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ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 
УЧАСНИКІВ:  

Молодша: 4–7 РОКІВ; 

Середня 8–11 РОКІВ; 
Старша  12-15 РОКІВ

ПОЛОЖЕННЯ

Міжнародний конкурс дитячої творчості «Золотий мольберт» 
спрямований на реалізацію Державних освітніх і культурних програм

МЕТА

Виявлення й залучення до творчої діяльності й розвитку здібностей 
талановитих дітей, в тому числі з особливими потребами, щоб у 
творчому спілкуванні на пленерах і майстер-класах розкривались їх 
здібності та популяризувалась їх творчості на пересувних виставках у 
містах учасників в Україні й за кордоном, на шпальтах дитячої галереї 
(ARTCLASS.LVIV.UA) у віртуальному просторі тощо.

ЗАВДАННЯ

- розвивати інтерес до сприйняття краси навколишнього світу та мистецтва;
- формувати почуття художньо-естетичного смаку образотворчими засобами;
- виховувати систему духовно-моральних цінностей у спілкуванні з творами 
  сучасних художників і скарбами культурної спадщини українського народу;
- популяризувати дивовижний світ дитячих малюнків, які є свідченням 
  важливої ролі творчого процесу у загальному розвитку кожної дитини та
  формуванні її особистості;
- створювати учасникам сприятливі умови для творчої діяльності;
- збагачувати й популяризувати педагогічний досвід і методичні досягнення 
  сучасних педагогів.

ФОРУМ І КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ 
Благодійною організацією Благодійний фонд "Львівська дитяча галерея» 
спільно з громадською радою при ЛОДА; з освітніми та культурними 
закладами України; Департаментом інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ЛОДА; Департаментом освіти і науки 
ЛОДА; Департаментом у справах культури та релігії ЛОДА; Львівським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Львівською 
дитячою школою народних мистецтв; Львівською національною 
академією мистецтв; Львівською обласною адміністрацією; Львівською 
обласною радою; Національним музеєм у Львові ім. Андрея Шептицького; 
Місією "Постуляційний Центр беатифікації й канонізації святих"; УГКЦ; 
Управлінням культури ЛМР та іншими зацікавленими у творчому розвитку 
дітей установами.

Мистецька мова миру дітей України та світу



I ЕТАП – ЗАОЧНИЙ – Реєстрація з 10.10.2019 по 30.12.19 
Щоб стати учасником МКДМ "Золотий мольберт 2020" необхідно:
1 – заповнити анкету, яка розміщена на сайті artclass.lviv.uа
2 – прикріпити до анкети творчу роботу, яка відповідає одній із тем:

* Всюдихід
* Країна казок
* Свято в родині
* Місто моєї мрії
* Світ навколо мене 
* Дивовижні істоти
* Подорож у снах та на яву
* "... Ангеле-охоронцю мій, як у день так і вночі, будь мені до помочі"

УВАГА!!!! Журі оцінює тільки творчі роботи, надіслані в електронному вигляді, ідеї яких належать, 
виключно, учаснику та виконуються ним самостійно без втручання дорослих.
30 січня 2020 р. на сайті: artclass.lviv.uа публікуються списки переможців I-му – заочного етапу конкурсу.
Щоб взяти участь у II-му – очному етапі Конкурсу переможець заочного етапу надсилає до 20 лютого 
2020 року оригінал своєї роботи (вона буде відібрана Журі для оформлення виставки у Палаці Мистецтв) 
на адресу:

1. Нова пошта, відділення N1 (с. Сокільники, Львівська обл.) Олександр Вачков к.т.: 0934943693    
або 
2. Укрпошта: Україна; 79026 м. Львів, вул. Боя-Желенського, 10/2 
Ольга  Михайлюк к.т.: 0678439767
Відправник оплачує доставку посилки!!!  Якщо доставка не буде оплачена, кур'єр не забере роботу, тому вона не потрапить на виставку.

Роботи на виставку приймаються до 31 березня 2020 року. 
В цей день на сайті artclass.lviv.uа публікуються остаточні списки учасників II-го – очного етапу Конкурсу.

Після отримання робіт та їх сортування командою Журі 31 березня 2020 року ти дізнаєшся чи збирати валізу і 
вирушати у II-й – очний етап конкурсу до міста Лева, щоб позмагатись за місце у фіналі та головні призи: 

Дипломи - для учасників і переможців I та II етапів і фіналу.
Золоті та срібні медалі - для переможців та учасників фіналу.
Поїздки з художниками-професіоналами у Карпатський регіон України та країни Європи - для переможців фіналу.
Золотий мольбер з діамантом - для переможця у віковій категорії.

КОНКУРС 
проводиться 
у три етапи 

Перевірте свої творчі 
здібності:
I– зайдіть на 

ARTCLASS.LVIV.UА  
II– заповніть анкету учасника
III–прикріпіть до файла свою 

творчу роботу –
станьте учасником 

першого етапу 
Міжнародного конкурсу 

дитячого малюнка 

"ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ 
слідами Митрополита Андрея"

2020

I– ЗАОЧНИЙ 
II – ОЧНИЙ 
III – ФІНАЛ

До участі у конкурсі на добровільних засадах запрошуються 
Діти віком від 4 до 15 років, щоб у творчому спілкуванні розкривались їх творчі здібності.

Мистецька мова миру дітей України та світу



II ЕТАП– ОЧНИЙ – з 01 до 10 
червня 2020 року 
01 червня – *Свято творчості у Львові, 
відкриття виставки переможців заочного 
етапу Конкурсу, нагородження учасників
02–07 червня – конкурсні завдання, 
пленери та майстер-класи
Конкурсні роботи:
1. Урбаністичний пейзаж. Формат А-2 або 
А-3
2. Композиція на вільну тему.  Формат А-2 
або А-3 
Учасники очного етапу Конкурсу повинні 
мати такі матеріали: 

1. Папір форматом А-3 та А-2
2. Фарби на вибір: акварельні, художня 
гуаш, анілінові
   (Масляні фарби Журі не рекомендує 
використовувати)
3. Пензлі
4. Ємність для води
5 Мольберт або планшет
6. Розкладний стілець

Майстер-класи, виїздні пленери та 
екскурсії організовуються для учасників 
очного етапу за їх бажанням. Попередній 
запис проводиться з 01–10.04.2020 р.  
Ольгою Михайлюк: mihajluk@gmail.com 

Детальна програма Форуму, 
екскурсій, майстер-класів, пленерів 

під керівництвом художників та 
інша інформація будуть опубліковані 
у квітні 2020 року після завершення 
реєстрації учасників очного етапу 

Конкурсу.
Огкомітет

МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

(ЛОІППО; ЛНМ; ЛНАМ;
 Палац Мистецтв)   

– з  01–07.06.20

"Розвиток творчого 
мислення особистості 

дитини засобами 
образотворчого 

мистецтва".

Для керівників делегацій, педагогів-
дослідників  художньо-естетичних 

дисциплін і методистів відділів 
освіти України (з метою 

популяризації творчих досягнень 
педагогів художньо-естетичних 

дисциплін).

III ЕТАП – ФІНАЛ
26 травня – 01 червня 2021 року

Переможці очного етапу Конкурсу 2020 року – отримують статус учасників Фіналу 202і року: 
Їх списки публікуються на сайті artclass.lviv.uа. 


