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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Цей силабус стосується дисципліни студійне художнє скло, а якщо ж ви обрали ужиткове – 
ознайомтесь із відповідним силабусом. Курс створений з метою розвитку розуміння 
принципів студійної творчості. Протягом перших двох семестрів ви будете досліджувати і 
виявляти конструктивні особливості, характер і відмінності об’єктів з художнього скла для 
житлового та громадського середовища. Упродовж третього-четвертого семестрів ви 
поглиблюватимете уже здобуті знання та вміння, а також розвинете нові при розробці 
авторських композицій з фігурою людини. Насамперед курс сформовано з метою поетапної 
підготовки до виконання кваліфікаційної роботи освітнього рівня Бакалавр.  

У якому разі ви маєте обрати цей курс?  
З п’ятого семестру бакалаврського рівня освітньої програми Художнє скло до вибору студентів 
пропонуються дві дисципліни, покликані розвивати знання та вміння з фаху: студійне художнє 
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скло та ужиткове художнє скло. Якщо на вашу думку саме створення авторських композиції чи 
реалізація концептуальних проєктів вас приваблює більше ніж проєктування ужиткових 
виробів для скляної промисловості чи концептуальний дизайн, обирайте саме цю дисципліну. 
Водночас, якщо в процесі вивчення курсу у вас виникне бажання змінити неформальну 
спеціалізацію, ви зможете це зробити з наступного семестру.  

Головна мета курсу 
Розвинути розуміння засадничих принципів студійної творчості в художньому склі, навчитися 
застосовувати відповідні техніки обробки, добирати відповідні матеріали, розвивати образне 
й об’ємно-просторове мислення, впроваджувати нові концепції та ідеї, здійснювати 
експерименти. 

Завдання курсу 
Почнемо з детального ознайомлення з програмою, зосередимо увагу на відмінностях і 
подібності студійного та ужиткового скла. Виявимо конструктивні особливості архітектурних і 
будівельних об’єктів (інтер’єрів, екстер’єрів). Дослідження житлових приміщень з точки зору 
зон комфорту, функціонального розташування, планування. Оскільки, в авторському склі є два 
завдання – площинне вирішення і об’ємне (об’ємно-просторове) – потрібно буде визначитися 
в доцільності ваших пропозицій конкретно цих зон.  
Завдання за програмою шостого семестру подібні до попередніх, але вже для громадського 
середовища. Використовуємо наш досвід у пошуках джерела натхнення, враховуємо той факт, 
що житлові приміщення кардинально відрізняються від публічних місць, які мають конкретне 
призначення (логістику) свого застосування. 
Фінальний етап кожного семестру – це індивідуальний проект роботи-презентації, де ви 
демонструєте весь результат набутих знань: джерело натхнення (світові тенденції, паралелі), 
ескізування (розвиток ідеї); пошук варіантів виконання; макет; демонстрація ваших об’єктів у 
конкретному приміщенні, середовищі. 
У сьомому семестрі ми зосередимо увагу на дослідженні фігури людини. Перше завдання - 
площинна композиція з фігурою людини. Вивчимо особливості переведення тривимірної 
форми людського тіла у площинну (двовимірну) форму скляного об’єкту. Друге завдання – 
об’ємно-просторова композиція з фігурою людини.  Розкриємо особливості тривимірних 
композицій фігури людини мовою художнього скла. У восьмому семестрі ми максимально 
розкриємо творчу індивідуальність та набуті навики у процесі створення авторського об’єкту зі 
скла. Сформуємо концепцію проекту та розробимо послідовність здійснення її візуалізації. 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності, закладені в освітній 
програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності): 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.   
ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.   
ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.   
СК1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, 
використовувати власну образно асоціативну мову при створенні художнього твору.  
СК2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, 
соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. 
СК4. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих 
чи інших аспектів художньої творчості.  
СК7. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий 
продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва. 

