
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
на кафедрі художнього скла на час карантину 13.03 – 22.05.2020 

 
ОР БАКАЛАВР 

КУРС АУД.ГОД. ВИКЛАДАЧІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ КОНТАКТИ, ОНЛАЙН-РЕСУРСИ 

Проектування художнього скла  

І 60 О.Шевченко  
О.Іванишин 

1. Рельєф: композиція, модель, форма, 
термоформаж (поліхромна гама) 

2.  Контррельєф: композиція, модель, форма, 
термоформаж (монохромна гама) 

3.  Інтерпретація натюрморту: композиція, мозаїка 
4.  Декорування і збагачення форми: композиція, 

ваза 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php 
?id=100001098765524 
https://www.facebook.com/ostap.ivanyshyn 
Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 

ІІ 80 М.Бокотей 
А.Петровський 

1.  Поєднання двох форм: проект, макет (модель) 
2.  Анімалістична пластика: проект, макет (модель) 
3.  Скляна біжутерія: проект, макет (модель) 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/bokotey 
https://www.facebook.com/andriy.petrovski 
Методичні рекомендації: 
https://lnam.edu.ua/files/Academy/faculty 
/dpm/glass/pdf/animalistics.pdf 

Авторське художнє скло / дизайн художнього скла 

ІІІ 60 О.Шевченко 
О.Принада 

 Для тих, хто обрав авторське скло: 
1.  Площинна композиція для заданого 

середовища (інтер’єру чи екстер’єру) 
громадського призначення: проект, макет 
(модель) 

2.  Об’ємно-просторова композиція для заданого 
середовища (інтер’єру чи екстер’єру) 
громадського призначення: проект, макет 
(модель) 

 
Для тих, хто обрав дизайн: 
1.  Об’єкт для житлового інтер’єру: проект, 

креслення, макет (модель) 
2.  Об’єкт для громадського інтер’єру: проект, 

креслення, макет (модель) 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php 
?id=100001098765524 
Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 

IV 36 А.Бокотей 
О.Принада 
А.Петровський 

Для тих, хто обрав авторське скло: 
1. Створення мистецького об’єкту зі скла: пошук та 

формування концепції художнього образу: 
проект, макет (модель) 

 
Для тих, хто обрав дизайн: 
1. Ансамбль декоративно-ужиткових об’єктів: 

проект, макет (модель) 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/andriy.bokotey 
https://www.facebook.com/orest.prynada 
https://www.facebook.com/andriy.petrovski 
Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 
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Комп’ютерне проектування 

І 40 Є.Тітенков 
О.Шевченко 

1.Ознайомлення з програмою 3d Studio Max. 
2. Проектування композиції з геометричних фігур у 
програмі 3d Max. 
 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100005354917978 
https://www.facebook.com/profile.php 
?id=100001098765524 

ІІ 40 Є.Тітенков 
А.Петровський 

1.Оволодіння засобами полігонального 
моделювання в програмі 3d Studio Max. 
2.Проектування натюрморта  за допомогою 
полігонального та сплайн-моделювання в програмі 
3d Studio Max. 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100005354917978 
https://www.facebook.com/andriy.petrovski 

ІІІ 40 Є.Тітенков 
О.Принада 

 Скло в громадському просторі: 
1.  Площинна композиція для заданого 

середовища (інтер’єру чи екстер’єру) 
громадського призначення: проект, макет 
(модель) 

2.  Об’ємно-просторова композиція для заданого 
середовища (інтер’єру чи екстер’єру) 
громадського призначення: проект, макет 
(модель) 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100005354917978 
https://www.facebook.com/orest.prynada 
 

ІV 24 Є.Тітенков 
О.Принада 

1. Створення мистецького об’єкту зі скла: пошук та 
формування концепції художнього образу: 
проект, макет (модель) 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. 

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100005354917978 
https://www.facebook.com/orest.prynada 

Історія художнього скла  

І 20 Н.Бенях 1. Історія давнього українського скла 
2. Історія художнього скла давньоруського 

періоду 
3. Мозаїка - виникнення, історія розвитку. 
4. Мозаїка у Давньоруський період 
5. Мозаїка Візантійської імперії 
6. Практичне завдання у формі тестування 

 

Пари за розкладом в онлайн режимі. 
Лекції-презентації  за розкладом лекційних 
занять надсилаються на електронні 
скриньки, надання спільного доступу через 
гугл-диск. Практичні завдання у формі 
тестів (google форма). 

https://www.facebook.com/natalia.benyakh 
benyakh@lnam.edu.ua 

ІІ 20 Н.Бенях 1. Історія українського художнього скла 
2. Розвиток художнього скла у кінці ХІХ - на почаку 

ХХ ст. (США, Франція) 
3. Творчість К-Л. Тіффані, Еміля Гале, Рене Лаліка 
4. Художнє скло першої половини ХХ ст. у країнах 

Східної Європи 
5. Зародження авторського студійного скла (США) 
6. Практичне завдання у формі тестування 

Пари за розкладом в онлайн режимі. 
Лекції-презентації  за розкладом лекційних 
занять надсилаються на електронні 
скриньки, надання спільного доступу через 
гугл-диск. Практичні завдання у формі 
тестів (google форма). 

https://www.facebook.com/natalia.benyakh 
benyakh@lnam.edu.ua 
 
Методичні рекомендації: 
https://lnam.edu.ua/files/Academy/faculty/ 
dpm/glass/pdf/movement.pdf 

Основи архітектури 

І 20 Ґ.Сарваш 1. Курс лекцій по історії світової архітектури 
2. Натурні дослідження архітектурних стилів 

(екскурсії по Львову). 

