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1. Мета дисципліни 

         Ознайомлення студентів - майбутніх художників з особливостями зорового 

сприйняття міського середовища у темний час доби; вивчення студентами 

основних видів світлових пристроїв та  приладів, що застосовуються для 

світлокольорового дизайну міського  середовища;  вивчення особливостей світло-

планувальної структури сучасного міста;  набуття студентами певних навичок, що 

дозволяють комплексно і виразно формувати світло-кольорове дизайнерське 

рішення сучасних міських об’єктів у сфері сакральної архітектури, міських 

театралізованих свят та вистав, створювати віртуальне середовище за законами 

реального освітлення.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на такі дисципліни, як: 

Рисунок та Живопис, Основи художньої композиції, Теорія архітектури і синтезу 

мистецтв Комп’ютерні технології в образотворчому мистецтві, Комп’ютерна 

графіка та моделювання. 

 На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються: Арт-

проектування, Переддипломна практика, Кваліфікаційна робота. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінюван 

ня 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН13 

Застосовувати 

сучасне 

програмне 

забезпечення у 

професійній 

діяльності (за 

спеціалізаціями) 

 

Бесіди з відео 

презентаціями 

Творчо-

репродукт. 

методи; 

інтеграційні, 

інформаційні,  

дистанційні, 

аналітично-

креативні; 

використання  

інформацій-

них  

комунікацій-

них 

технологій 

Поточний 

контроль: 

усне та 

письмове 

опитування; 

графічний 

контроль; 

перегляд; 

програмован

ий контроль 

(тестування); 

Підсумковий 

контроль – 

екзамен 

 

ПРН13.1 Виявляти сучасні 

знання і розуміння предметної 

галузі та сфери професійної 

діяльності, застосовувати 

набуті знання у практичних 

ситуаціях 

ПРН13.2 Використовувати 

сучасні мультимедійні 

технології для створення 

художнього образу.  

ПРН 13.3Вміти генерувати 

авторські інноваційні пошуки в 

практику сучасного мистецтва 

ПРН 13.4 Використовувати при 

оформленні вуличних свят, 

вистав, концертів, подій,  

сучасні досягнення  в галузі 

театрально-постановочної та 

аудіовізуальної техніки, 

технології та нові матеріали 

 

 



4 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

          Змістовий модуль 1 Світлокольоровий дизайн як художнє 

проектування. Технічні та естетичні параметри (основи дизайну, 

архітектури, колориметрія) 

          Історія світлодизайну, як науки та виду мистецтва. Кольорове освітлення 

(закони складання кольорів). Природне та штучне освітлення. Прийоми 

світлодизайну в архітектурі та дизайні середовища. Колориметричні параметри 

кольорів та кольорового проміння. 

          

Змістовий модуль 2  Проектування освітлення в сучасних світлотехнічних 

програмних продуктах 

         Найпростіші світло дизайнерські рішення у програмах Photoshop? Corel-

photo-paint. Програми для вирішення освітлення: D-Lux Evo, AutoCAD, 3DMax, 

InDesign тощо. Компанія MAXUS-Харків. Проектування освітлення.  

          

Змістовий модуль 3  Комп'ютерне моделювання освітлення 

         Обрання об’єкту розробки дизайн-рішення. Підбір варіантів освітлення. 

Ескізування задуму, обґрунтування. Для мультиплікації – створення віртуального 

простору у 3-Д графіці. Виконання проектного рішення у обраній комп’ютерній 

програмі. 

  

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ (8 семестр) 120 17 34  69 

Змістовий модуль 1 30 6 12  12 

Змістовий модуль 2   30 6 10  14 

Змістовий модуль 3   45 5 12  28 

Індивідуальне завдання     - 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Світлокольоровий дизайн як художнє проектування. 