Курс передбачає програмні результати: 



1. Розуміти ключові принципи студійної творчості та використовувати їх при створенні 
авторських робіт з художнього скла, поглибити імпровізаційно-асоціативне мислення та 
виробити власну образно-асоціативну мову. 

2. Вирішувати проблеми комплексного створення об'єктів зі скла, орієнтованих на 
взаємодію з архітектурно-предметним середовищем, вміти застосовувати відповідні 
технологічні прийоми, комбінувати матеріали та розуміти конструктивні особливості при 
створенні об’ємно-просторового макету. 

3. Володіти фаховою термінологією та науково-аналітичним апаратом, аналізувати широкий 
спектр науково-мистецької інформації, відслідковувати сучасні тенденції розвитку 
світового студійного скла та технологічні новації. 

4. Володіти методами та техніками обробки художнього скла, проводити творчо-
експериментальну роботу. 

5. Володіти специфічними засобами візуалізації художнього образу, упредметнення ідеї, 
створювати масштабний, пластичний еквівалент твору (проект) для втілення в матеріалі. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Формат викладання дисципліни Студійне художнє скло передбачає наше з вами живе 
спілкування, практичну роботу в аудиторії та майстернях кафедри, а також самостійну роботу. 
Лекційні заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. 
Упродовж практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані задачі в майстернях 
кафедри та консультуватись з майстрами виробничого навчання, навчальними майстрами і 
викладачами курсу. Самостійна робота націлена на те, щоби кожну з теоретичних тем засвоїти 
на практиці та вдосконалити практичні вміння. 

Консультації  

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 3-4 курсу ОР Бакалавр, де проходитимуть 
усі консультації, пов’язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові  індивідуальні 
консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов’язаних з освітнім 
процесом, ми можемо зустрітися за попередньою домовленістю. Ви можете також 
використовувати всі доступні засоби онлайн-зв’язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-
mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.  

Дистанційне навчання  
У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, пов’язаної з 
посиленням карантинних обмежень, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі 
деякі завдання можуть бути змінені, а виконання робіт у матеріалі перенесене на час після 
завершення обмежень. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на аналітичне 
дослідження, проєктування чи макетування. Лекційні заняття проводитимуться на платформі 
Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи 
в телефонному режимі.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

 МОДУЛЬ 1 (5 семестр).  Скло в в житловому середовищі  
 

 Змістовий модуль 1. Площинна композиція в житловому інтер’єрі. 
Тема  1. Вітраж, як домінанта в житловому інтер'єрі.  
Роль домінанти та її вплив на тематику, графічне та кольорове значення. Підпорядкування 
архітектурному стилю та характеру житлового інтер'єру. Портрет як одна зі складових частин 
орнаментально-емблематичного вітража. 
Тема  2. Місце та функції скляних площинних композицій в житловому інтер'єрі.  



Характеристика різновидів скляних площинних композицій за їх призначенням (двері, вікна, 
стелі, перегородки, ширми тощо). Пошуки першоджерела творчості. Замальовки мотивів 
флори, фауни та їх трансформація в орнаментально-рапортні схеми. Портрет (автопортрет) та 
його площинне вирішення. Пошук пропорцій відповідно до масштабу приміщення. Створення 
образу.  
Тема  3. Методи холодної обробки скляних площинних композицій. 
Декорування скла солями плавикової кислоти. Виготовлення скла «мороз». Піскоструменева 
обробка скла. Гравіювання методом «алмазна грань» та бормашинами. Виготовлення 
захисних паст та клеїв. Використання самоклеючої плівки як захисного шару під час 
піскоструменевої обробки. 
Тема  4. Технологія «ф'юзинг» – спікання скла. 
Можливості технології «ф'юзинг» та її проблеми. Технологічні властивості скла під час 
спікання. КТР скла. Спеціальне скло для «ф'юзингу», його взаємодія між собою у 
високотемпературному процесі. 

 
Змістовий модуль 2. Об’ємно-просторова композиція в житловому інтер’єрі. 

