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1. Мета дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сценічне освітлення та світлові 

ефекти» є формування теоретичних знань і практичних навичок в області 

сценічного освітлення, постановки та розробки світлових ефектів, режисури 

світла.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Інформаційні технології 

в світлотехніці» 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ВРН 7. Розробляти 

світлове оформлення 

сценічних постанов із 

відповідними 

світловими ефектами 

при використанні 

сучасного 

світлотехнічного 

обладнання і систем 

керування. 

Cловесні, 

наочні, 

практичні 

 

Усне і 

письмове 

опитування, 

диференційний 

залік 

Розробляти і 

планувати світлове 

оформлення 

театральних і 

сценічних постанов 

з використанням 

сучасних прийомів і 

засобів освітлення 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

          Модуль 1. Cценічне освітлення та світлові ефекти 

 

Змістовий модуль 1. Сценічний простір. Комплекс світлотехнічного 

обладнання сцени.  

Розглянуті питання щодо основних понять сценічного простору і засобів його 

освітлення. 

 

Змістовий модуль 2. Колір у театральному освітленні. 

Розглянуті питання щодо визначальної ролі кольору при проєктуванні 

театрального і сценічного освітлення 

 

         Змістовий модуль 3. Художні завдання та прийоми сценічного освітлення. 

Розглянуті питання щодо технології сценічного освітлення з акцентом на 

конкретні сценічні і театральні постанови. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 16 32  102 

Змістовий модуль 1 45 6 10  29 

Змістовий модуль 2   45 4 12  29 

Змістовий модуль 3 45 6 10  29 

Підсумковий контроль 15 - -  15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Історія театрального 

освітленні. 

Місце світла у театральному 

освітленні. Прийоми запалення 

вогнів у театрі при свічному 

освітленні у 16 столітті. Газове 

освітлення у Європейських театрах 

ХVIII століття. Друммондове світло 

у театрах 18-19 століття. 

Однолампова і багатолампова 

системи кольорового освітлення у 

Європейських театрах ХVIII 

століття. Романтичний і 

драматичний театр у XVIII—XIX 

століть. Світло в театрі кінця XIX 

століття.     

1 

Організація спектаклю Поняття світлової партитури. 

Документація, що стосується 

підготовки світлотехнічного 

обладнання до спектаклю. 

Документація, що стосується 

безпосереднього проведення 

спектаклю. Графік випуску 

спектаклю.  

1 

Театральні приміщення Класифікація театральних 

приміщень. Класифікація приладів 

для театрального освітлення.  

Верхнє освітлення сцени. 

Оснащення софітів. Бічне 

освітлення. Фронтальне освітлення. 

Колір у постановочному освітленні 

сцени.   

2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Призначення 

театральних світлових 

приладів. 

Призначення театральних світлових 

приладів. Вимоги до театральних 

світлових приладів.   

1 

Театральні прилади Театральні прожектори.  

Низковольтні театральні 

прожектори. Лінзові театральні 

прожектори. Юстування світлових 

приладів. Прожектори з лінзой 

Френеля. Лінзові прожектори з 

конденсором. Профільні 

прожектори. Системи управління 

світлом. Дімери. Система 

управління театральним 

освітленням. 

1 

Змістовий модуль 2 

Колір у театральному 

освітленні 

Колір і його сприйняття у 

сценічному освітленні. Змішення 

кольорів і світлофільтри. Колірні 

уподобання глядачів. Сприйняття 

кольору. Колірні контрасти.   

4 

Змістовий модуль 3 

Художні підходи у 

театральному 

освітленні 

Імпресіонізм у театральному 

освітленні.  Символізм у 

театральному освітленні.  

Експресіонізм у театральному 

освітленні. Конструктивізм у 

театральному освітленні.  

2 

Особливості освітлення 

ділянок сцени. 

Глядацьке сприйняття і можливості 

театральної техніки. Фронтальне 

освітлення. Основні схеми 

освітлення. Загальне освітлення. 

Освітлення фактур. Робота з одним 

джерелом світла. Освітлення 

обличчя актора.  

2 

Освітлення декорацій. 

Поняття перспективи. 

Освітлення натюрмортів. 

Освітлення площинних декорацій. 

Освітлення об’ємних декорацій. 

Освітлення павільонних декорацій. 

Освітлення тюля і аплікацій. 

Світлова композиція. 

Закономірності і засоби світлової 

композиції. Виявлення простору за 

2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

методом перспективи. Повітряна 

перспектива. 

 

7. Теми лабораторних занять  
«не передбачено» 

8. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Світильники 

театрального 

освітлення 

Прожекторна техніка: види світлові 

прилади, управління ними і вимоги 

до спектрального складу джерел 

світла 

4 

Змістовий модуль 2   

Колірні світлофільтри. 

Дослідження 

спектральної кривої 

пропускання. 

Розрахунок спектрального показника 

пропускання світлофільтра, що 

використується у світловому приладі 

для створення колірної картини 

спектаклю 

4 

Колірні світлофільтри. 

Колориметричні 

розрахунки. 

