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1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фотометрія» є формування у 

студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо методів та 

методик вимірювання та розрахунку характеристик випромінювання, методів 

кількісної оцінки випромінення. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Виконання курсового проекту (роботи) безпосередньо спирається на наступні 

дисципліни: «Загальна фізика», «Вища математика», «Основи світлотехніки», 

«Фізичні основи джерел світла». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ПРН 18. Вміти 

самостійно 

вчитися, 

опановувати нові 

знання і 

вдосконалювати 

навички роботи з 

сучасним 

обладнанням, 

вимірювальною 

технікою та 

прикладним 

програмним 

забезпеченням. 

Cловесні 

(пояснювання, 

навчальна 

дискусія), наочні, 

практичні  

 

Звіти з 

лабораторних 

робіт, усне або 

письмове 

опитування: 

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

екзамен 

Вміти самостійно 

вчитися, 

опановувати нові 

знання і 

вдосконалювати 

навички роботи з 

сучасним 

обладнанням, 

вимірювальною 

технікою 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Фотометрія 

 

Змістовий модуль 1. Приймачі оптичного випромінювання. 

 

Розглядаються еталони світлових величин, фотометричне обладнання для 

проведення вимірювань і класифікація приймачів оптичного випромінення, їх 

основні характеристики і особливості застосування у фотометричних 

вимірюваннях.  
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Змістовий модуль 2. Світлові вимірювання. 

 

Вивчаються методи і установки для вимірювання і регулювання світлових і 

оптичних характеристик.  
 

Змістовий модуль 3. Пірометричні і спектральні методи вимірювання. 

 

Розглядаються пірометричні і спектральні методи вимірювання джерел 

оптичного випромінення. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 32 - 32 86 

Змістовий модуль 1 45 10 - 10 23 

Змістовий модуль 2   45 12 - 12 21 

Змістовий модуль 3 45 10 - 10 23 

Підсумковий семестровий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Завдання фотометрії 1. Мета і завдання фотометрії  

2. Класифікація фотометричних 

вимірювань 

3. Структурна схема фотометричних 

вимірювань 

2 

Еталонна фотометрія 1. Еталони для світлових вимірювань 

2. Державний первинний еталон сили 

світла 

3. Вторинні еталони сили світла 

4. Світловимірювальні лампи 

світлового потоку 

5. Методика застосування 

світловимірювальних ламп у 

фотометрії 

2 

Фотометричне 

приладдя для 

проведення вимірювань 

1. Фотометрична лава. 

2. Світловимірювальні голівки.  

3. Методи вимірювання сили світла  

2 

Приймачі оптичного 

випромінення 

1. Класифікація  приймачів оптичного 

випромінення  
4 
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2. Нейтральні приймачі випромінення. 

3. Селективні приймачі випромінення 

Змістовий модуль 2 

Методи регулювання 

світлового потоку 

1. Метод зміни відстані. 

2.Метод застосування світлофільтрів 

або лінз. 

3. Методи застосування дифузного 

розсіяння, переривання або 

поляризація випромінення, зміни 

площі світної поверхні або пучка 

променів. 

2 

Методи вимірювання 

світлового потоку. 

Фотометри 

1.Методи вимірювання світлового 

потоку. 

2. Розподільчий фотометр. 

3. Інтегруючий фотометр. 

4. Телецентричний фотометр 

4 

Методи вимірювання 

освітленості. 

Люксметри 

1. Порівняльні характеристики та 

огляд люксметрів.  

2. Візуальні методи вимірювання 

освітленості. 

2 

Методи вимірювання 

яскравості. 

Яскравоміри 

1. Методи вимірювання яскравості. 

2.Конструкції і особливості 

застосування яскравомірів. 

2 

Методи вимірювання 

оптичних 

характеристик тіл 

1. Вимірювання коефіцієнта 

дзеркального відбивання. 

2. Вимірювання коефіцієнта 

відбивання дифузно розсіючих зразків 

3. Вимірювання коефіцієнта 

направленого пропускання 

4. Вимірювання коефіцієнта 

дифузного  пропускання 

5. Вимірювання коефіцієнта 

яскравості 

2 

Змістовий модуль 3 

Оптична пірометрія 1. Оптичні методи визначення 

температури тіла.  

2. Еквівалентні температури. 

3. Радіаційний пірометр 

4. Яскравісні пірометри 

5. Колірні пірометри 

2 

Спектральні 

вимірювання 

1. Параметри спектральних приладів 

2. Конструктивні елементи 

спектральних приладів 

3. Монохроматори 

4. Вимірювання спектрів 

2 
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випромінювання 

Кольорові вимірювання 1. Адитивні колориметри. 

2. Субстрактивні колориметри. 

3. Компаратори кольору 

2 

Фотометрія 

світлодіодів 

1. Методи вимірювання світіння 

світлодіодів 

2. Колориметричні параметри 

світлодіодів 

3. Гоніометричні характеристики 

світлодіодів 

4. Експлуатаційні характеристики 

світлодіодів або тест на деградацію 

2 

Методи імпульсної 

фотометрії 

1. Методи вимірювання імпульсного 

випромінення 

2. Схеми і прилади для вимірювання 

імпульсного випромінення 

2 

 

7. Теми лабораторних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Виготовлення робочого 

еталону сили світла. 

Візуальний метод.  

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2. Виконання лабораторної роботи: 

виконання вимірювань для створення 

робочого еталону сили світла двома 

методами  

3. Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

6 

Виготовлення робочого 

еталону сили світла. 