Тема 1. Розвиток декоративного скла як одного з основних елементів оздоблення 
житлового інтер'єру. Стилі, напрямки, визначні досягнення скла в архітектурі. 
Тема 2. Сучасний житловий інтер'єр та елементи його оздоблення. Декоративне скло, його 
функція, характер, образ, пропорції та форма. Рекомендується: флора, фауна, геометричні 
мотиви, народна творчість. Пошук композиційного рішення комплекту (1-3 елементи) 
об'ємно-просторової пластики, виконаної вітражним способом. Створення ескізів та 
виконання проекту відповідно до обраної теми. 
Тема 3. Виконання в матеріалі монументально-декоративного вітража. Фрагмент або у 
відповідному масштабі. Техніка: класичний вітраж з введенням розпису та інших видів декору 
скла. Виготовлення картону для виконання вітража в матеріалі у зменшеному масштабі, 
кальки та шаблонів. Підбір палітри. Нарізання скла та його шліфування. Декорування скла 
(розпис «срібна протрава», «ф'юзинг» тощо). Випал у печах. Збирання вітража. Лудження і 
патинування.  

 
МОДУЛЬ 2 (6 семестр). Скло в громадському середовищі. 
 
Змістовий модуль 1. Площинна композиція в громадському середовищі. 

Тема 1. Громадський інтер'єр та його специфіка.  
Функціональність  та соціальний, національний, архітектурно-художній аспекти громадського 
інтер'єру. Вітраж в архітектурі упродовж тисячоліття. Основні його напрямки в сучасному 
мистецтві. 
Тема 2. Взаємозв'язок  між компонентами при оформленні інтер'єру громадського 
призначення. 
Стилі та характер архітектури. Система пропорцій, масштаб. Світло, колір, статика та динаміка, 
контраст та нюанс. 
Тема 3. Методи холодної обробки скляних площинних композицій. 
Декорування скла солями плавикової кислоти. Виготовлення скла «мороз». Піскоструменева 
обробка скла. Гравіювання методом «алмазна грань» та бормашинами. Виготовлення 
захисних паст та клеїв. Використання самоклеючої плівки «ракал» як захисного шару під час 
піскоструменевої обробки.  
Тема 4. Монументально-декоративний, фігуративний, орнаментально-емблематичний 
вітраж. Площинне трактування простору та зображень. Рельєфне вирішення фігуративних 
зображень. Концепції  площинного, об’ємно-просторового розташування монументально-
декоративного  скла. 



Тема 5. Виконання в матеріалі монументально-декоративного вітража. Фрагмент або у 
відповідному масштабі. Техніка: класичний вітраж з введенням розпису та інших видів декору 
скла. Виготовлення картону для виконання вітража в матеріалі у зменшеному масштабі, 
кальки та шаблонів. Підбір палітри. Декорування скла (розпис «срібна протрава», «ф'юзинг» 
тощо). Випал у печах. Збирання вітража. Лудження і патинування. 

 
Змістовий модуль 2. Обємно-просторова композиція в громадському середовищі. 
Тема 1. Громадський інтер'єр та його специфіка. Функціональність  та соціальний, 
національний, архітектурно-художній аспекти громадського інтер'єру. Об’ємно-просторова 
пластика в архітектурі.  
Тема 2. Особливості проектування об’ємно-просторових композицій для громадських 
інтер’єрів.  
Тема 3. Взаємозв'язок  між компонентами при оформленні інтер'єру громадського 
призначення. Стилі та характер архітектури. Система пропорцій, масштаб. Світло, колір, 
статика та динаміка, контраст та нюанс. 

 
Практична робота №3: виконання об’ємно-просторового скляного об’єкта 
громадського інтер’єру. Техніка на вибір. 

