
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

імені О.М. БЕКЕТОВА 
 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної 

інфраструктури 
 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основи світлового дизайну 

 

вид дисципліни, шифр за 

ОП 

вибіркова, ВП 4.17 

семестр 7-й (5-й) 

кількість кредитів ЄКТС 4 

форма підсумкового 

семестрового контролю 

залік  

мова викладання, навчання 

та оцінювання 

українська  

кафедра Світлотехніка і джерела світла 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 14 Електрична інженерія  

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

освітня програма  Світлотехніка та дизайн світлового середовища 

форма навчання денна  

  

  

2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК



2 

 

 

Розробник: 

Олена ЛЯШЕНКО, канд.техн. наук, доцент, доцент кафедри 

 Світлотехніки і джерел світла                                                         _______________ 
                                                  підпис  

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри Світлотехніки і джерел світла 

                                          

Протокол від « 30 » червня 2022  року № 8 

 

 

Робоча програма практики відповідає освітній програмі 

 «Світлотехніка та дизайн світлового середовища» 

 

Гарант освітньої програми 

Леонід НАЗАРЕНКО, д-р.техн. наук, професор, професор  

кафедри Світлотехніки і джерел світла                                                 ____________ 
                                                  підпис  

 

 

 

Заступник директора  ННІ ЕІТІ 
 

Світлана ЗАКУРДАЙ, канд.техн. наук, доцент                                   ____________ 
                                                  підпис  

 



3 

 

 

1. Мета дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи світлового дизайну» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок в області 

світлового дизайну, проектування систем освітлення і світлових форм відповідно 

до законів композиції та правил проектування освітлювальних установок. 

 

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 

ВПРН 23. Проводити 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту, виконувати 

розрахунок і 

проектування 

освітлювальної 

установки будівлі, 

систем освітлення 

утилітарного, 

декоративно-

художнього та 

рекламного 

призначення  

відповідно до 

технічного завдання 

з використанням 

нормативно-

технічної 

документації і 

засобів автоматизації 

проектування. 

 

Вирішення 

практичних 

завдань із 

розрахунку і 

проведення 

вимірювань 

світлових величин 

– основних 

нормованих 

параметрів 

установок 

світлового дизайну 

 

Оцінювання 

звітів з 

лабораторних 

робіт, 

залік 

Вміти 

користуватися 

чинними 

галузевими і 

державними 

нормами щодо 

проектування 

систем 

декоративно-

художнього 

освітлення, а 

також технічною 

документацією 

при виборі 

світлового 

обладнання для 

цих систем 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Основи світлового дизайну 

 

Змістовий модуль 1. Основи сприйняття об’єктів художнього конструювання 

 

Розглянуті питання художнього конструювання та проектування, улаштування 

систем світлового дизайну об’єктів з урахуванням їх композиційних 

особливостей.  
 

Змістовний модуль 2. Художні задачі та прийоми дизайну освітлення. 

 

Розглянуті питання концепції створення і функціонування  установок світлової 

архітектури сучасних мегаполісів та інших населених пунктів. 

 

Змістовний модуль 3. Світловий дизайн інтер’єрів 
 

Вивчаються питання створення систем світлового дизайну інтер’єрів відповідно 

до стилів, в яких вони виконані. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1  120 30 - 14 76 

Змістовий модуль 1 30 10 - 4 16 

Змістовий модуль 2   45 10 - 4 31 

Змістовий модуль 3 45 10 - 6 29 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 

Художнє 

конструювання та 

проектування. 

Організація композиції. 

Види композиції. 

1. Художнє конструювання та 

проектування.  

2. Сприйняття геометричних форм та 

їх елементів. Основні просторові 

властивості форм.  

3. Організація композиції. 

4. Види композиції: фронтальна, 

горизонтальна, об’ємна. 

6 

Моделюючі 1. Особливості зорового сприйняття 4 
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Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

властивості світла з 

різними 

характеристиками. 

Активна дія тіней. 

оточуючого середовища. 

2. Моделююча дія освітлення.  

3. Характеристики систем освітлення 

і світломоделюючі ефекти. 

4. Активна дія тіней і способи її 

використання у світловому дизайні. 

Змістовий модуль 2 

Художні задачі та 

прийоми дизайну 

освітлення міст 

Концепції створення і функціонування  

установок світлової архітектури 

сучасних мегаполісів та інших 

населених пунктів 

6 

Особливості 

улаштування систем 

світлового дизайну для 

розсіюючих середовищ 

1. Взаємодія світла з розсіюючими 

середовищами. 

2. Вимоги до систем світлового 

дизайну середовищ 

Особливості улаштування систем 

світлового дизайну для розсіюючих 

середовищ 

4 

Змістовий модуль 3 

Вимоги, особливості і 

технології створення 

установок декоративно-

художнього освітлення 

1. Вимоги до створення установок 

декоративно-художнього освітлення: 

кількісні і якісні характеристики систем 

2. Особливості створення установок 

декоративно-художнього освітлення 

3. Технології створення установок 

декоративно-художнього освітлення 

2 

Стилі оформлення 

інтер’єрів 

1. Особливості кожного стилю 

оформлення інтер’єру : матеріали, 

колірна гама, форми об’єктів. 

