектура міста.
3. Вивчення принципу
1. Перевірка базових теоретичних
4
підсилення округлості
знань з матеріалу лабораторної
об’єкта великих та малих роботи
форм
2. Виконання лабораторної роботи:
використавши світильники, освітити
кулю,
конус
та
циліндр.
3. Реалізувати принцип підсилення
округлості об’єкта.
4. Виміряти освітленість на об’єкті
Тема

Зміст (план)
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освітлення з різних сторін (світлої та
темної).
5. Зробити візуалізацію фігури при
підсвічуванні
різними
світлофільтрами.
6. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
4. Вивчення принципу
1. Перевірка базових теоретичних
4
акцентування граней
знань з матеріалу лабораторної
взаємно
роботи
перпендикулярних стін
2. Виконання лабораторної роботи:
використавши світильники освітити
куб, піраміду та призму. Досягти
відчуття
об’ємно-просторової
композиції.
3. Виміряти освітленість на об’єкті
освітлення на перпендикулярних
гранях.
4. Зробити візуалізацію об’єкта при
підсвічуванні
різними
світлофільтрами.
5. Розрахувати яскравість об’єкта
6. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
Змістовий модуль Основи світлового дизайну середовище міста.
5. Вивчення принципу
1. Перевірка базових теоретичних
4
підсилення глибини і
знань з матеріалу лабораторної
висоти
роботи
2. Виконання лабораторної роботи:
використавши світильники освітити
конструкцію зі зміщеними
вертикальними площинами.
3 Виміряти освітленість на об’єкті
освітлення на перпендикулярних
гранях.
5. Розрахувати яскравість об’єкта
6. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
6.
Застосування 1. Перевірка базових теоретичних
2
принципів
ілюмінації знань з матеріалу лабораторної
для освітлення фасадів
роботи
2. Виконання лабораторної роботи:
Застосувати
вивчені
принципи
ілюмінації на макетах фасадів
будівлі.
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3. Створити об’ємно-просторову
композиції та проаналізувати її.
4. Оформлення звіту і захист
лабораторної роботи
8. Індивідуальне завдання (ІЗ)
Індивідуальне завдання – Розрахунково-графічна робота
Тема: Розробка проектної документації на ілюмінацію об’єкта
Мета: навчити студентів розробляти проектну документацію на ілюмінацію
об’єкта, у відповідності до заданих умов. Описати концепцію спроектованої
ілюмінації та підсилити світлопросторове сприйняття об’єкта у вечірній час доби,
застосувавши принципи ілюмінації, а також кольороутворення при різному
підсвічуванні. Навчити графічно вказувати розташування і спрямування світлових
приладів на плані об’єкта ілюмінації.
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання
- усне опитування;
- письмовий контроль (контрольні роботи);
- звіт з виконання лабораторних робіт;
- тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі
MOODLE;
- розв'язання експериментально-дослідних задач;
- захист розрахунково-графічних робіт.
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів
Змістові модулі
МОДУЛЬ (семестр)
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3
Індивідуальне завдання

усього
100
25
25
25
25

Максимальна кількість балів
практ.
лаб.
сам. роб.
60
40
20
5
20
5
20
5
25
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів
Види завдань та засоби контролю
Змістовий модуль 1
Лабораторна робота №1 (звіт з роботи, усний захист роботи)
Лабораторна робота №2 (звіт з роботи, усний захист роботи)
Завдання до самостійної роботи (усна відповідь на питання по
вивченому матеріалу)

Розподіл
балів*
25
10
10

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ1
Змістовий модуль 2
Лабораторна робота №3(звіт з роботи, усний захист роботи)
Лабораторна робота №4(звіт з роботи, усний захист роботи)
Завдання до самостійної роботи (усна відповідь на питання по
вивченому матеріалу)
Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ2
Змістовий модуль 3
Лабораторна робота №5 (звіт з роботи, усний захист роботи)
Лабораторна робота №6 (звіт з роботи, усний захист роботи)
Завдання до самостійної роботи (усна відповідь на питання по
вивченому матеріалу)
Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ3
Індивідуальне завдання ( РГР)
Підготовка розрахункової частини та оформлення пояснювальної
записки до РГР
Презентація та захист РГР
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ

2
3
25
10
10
2
3
25
10
10
2
3
25
18
7
100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балівза всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,диф. заліку
для заліку
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
Методичне забезпечення
1. Дистанційний курс Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=891
2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та
заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. :
О. М. Діденко, П. П. Говоров. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 39 с. –
Режим доступу : https://eprints.kname.edu.ua/50274/
Рекомендована література та інформаційні ресурси
1. Діденко О. М. Конспект лекцій з курсу «Світловий дизайн архітектурного
середовища» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / О.М, Дідено; Харк. нац.
унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О.М, Бекетова, 2019. – 87 с.
2. Жаган В. Ілюмінація об’єктів/пер. с пол. – Львов: ЕКОінформ, 2006, 242с.
3. Шепетков Н.И. Световой дизайн города / Н.И. Шепетков.: Учеб.
Пособие _ М. : Архитекура-С, 2006 – 320 с.
4 Карась В. І. Короткі відомості з фізіологічної оптики та колорометрії:
підручник / В. І. Карась, П. І. Неєжмаков; Харк. нац. універ. міськ. госп-ва ім.
О.М. Бекетова – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017, 198 с. з ілюстр.
5. Лісна О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища: навч.
посібник / О. І. Лісна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 275 с.
6. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга.
3-е изд. перераб. и доп. – М. : Знак, 2006. – 972 с. – ISBN 5-87789-051-4.
7. Дизайн архитектурной среды. Ефимов А. В., Минервин Г. Б., Шимко В. Т.,
Ермолаев А. П., Щепетков Н. И., Гаврилина А. А., Кудряшев Н. К. – М. :
Архитектура-С, 2006 – 504с
Обладнання, устаткування, програмні продукти
Люксметр.
Світлофільтри.
Вимірювальна рулетка.
Штатив.
Фотоаппарат.
Программа «ColorWaves»
Проведення лабораторних робіт в лабораторії №704 «Світлового дизайну» кафедри
Світлотехніки і джерел світла
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

Аркуш актуалізації
Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута
та затверджена «Без змін»
Світловий дизайн архітектурного середовища
вид дисципліни, шифр за ОП

вибіркова,2.2.2.12

семестр

8-й (6-й)

кількість кредитів ЄКТС

3

форма підсумкового
контролю

залік

мова викладання, навчання та українська
оцінювання
кафедра

Світлотехніка і джерела світла

для здобувачів вищої освіти:
рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

14 Електрична інженерія

спеціальність

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Світлотехніка та дизайн світлового
середовища

освітня програма
форма навчання

денна

Завідувач кафедри __________________________________________________
яка забезпечує викладання дисципліни

«____»____________ 202_ року

___________________ (П.І. Неєжмаков)
підпис

Гарант Освітньої програми
«____»____________ 202_ року

прізвище та ініціали

___________________ (В.М. Охріменко)
підпис

прізвище та ініціали
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