 
Тема 4. Монументально-декоративні, фігуративні об’єкти в екстер’єрі. Світові зразки 
об’ємно-просторових об’єктів у відкритому середовщі. Концепції  об’ємно-просторового 
розташування монументально-декоративного  скла. 
Тема 5. Технологічні особливості виконання об’ємно-просторових композицій для 
відкритого середовища. Принцип модульного проектування. Конструювання, техніка 
безпеки, витривалість на вплив природніх умов, зовнішніх факторів.  

 
Практична робота №4: виконання елементу (модуля) об’ємно-просторового 

скляного об’єкта, розміщеного у відкритому середовищі.Техніка: на вибір. 

 

 МОДУЛЬ 3 (VІІ семестр) – Композиція з фігурою людини 

 

 Змістовий модуль 5. Площинна композиція з фігурою людини 

Тема 1. Трактування формально-естетичного вирішення художнього скла. Площинні скляні 

композиції у системі сучасного образотворчого мислення. Основні тенденції образно-

пластичної мови творів художнього скла. 

Тема 2. Сучасні тенденції технологічних новацій у розвитку художнього скла в Україні й 

світі. 

Тема 3. Особливості переведення тривимірної форми людського тіла у площинну 

(двовимірну) форму. Фігура людини як основний засіб фігуративної композиції. Особливості 

тривимірних та двовимірних композицій фігури людини. Стилізація та трансформація 

людської фігури. Силует як першоджерело пошуку декоративної форми – людська фігура. 

Графічні засоби (лінія, пляма, фактура) та їх значення для пошуку виразності фігури як 

декоративної форми. Композиційна організація площини (квадрат, прямокутник) за 

допомогою фігури. 

Тема  4. Застосування різноманітних новаційних технік та матеріалів у створенні площинної 

композиції з фігурою людини. Пошук відповідних технологічних засобів для виконання 

площинної композиції: вітражна техніка, термічне формування, холодна обробка, розпис, 

формування площинної композиції за допомогою гутних модулів (як системи елементів чи 



суцільнолитих). Виконання проб на шляху віднайдення можливих комбінацій різноманітних 

матеріалів та засобів декорування. Пошук авторських технологічних новацій.  

Тема 5. Виконання площинної композиції з фігурою людини. Узгодження форми, силуету, 

ритму, декору, кольору, як елементів організації площинної композиції з фігурою людини. 

Виконання проекту фігурної площинної композиції. 

                

Практична робота на перегляд: виконання площинної композиції  

з фігурою людини, техніка на вибір. 

 

 Змістовний модуль 6. Об’ємно-просторова композиція з фігурою людини 

Тема 1. Трактування формально-естетичного вирішення художнього скла. Об'ємно-

просторові скляні композиції у системі сучасного образотворчого мислення. Основні тенденції 

образно-пластичної мови творів художнього скла. Формування концепції та пошуки 

відповідних засобів візуалізації образного рішення фігуративної композиції (масштаб, підхід 

до трактування образності, кількість фігур та їх характер, виразність основних елементів та 

середовища формату). Особливості тривимірних композицій фігури людини. Пошуки 

виразних смислових засобів відповідно до обраної теми: застосування знаково-символічних 

форм, підбір графічних засобів, ахроматичного або кольорового вирішення.  

Тема 2. Сучасні тенденції технологічних новацій у розвитку художнього скла в Україні й 

світі. 

Тема 3. Особливості виконання об’ємно-просторової композиції з фігурою людини. 

• Комбінування матеріалів, конструкційні особливості 

• Відбір матеріалів та можливих технологічних засобів як основи створення скляного 
об'єкту. 

• Розробка макету майбутнього об’ємно-просторового твору. 
Тема 9. Застосування різноманітних новаційних технік та матеріалів у створенні об'ємно-

просторової композиції. Пошук відповідних технологічних засобів для виконання об’ємно-

просторової композиції: вітражна техніка, термічне формування, холодна обробка, розпис, 

формування площинної композиції за допомогою гутних модулів (як системи елементів чи 

суцільнолитих). Виконання проб на шляху віднайдення можливих комбінацій різноманітних 

матеріалів та засобів декорування. Пошук авторських технологічних новацій. 

