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1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Освітлення міст та спортивних 

споруд» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 

проектування освітлювальних установок  вулиць і доріг, а також спортивних 

споруд для різних видів спорту. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

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. 

 

Словесні: лекція, 

бесіда (евристична і 

репродуктивна) 

Наочні: 

ілюстрування, 

демонстрація, 

спостереження. 

Практичні: 

практичні роботи, 

аналіз, синтез. За 

засобами 

навчально-

пізнавальної 

діяльності: 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, 

метод проблемного 

виконання,   

еврістичний метод, 

дослідницький 

метод. 

Усне опитування, 

письмове 

опитування, 

тестові    

завдання, 

перевірка 

практичних 

завдань, 

екзамен 

 Виконувати 

попереднє 

техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту з 

урахуванням 

сучасних вимог 

і тенденцій 

проектування 

ПРН 3. Опанувати 

нові версії або нове 

програмне 

забезпечення, 

призначене для 

комп’ютерного 

моделювання об’єктів 

та процесів у 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

системах. 

ПРН 15. Поєднувати 

різні форми науково-

дослідної роботи і 

практичної діяльності 

з метою подолання 

розриву між теорією і 

Проводити 

моделювання і 

розрахунки 

основних 

параметрів 

освітлювальної 

установки  із 

застосуванням 

світлотехнічног

о програмного 

забезпечення, 

Оформлювати 

проекти 

освітлення 

доріг із 

застосуванням 

графічних 

програм.  
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практикою, науковими 

досягненнями і їх 

практичною 

реалізацією. 

ПРН 21. 

Використовуючи 

знання технологій 

проєктування, 

виробництва та 

експлуатації 

світлотехнічних 

установок і систем 

керування ними, 

розраховувати 

оптимальні параметри 

цих систем відповідно 

до вимог галузевих 

стандартів і норм та з 

використанням 

сучасних ефективних 

виробів і технологій. 

Використовуюч

и знання 

технологій 

проєктування, 

виробництва та 

експлуатації 

установок 

зовнішнього 

освітлення 

населених 

пунктів і систем 

керування 

ними, 

розраховувати 

оптимальні 

параметри цих 

систем 

відповідно до 

вимог 

галузевих 

стандартів і 

норм та з 

використанням 

сучасних 

ефективних 

виробів і 

технологій. 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Освітлення міст та спортивних споруд 

 

Змістовий модуль 1. Нормування і світлотехнічні розрахунки  освітлювальних 

установок зовнішнього освітлення 

 

Розглядаються питання нормування за чинними галузевими нормами. Вивчаються 

світлотехнічні розрахунки  освітлювальних установок зовнішнього освітлення 

 

Змістовий модуль 2. Електротехнічна частина установок зовнішнього освітлення. 

 

Вивчаються питання проєктування і розрахунку мереж електропостачання систем 

зовнішнього освітлення. 
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Змістовий модуль 3. Керування освітлювальними установками зовнішнього 

освітлення 

 

Розглядаються загальні питання керування системами зовнішнього освітлення 

міст і світлової архітектури. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 16 32  72 

Змістовий модуль 1 30 6 10  14 

Змістовий модуль 2   45 6 10  29 

Змістовий модуль 3   30 4 12 - 14 

Підсумковий 

семестровий контроль 

15    15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

1. Нормування 

освітлювальних 

установок вулиць і 

доріг 

Видимість і розрізнюваність 

об’єктів на освітлених вулицях.  

Джерела світла для зовнішнього 

освітлення (ЗО) і їх характеристики. 

Загальні вимоги до вуличних 

світильників.  

Світлотехнічні системи і 

конструкції світильників 

зовнішнього освітлення.  

Стовпи. Загальні вимоги до стовпів 

2 

2. Світлотехнічні 

розрахунки 

освітлювальних 

установок зовнішнього 

освітлення 

Розрахунок яскравості дорожніх 

покриттів.  

Розрахунок освітленості вулиць і 

доріг. Розрахунок освітленості 

дорожнього покриття.  

Розрахунок середньої яскравості 

дорожнього покриття. 

 Розрахунок засліплюючої дії 

установок ЗО і видимості в умовах 

засліплюючої дії. 

