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1. Мета дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та 

системи» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 

проектування освітлювальних установок будівель і споруд. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні  

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

«Фотометрія»  

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ПРН 06. 

Застосовувати 

прикладне програмне 

забезпечення, 

мікроконтролери та 

мікропроцесорну 

техніку для вирішення 

практичних проблем у 

професійній 

діяльності.  

ПРН 17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування 

і технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж.  

 

Cловесні, 

наочні, 

практичні 

 

Усне та 

письмове 

опитування, 

Оцінювання 

звітів з 

лабораторних 

робіт, 

екзамен 

Застосовувати 

прикладне програмне 

забезпечення для 

вирішення питань 

систем освітлення  

при проєктуванні і 

реконструкції 

електротехнічних 

систем будівель. 

Оформлювати 

проекти освітлення 

будівель із 

застосуванням 

графічних програм. 

Виконувати 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту з 

урахуванням 

сучасних вимог і 

тенденцій 

проектування, 

проводити 

моделювання і 

розрахунки основних 

параметрів 

освітлювальної 

установки. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Світлотехнічні установки та системи 

 

Змістовий модуль 1. Нормування світлотехнічних установок.  

 

Розглянуті питання щодо нормування світлотехнічних установок, ознайомлення з 

чинними нормативними документами щодо освітлення будівель і споруд. 

 

Змістовий модуль 2. Світлотехнічні розрахунки 

 

Розглянуті питання виконання світлотехнічних розрахунків параметрів систем 

освітлення будівель і споруд. 

 

Змістовий модуль 3. Проектування світлотехнічних установок будівель 

 

Розглянуті питання проектування світлотехнічних установок будівель і споруд, 

застосування спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  180 30 14 30 106 

Змістовий модуль 1 60 10 4 10 36 

Змістовий модуль 2   60 10 6 10 34 

Змістовий модуль 3 45 10 4 10 21 

Підсумковий семестровий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Мета і завдання 

нормування СУ. 

Принципи, критерії  і 

методи нормування СУ. 

1. Мета і завдання нормування 

СУ.  

2. Принципи, критерії  і методи 

нормування СУ.  

3. Методи прямого і непрямого 

нормування. 

2 

Нормування за 

видимістю. Порогові 

характеристики 

зорового процесу та 

методи їх вивчення. 

1. Нормування за видимістю.  

2. Порогові характеристики 

зорового процесу та методи їх 

вивчення. Видимість та 

розрізнюваність.  

2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Видимість та 

розрізнюваність. 

Урахування 

спектрального складу 

випромінювання при 

нормування 

світлотехнічних 

установок. Вибір 

нормованої 

фотометричної 

характеристики. 

3. Урахування спектрального 

складу випромінювання при 

нормування світлотехнічних 

установок.  

4. Вибір нормованої 

фотометричної характеристики. 

Нормування кількісних 

і якісних характеристик 

освітлення. Структура 

нормативних 

документів. 

Нормування 

освітлювальних 

установок  за техніко-

економічними 

показниками. 

1. Нормування кількісних і якісних 

характеристик освітлення.  

2. Структура нормативних 

документів.  

3. Нормування освітлювальних 

установок  за техніко-економічними 

показниками.  

4 

Змістовий модуль 2 

Методи розрахунку 

кількісних показників 

СУ. 

1.Світлотехнічний розрахунок 

освітлювальних установок.  

2. Прямий і непрямий методи 

виконання розрахунку. 

3. Порядок виконання 

світлотехнічного розрахунку із 

застосуванням спеціалізованих 

програм 

2 

Методи розрахунку 

якісних показників СУ. 

1. Методи розрахунку показника 

дискомфорту. 

2.Методи розрахунку показника 

засліпленості. 

3.Методи розрахунку циліндричної 

освітленості. 

4.Перевірка коефіцієнту пульсації 

4 

Методи розрахунку 

розподілу світлового 

потоку ОУ від різних 

типів світлових 

елементів. 