Тема 10. Виконання об'ємно-просторової композиції з фігурою людини. Узгодження форми, 

силуету, ритму, декору, кольору, як елементів організації об’ємно-просторової композиції з 

фігурою людини. Виконання проекту фігурної об’ємно-просторової композиції. 

 

Практична робота на перегляд: виконання об’ємно-просторової композиції 

з фігурою людини, техніка на вибір. 

 

 МОДУЛЬ 4 (VІІІ семестр) – Створення мистецького об'єкту зі скла: пошук та 

 формування концепції художнього образу 

  

 Змістовний модуль 7. Проектування: передумови та процес формування концепції 

твору 



Тема 1. Максимальне розкриття творчої індивідуальності та набутих навиків в процесі 

виконання проектування. Формування концепції проекту та розробка послідовності 

здійснення її візуалізації: 

• вибір теми та виявлення авторського бачення;  

• вибір методу формотворення запроектованих об'єктів; 

• визначення об'ємів виконання проекту; 

• виконання проектної частини. 
Тема 2. Максимальне застосування набутих технологічних навиків в процесі створення 

циклу творчих робіт. Технологічні проби та вибір арсеналу виражальних засобів. Пошук 

авторських технологічних новацій. 

 

Практична робота на перегляд: виконання авторського об’єкту  

зі скла на обрану тему, техніка на вибір. 
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ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів виконання завдань (підсумкові та поточні) відбуваються у формі 
переглядів. Поточні перегляди наприкінці кожного місяця проходитимуть в аудиторіях, 
натомість підсумкові семестрові перегляди відбуватимуться згідно графіка освітнього процесу 
(див. посилання: https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html) в галереї кафедри художнього скла (в 
експозиційних шафах на коридорі). Підсумковий перегляд кафедрою включає окрім 
представлення роботи в матеріалі також вашу презентацію на основі документу MS PowerPoint, 
про деталі якої поінформують викладачі. 
Завдання, виконані в рамках курсу, оцінюються за накопичувальною системою за результатами 
поточного та підсумкового контролю та на підставі наступних критеріїв: 

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ БАЛИ 

Ескізування, макетування, концептуалізація 10 

Кількість якісного напрацьованого матеріалу 4 

Ідейність, концепція, новаторство, експериментування 4 

Технологічна інноваційність 2 

Всього балів: 20 (х 3) 

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ БАЛИ 

Композиційне вирішення, ідейність, новаторство 20 

Якість виконання презентаційної складової 10 

Якість виконання в матеріалі (макеті, 3D візуалізації) 10 

Всього балів: 40 

РАЗОМ ЯКІСНИХ БАЛІВ: 100 

Бонусні бали 

Відвідування 3 

Позанавчальна активність 3 

ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ 

Види контролю Модуль 1, 3 Модуль 2, 4 

Поточний контроль кінець вересня, 20 балів 

кінець жовтня, 20 балів 

кінець листопада, 20 балів 

кінець лютого, 20 балів 

кінець березня, 20 балів 

кінець квітня, 20 балів 

Підсумковий контроль грудень, 40 балів травень, 40 балів 

Підсумкова семестрова оцінка становить суму отриманих балів за результатами поточного та 
підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ здійснюється 
відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання:  

90-100 Відмінно 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю перездачі 

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування 
Відвідування занять є обов’язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні 
пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо 
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протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. 
Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови 
надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:  

- хворобу 
- події пов’язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі зудожнього скла чи ЛНАМ 
- юридичні зобов’язання.   

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання 
балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без 
поважної причини під час поточного чи підсумкового оцінювання ви отримаєте «0» балів.  

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є реалістичне 
планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до 
повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням: 

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf 

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі 
про відвідування.  

Академічна доброчесність  

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра,  
справедливість, повага та відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе 
персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше про 
академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням: https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ 
ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf 
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