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1. Мета дисципліни 

 

Метою є формування знань щодо основних видів та принципів керування 

системами освітлення та оволодіння елементною базою та типами керуючих 

сигналів щодо використання у системах керування освітленням та 

світлотехнічними пристроями; ознайомлення з системами аналогового та 

цифрового керування освітленням.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

«Надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

систем», «Освітлення міст та спортивних споруд», Курсова робота 

«Проєктування електричного освітлення вулиць і доріг», «Інформаційні 

технології в світлотехніці». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання* 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 1. Знаходити варіанти 
підвищення 
енергоефективності та 
надійності електротехнічного 
та електромеханічного 
обладнання й відповідних 
комплексів і систем. 
ПРН 5. Аналізувати процеси 
в електроенергетичному, 
електротехнічному та 
електромеханічному 
обладнанні і відповідних 
комплексах і системах. 
ПРН 6. Реконструювати 
існуючі електричні мережі, 
станції та підстанції, 
електротехнічні і 
електромеханічні комплекси 
та системи з метою 
підвищення їх надійності, 
ефективності експлуатації та 
продовження ресурсу. 
ПРН 12. Планувати та 
виконувати наукові 
дослідження і інноваційні 
проєкти в сфері 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

індуктивні, 

аналітичні 

методи; 

конспектуванн

я лекцій, 

самостійна 

робота. 

 

усне або 

письмове 

опитування 

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

екзамен 

 

Приймати рішення 
щодо вибору виду 
системи керування та її 
елементної бази при 
створенні установок 
зовнішнього та 
внутрішнього 
освітлення 
Вміти проводити 
розрахунки основних 
технічних показників 
системи керування 
освітленням 
Розробляти завдання на 
створення або вибору 
низьковольтних 
комплектних пристроїв 
Мати навички щодо 
розробки програмного 
забезпечення керованих 
освітлювальних 
установок, тестування, 
дослідження, 
моніторингу систем 
керування освітлення 



 

 

електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки. 
ПРН  17. Демонструвати 
розуміння нормативно-
правових актів, норм, правил 
та стандартів в області 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки. 
ПРН 18. Вільно спілкуватися 
усно і письмово державною 
та іноземною мовами з 
сучасних наукових і 
технічних проблем 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки. 
ПРН 20. Виявляти основні 
чинники та технічні 
проблеми, що можуть 
заважати впровадженню 
сучасних методів керування 
електроенергетичними, 
електротехнічними та 
електромеханічними 
системами. 
ПРН 21. Використовуючи 
знання технологій 
проєктування та виробництва 
(застосування або 
експлуатації) світлотехнічних 
системі систем їх керування, 
розраховувати оптимальні 
параметри цих систем 
відповідно до вимог 
галузевих стандартів і норм 
та з використанням сучасних 
ефективних виробів і 
технологій. 

Виявляти основні 
чинники та технічні 
проблеми, що можуть 
заважати 
впровадженню 
сучасних методів 
керування 
світлотехнічними 
пристроями і 
системами. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Системи керування світлотехнічними пристроями 

 

Змістовий модуль 1. Основні заходи та засоби керування освітленням  

Розглядаються загальні питання раціонального місцевого та дистанційного 

керування освітленням. Автоматизовані системи керування освітленням. 



 

 

Основні функції автоматизованих систем керування. Типи електричних сигналів. 

Керування світлотехнічними пристроями  шляхом димірування.    

 

Змістовий модуль 2. Системи аналогового та цифрового керування 

освітленням            

Розглядаються принципи керування світлодіодними системами. Засоби 

управління та живлення світлодіодних джерел світла. Регулювання світлового 

потоку світлодіодних приладів. Широтно-імпульсна модуляція для керування 

світлодіодними системами. Системи аналогового керування освітленням. 

Інтегровані цифрові системи керування освітленням.      

 

Змістовий модуль 3. Протоколи керування світлотехнічними пристроями 

Розглядається поняття комунікаційний протокол. Протокол DMX-512. 

Протоколи двобічного обміну. Інтелектуальний інтерфейс Dali. KNX — 

протокол для керування освітленням. Системи управління освітленням в 

"розумному будинку" Системи управління сценічним освітленням. DMX 

освітлювальні прилади та контролери для створення світлових шоу.   

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (2 семестр) 180 32 32  116 

Змістовий модуль 1 45 12 12  21 

Змістовий модуль 2 45 10 10  25 

Змістовий модуль 3 45 10 10  25 

Індивідуальне завдання 30  - - 30 

Підсумковий контроль 15    15 
* 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1 

Керування 

освітленням. Заходи 

та засоби керування 

освітленням 

Основні поняття, терміни та 

визначення. Раціональна система 

керування. Місцеве керування. 

Дистанційне керування. Автоматичне 

керування. Заходи та засоби керування 

освітленням. 

4 

Системи керування 

освітленням 

Автоматизовані системи 

керування освітленням. Основні 

4 



 

 

функції автоматизованих систем 

керування. Системи автоматичного 

керування освітленням (САУ). Засоби 

автоматики. Класифікація САУ. 

Локальні та централізовані системи. 

Типи електричних сигналів. 

Асортимент автоматичних систем 

керування освітленням (СУО).  

Принципи 

керування 

джерелами світла 

Поняття димирування. Принцип 

дії димера. Практична реалізація. 

