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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

світлотехніці» є формування у студентів необхідних знань та практичних навичок 

у галузі комп’ютерних інформаційних технологій при проектуванні та візуалізації 

розроблених проектів освітлення, світлотехнічних пристроїв та систем. 

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліна безпосередньо спирається на базові знання з 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ПРН 2. Відтворювати 

процеси в 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

системах при їх 

комп’ютерному 

моделюванні. 

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 9. Здійснювати 

пошук джерел 

ресурсної підтримки 

для додаткового 

навчання, наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

ПРН  21. 

Використовуючи 

знання технологій 

проєктування, 

Словесні, 

практичні, 

наочні, 

інформаційно-

комп’ютерні 

усне 

опитування;  

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи) 

зокрема 

графічний 

контроль 

(візуалізація 

освітлення 

спроектованого 

об’єкта); 

тестування у 

віртуальному 

освітньому 

середовищі на 

платформі 

MOODLE; 

захист звіту з 

практичних 

робіт; 

Підсумковий 

контроль: 

диференційний 

залік. 

 

Вміти створювати 

різні сцени 

освітлення; 

формувати звіти з 

результатами 

розрахунків і 

візуалізацією 

проекту; проводити 

розрахунок 

освітлення з 

урахуванням денного 

світла. 

Опанувати нові версії 

або нове програмне 

забезпечення, 

призначене для 

комп’ютерного 

моделювання 

об’єктів та процесів у 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

системах. 

Використовуючи 

знання технологій 

проєктування та 

виробництва 

(застосування або 

експлуатації) 

світлотехнічних 

систем, 



4 

 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

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. 

розраховувати 

оптимальні 

параметри цих 

систем в 

спеціалізованих 

комп’ютерних 

програмах  

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Інформаційні технології в світлотехніці 
 

Змістовий модуль 1. Програми світлотехнічного розрахунку 

освітлювальних установок інтер’єрів. 

 В модулі розглядаються питання щодо проведення світлотехнічних 

розрахунків освітлювальних установок інтер’єрів. 

Змістовий модуль 2. Програми комп’ютерного моделювання систем 

зовнішнього освітлення. 

В модулі розглядаються питання щодо проведення комп’ютерного 

моделювання систем зовнішнього освітлення. 

Змістовий модуль 3. Програмне забезпечення моделювання об’єктів 

світлової архітектури. 

Модуль присвячений моделювання об’єктів світлової архітектури за 

допомогою світлотехнічного програмного забезпечення 
 

 

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 12 - 27 

Змістовий модуль 3   30 4 10 - 16 

Підсумковий семестровий контроль 15    15 
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6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Програми світлотехнічного розрахунку освітлювальних 

установок інтер’єрів 

Тема 1. Основні поняття 

про системи 

автоматизованого 

проєктування 

світлотехнічних систем  

Системи автоматизованого 

проєктування світлотехнічних 

систем. Порівняльний аналіз 

основних САПР для розробки 

електричних і оптичних систем, 

проєктування джерел світла, 

світлових приладів і освітлювальних 

систем. Поняття інформаційної 

технології (ІТ). Складові ІТ. 

Властивості ІТ. Класифікація ІТ. 

Обробка інформації. Проблеми та 

перспективи розвитку. 

2 

Тема 2. Проєктування і 

розрахунок 

світлотехнічної системи 

інтер’єрів за допомогою 

комп’ютерних програм 

Загальні відомості про програму 

ЕURОРІС та DІАLuх. Проектування і 

розрахунок освітлювальної 

установки приміщення у ЕURОРІС та 

DІАLuх.                                           

2 

Тема 3. Проєктування і 

розрахунок 

світлотехнічної системи 

інтер’єрів за допомогою 

комп’ютерних програм 

 

Інтерфейс користувача. Основні 

інструменти. Розташування об’єктів і 

текстур в програмі DIALux. 

Розташування світлових приладів: 

кругове, поле, комбіноване. 

2 

Змістовий модуль 2. Програми комп’ютерного моделювання систем 

зовнішнього освітлення. 

Тема 4. Проєктування 

освітлювальної 

установки відкритого 

простору у програмі 

Light-in-Night Road 

Особливості та призначення 

програмного комплексу Light-in-

Night Road. Інтерфейс користувача. 

Основні інструменти. Розрахунок 

освітлення прямої дороги в програмі 

Light-in-Night Road. 

