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Організаційний комітет

 Криворучко Катерина Володимирівна – керівник Центру 
вітражного мистецтва, директор ДНЗ «Львівське ВПХУ»

 Копельчак Михайло Павлович – експерт по моніторингу 
проекту Центру вітражного мистецтва, директор ЛННЦ ПО, канд. 
пед. наук, доцент

 Якимович Тетяна Дмитрівна – експерт по моніторингу 
проекту  Центру вітражного мистецтва, канд. пед. наук, до-
цент, старший науковий співробітник ЛННЦ ПО

 Голуб Ігор Михайлович – координатор Центру вітражного 
мистецтва, координатор конференції, викладач художніх 
спецдисциплін ДНЗ «Львівське ВПХУ»

 Семанів Христина Ігорівна – креативний менеджер Цен-
тру вітражного мистецтва, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Львівське ВПХУ»



ПЛАН РОБОТИ

26 вересня 2019 р.
(м. Львів, вул. Широка, 79)

10:30-11:00 – Реєстрація
11:00-11:15 – Привітання учасників конференції
11:15-13:00 – Секційні засідання
13:00-13:35 – Брейк-кава
13:35-16:00 – Секційні засідання

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Доповідь – до 15 хв.
Повідомлення – до 5 хв.



Відкриття конференції

 Криворучко Катерина Володимирівна – керівник Центру 
вітражного мистецтва, директор ДНЗ «Львівське ВПХУ»

 Копельчак Михайло Павлович – експерт по моніторингу 
проекту Центру вітражного мистецтва, директор ЛННЦ ПО, канд. 
пед. наук, доцент

Привітання

 Голуб Ігор Михайлович – координатор Центру вітражного 
мистецтва, викладач художніх спецдисциплін ДНЗ «Львівське 
ВПХУ»

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція 1

ВІТРАЖНЕ МИСТЕЦТВО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Доповіді

Історичне та педагогічне підґрунтя Центру вітражного ми-
стецтва
 Криворучко Катерина Володимирівна – керівник Центру 
вітражного мистецтва, директор ДНЗ «Львівське ВПХУ»
 Голуб Ігор Михайлович – координатор  Центру вітражного 
мистецтва, викладач художніх спецдисциплін ДНЗ «Львівське 
ВПХУ»,
 Денькович Наталія Андріївна – аспірант та асистент 
кафедри Педагогіки та соціального управління НУ «Львівська 
політехніка»

Маркетинговий підхід у діяльності Центру вітражного ми-
стецтва
 Копельчак Михайло Павлович – експерт по моніторингу 
проекту Центру вітражного мистецтва, директор ЛННЦ ПО, канд. 
пед. наук, доцент



Вітражі у системі мистецької спадщини Ярослави Сурмач-Міллс 
(США)
 Яців Роман Миронович – професор, проректор з наукової 
роботи Львівської національної Академії мистецтв 

Класичний вітраж: художньо-образні аспекти та особливості 
виготовлення
 Гах Ірина Степанівна – канд. мист., завідувач аспірантури 
та докторантури Львівської національної Академії мистецтв 

Організація роботи в майстерні та на об’єктах
 Бікетов Володимир Олексійович – приватний підприємець 
 
Вітражна палітра у творчості професора політехнічної школи 
Яна Генрика Розена 
 Петровська Юліана Романівна – кандидат архітектури, 
старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури НУ 
«Львівська політехніка»
 Кузьмич Василь Ілліч – старший викладач кафедри дизай-
ну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка»

Етнокультурні традиції у вітражному мистецтві
 Сліпчишин Лідія Василівна – доцент кафедри теорії і мето-
дики технологічної освіти, креслення і комп’ютерної графіки НПУ 
імені М. П. Драгоманова

Виникнення художнього склоробства у Німеччині: соціально-
історичні аспекти
 Якимович Тетяна Дмитрівна – експерт по моніторингу 
проекту Центру вітражного мистецтва, викладач ЛННЦ ПО, канд. 
пед. наук, доцент

Формування та розвиток склоробства в Україні
 Литвинюк Олександр Анатолійович – майстер в/н ДНЗ 
«Львівське ВПХУ»



Перші твори новітнього вітражного мистецтва в Україні в 
церкві села Підберізці
 Кубська Лариса Іванівна – викладач Львівський навчаль-
но-науковий центр професійної освіти НПУ імені М. П. Драгома-
нова

Історія львівського вітражу
 Дуфанець Оксана Олексіївна – наставник допрофесійної 
підготовки, старший викладач ДНЗ «Львівське ВПХУ»

Інтеграція вітражного мистецтва у сучасний дизайн інтер’єру
 Семанів Христина Ігорівна – креативний менеджер Центру 
вітражного мистецтва, майстер в/н ДНЗ «Львівське ВПХУ»

Вітраж у стилі Art-Deco у Львові та Східній Галичині
 Жукевич Діана Олегівна - студентка ІІ курсу і 
нженерно-педагогічного факультету, Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова

Новий погляд на вітражне мистецтво у наші дні
 Келлер Арета Ігорівна – студентка ІІ курсу інженерно-
педагогічного факультету, Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова



Секція 2
МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Створення і презентація навчально-методичного посібника 
«Художнє скло»
 Погребняк Олена Станіславівна – наставник 
допрофесійної підготовки Центру вітражного мистецтва, викладач 
вищої категорії, методист