1.Методи розрахунку розподілу 

світлового потоку ОУ від точкових 

світлових елементів. 

2.Методи розрахунку розподілу 

світлового потоку ОУ від лінійних 

світлових елементів. 

4 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

3.Методи розрахунку розподілу 

світлового потоку ОУ від світлових 

поверхонь. 

Змістовий модуль 3 

Об’єм та зміст 

проектних матеріалів. 

Оформлення проектів. 

1.Об’єм та зміст проектних 

матеріалів.  

2.Оформлення пояснювальних 

записок проектів освітлювальних 

установок. 

3.Оформлення робочих креслень 

проектів освітлювальних установок. 

2 

Вибір параметрів СУ 

будівель різного 

функціонального  

призначення. 

1.Критерії вибору джерел світла для  

будівель різного функціонального  

призначення. 

2.Критерії вибору світлових 

приладів для  будівель різного 

функціонального  призначення. 

3.Критерії вибору пускорегулюючої 

апаратури і драйверів для  будівель 

різного функціонального  

призначення. 

2 

Методи розрахунку 

потужності СУ. 

1.Метод коефіцієнта використання. 

2.Метод питомої потужності 

3.Метод глобальної освітленості 

2 

Світлотехнічне 

програмне 

забезпечення 

проектування і 

розрахунків ОУ. 

1. Загальні відомості про 

світлотехнічне програмне 

забезпечення проектування і 

розрахунків СУ.  

2. Особливості застосування 

світлотехнічних програм для 

моделювання інтер’єрів різних за 

призначенням приміщень. 

3. Вимоги до формування звітів з 

результатами розрахунку освітлення 

4 

Методи техніко-

економічної оцінки 

варіантів СУ. Основні 

рекомендації з 

енергозбереження  при 

проектуванні СУ. 

1.Методи техніко-економічної 

оцінки варіантів СУ.  

2.Основні рекомендації з 

енергозбереження  при 

проектуванні СУ, їх врахування при 

виконанні проектування і 

обстеження освітлювальних 

установок 

2 
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7. Теми лабораторних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Дослідження діючої 

освітлювальної 

установки приміщення 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2. Виконання лабораторної 

роботи: вимірювання основних 

нормованих показників 

освітлювальної установки 

3. Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Дослідження 

природного освітлення 

приміщень 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання основних нормованих 

показників природного освітлення в 

заданому приміщенні 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Дослідження 

коефіцієнта 

використання 

освітлювальної 

установки за 

експлуатаційних 

факторів 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

визначення експлуатаційних 

параметрів освітлювальної 

установки, що впливають на  

коефіцієнт використання. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

2 

Змістовий модуль 2   

Дослідження 

коефіцієнта 

використання 

освітлювальної 

установки відбитого 

світла 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання світлових величин  

освітлювальної установки відбитого 

світла, необхідних для визначення її 

коефіцієнта використання. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

 

Визначення 

експериментальним і 

аналітичним шляхом 

кількісних 

характеристик 

світлового середовища 

від точкових джерел 

світла на моделі 

освітлювальної 

установки 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання основних нормованих 

показників освітлювальної 

установки з точковими світловими 

елементами 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Експериментальне і 

аналітичне визначення 

кількісних 

характеристик 

світлового середовища 

від лінійних джерел 

світла на моделі 

освітлювальної 

установки 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання основних нормованих 

показників освітлювальної 

установки з лінійними світловими 

елементами 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Змістовий модуль 3 

Дослідження 

характеристик діючої 

ОУ і її техніко-

економічна оцінка 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

аналіз характеристик ОУ 

приміщення і техніко-економічна 

оцінка. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Дослідження діючої 

освітлювальної 

установки і виконання 

світлового аудиту 

споруди 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання основних нормованих 

показників освітлювальної 

установки  і проведення світлового 

аудиту. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Дослідження діючої 

освітлювальної 

1.Перевірка базових теоретичних 

знань з матеріалу лабораторної 
2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

установки 

відповідності якісних 

характеристики 

освітлення 

роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання основних нормованих 

показників освітлювальної 

установки  і виконання аналізу 

якісних характеристик світлового 

середовища. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 
 

8. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Принципи нормування. 