Розрахунок координат кольоровості 

випромінювання, що пройшло крізь 

світлофільтр для створення колірної 

картини спектаклю 

4 

Колірні світлофільтри. 

Розрахунок 

інтегральних і 

ефективних 

характеристик. 

Розрахунок інтегрального і 

ефективного коефіцієнта 

пропускання світлофільтра що 

використується у світловому приладі 

для створення колірної картини 

спектаклю 

4 

Змістовий модуль 3 

Розробка конструкцій 

світлових приладів 

Імпресіонізм, символізм, 

експресіонізм та конструктивізм у 

театральному освітленні 

4 

Світлові ефекти  Методи створення світлових 

ефектів. Світлові прилади для 

створення світлових ефектів. 

6 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
«не передбачено» 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Методи поточного контролю: 

- усне або письмове опитування; 

Методи модульного контролю (за змістовими модулями): 

- усне або письмове опитування; 

- тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

Методи підсумкового семестрового контролю:  

- підсумковий контроль - диференційний залік в письмовій формі відповіді 

на 2 теоретичні питання або тестування у віртуальному освітньому середовищі на 

платформі MOODLE. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 35 - 15 50 

Змістовий модуль 1 20 10 - 5 5 

Змістовий модуль 2   30 10 - 5 10 

Змістовий модуль 3   20 15 - 5 5 

Індивідуальне 

завдання 

- - - - - 

Підсумковий 

семестровий контроль 

30 - - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання № 1. Розвиток вимог до сценічного освітлення, 

прийомів, засобів освітлення (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 2.  Світильники, що працюють в різних зонах  

на освітлення сцени і театральних приміщень (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 3. Прожекторна техніка для сценічного 

освітлення (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 4. Комплекс світлотехнічного обладнання 

сцени (усне опитування) 
2 
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Практичне завдання № 5. Розрахунок спектрального показника 

пропускання світлофільтра, що використовується у світловому 

приладі для створення колірної картини спектаклю. 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 (Виконання світлотехнічного 

розрахунку) 

5 

Завдання до змістового модуля 1 (тестування у віртуальному 

середовищі MOODLE) 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Практичне завдання № 6. Дослідження спектральної кривої 

пропускання (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 7. Розрахунок спектрального показника 

пропускання світлофільтра, що використується у світловому приладі 

для створення колірної картини спектаклю (усне опитування) 

3 

Практичне завдання № 8. Колориметричні розрахунки (усне 

опитування) 

2 

Практичне завдання № 9 Розрахунок координат кольоровості 

випромінювання, що пройшло крізь світлофільтр для створення 

колірної картини спектаклю (усне опитування) 

3 

Практичне завдання № 10 Розрахунок інтегральних і ефективних 

характеристик (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 11 Розрахунок інтегрального і ефективного 

коефіцієнта пропускання світлофільтра що використується у 

світловому приладі для створення колірної картини спектаклю (усне 

опитування) 

3 

Завдання до самостійної роботи №2 (Виконання світлотехнічного 

розрахунку) 

5 

Завдання до змістового модуля 2 (тестування у віртуальному 

середовищі MOODLE) 

10 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання № 12. Імпресионізм, символізм у театральному 

освітленні (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 13. Експресионізм та конструктивізм у 

театральному освітленні (усне опитування) 

2 

Практичне завдання №  14. Художні задачі і прийоми сценічного 

освітлення (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 15. Основні типи освітлення і освітлення 

декорацій (усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 16 Світлова композиція і світлова партитура 

(усне опитування) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 (Виконання світлотехнічного 

розрахунку) 

5 

Завдання до змістового модуля 3 (тестування у віртуальному 5 
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середовищі MOODLE) 

Підсумковий контроль – диференційний залік (в одній з двох 

форм) 

30 

І. Письмовий 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

ІІ. Підсумковий тест – тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

100-бальна шкала 
Рівень 

компетентності 

Чотирибальна 

екзамен 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній задовільно 

60-63 

35-59 
низький не задовільно 

0-34 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1  Дистанційний курс CЦЕНІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВІ ЕФЕКТИ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=896  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Литвиненко А. С. Світлові прилади: навч. посібник для студентів вищих 

технічних навчальних закладів / А. С. Литвиненко, О. Л. Черкашина ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2015. – 125 с. 

2. 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.  

3. Назаренко Л.А. Якісна оцінка світлового середовища у приміщеннях за 

критерієм насиченості світлом / Л.А. Назаренко, Ю.О. Васильєва, О.М. 

Ляшенко // Метрологія та прилади. – 2016. – № 2. – С. 62-67. 

 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1873
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1873
http://eprints.kname.edu.ua/40865/
https://eprints.kname.edu.ua/48568/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mettpr_2016_2_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mettpr_2016_2_13
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Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Оригінальні розрахункові програми обробки даних спектральних 

вимірювань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1873  

2. Stage Lighting for Students [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://surl.li/dnpwt 

3. Learn Stage Lighting [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://learnstagelighting.com/ 

 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1873
http://surl.li/dnpwt
https://learnstagelighting.com/

