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 Силабус навчальної дисципліни 
«СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ» 

 
Освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 
Галузь знань: : 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП 
Курс 3 курс 
Семестр 6 (весняний) семестр 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4,0 кредити / 120 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

вивчення принципів роботи і функціонування всіх елементів 
систем штучного освітлення, освоєнні основ світлотехнічних 
розрахунків і проектування систем  освітлення. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

ознайомлення з різними видами внутрішнього і зовнішнього 
освітлення, засвоєння основних фізичних уявлень і понять, 
необхідних для вивчення принципів роботи і побудови джерел 
світла і світлових приладів, що використовуються в системах 
внутрішнього та зовнішнього освітлення. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

-знати вимоги державних та міжнародних нормативних актів, що 
стосуються інженерної діяльності, проектування та експлуатації 
наземних візуальних засобів забезпечення польотів на аеродромах 
цивільної авіації, захисту інтелектуальної власності, охорони 
праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при 
прийнятті рішень; 
-вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 
вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 
вимірювальною технікою та прикладним програмним 
забезпеченням. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

-здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 
автоматизованого проектування і розрахунків (САПР); 
-здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 
математики, фізики та електротехніки; 
-усвідомлення необхідності підвищення ефективності 
електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 
устаткування; 
-усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання 
про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці; 
-здатність  аналізувати технічну, конструкторську, проектну та 
експлуатаційну  документацію на світлосигнальні та 
електроенергетичні системи. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: дисципліна структурована за модульним 
принципом і складається з одного навчального модуля №1 
«Електричне освітлення», який є логічно завершеною, самостійною, 
цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає 
проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання. 
Види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття. 



 Методи навчання: класичні лекції, мультимедійні лекції 
(презентації), класичні практичні заняття, семінари, семінар-
дискусія, презентація на певну індивідуально обрану тему тощо. 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Загальна фізика», «Основи метрології та електричних 
вимірювань», «Авіаційна світлотехніка та метеорологія»  

Пореквізити «Основи проектування  світлосигнальних систем аеродромів ЦА», 
«Основи охорони праці» та інших. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
https://classroom.google.com/u/1/c/NTczODczMDc2MjRa 
https://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29692 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Навчальні лабораторії: «Фотометрії та світлосигнальних та 
телемеханічних систем аеропортів», «Світлотехніки та 
світлосигнальних систем», «Світлових приладів та електричних 
мереж», «Математичного моделювання та прикладного 
програмування для систем світлотехніки»; аудиторії з 
використанням спеціального обладнання та мультимедіа. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій (КЕСТ) 

Факультет Аерокосмічний факультет (АКФ) 
Викладач(і) 

 

ПІБ викладача Квач Юлія 
Миколаївна 
Посада: заступник декана АКФ 
Науковий  ступінь:  
кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm 
Тел.: 406-74-43 
E-mail: juli_k74@ukr.net 
Робоче місце: 1.348 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 
Застосуванням сучасних тенденцій в галузі штучного освітлення 
на базі принципів побудови електричних систем освітлення в 
проектуванні світлотехнічних систем  

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/NTczODczMDc2MjRa 
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