Пари за розкладом в онлайн режимі. https://www.facebook.com/gaborsarvash 
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3. Основи архітектурного креслення: 
 - аксонометрія геометричних форм; 
 - побудова перспективи екстер'єру та інтер'єру 

(методом архітектора) 
4. Тестування у формі архітектурних нарисів та 

рефератів 

Конструювання 

І 20 Ґ.Сарваш 1.  Основи промислового дизайну 
2.  Методи промислового виробництва виробів зі 

скла 
3.  Функціональні особливості виробів зі скла 
4.  Конструкторсько- технологічні  особливості 

виробництва 
5.  Основи технічного креслення 
6.  Конструювання виробу зі скла функціонального 

призначення 
7.  Виготовлення авторської моделі 
8.  Виконання технічного креслення скляного 

посуду та форми для  його виготовлення 

Пари за розкладом в онлайн режимі. https://www.facebook.com/gaborsarvash 

Технологія 

І 20 М.Лосик 
Л.Литвин 

Технологічні та фізико-хімічні властивості скла: 
1. Властивості розтопленого скла: вʼязкість, 

поверхневий натяг, кристалізаційні властивості 
скла. 

2. Фізико-хімічні властивості скла: 
-  густина, механічна міцність, крихкість 
-  електричні властивості скла 
-  хімічна стійкість скла 
- оптичні властивості скла: показник заломлення, 

дисперсія, поглинання і відбивання світла 
прозорого та забарвленого скла (УФ і ІЧ), 
люмінесценсія, соляризація та фотографія. 

Пари за розкладом в онлайн режимі. https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
15070779440 
Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 
Тести для підсумкового оцінювання за 
адресою: https://forms.gle/FpbVgrthAojJEvFg8 

ІІ 20 М.Лосик 
Л.Литвин 

Декорування художнього скла: 
1. Декорування художнього скла з термічним 

закріпленням: силікатними фарбами, 
люстрами, кольоровими дифузійними 
протравами, дорогоцінними металами, 
рельєфні матові покриття. 

2. Декорування художнього скла в гарячому стані 
(гутна технологія). 

Пари за розкладом в онлайн режимі. https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
15070779440 
Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 
Тести для підсумкового оцінювання за 
адресою: 
https://forms.gle/p1SFwSbreYNTPvam7 

ІІІ 20 М.Лосик 
Л.Литвин 

Декоративне скло в архітектурі: 
- кольорове і декоративне матове скло 

Пари за розкладом в онлайн режимі. https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
15070779440 

https://www.facebook.com/gaborsarvash
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/publikaciji.html
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/publikaciji.html
https://forms.gle/FpbVgrthAojJEvFg8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/publikaciji.html
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/publikaciji.html
https://forms.gle/p1SFwSbreYNTPvam7?fbclid=IwAR0ohowV_FLOVgvJTH0PiFt0Lge4b5s5eFrjXGUa6Evc_F4LVrg08tUKG8I
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015070779440


- декоративні склодеталі 
- технологія формування склорельєфів. 

Навчальні матеріали за адресою: 
https://lnam.edu.ua/uk/faculty/decorative/glass/
publikaciji.html 
Тести для підсумкового оцінювання за 
адресою: https://forms.gle/NBw2zhinctev6qtN7 

 
ОР МАГІСТР 

КУРС АУД.ГОД. ВИКЛАДАЧІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ КОНТАКТИ, ОНЛАЙН-РЕСУРСИ 

Авторське художнє скло / дизайн художнього скла 

І 80 А.Бокотей 
О.Звір 

1. Збір матеріалів до наукового дослідження та 
підготовки науково-теоретичної складової 
кваліфікаційної роботи.  

2. Опрацювання проектної частини 
кваліфікаційної роботи  

3. Опрацювання матеріалів для виконання 
кваліфікаційної роботи на здобуття ОР 
“Магістр” 

Індивідуальні консультації онлайн, згідно 
визначеного з викладачами розкладу. https://www.facebook.com/andriy.bokotey 

https://www.facebook.com/oles.zvir 

Наукові дослідження 

І 20 Н.Бенях 1. Категоріальний апарат наукового дослідження. 
2. Методи наукового дослідження 
3. Написання рецензії на статтю 
4. Збір наукової інформації 
5. Наукова стаття. Методика написання 
6. Практичне завдання - написання статті 

Пари за розкладом в онлайн режимі. 
Лекції-презентації  за розкладом лекційних 
занять надсилаються на електронні 
скриньки, надання спільного доступу через 
гугл-диск.  

https://www.facebook.com/natalia.benyakh 

 

В.о завідувача кафедри                    /підпис/                     М. Бокотей  
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