Керування системами з лампами 

розжарювання, люмінесцентними 

лампами та іншими типами джерел 

світла 

4 

Змістовий модуль 2 

Принципи 

керування 

світлодіодними  

системами  

Засоби управління світлодіодами. 

Засоби живлення світлодіодних джерел 

світла. Регулювання світлового потоку 

світлодіодних приладів. Широтно-

імпульсна модуляція для керування 

світлодіодними системами. 

2 

Системи 

аналогового 

керування 

освітленням 

Системи аналогового керування 

освітленням. Переваги та недоліки. 

Метод управління постійною 

напругою.  

4 

Системи цифрового 

керування 

освітленням 

 

Інтегровані цифрові системи керування 

освітленням. Переваги та недоліки. 

4 

Змістовий модуль 3 

Протоколи 

керування 

світловими 

приладами  

Поняття комунікаційний протокол. 

Протокол DMX-512. Протоколи 

двобічного обміну. Інтелектуальний 

інтерфейс Dali. KNX — протокол для 

керування освітленням. 

2 

Системи 

інтелектуального 

керування 

Системи управління освітленням в 

"розумному будинку". Система 

управління розумним будинком за 

технологією KNX. 

4 

Системи управління 

сценічним 

освітленням. 

Види пристроїв для створення 

світлових ефектів. Прилади розсіяного 

світла. DMX освітлювальні прилади та 

контролери для створення світлових 

шоу. 

4 



 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Критерії 

керування 

освітленням 

Вивчення критеріїв керування 

освітленням 
4 

Тема 2 Структурні 

схеми систем 

керування 

освітленням 

Вивчення структурних схем 

систем керування освітленням 

4 

Тема 3 Параметри 

систем керування 

освітленням 

Вивчення параметрів систем 

керування освітленням 
4 

Змістовий модуль 2 

Тема 4 Особливості 

керування 

світлодіодним 

освітленням 

 

Вивчення особливостей 

керування світлодіодним 

освітленням 

2 

Тема 5 Системи 

аналогового 

керування 

освітленням 

 

Вивчення систем аналогового 

керування освітленням 
4 

Тема 6 Інтегровані 

системи керування 

освітленням 

Вивчення інтегрованих систем 

керування освітленням 
4 

Змістовий модуль 3 

Тема 7 Інтелектуальні 

системи керування 

освітленням 

Вивчення інтелектуальних систем 

керування освітленням 
4 

Тема 8 «Розумний 

дім» 

Вивчення системи освітлення 

«Розумний дім» 
4 

Тема 9 Особливості 

керування сценічним 

освітленням 

Вивчення особливостей 

керування сценічним освітленням 
2 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Індивідуальне завдання – розрахунково – графічна робота. 

Назва: «Розробка системи автоматизованого керування освітленням».  



 

 

Мета: Навчити студентів розробці систем автоматизованого керування 

освітленням, розглянути відмінності розробки таких систем для зовнішнього, 

вуличного, внутрішньо будинкового або художнього освітлення. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 30 - 15 55 

Змістовий модуль 1 20 10 - 5 5 

Змістовий модуль 2   20 10 - 5 5 

Змістовий модуль 3   20 10 - 5 5 

Індивідуальне 

завдання 

10 - - - 10 

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 заняття №1 Заходи та засоби керування освітленням (усне 

опитування) 
1 

Практичне заняття №2 Критерії керування освітленням (усне 

опитування) 
1 

Практичне заняття №3 Локальні та централізовані системи (усне 

опитування) 
2 

Практичне заняття №4 Структурні схеми систем керування 

освітленням (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №5 Параметри систем керування освітленням 

(усне опитування) 
2 

Практичне заняття №6 Димирування (усне опитування) 2 

Завдання до самостійної роботи №1 (індивідуальне завдання) 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне заняття №7 Особливості керування світлодіодним 

освітленням (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №8 Системи аналогового керування освітленням 

(усне опитування) 
2 



 

 

Практичне заняття №9 Метод управління постійною напругою (усне 

опитування) 
2 

Практичне заняття №10 Інтегровані цифрові системи керування 

освітленням. (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №11 Особливості цифрових систем керування 

освітленням (усне опитування) 
2 

Завдання до самостійної роботи №2 (індивідуальне завдання) 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне заняття №12 Протоколи керування світловими приладами 

(усне опитування) 
2 

Практичне заняття №13 Інтелектуальні системи керування 

освітленням (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №14 Системи управління освітленням в 

"розумному будинку". (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №15 Система управління розумним будинком за 

технологією KNX (усне опитування) 
2 

Практичне заняття №16 Особливості керування сценічним 

освітленням (усне опитування) 
2 

Завдання до самостійної роботи №3 (індивідуальне завдання) 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 5 

Індивідуальне завдання (РГР) 10 

Підготовка розрахункової частини 6 

Презентація та захист РГР 4 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен 

(Письмовий) 
30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10 

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 
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«Світлотехніка і джерела світла»)) / К. І. Іоффе, О. Л. Черкашина; Харків. нац. 

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

2018. – 57 с.  
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https://eprints.kname.edu.ua/48452/1/2016_%D0%BF%D0%B5%D1%87_106%D0%9B%20%20%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%9F%20%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%29.pdf
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