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1. Мета курсового роботи 

 

Метою курсової роботи є  набуття практичних навичок проектування 

систем внутрішнього освітлення будівель різного функціонального призначення, 

що будуть застосовуватися у подальшій проектній практиці. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Виконання курсового проекту (роботи) безпосередньо спирається на 

наступні дисципліни: «Основи світлотехніки», «Джерела світла», «Світлові 

прилади»,  «Фотометрія», «Світлотехнічні установки та системи» 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ВПРН 23. 

Проводити 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту, 

виконувати 

розрахунок і 

проектування 

освітлювальної 

установки будівлі, 

систем освітлення 

утилітарного, 

декоративно-

художнього та 

рекламного 

призначення 

відповідно до 

технічного 

завдання з 

використанням 

нормативно-

технічної 

документації і 

засобів 

автоматизації 

проектування 

Практичний 

(розрахунок 

основних техніко-

економічних 

показників 

системи 

освітлення, 

розрахунок 

кількісних і 

якісних показників 

освітлення) ; 

частково-

пошуковий (пошук 

оптимального 

варіанту 

світлотехнічного 

обладнання); 

інформаційно-

комп’ютерний  

(моделювання і 

розрахунки 

освітлювальної 

установки) 

 

Перевірка і 

оцінювання 

індивідуальних 

завдань за темою 

курсової роботи. 

Оцінювання 

оформлення 

пояснювальної 

записки, 

ілюстративної 

частини, 

презентації і 

захисту курсової 

роботи. 

 Виконувати 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту з 

урахуванням 

сучасних вимог і 

тенденцій 

проектування, 

проводити 

моделювання і 

розрахунки 

основних 

параметрів 

освітлювальної 

установки  із 

застосуванням 

світлотехнічного 

програмного 

забезпечення, 

Оформлювати 

проекти 

освітлення 

будівель із 

застосуванням 

графічних 

програм. 



4. Програма курсової роботи 

 

Змістовий модуль 1 Загальна характеристика будівлі. Вибір 

нормованих характеристик і елементів  
 

Загальна технічна характеристика об’єкту, для якого виконується 

проектування освітлювальної установки, і аналіз зорових робіт. Вибір нормованих 

характеристик, джерел світла, світлових приладів, системи освітлення. 
 

Змістовий модуль 2  Світлотехнічний розрахунок освітлювальної 

установки  
 

Уточнення параметрів джерел світла і світильників. Розрахунок потужності 

освітлювальної установки будівлі із застосуванням програми DIALux. 

 

Змістовий модуль 3 Розрахунок якісних характеристик освітлювальної 

установки 

 

Розрахунок якісних характеристик освітлювальної установки, що 

нормуються в приміщеннях будівлі, для якої розробляється освітлювальна 

установка. 

 

5. Структура курсового проекту (роботи) і розподіл часу  

Змістові модулі Кількість годин 

(самостійна робота) 

МОДУЛЬ (семестр) 60 

Змістовий модуль 1 15 

Змістовий модуль 2   15 

Змістовий модуль 3   15 

Підсумковий семестровий контроль 15 

 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю: 

- перевірка і оцінювання індивідуальних завдань за темою курсової роботи; 

 

Методи модульного контролю: 

- перевірка і оцінювання розділів курсової роботи; 

 

Методи підсумкового контролю: 

- оцінювання оформлення пояснювальної записки, ілюстративної частини, 

презентації і захисту курсової роботи. 
 



Структура курсової роботи і розподіл балів 
 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ (семестр) 100 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2   20 

Змістовий модуль 3   20 

Підсумковий  семестровий контроль 40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 10 

Уточнення характеристик об’єкта для проектування ОУ. Технічна 

характеристика об’єкта. Робота з чинними галузевими нормами і 

стандартами на проектування внутрішнього освітлення 

5 

Заповнення світлотехнічної відомості 5 

Змістовий модуль 2 30 

Світлотехнічний розрахунок ОУ (інженерні методи) 10 

Комп’ютерне моделювання ОУ і розрахунок 20 

Змістовий модуль 3 20 

Розрахунок показника дискомфорту (показника засліплення) ОУ 10 

Розрахунок циліндричної освітленості. Перевірка коефіцієнта 

пульсації 

10 

Підсумковий семестровий контроль – публічний захист 40 

Оформлення пояснювальної записки згідно вимог 10 

Ілюстративна частина 10 

Презентація 10 

Захист роботи 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

100-бальна шкала Рівень компетентності 
Чотирибальна шкала 

Захист курсової роботи 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній  задовільно 

60-63 

35-59 
низький незадовільно 

0-34 



7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс СВІТЛОТЕХНІЧНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ  

[Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=162 

2. Васильєва Ю. О., Ляшенко О. М. Методичні рекомендації для проведення 

практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни  
«Світлотехнічні установки та системи» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://eprints.kname.edu.ua/59191/ 

3. В. С. Чернець. О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, Д.П. Зубков. Методичні вказівки 

до виконання курсового проекту з дисципліни «Світлотехнічні установки та 

системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua/41156/ 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 
 

1. Назаренко Л. А. Світлотехнічні розрахунки: навч. посібник /  

Л. А. Назаренко, Т. В. Можаровська, В. С. Чернець ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 142 

с.  https://eprints.kname.edu.ua/48568/ 

2. Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5 – 28 – 2018 : Держбуд України 

чинний з 01.01.2019. – К. : Держ. комітет України з будівництва та 

архітектури, 2018. – 76 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page.html?id_doc=79885 

3. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне       

освітлення. – К: 2017. http://surl.li/cytis 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua  

2. Офіційний сайт компанії Philips / Режим доступу:  

https://www.lighting.philips.ua/ru/home 

3. Офіційний сайт корпорації ВАТРА. Режим доступу:  https://vatra.ua/ukr/ 

4. Сайт розробника програми DIALux [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dialux.de/ 
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