Мета та задачі  

нормування. Методи та 

критерії нормування СУ. 

Вибір нормованих 

характеристик СУ 

будівлі. 

1. Робота з  чинним ДБН. 

2. Вибір і занесення до 

світлотехнічної відомості основних 

характеристик ОУ 

2 

Вибір системи 

освітлення. Вибір 

освітленості та 

коефіцієнту запасу.  
Критерії вибору джерел 

світла і світлових 

приладів. 

1. Основні системи освітлення.  

2. Критерії вибору системи 

освітлення, нормованої освітленості 

і коефіцієнту запасу. Робота з ДБН.  

3. Критерії вибору джерел світла і 

світлових приладів для заданих 

інтер’єрів.  

4.  Робота з каталогами виробників 

світлового обладнання 

2 

Змістовий модуль 2   
Розміщення світлових 

приладів. 

Світлотехнічний 

розрахунок СУ. 

1. Способи розміщення світлових 

приладів при різних системах 

освітлення. 

2. Основи світлотехнічного 

розрахунку.  

2 

Методи розрахунку СУ. 3. Методи визначення параметрів 

СУ або світлового середовища  

4. Приклади виконання 

світлотехнічного розрахунку  

2 

Змістовий модуль 3 
Розрахунок показника 

дискомфорту і 
1. Методи і приклади розрахунку 

показника дискомфорту  
2 



10 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 
показника засліплення 2. Методи і приклади розрахунку 

показника засліплення 
Розрахунок 

циліндричної 

освітленості 

1. Методи і приклади розрахунку 

прямої складової циліндричної 

освітленості 
2. Методи і приклади розрахунку 

прямої складової циліндричної 

освітленості 

2 

Документація на 

проєкт освітлювальної 

установки 

1. Робочий проєкт освітлення: 

вимоги до розробки і відомості, що 

наводяться.  

2. Спеціалізоване програмне 

забезпечення виконання проєкту 

освітлення 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
«не передбачено» 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Методи поточного контролю: 

- усне або письмове опитування; 

- оцінювання звітів  з лабораторних робіт. 

Методи модульного контролю: 

- письмове опитування або тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE.  

Методи підсумкового контролю: 

- екзамен: письмові відповіді на запитання білету 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 14 20 16 50 

Змістовий модуль 1 20 4 6 5 5 

Змістовий модуль 2   30 6 8 6 10 

Змістовий модуль 3   20 4 6 5 5 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

30 - - - 30 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Лабораторне завдання №1 Дослідження діючої освітлювальної 

установки приміщення (аналіз результатів вимірювань)  

1 

Лабораторне завдання №2 Порівняння дослідних і розрахункових 

результатів системи освітлювальної установки (звіт з лабораторної 

роботи 1)  

1 

Лабораторне завдання №3 Дослідження природного освітлення 

приміщень (аналіз результатів вимірювань) 

1 

Лабораторне завдання №4 Порівняння дослідних і розрахункових 

результатів природного освітлення (звіт з лабораторної роботи 2) 

1 

Практичне заняття №1 Вибір нормованих характеристик СУ будівлі 

(усне опитування, практична робота з нормативними документами)  

2 

Практичне заняття №2 Вибір параметрів освітлювальної установки 

(письмове опитування) 

2 

Лабораторне завдання №5 Дослідження коефіцієнта використання 

освітлювальної установки за експлуатаційних факторів (звіт з 

лабораторної роботи 3) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1  (формування світлотехнічної 

відомості) 

5 

Завдання до змістового модуля 1 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Лабораторне завдання №6 Дослідження коефіцієнта використання 