Фотоелектричний метод 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

виконання вимірювань для створення 

робочого еталону сили світла двома 

методами  

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Змістовий модуль 2 

Дослідження 

характеристик 

термоелемента 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи:  

вимірювання характеристик 

термостовпчика.  

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Дослідження 

характеристик 

фоторезисторного  

приймача 

випромінювання 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання характеристик 

фоторезистора. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Вимірювання 

світлового потоку 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання світлового потоку двома 

методами. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Змістовий модуль 3 

Дослідження 

характеристик 

вакуумного 

фотоелемента 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання характеристик вакуумного 

фотоедемента. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

6 

Вимір оптичних 

коефіцієнтів твердих 

зразків на 

фотометрі ФО-1 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вимірювання оптичних характеристик 

зразків з різних матеріалів. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

 

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. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 - 40 15 50 

Змістовий модуль 1 20 - 10 5 5 

Змістовий модуль 2   30 - 15 5 10 

Змістовий модуль 3   20 - 10 5 5 

Підсумковий 

семестровий контроль 

30 - - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Лабораторне заняття №1 Методи виготовлення еталонів сили світла 

(усне опитування ) 

2 

Лабораторне заняття №2 Виготовлення робочого еталону сили свiтла. 

Візуальний метод (усне опитування ) 

2 

Лабораторне заняття №3 Виготовлення робочого еталону сили свiтла. 

Візуальний метод (звіт з лабораторної роботи 1) 

2 

Лабораторне заняття №4 Фотоелектричний метод (усне опитування ) 2 

Лабораторне заняття №5 Фотоелектричний метод (звіт з лабораторної 

роботи 2) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 ( письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Завдання до самостійної роботи №1 ( письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Лабораторне заняття №6 Дослідження характеристик термоелемента 

(усне опитування ) 

3 

Лабораторне заняття № 7 Дослідження характеристик термоелемента 

(звіт з лабораторної роботи 3) 

3 

Лабораторне заняття № 8 Дослідження характеристик 

фоторезисторного приймача випромінювання (усне опитування ) 

3 

Лабораторне заняття № 9 Дослідження характеристик 

фоторезисторного приймача випромінювання (звіт з лабораторної 

роботи 4) 

2 

Лабораторне заняття № 10 Вимірювання світлового потоку (усне 

опитування )  

2 

Лабораторне заняття № 11 Вимірювання світлового потоку (звіт з 2 
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лабораторної роботи 5) 

Завдання до самостійної роботи №2 ( письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ2 (тестування у 

віртуальному середовищі Moodle) 

10 

Змістовий модуль 3 20 

Лабораторне заняття № 12 Дослідження характеристик вакуумного 

фотоелемента (усне опитування )  

2 

Лабораторне заняття № 13 Дослідження характеристик вакуумного 

фотоелемента (звіт з лабораторної роботи 6) 

2 

Лабораторне заняття № 14 Вимір оптичних коефіцієнтів твердих 

зразків (усне опитування )  

2 

Лабораторне заняття № 15 Вимір оптичних коефіцієнтів твердих 

зразків на фотометрі ФО-1 (усне опитування ) 

2 

Лабораторне заняття № 16 Вимір оптичних коефіцієнтів твердих 

зразків на фотометрі ФО-1 (звіт з лабораторної роботи 7) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 ( письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ3 (тестування у 

віртуальному середовищі Moodle) 

5 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен (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 шкала 

екзамен 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній  задовільно 

60-63 

35-59 
низький незадовільно 

0-34 



10 

 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс Фотометрія для ОП "Світлотехніка та дизайн світлового 

середовища" [Електронний ресурс]. – Режим доступа :  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2659 

2. Поліщук В. М. Фотометрія : конспект лекцій для студентів денної та заочної 

форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 –

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. М. Поліщук ; 

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

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 157 с. 

3. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Фотометрiя» (для студентiв 3 курсу денної та 4 

курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 

«Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 

джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. М. Полiщук., С. 

С. Овчинников, Г. О. Петченко. – X.: ХНАМГ, 2011. – 55 с.   

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Назаренко Л. А. Основи радіометрії та фотометрії : монографія / Л. А. 

Назаренко, В. М. Сорокін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 352 с. 

2. Назаренко Л.А., Можаровська Т.В., Чернець В.С. Світлотехнічні 

розрахунки. Навчальний посібник, Харків: ХНУГХ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 142 

с. 

3. ДСТУ СІE 018.2:2017 (СІE 018.2:1983, IDT). Основи фізичної фотометрії. 

4. ДСТУ ISO/СIE 19476:2014. Вимоги до характеристик приладів для 

вимірювання освітленості та яскравості. 

5. Офіційний сайт ННЦ «Інститут метрології» / Режим доступу:  

http://www.metrology.kharkov.ua/ 

 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Фотометрична лава (2 шт.).  

2. Кульовий фотометр. 

3. Інтегруючий фотометр. 

4. Установка для дослідження імпульсних джерел світла ЮЩМ-1. 

5. Люксметр ТМ-209 М. 

6. Засоби захисту від ураження електричним струмом. 

7.  Засоби наочного навчання.  

 
 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2659
https://eprints.kname.edu.ua/55747/
https://eprints.kname.edu.ua/23209/
https://eprints.kname.edu.ua/23209/
https://core.ac.uk/download/pdf/187144168.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/48568/
https://eprints.kname.edu.ua/48568/
https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=74913&minregion=852
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=81397
http://www.metrology.kharkov.ua/
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