2 

3. Освітлення 

транспортних тунелів 

Умови видимості об’єктів у тунелі 

та при під’їзді до тунелю.  

2 
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Освітлювальні установки 

транспортних тунелів 

Змістовий модуль 2 

4. Нормовані 

світлотехнічні 

характеристики для 

відкритих і закритих 

спортивних споруд. 

Освітлювальні засоби. Методи 

освітлення відкритих і закритих 

спортивних споруд. Устаткування 

освітлювальних установок 

спортивних споруд. Розрахунок 

системи освітлення спортивних 

споруд. Монтаж, наладка і 

експлуатація спортивних 

освітлювальних установок 

2 

5. Електротехнічна 

частина 

Живлення електричною енергією і 

електричні мережі ЗО.  

Розрахунок мереж ЗО при 

рівномірному і нерівномірному 

навантаженні фаз. 

 Схеми і конструкції електричних 

мереж ЗО. 

4 

Змістовий модуль 3 

6. Управління дією 

вуличних ОУ. 

Системи керування ОУ вулиць і 

доріг. 

 Елементи систем керування 

архітектурного, рекламного, 

ілюмінаційного та інших видів 

зовнішнього освітлення. 

4 

 

8. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

1. Принципи 

нормування. Методи 

та критерії нормування 

ОУ. Вибір нормованих 

характеристик ОУ 

вулиць та доріг. 

Робота з  чинними ДБН. 

Вибір основних характеристик ОУ 

вулиці, дороги. 

2 

2. Вибір системи 

освітлення. Вибір 

освітленості та 

яскравості.  

Основні системи освітлення.  

Критерії вибору системи освітлення, 

нормованої яскравості і освітленості. 

Робота з ДБН.  

2 

3. Критерії вибору 

джерел світла і 

світлових приладів. 

Критерії вибору джерел світла і 

світлових приладів для заданих 

варіантів доріг.  

 Робота з каталогами виробників 

2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

світлового обладнання 

4. Розміщення 

світлових приладів. 

Світлотехнічний 

розрахунок ОУ. 

Методи розрахунку 

ОУ. 

Способи розміщення світлових 

приладів при різних системах 

освітлення. 

Приклади виконання 

світлотехнічного розрахунку.  

4 

Змістовий модуль 2 

5. Розрахунок якісних 

показників освітлення 

Методи і приклади розрахунку 

середньої яскравості. 

Методи і приклади розрахунку 

показника засліплення 

4 

6. Розрахунок 

електротехнічних 

показників 

Методи і приклади розрахунку 

мережі електропостачання 

зовнішнього освітлення. 

Методи і приклади розрахунку 

перерізів ділянок мережі 

6 

Змістовий модуль 3 

7. Управління дією 

вуличних ОУ 

Методи вибору автоматів захисту 

Системи керування ОУ вулиць і 

доріг. 

 Елементи систем керування 

архітектурного, рекламного, 

ілюмінаційного та інших видів 

зовнішнього освітлення. 

10 

8. Основні вимоги до 

оформлення 

пояснювальної 

записки та графічного 

матеріалу 

Основні вимоги до оформлення 

пояснювальної записки  

Основні вимоги до оформлення 

графічного матеріалу 

Основні вимоги до захисту 

курсового проекту 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю: 

- усне та письмове опитування 

 

Методи модульного контролю (за змістовими модулями): 

      - усне опитування або відповіді на завдання на платформі MOODLE; 

- письмовий контроль; 
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- тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 

- розв'язання завдань з розрахунку параметрів ОУ зовнішнього освітлення; 

- прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем. 

 

  Методи підсумкового семестрового контролю:  

екзамен в письмовій формі (відповіді на 3 теоретичні питання) або 

тестування у віртуальному 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 40 - 15 45 

Змістовий модуль 1 20 10 - 5 5 

Змістовий модуль 2   30 15 - 5 10 

Змістовий модуль 3   20 10  5 5 

Індивідуальне 

завдання 

- - - - - 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

30 - - - 30 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне заняття № 1 (усне опитування -  Вибір основних 

характеристик ОУ вулиці, дороги) 

2 

Практичне заняття № 2 (письмове опитування - вибір системи 

освітлення ) 