освітлювальної установки відбитого світла (звіт з лабораторної 

роботи 4) 

2 

Лабораторне завдання №7 Визначення експериментальним і 

аналітичним шляхом кількісних характеристик світлового 

середовища від точкових джерел світла на моделі освітлювальної 

установки (аналіз результатів вимірювань) 

1 

Лабораторне завдання №8 Порівняння дослідних і розрахункових 

результатів системи освітлення з точкових світлових елементів (звіт з 

лабораторної роботи 5) 

2 

Лабораторне завдання № 9 Експериментальне і аналітичне 

визначення кількісних характеристик світлового середовища від 

лінійних джерел світла на моделі освітлювальної установки (аналіз 

результатів вимірювань) 

1 

Лабораторне завдання №10 Порівняння дослідних і розрахункових 

результатів системи освітлення з лінійних світлових елементів (звіт з 

лабораторної роботи 6) 

2 

Практичне заняття №3 Світлотехнічний розрахунок СУ (усне 

опитування, вирішення завдань) 

2 
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Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Практичне заняття №4 Методи розрахунку СУ (письмове опитування) 2 

Практичне заняття №5 Розрахунок показника дискомфорту і 

показника засліплення (письмове опитування) 

2 

Завдання до самостійної роботи №2 (виконання світлотехнічного 

розрахунку) 

6 

Завдання до змістового модуля 2 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

10 

Змістовий модуль 3 20 

Лабораторне завдання №11 Дослідження характеристик діючої ОУ і 

її техніко-економічна оцінка (аналіз результатів вимірювань)  

1 

Лабораторне завдання №12 Виконання техніко-економічних 

обґрунтування (звіт з лабораторної роботи 7)  

1 

Лабораторне завдання №13 Дослідження діючої освітлювальної 

установки і виконання світлового аудиту споруди (аналіз результатів 

вимірювань) 

1 

Лабораторне завдання №14 Висновки за результатами світлового 

аудиту (звіт з лабораторної роботи 8) 

1 

Практичне заняття № 6 Розрахунок циліндричної освітленості (усне 

опитування, практична робота з нормативними документами)  

2 

Практичне заняття №7 Документація на проєкт освітлювальної 

установки (письмове опитування) 

2 

Лабораторне завдання №15 Дослідження діючої освітлювальної 

установки відповідності якісних характеристики освітлення (звіт з 

лабораторної роботи 9) 

2 

Завдання до самостійної роботи № 3 (виконання розрахунку якісних 

характеристик) 

5 

Завдання до змістового модуля 3 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен (в одній з двох 

форм) 

30 

І. Письмовий  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне завдання 10 

ІІ. Підсумковий тест – тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

  

 

 

10. 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. Конспект лекцій з дисципліни 

«Світлотехнічні установки та системи» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://eprints.kname.edu.ua/32714/ 

3. 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/ 

4. О. М. Ляшенко, Ю. О. Васильєва. Методичні рекомендації для виконання 

лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та 

системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://eprints.kname.edu.ua/60402/. 

 

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/ 

4. 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 

100-бальна 

шкала 
Рівень компетентності 

Чотирибальна шкала 

екзамен 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній  задовільно 

60-63 

35-59 
низький незадовільно 

0-34 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=162
https://eprints.kname.edu.ua/60402/
https://eprints.kname.edu.ua/48568/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79885
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5. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне       

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

 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 
 

1. Люксметр. 

2. Комплекс для вимірювання коефіцієнта використання освітлювальної 

установки. 

3. Комплекс для вимірювання освітленості від лінійних і точкових світлових 

елементів. 

4. Мультимедіапроектор Mitsubishi SD 2104. 

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

http://www.dialux.de/ 

6.  Мобільний застосунок для вимірювання освітленості  

 

http://surl.li/cytis
http://www.dialux.de/
https://play.google.com/store/search?q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&c=apps&hl=ru&gl=US