2 

Тема 5. Проєктування 

освітлювальної 

установки відкритого 

простору складної 

ділянки дороги у 

програмі Light-in-Night 

Road 

Створення типової форми в програмі 

Light-in-Night Road. Розрахунок 

освітлення кільцевого перетину. 

2 

Тема 6. Проєктування 

освітлювальної 

Розрахунок освітлення в програмі 

DIALux. Складання документації 
2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

установки відкритого 

простору у програмі 

DIALux 

(звіту). 

 

Змістовий модуль 3. Програмне забезпечення моделювання об’єктів світлової 

архітектури 

Тема 7. Об’єкти світлової 

архітектури 

Створення світлового ансамблю 

міського середовища.  
2 

Тема 8. Проєктування 

освітлювальних систем 

об’єктів світлової 

архітектури 

Ознайомлення з програмним 

забезпечення для моделювання 

об’єктів світлової архітектури 

2 

 

8. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1. Програми світлотехнічного розрахунку освітлювальних 

установок інтер’єрів 

1. Розрахунок 

освітлювальних 

установок (ОУ) в 

адміністративних та 

житлових приміщеннях 

 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Встановлення розрахункових 

точок і площин. Розрахунок 

освітлювальної установки. 

3.  Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

2 

2. Проєктування 

внутрішнього 

прямокутного 

приміщення в програмі 

DIALux 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Моделювання приміщення 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

4. Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

4 

3. Проєктування 

внутрішнього 

прямокутного 

приміщення з 

елементами інтер’єру в 

програмі DIALux evo 

 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Моделювання приміщення та 

інтер’єру 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

4. Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

4 

Змістовий модуль 2. Програми комп’ютерного моделювання систем 

зовнішнього освітлення. 

4. Проєктування і 1. Вибір  нормативних параметрів 4 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

розрахунок об'єктів 

зовнішнього освітлення 

прямої ділянки дороги 

в програмі Light-in-

Night Road 

та світлового обладнання 

2. Моделювання вулиці 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

4.  Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

5. Проєктування і 

розрахунок об'єктів 

зовнішнього освітлення 

кільцевого перетину в 

програмі Light-in-Night 

Road 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Моделювання кільцевого 

перетину 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

4.  Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

4 

6. Проєктування 

установки вуличного 

освітлення у програмі 

DIALux для ділянки 

дороги 

 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Моделювання вулиці 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

4. Аналіз кількісних та якісних 

характеристик ОУ 

4 

Змістовий модуль 3. Програмне забезпечення моделювання об’єктів світлової 

архітектури 

7. Побудова фасаду 

будинку в програмі 

DIALux 

 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Моделювання фасаду будівлі 

3. Розрахунок освітлювальної 

установки 

6 

8. Дизайн систем 

зовнішнього освітлення 

фасаду будинку в 

програмі DIALux 

 

1. Вибір  нормативних параметрів 

та світлового обладнання 

2. Розрахунок освітлювальної 

установки 

 

4 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
«не передбачено» 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю: 

усне та письмове опитування, графічний контроль (візуалізація освітлення 

спроектованого об’єкта) 

Методи модульного контролю (за змістовими модулями): 
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тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 

письмовий контроль. 

Методи підсумкового семестрового контролю: 

тестування або письмовий контроль на запитання. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 70 - 15 15 

Змістовий модуль 1 25 15 - 5 5 

Змістовий модуль 2   25 15 - 5 5 

Змістовий модуль 3   20 10  5 5 

Індивідуальне 

завдання 

- - - - - 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

30 - - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практична робота № 1 Побудова плану обраної будівлі (демонстрація 

плану, усна відповідь) 

3 

Практична робота № 2 Розрахунок освітлювальних установок в 

адміністративних та житлових приміщеннях  (звіт з роботи, усний 

захист роботи) 

3 

Практична робота № 3 Предствлення плану проектованого приміщення 

(демонстрація плану, усна відповідь) 

3 

Практична робота № 4 Проектування внутрішнього прямокутного 

приміщення в програмі DIALux  (звіт з роботи, усний захист роботи) 

3 

Практична робота № 5 Проектування внутрішнього прямокутного 

приміщення з елементами інтер’єру в програмі DIALux evo  (звіт з 

роботи, усний захист роботи) 

3 

Завдання до самостійної роботи № 1 Ознайомитись з іншими 

програмними продуктами для проектування внутрішнього приміщення 

(контроль виконання, усне опитування) 

