
Дисципліна Світлотехнічні установки і системи 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни 

«Світлотехнічні установки і системи» є засвоєння студентами 

теоретичних і практичних знань наступних курсів -  «Електромагнітна 

сумісність», «Інформаційні технології в енергетиці», «Моделювання 

електротехнічних систем та їх елементів», «Основи енергоощадності», 

«Безпека праці в енергоустановках», «Автоматизація електроприводу 

сільськогосподарських машин і агрегатів», «Проектування 

енергетичних об'єктів сільського господарства» 

Що буде вивчатися 

Загальні принципи нормування світлотехнічних установок. 

Методи і критерії нормування освітлювальних установок. Вибір 

нормованої фотометричної характеристики. Нормування за видимістю. 

Видимість і розрізнення. Розрахунок циліндричної освітленості. 

Рівнояскраві поверхні. Нормування освітлювальних установок за 

техніко-економічними показниками. Показник дискомфорту. 

Пульсація випромінювання. Світлотехнічний розрахунок 

освітлювальних установок. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Світлотехнічні установки і системи» 

вивчає основи теорії, принципи дії, конструкції, особливості 

експлуатації і вимог до світлових приладів різного функціонального 

призначення; – надбання навичок розв’язання завдань, пов’язаних з 

розробкою та обслуговуванням світлових приладів 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та 

надійності електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем  

ПРН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах при їх 

комп’ютерному моделюванні в різних галузях народного господарства, 

зокрема в АПК. 
ПРН5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних 

комплексах і системах, зокрема в АПК. 
ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть 

заважати впровадженню сучасних методів керування 

електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними 

системами 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
спеціальні 

СК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і 

технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
СК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, 

методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення 

надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації 

обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки в різних галузях народного господарства, зокрема в 



АПК. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекції / лабораторні / самостійна робота. 

Семестровий контроль залік 

 