Технічні та естетичні параметри (основи дизайну, архітектури, 

колориметрія) 

Тема 1.1 Загальні 

відомості про СКД, 

витоки, історія 

розвитку, сучасний 

Елементи світлокольорового дизайну у 

найстародавніших пам’ятках архітектури; 

природне освітлення. Штучне освітлення 

2 
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стан Поява електр.струму.   

Тема 1.2 Засоби та 

прийоми світлодизайну 

Основні поняття та елементи СКД 

(колірне середовище, каркас, основа, 

прийоми СКД) 

2 

1.3 Технічні та 

естетичні параметри у 

СКД – поняття про 

колориметрію 

Дослідники СКД у наукових галузях. 

(Ньютон, Гёте), складання та віднімання 

кольорів. Довжина хвилі. Харктеристики 

кольору (кількісні та якісні)  

2 

Змістовий модуль 2 Проектування освітлення в сучасних світлотехнічних 

програмних продуктах 

2.1 Світлодизайнерське 

рішення сучасних 

архітектурних та 

дизайнерських об’єктів.  

 Найпростіші світло дизайнерські рішення 

у програмах Photoshop, Corel-photo-paint  
2 

2.2 Комп’ютерне 

проектування 

освітлення в інтер’єрі 

та екстер’єрі 

Програми для вирішення освітлення: D-

Lux Evo, AutoCAD, 3DMax, InDesign 

тощо 

2 

2.3 Види світильників 

та світлових установок. 

Компанія MAXUS-Харків. Номенклатура 

світлотехнічних виробів. Проектування 

освітлення 

2 

Змістовий модуль 3 Комп'ютерне моделювання освітлення 

3.1 Комп’ютерне 

моделювання 

віртуального простору.  

Обрання об’єкту розробки дизайн-

рішення. Ескізування задуму, 

обґрунтування. Для мультиплікації – 

створення віртуального простору у 3-Д 

графіці 

2 

3.2 Комп’ютерне 

моделювання 

освітлення 

 

Підбір варіантів освітлення. Ескізування 

задуму, обґрунтування світло 

дизайнерського рішення. Значення 

образності в рішенні освітлення 

 

2 

3.3 Узагальнення 

теоретичного матеріалу 

Тести для контрольного опиту 1 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Світлокольоровий дизайн як художне проектування. 

Технічні та естетичні параметри (основи дизайну, архітектури, 

колориметрія) 

1.1 Загальні відомості Знайомство з лабораторією 3 
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про СКД, витоки, 

історія розвитку, 

сучасн. стан 

світлодизайну. Перегляд відео 

презентації з історії СКД 

1.2 Засоби та прийоми 

світлодизайну 

Ознайомлення з прийомами СКД на 

базі лабораторії СКД. Види 

світильників. Вибір об’єкту 

проектування. 

4 

1.3 Технічні та 

естетичні параметри у 

СКД – поняття про 

колориметрію 

Знайомство з театральним 

освітленням. Поняття про складання 

світлової партитури  вистави. 

5 

Змістовий модуль 2 Проектування освітлення в сучасних 

світлотехнічних програмних продуктах 

2.1 Світлодиз. рішення 

сучасних арх. та 

дизайнерських 

об’єктів 

Оригінальні пропозиції освітлення  

сучасного дизайн-об’єкту в 

експозиційному просторі 

2 

2.2 Комп. 

проектування 

освітлення в інтер’єрі 

та екстер’єрі 

Вправи з постанови світла у 

інтер’єрному просторі.  

Лабораторні пошуки   

4 

2.3 Види світильників 

та світлових установок 
Обґрунтування пропозицій з 

використання світлових пристроїв. 

4 

Змістовий модуль 3 Комп'ютерне моделювання освітлення 

3.1 Комп’ютерне 

моделювання 

віртуального простору  

Побудова задуманого віртуального 

простору 

3 

3.2 Комп’ютерне 

моделювання 

освітлення 

Підбір варіантів освітлення. 

Ескізування задуму, обґрунтування.  