Образно-виражальні властивості техніки ф’юзингу в 
українському художньому склі поч. ХХІ ст.
 Слободян Галина Петрівна – викладач кафедри розпису 
Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового ми-
стецтва ім. І. Труша

Креативний підхід у професійній підготовці фахівців художньо-
го профілю
 Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна – канд. пед. наук, 
старший викладач відокремленого структурного підрозділу 
«Львівський навчально-науковий центр професійно-технічної 
освіти» Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова

Інклюзивна підготовка фахівців вітражного мистецтва
 Денькович Наталія Андріївна – аспірант та асистент 
кафедри Педагогіки та соціального управління НУ «Львівська 
політехніка»

Вітраж, як поле для експериментів в рамках курсових завдань з 
дисципліни «Проектування художнього скла» на базі освітньої 
програми ЛНАМ
 Іванишин Остап Володимирович - аспірант, викладач ка-
федри художнього скла ЛНАМ



Методичний аспект навчання вітражу на прикладі яворівського 
розпису
 Дюг Наталія Володимирівна – майстер виробничого на-
вчання ДНЗ « ХПТУ імені Й. П. Станька»

Використання робіт зі склом на уроках трудового навчання у 
школах
Ясінська Софія Миронівна – вчитель трудового навчання 
ЗОШ № 8 

Професійно-художня освіта: особливості кваліфікованої 
підготовки майбутніх фахівців художнього спрямування
 Дубницька Олександра Миронівна – викладач ВСП  
Національного університету імені М. П. Драгоманова «Львівський 
навчально-науковий центр професійної освіти»

Метафоричні асоціативні карти як засіб активізації 
творчості художника
 Матійків Ірина Миколаївна – кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник, Львівський навчально-на-
уковий центр професійної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

Перші кроки до вітражного мистецтва
 Дуфанець Оксана Олексіївна – наставник допрофесійної 
підготовки, старший викладач ДНЗ «Львівське ВПХУ»
 Гринишин Галина Вадимівна – наставник допрофесійної 
підготовки, майстер виробничого навчання ДНЗ «Львівське ВПХУ»

Особливості викладання базових предметів (рисунок, живопис) 
при підготовці учнів вітражного відділення
 Сторожук Надія Богданівна – викладач І категорії ДНЗ 
«Львівське ВПХУ»

Вітраж на 360°
 Смольський Максим Миколайович – майстер в/н ДНЗ 
«Львівське ВПХУ»



Скляна біжутерія, виконана у техніці Тіффані з використанням 
декору з мідного дроту
 Павлик Анна Петрівна – майстер в/н ДНЗ «Львівське 
ВПХУ»

Організація навчального процесу у групах вітражників
 Турчиняк Наталія Володимирівна – методист ДНЗ 
«Львівське ВПХУ»

ПЛАН РОБОТИ

27 вересня 2019 р.
(м. Львів, вул. Широка, 79)

  
  10:00-11:00 – Пленарне засідання
  11:00-12:00 – Практичний семінар
  12:00-12:35 – Брейк-кава
  12:35-14:25 – Майстер-класи
  14:25-15:00 – Підведення підсумків конференції

Пленарне засідання учасників проекту 
Центру вітражного мистецтва

Доповідачі
Пріоритетні напрями діяльності Центру вітражного мистецтва
Голуб Ігор Михайлович
координатор  проекту

Особливості виховання естетичного розвитку учнів 
допрофесійної підготовки
Семанів Христина Ігорівна
креативний менеджер проекту



Навчально-методичні основи гуртка (допрофесійної підготовки 
учнів 8-9 кл., випускників ЗОШ)
Погребняк Олена Станіславівна
наставник допрофесійної підготовки

Внутрішній моніторинг та якісні показники виконання програ-
ми допрофесійної підготовки вітражного мистецтва
Копельчак Михайло Павлович,
Якимович Тетяна Дмитрівна
експерти по моніторингу проекту

Практичний семінар
(учасники проекту, роботодавці, педагогічні працівники)

Формування компетентностей та кваліфікованої підготовки 
випускників художніх професій

Доповідачі

Крачковський Олег Станіславович – директор Студії художнього 
скла Олега Крачковського
Матвійчук Тарас – представник ФОП Дембіцький
Бікетов Володимир Олексійович – приватний підприємець
Курило Андрій Вікторович – приватний підприємець
Гунько Тарас Степанович – приватний підприємець
Хміль Лідія Михайлівна – представник компанії «Галпласт»
Пургін Валерій Олексійович – фірма «Старт»
Дідик Максим Васильович – приватний підприємець
Турчиняк Наталія Володимирівна – методист ДНЗ «Львівське 
ВПХУ»
Габа Леся Василівна – старший майстер ДНЗ «Львівське ВПХУ»
Литвинюк Олександр Анатолійович – майстер виробничого на-
вчання ДНЗ «Львівське ВПХУ»



Майстер-класи Центру вітражного мистецтва
(наставники допрофесійної підготовки)

Розпис по склу вітражними фарбами та лаками
 Погребняк Олена Станіславівна

Орнаментальні композиції на основі клеєного вітражу
 Дуфанець Оксана Олексіївна

Холодна обробка скла: технологія гравіювання – нанесення 
графічних малюнків
 Гринишин Галина Вадимівна


