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*УГКЦ *
*Міністерство освіти і науки України*

*Міністерство культури України *
* Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» *

*Львівська обласна державна адміністрація * 
*Льівівська міська рада * 

*Депаратамент освіти і науки ЛОДА *
 *Департамент з питань культури, національностей та релігії ЛОДА *

 КЗ ЛОР Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  * 
*Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького * 

*Центр Митрополита Андрея Шептицького * 
*Харківський художній музей * 

*ГО «Білоруський зелений хрест» * 
*Дитяча школа народних мистецтв * 

* Центр творчості Галичини * 
*БО БФ «Львівська дитяча галерея» *

 ПРОГРАМА 
Міжнародної 

науково-практичної конференції

«Ідеї модернізації 
змісту освіти 

художньо-естетичних 
дисциплін»

в рамках організації проведення 
Міжнародного форуму 

дитячої творчості
 «Золотий мольберт 

слідами Мойсея 
українського Духа»

* 2017*
Львів



ВІВТОРОК 
12.12.17
Центр Митрополита Андрея Шептицького  (вул. Козельницького, 4)

07.00 – 09.00 – поселення учасників 
09.30  – реєстрація учасників

10.30 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ I

    Вітання учасників конференції: 
   Архієпископ львівський, Митрополит Кир Ігор Возьняк

    Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич
    Голова ЛОДА Олег Синютка
    Ректор ЛНАМ Володмир Одрехівський

11.00  – НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОПОВІДІ
• Художні цінності сучасних дітей: полікультурний ракурс 

Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завідувач 
лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти, Інститут проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України

• Модернізація педагогічних ідеї видатного українського художника 
Карла Звіринського у сучасній школі європейського спрямування. 
Христина Звіринська-Чабан, доцент ЛНАМ

• Синтез музичного та образотворчого у формуванні естетичного 
світогляду молоді
Деменкова Ніна Сергіївна, вчитель вищої категорії, зав. фортепіанним відділом, 
методист ДМШ №12 ім. К. І. Шульженко, м. Харків

• Міжнародний етномистецький проект "Екологічний ракурс як 
творча лабораторія формування сучасної еліти".
Зиновія Шульга, професор ЛНАМ

• Фестиваль дитячої творчості «Харків – місто добрих надій» як 
приклад духовного та естетичного виховання підростаючого 
покоління». Презентація виставки «Мальована поезія Сергія Жадана» 
Задорожна Ганна Валеріївна, ст. науковий співр. Харківського художнього музею 

12.30 –  Перерва на брейк-каву

13.00 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ II

• Презентація видань альманаху «Артклас» (передплатний індекс 09636) –
новітніх  досліджень в галузі української культури
Михайлюк Ольга Дмитрівна, засновник форуму, головний редактор Альманаху
«Артклас», ст. викладач кафедри життєвих компетентностей ЛОІППО



• Дитяча школа народних мистецтв – сучасний майданчик
інноваційних арткласів Міжнародного конкурсу дитячої творчості
«Золотий мольберт»
Вихованська Галина Євстахіївна, член СХ України, директор ЛШНМ

• Арт-проект «Україна між сходом і заходом»
Александрова Ірина, вик, методист ХСШ №133 «Ліцей мистецтв», м.Харків;
Сідельова Ірина Миколаївна, зав. відділом наук-освіт. роботи ХХМ

• Ідеї модернізації змісту освіти художньо-естетичних дисциплін у
світлі освітньої реформи сучасної української школи
Вачкова Ірина Богданівна, викладач кафедри життєвих компетентностей
ЛОІППО, президент БОБФ «Львівська дитяча галерея»

• Перегляд відеофільму «Золотий мольберт».

14.30   – Обід

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

15.30 – Запрошення до участі у міжнародному конкурсі мультиплікації і 
             діафільмів «На своїй землі».
             Шевцов Семен, аніматор, художник. Республіка Білорусія, м. Мінськ

15.45 – «МАЙСТЕР-КЛАС З МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ» 
             Шевцов Семен аніматор, художник. Республіка Білорусія, м. Мінськ

18.30 –  мандрівки Стрийським парком та вечірнім Львовом

СЕРЕДА 
13.12.17 

9.30 –    ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ДИТЯЧИХ ШЕДЕВРІВ – «Золотий мольберт»,
приуроченої 25-ти річчю заснування Дитячої школи народних 
мистецтв  (м.Львів, ЛОДА, 2-й поверх, вул. Винниченка, 18)

12.00 –  МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА. Сприйняття творів модерного мистецтва  
             на базі Музею модерної скульптури Михайла Дзиндри (смт. Брюховичі)

13.00 – Обід  

14.00 –  МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА. Сприйняття творів образотворчого 
             мистецтва у НМЛ ім. Андрея Шептицького (м. Львів, пр. Свободи, 20)

15.00 –  Екскурсії центром Львова та площею Ринок



17.00 –  ВІДРОДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ГАЛЕРЕЇ. 
  Відкриття виставки дитячих шедеврів Міжнародного конкурсу дитячої 

              творчості «Золотий мольберт слідами Мойсея українського Духа» 
              (на базі львівської міської Ратуші, 3-й поверх (пл Ринок, 1). 

18.00 –  Культурні заходи за інтересами (філармонія, мандрівки вечірнім Львовом тощо)

ЧЕТВЕР
14.12.17

11.00 –  ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ творчих робіт учнів та викладачів Підбузької 
малої академії мистецтв, приуроченої 25-ти річчю заснування її
видатним українським художником Емануїлом Миськом (Палац  
Мистецтв, 2-й поверх, м.Львів, вул. Коперника, 15).

12.30 – Знайомство з факультетами Львівської національної академії
            мистецтв (вул. Кубійовича, 38)

13.30 – Обід

15.00 – Майстер-класи в майстернях Дитячої школи народних мистецтв
 (м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича, 6)

Конференція проходить в рамках Міжнародного Форуму дитячої творчості "Золотий мольберт слідами 
Мойсея українського Духа". Інформацію див. на сайті: artclass.lviv.ua
Відповідальна за організацію проведення Ольга Михайлюк к.т. 0678439767; Mihajluk@gmail.сom








