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1. Мета курсового проекту (роботи) 

 

Метою курсового проекту є  набуття практичних навичок проектування систем 

зовнішнього освітлення доріг різного функціонального призначення, що будуть 

застосовуватися у подальшій проектній практиці. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Виконання курсового проекту (роботи) безпосередньо спирається на:  

Освітлення міст та спортивних споруд 
 

 

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. 

частково-

пошуковий, 

практичний, 

інформаційно-

комп’ютерний 

методи 

Поточний контроль: 

перевірка і 

оцінювання 

індивідуальних 

завдань за темою 

курсової роботи. 

Підсумковий 

контроль: 

оцінювання 

оформлення 

пояснювальної 

записки, 

ілюстративної 

частини, презентації 

і захисту курсової 

роботи. 

 Виконувати 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту з 

урахуванням 

сучасних вимог і 

тенденцій 

проектування 

ПРН  16. 

Дотримуватись 

принципів та правил 

академічної 

доброчесності в 

освітній та науковій 

діяльності 

Дотримуватись 

принципів та правил 

академічної 

доброчесності при 

розробці і 

оформленні 

курсової роботи 

ПРН 18. Вільно 

спілкуватися усно і 

письмово 

державною та 

іноземною мовами з 

сучасних наукових і 

технічних проблем 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки. 

Вільно спілкуватися 

усно і письмово 

державною та 

іноземною мовами 

при оформленні 

курсової роботи, 

підготовки її 

презентації і 

захисту. 

ПРН  21. 

Використовуючи 

знання технологій 

проєктування, 

Вміти 

користуватися 

чинними 

галузевими і 



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. 

державними 

нормами щодо 

проектування 

систем освітлення 

при проектуванні 

нових і обстеженні 

діючих систем 

освітлення, робити 

висновки щодо їх 

відповідності 

нормам  

Виконувати 

попереднє техніко-

економічне 

обґрунтування 

проекту з 

урахуванням 

сучасних вимог і 

тенденцій 

проектування, 

проводити 

моделювання і 

розрахунки 

основних 

параметрів 

освітлювальної 

установки  із 

застосуванням 

світлотехнічного 

програмного 

забезпечення, 

Оформлювати 

проекти освітлення 

будівель із 

застосуванням 

графічних програм 
 

 

4. Програма курсового проекту (роботи) 

 

Змістовий модуль 1  Проектування освітлювальної установки вулиці з техніко-

економічним обґрунтуванням  
 

Загальна технічна характеристика об’єкту, для якого виконується проектування 

освітлювальної установки, і аналіз зорових робіт. Вибір нормованих 

характеристик, джерел світла, світлових приладів, системи освітлення.  

Техніко-економічне обґрунтування за попередніми розрахунками для трьох 

різноманітних джерел світла 
 



Змістовий модуль 2  Світлотехнічні розрахунки освітлювальної установки вулиці 

Уточнення параметрів джерел світла і світильників. Розрахунок потужності 

освітлювальної установки дороги із застосуванням програми DIALux. Розрахунок 

якісних характеристик освітлювальної установки, що нормуються. 

 

Змістовий модуль 3 Електротехнічна частина 

 

Розрахунок електротехнічної частини: визначення загального навантаження, вибір 

перетину дротів, автоматичних вимикачів тощо. 

 

5. Структура курсового проекту (роботи) і розподіл часу  

Змістові модулі Кількість годин 

(самостійна робота) 

МОДУЛЬ (семестр) 60 

Змістовий модуль 1 15 

Змістовий модуль 2   15 

Змістовий модуль 3   15 

Підсумковий семестровий контроль 15 
 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Поточний контроль: перевірка і оцінювання індивідуальних завдань за 

темою курсової роботи.  

Підсумковий контроль: оцінювання оформлення пояснювальної записки, 

ілюстративної частини, презентації і захисту курсової роботи. 
 

 

Структура курсового проекту (роботи) і розподіл балів 
 

 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ (семестр) 100 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2   20 

Змістовий модуль 3   20 

Підсумковий семестровий контроль 40 
 

 

 

 

 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Вибір нормованих характеристик, джерел світла, світлових приладів, 

системи освітлення. 

5 

Техніко-економічне обґрунтування за попередніми розрахунками для 

трьох джерел світла різних типів 

15 

Змістовий модуль 2 20 

Світлотехнічний розрахунок ОУ (інженерні методи) 10 

Комп’ютерне моделювання ОУ і розрахунок 10 

Змістовий модуль 3 20 

Визначення загального навантаження, вибір потужності 

трансформаторної підстанції 

10 

Розрахунок та вибір перетину дротів, автоматичних вимикачів тощо. 10 

Підсумковий семестровий контроль – публічний захист 40 

Оформлення пояснювальної записки згідно вимог 10 

Ілюстративна частина 10 

Презентація 10 

Захист проекту 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

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 

 

7. 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 

http://https/dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=447


2.  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/ 

3.  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної 

дисципліни «Освітлювання 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/ 

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. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page.html?id_doc=79885 

4. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне освітлення. – 

К: 2017. http://surl.li/cytis 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua  

2. Офіційний сайт компанії Philips / Режим доступу:  

https://www.lighting.philips.ua/ru/home 

3. Офіційний сайт корпорації ВАТРА. Режим доступу:  https://vatra.ua/ukr/ 

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

http://www.dialux.de/ 
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