2 

Практичне заняття № 3 (усне опитування -  Критерії вибору джерел 

світла і світлових приладів) 

2 

Практичне заняття № 4 (усне опитування - Способи розміщення 

світлових приладів при різних системах освітлення ) 

2 

Практичне заняття № 5 (письмове опитування - розрахунок 

світлотехнічних установок зовнішнього освітлення) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 (Виконання світлотехнічного 

розрахунку) 

5 

Завдання до змістового модуля 1 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Практичне заняття № 6 (усне опитування - Методи розрахунку 

середньої яскравості) 

3 
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Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Практичне заняття № 7 (письмове опитування -  розрахунок показника 

засліплення) 

3 

Практичне заняття № 8 (усне опитування - Методи розрахунку мереж 

електропостачання зовнішнього освітлення при рівномірному 

навантаженні фаз) 

3 

Практичне заняття № 9 (письмове опитування  - розрахунок мереж 

електропостачання зовнішнього освітлення при нерівномірному 

навантаженні фаз) 

3 

Практичне заняття № 10 (усне опитування - Методи розрахунку 

перерізів ділянок електромережі) 

3 

Завдання до самостійної роботи №2 (Виконання розрахунку параметрів 

мережі електропостачання)  

5 

Завдання до змістового модуля 2 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

10 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне заняття № 11 (усне опитування -  Методи вибору автоматів 

захисту) 

1 

Практичне заняття № 12 (усне опитування - Системи керування ОУ 

вулиць і доріг для різних схем вмикання) 

1 

Практичне заняття № 13 (усне опитування – Режими керування ОУ 

вулиць і доріг  ) 

2 

Практичне заняття № 14 (письмове опитування – складення графіку 

вмикання/вимикання ОУ вулиць і доріг) 

2 

Практичне заняття № 15 (усне опитування – Системи керування 

установками світлової архітектури ) 

2 

Практичне заняття № 16 (письмове опитування – Перелік технічних 

матеріалів проєкту зовнішнього освітлення і вимоги до їх оформлення ) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 (Опис заходів щодо забезпечення 

енергоефективності систем зовнішнього освітлення) 

5 

Завдання до змістового модуля 3 (контрольна 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 

Теоретичне питання 3 10 

ІІ. Підсумковий тест – тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

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. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс Освітлення міст та спортивних споруд  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа : https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=447 

2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Освітлення міст та спортивних споруд» (для студентів денної і 

заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика,  електротехніка 

та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова; уклад. : 

О. М. Ляшенко, Ю. О. Васильєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 

15 с. https://eprints.kname.edu.ua/52669/ 

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (курсової роботи) 

«Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» (для студентів денної і 

заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва iм. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. 

О. Васильєва, О. М. Ляшенко. – Харків: ХНУМГ iм. О. М. Бекетова, 2019. – 26 с.  

https://eprints.kname.edu.ua/51709/ 

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної 

дисципліни «Освітлення міст та спортивних споруд» (для студентів денної і 

заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка) / Харків. нац. ун-т  міськ. госп-ва  iм. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. 

О. Васильєва, О. М. Ляшенко. – Харків : ХНУМГ iм. О. М. Бекетова, 2019. – 19 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/51708/ 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Салтиков В. О. Освітлення міст: Навч. посібник. — Харків: ХНАМГ, 2009.– 

221 с. https://eprints.kname.edu.ua/10791/ 

2. Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд: навч. посібник / 

Л. А. Назаренко, В. О. Салтиков, Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко; Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 217 с. https://eprints.kname.edu.ua/28630/ 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=447
https://eprints.kname.edu.ua/52669/
https://eprints.kname.edu.ua/51709/
https://eprints.kname.edu.ua/51708/
https://eprints.kname.edu.ua/10791/
https://eprints.kname.edu.ua/28630/
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3. Назаренко Л.А. Штучне зовнішнє освітлення: навч. посібник / Л. А. 

Назаренко, К. І. Іоффе; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 88 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/45144/ 

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 

5. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне       

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

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 
 

1. Мультимедіапроектор Mitsubishi SD 2104. 

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

http://www.dialux.de/ 

https://eprints.kname.edu.ua/45144/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79885
http://surl.li/cytis
http://www.dialux.de/