5 

Модульний контроль 1 (тестування) 5 

Змістовий модуль 2 25 

Практична робота № 6 Побудова прямої ділянки дороги в програмі 

Light-in-Night Road  (демонстрація дороги, усна відповідь) 

2 

Практична робота № 7 Проектування і розрахунок об'єктів зовнішнього 3 
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Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

освітлення прямої ділянки дороги в програмі Light-in-Night Road (звіт з 

роботи, усний захист роботи) 

Практична робота № 8 Побудова кільцевої ділянки дороги в програмі 

Light-in-Night Road (демонстрація кільцевої дороги, усна відповідь) 

2 

Практична робота № 9 Проектування і розрахунок об’єктів зовнішнього 

освітлення кільцевого перетину в програмі Light-in-Night Road (звіт з 

роботи, усний захист роботи) 

3 

Практична робота № 10 Побудова ділянки дороги в програмі DIALux 

(демонстрація дороги, усна відповідь) 

2 

Практична робота № 11 Проектування установки вуличного освітлення 

у програмі DIALux для ділянки дороги (звіт з роботи, усний захист 

роботи) 

3 

Завдання до самостійної роботи №2 Ознайомитись з іншими 

програмними продуктами для проектування вуличного освітлення 

(контроль виконання, усне опитування) 

5 

Модульний контроль 1 (тестування) 5 

Змістовий модуль 3 20 

Практична робота № 12 Розміщення елементів фасаду (колон) 

(демонстрація розміщення колон, усна відповідь) 

2 

Практична робота № 13 Побудова фасаду будинку в програмі DIALux 

(звіт з роботи, усний захист роботи) 

2 

Практична робота №14 Розміщення елементів фасаду (карниз) 

(демонстрація розміщення колон, усна відповідь) 

2 

Практична робота №15 Розміщення елементів фасаду (кранштейни) 

(демонстрація розміщення кранштейнів, усна відповідь) 

2 

Практична робота №16 Дизайн систем зовнішнього освітлення фасаду 

будинку в програмі DIALux (звіт з роботи, усний захист роботи) 

2 

Завдання до самостійної роботи № 3 Ознайомитись з іншими 

програмними продуктами для проектування декоративно-художнього 

освітлення фасадів будинків (контроль виконання, усне опитування) 

5 

Модульний контроль 1 (тестування) 5 

Підсумковий семестровий контроль – диф. залік 30 

Тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLE 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 
 

100-бальна шкала Рівень компетентності 
Чотирибальна 

диф. заліку 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 
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64-73 
середній задовільно 

60-63 

35-59 
низький не задовільно 

0-34 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс Інформаційні технології в світлотехніці [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа : https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=904. 

2. Васильєва Ю. О. Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці: 

навч. посібник. / Ю. О. Васильєва ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Харків : ХНАМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 115 с. 

3. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для 

контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у 

світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 

7.090605  “Світлотехніка і джерела світла”). / Укл.: Васильєва Ю.О.,  

Ляшенко О.М. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 32 с. – Режим доступа : 

https://eprints.kname.edu.ua/13484// 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. 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.  

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні 

інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів і магістрів 5 курсу 

денної і 6 курсу заочної  форм навчання спеціальності 7.090605, 8.090605 – 

Світлотехніка і джерела світла). /Укл.: Васильєва Ю.О., Ляшенко О.М.. – 

Харків: ХНАМГ, 2008. – 70 с. – Режим доступа : 

https://eprints.kname.edu.ua/3838// 

3. 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. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ledeffect.com.ua/images/__branding/dbn2018.pdf 

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

http://www.dialux.de/ 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

1. Програма Dialux – вільна ліцензія. 

2. Light-in-Night Road – вільна ліцензія.  

3. Мультимедіапроектор Mitsubishi SD 2104. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=904
https://eprints.kname.edu.ua/52994/1/2018%20%D0%BF%D0%25%20B5%D1%87.%2042%D0%9D%20%D0%9D%D0%9F_%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%A1_2018..pdf/
https://eprints.kname.edu.ua/13484/
https://eprints.kname.edu.ua/28630/
https://eprints.kname.edu.ua/3838/
https://ledeffect.com.ua/images/__branding/dbn2018.pdf
http://www.dialux.de/
http://www.dialux.de/
https://winsoft.com.ua/windows/grafika/sapr-i-chertezh/light-in-night-road