(За потреби – лабораторне 

моделювання освітлення) 

3 

3.3 Узагальнення 

теоретичного 

матеріалу 

Виконання проектного рішення у 

обраній комп’ютерній програмі 
6 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачене 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

- усне та письмове опитування; 

- графічний контроль; 

- перегляд; 

- програмований контроль (тестування); 

Підсумковий контроль – екзамен. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 
практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ (8 семестр) 100 30  40 

Змістовий модуль 1 20 10  10 

Змістовий модуль 2   25 10  15 

Змістовий модуль 3   25 10  15 

Підсумковий контроль 30 -   

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розпо

діл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 Обрання арх. об’єкту проектування 

освітлення - усне оцінювання 
2 

Практичне завдання №2 СКД-рішення у програмі Photoshop, 

(Corel-photo-paint) – оцінювання в електронному вигляді на 

платформі zoom, moodle. 

4 

Практичне завдання №3 Екскурсія до театрального освітлювача 

(Оригінальне освітлення сцени) – письмове оцінювання звіту. 
4 

Самостійне закінчення та оформлення робіт – перегляд  4 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 – письмове оцінювання 6 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №4 Постанова об’єкту дизайну у 

виставковому просторі - усне оцінювання. 

2 

Практичне завдання №5 Рішення освітлення обраного об’єкту - 

перегляд 

4 

Практичне завдання №6 Кінцеве виконання фотографічної роботи - 

перегляд  

4 

Самостійне закінчення та оформлення робіт – перегляд 15 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №7 Побудова 3-Д об’єкту дизайну 

(віртуальний простір) - перегляд 

5 

Практичне завдання №8 Підбір та обґрунтування освітлення- усне 

оцінювання 

2 

Практичне завдання №9 КМ освітлення - перегляд в електронному 

вигляді  

3 

Самостійне закінчення та оформлення робіт – перегляд 15 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 
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Аналіз освітлення об’єкту  10 

Всього за модулем  100 

Шкала оцінювання:  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «СКД» 

у репозиторії університету. Методичні рекомендації до виконання практичних 

завдань з дисципліни «Світлодизайн та комп’ютерне моделювання освітлення » 

для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності «023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Підлісна, – Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 20 с.  

2. Підлісна О. В.: Основи художньої композиції – конспект лекцій для студентів 

денної і дистанційної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» / О. В. Підлісна, А. В. Сімонова, Ю. О. Сосницький ; Харків. нац. 

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

2017. – 160 с.  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Iнженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко; В. В. 

Ванін; С. М. Ковальов; за ред. В. Є. Михайленка Publication: К. : "Каравела", 

2004 Физическая характеристика: 344 с. Доступность: Items available for loan: 

Абонемент учбовий[744(075) М-69] (8), Читальний зал технічної літератури 

[744(075) М-69] (2). 

2. Васильєва Ю. О. В19 Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці: 

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

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

3. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст] = Geometry of design 

[Теxt] / К. Элам  Publication: СПб. : Питер, 2014 Физическая характеристика: 

112 с. : ил. Доступность: Items available for loan: Читальний зал технічної 

літератури [72.01 Э45] (1) 
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4. Чирчик С. В. Світлодизайн : навч. посіб. / С. В. Чирчик. — 2-ге вид. — Київ : 

ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 160 с. : іл. Бібліогр. : с. 153–154.  

5. Щепетков Н.И. Световой дизайн города / Щепетков Н.И.Учебное пособие – 

М.: Архитектура –С, 2006. – 326 с.; ил.(Світловий дизайн міста).  

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

1. Лабораторія моделювання освітлення ХНУМГ з СКД обладнанням. 

2. Кафедральні лабораторії ПХМ та ММД з комп’ютерним обладнанням, 

монітором для показу презентацій. 

3. Виставкова зала ХНУМГ для постанови світла на об’єктах дизайну. 