4 

Особливості створення 

установок світлового 

дизайну інтер’єрів 

відповідно до їх стилів 

1. Характеристики світлового 

обладнання.  

2. Вибір і розміщення світлового 

обладнання 

3. Схеми вмикання окремих груп 

світлових приладів  

4 
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7. Теми лабораторних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 

Дослідження впливу 

характеристик системи 

освітлення на 

формування візуального 

сприйняття стандартних 

об’ємних форм 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2. Виконання лабораторної роботи: 

складання композицій з використанням 

стандартних об’ємних форм з різними 

характеристиками і дослідження і їх 

візуального сприйняття за різних систем 

освітлення 

3. Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Змістовий модуль 2 

Дослідження візуальних 

ефектів  зміни  об’ємності 

і форми  предметів в 

залежності від 

характеристик  системи 

освітлення і форми тіней 

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

дослідження способів формування 

різного зорового сприйняття однакових 

об’ємних об’єктів, використання тіней у 

світловому дизайні. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 

Змістовий модуль 3 

Дослідження впливу 

характеристик системи 

освітлення інтер’єрів на 

сприйняття 

освітлюємих поверхонь 

і об’єктів  

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

вивчення зорового сприйняття фактури, 

текстури і кольору освітлюємих 

поверхонь і об’єктів, а також визначення 

моделюючого ефекту при різних схемах 

освітлення в заданому інтер’єрі 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

2 

Створення концепції 

світлового 

оформлення інтер’єру 

в певному стилі і її 

комп’ютерне 

моделювання  

1.Перевірка базових теоретичних знань з 

матеріалу лабораторної роботи  

2.Виконання лабораторної роботи: 

розробка концепції створення освітлення 

інтер’єру в заданому стилі, моделювання 

інтер’єру з вибраною системою 

освітлення. 

3.Оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи 

4 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

«не передбачено» 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю: 

- оцінювання звітів з лабораторних робіт 

 

Методи модульного контролю: 

- письмове опитування  

 

Методи підсумкового контролю: 

- залік 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 - 40 30 30 

Змістовий модуль 1 30 - 10 10 10 

Змістовий модуль 2   30 - 10 10 10 

Змістовий модуль 3   40 - 20 10 10 
 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 30 

Лабораторне завдання №1 (складання і обґрунтування композиції)  5 

Лабораторне завдання №2 (звіт з лабораторної роботи 1)  5 

Завдання до самостійної роботи №1 (аналіз світлової композиції) 10 

Завдання до змістового модуля 1 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

10 

Змістовий модуль 2 30 

Лабораторне завдання №3 (аналіз результатів досліджень)  5 

Лабораторне завдання №4 (звіт з лабораторної роботи 2)  5 
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Завдання до самостійної роботи №2 (аналіз світломоделюючого 

ефекту і прийоми його застосування) 

10 

Завдання до змістового модуля 2 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

10 

Змістовий модуль 3 40 

Лабораторне завдання №5 (звіт з лабораторної роботи 3) 5 

Лабораторне завдання №6 (аналіз результатів вимірювань) 5 

Лабораторне завдання №7 (звіт з лабораторної роботи 4)  10 

Завдання до самостійної роботи №3 (аналіз світлової системи 

інтер’єру) 

10 

Завдання до змістового модуля 3(письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

100-бальна 

шкала 

Рівень 

компетентності 
Двобальна шкала 

залік 

90-100 високий 

зараховано 

82-89 
достатній 

74-81 

64-73 
середній  

60-63 

35-59 
низький незараховано 

0-34 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 
 

1. Дистанційний курс ОСНОВИ СВІТЛОВОГО ДИЗАЙНУ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа : https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=439 

2. Основи світлового дизайну : конспект лекцій для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за 

спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) 

https://eprints.kname.edu.ua/60951/ 

3. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Основи 

світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) – 

Х.: ХНУМГ, 2021. https://eprints.kname.edu.ua/59190/ 

 

 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=439
https://eprints.kname.edu.ua/60951/
https://eprints.kname.edu.ua/59190/
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Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Лісна О.І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : 

навч. посібник – Х.: ХНАМГ, 2010. – 221 с. 

2. 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 

3. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua  

4. Сайт розробника програми DIALux [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.dialux.de/ 

 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 
 

1. Люксметр. 

2. Світлові ніші. 

3. Об’єкти для підсвічування різних форм. 

4. Приміщення з багаторівневою системою освітлення і 

мультифункціонального призначення. 

5. Макети фасадів 

6. Мультимедійний проектор Epson EB-965. 

7. Ноутбук. 

8. Екран моторизований. 

9. Система дистанційного керування освітленням Іnels  
 

 

https://eprints.kname.edu.ua/19602/
https://eprints.kname.edu.ua/19602/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79885
http://eprints.kname.edu.ua/
http://www.dialux.de/

