
Міжнародний форуМ 
ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ
СЛІДАМИ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО   

єднає дітей України та світу 
приурочений 155-ріниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького
під патронатом Львівського Архієпископа митрополита Ігоря Возьняка

Благодійна організація Благодійний фонд "Львівська дитяча галерея"
Громадська рада при ЛОДА 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЛОДА 
Департамент освіти і науки ЛОДА

Департамент у справах культури та релігії ЛОДА
Донецький обласний художній музей

Львівська Архієпархія Української Греко-Католицьої Церкви
Львівська дитяча школа народних мистецтв

Львівська міська рада
Львівська національна академія мистецтв

Львівська обласна адміністрація
 Львівська обласна рада 

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Львівський палац мистецтв

Музей сучасного мистецтва у м.Луцьку
Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького

ОКЗ "Харківський художній музей"
Постуляційіний центр беатифікації й канонізації світих УГКЦ

У програмі використані фотоматеріали Благодійної організації Благодійного фонду "Львівська дитяча галерея" 

15–31 січня
Визначення фіналістів – переможців пленерів 2019 року

02–29 лютого
 Визначення учасників очного етапу 2020 року

01–31 березня
Підготовка учасників оргкомітету, кураторів і волонтерів до реалізації програми

02–08 травня
Прийом оригіналів творчих робіт, ідентифікація по країнах та областях. Робота Журі

09–14 травня
Фотофіксація оригіналів творчих робіт, формування електронної бази для сайту та каталогу

15–24 травня 
Оформлення оригіналів творчих робіт учасників заочного етапу у паспарту

25–26 травня
Створення експозиції у Львівському палаці мистецтв

Фінал. Монументальний розпис на полотні, завдовжки 100 метрів. Робота Журі 
29 травня

Заїзд учасників очного етапу Конкурсу. 
Знайомство зі Львовом, кураторами та учасниками. 

На вибір:
Екскурсії старовинним трамваєм, Творче спілкування в майстернях львівських художників, 

Знайомство з кафедрами Львівської національної академії мистецтв
Відвідання Львівської національної філармонії

Відвідання Львівського національного театру опери та балету ім.Соломії Крушельницької 
30–31 травня 

Участь у закритті виставки "Весняний салон" у Палаці мистецтв
Пленери учасників очного етапу з кураторами – художниками-професіоналами

у Львові на вибір:
площа Ринок, Парк культури, Парк Івана Франка, Стрийський парк, площа св. Юра у Львові, 

Високий Замок, площа Митна
01 червня

Свято дитячої творчості, приурочне Дню захисту дітей:
Мистецька хода з площі св.Юра до Львівського палацу мистецтв

Феєрична театральна композиція Театру "Воскресіння" у Львівському палаці мистецтв
Відкриття виставки переможців заочного етапу Конкурсу "Золотий мольберт"

Нагородження переможців заочного етапу та фіналістів
Богемний вечір у творчому спілкуванні 

02 – 03червня
Завдання з композиції у Палаці мистецв, Музеї модерної скульптури Михайла Дзиндри

 03–04 червня
Міжнародна конференція "Розвиток творчого мислення дитини" за матеріалами діяльності 

степендіатів Митрополита Андрея Шептицького та методики Карла Звіринського
для керівників делегацій педагогів-художників і батьків

04–06 червня
Майстер-класи на базі художніх шкіл міста Львова

Пленери 
у замках Львівщини (Свірзький, Золочівський, Олеський, Підгорецький)

фортеці Тустань, Крехівському та Унівський монастирях
на водоспадах Кам'янки 

07 –20 червня 
Робота Журі та оргкомітету, підведення підсумків

22 червня – 20 липня 
Пленери переможців фіналу за кордоном і у Карпатах.

25 червня по 30 липня 
Створення віртуальних персональних дитячих галерей

01 серпня – 13 грудня
Пересувні виставки дитячих шедеврів по містах України

ПРОГРАМА

27–31 травня



Міжнародний Форум 
Золотий мольберт

слідами митрополита 
Андрея Шептицького 

єднає дітей України та світу

2020

До участі у конкурсі, який проводиться в рамках Форуму на добровільних засадах, запрошуються 
діти віком від 4–16 р. Вікові категорії учасників: молодша: 4–7 р.; середня 8–11 р.; старша  12-16 р.

Конкурс проводиться у три етапи: I– Заочний; II – Очний; III – Фінал

Міжнародний Конкурс дитячої творчості"Золотий мольберт" 
проходить в рамках Форуму з 26 травня по 10 червня 2020 року

Реєстрація учасників відбувається на сайті 
Львівської муніципальної дитячої галереї: artclass.lviv.ua
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"

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 творчість 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.

Міжнародний форум «Золотий мольберт єднає дітей України та світу» покликаний у 
творчому спілкуванні об’єднувати, виявляти, розвивати здібності талановитих ді-
тей України та світу. Дитяча творчість не має кордонів – вона летить над політи-
кою та зрозуміла кожній людині. Дитячі шедеври, створені наживо в рамках Фору-
му промовляють до жителів усіх областей України та світу мовою єдності й миру. 
Вперше у 2020 році зареєструвались у Форумі діти з усіх областей України й 20 країн 
світу. Педагогічний доробок Форуму, Міжнародної конференції «Розвиток творчого 
мислення дитини», Дитячої галереї під відкритим небом» у Львові й на сайті artclass.
lviv.ua та facebook.com/artclass.org – гідно представлятимуть імідж України у світі.

ПОЛОЖЕННЯ 

02–04 травня.
Прийом оригіналів творчих робіт, 

ідентифікація творчих робіт учасників 
по країнах та областях

05–08 травня
Робота Журі

09–14 травня
Фотофіксація оригіналів творчих робіт, 
формування електронної бази для сайту 

та обробка для каталогу

15–24 травня 
Оформлення оригіналів творчих робіт 

учасників заочного етапу у паспарту



25–26 травня
Створення експозиції у Львівському палаці мистецтв



Фінал
Монументальний розпис 

на полотні, завдовжки 100 метрів

27–29 травня –



29 травня; 07 червня
Робота Журі



29 травня
Заїзд учасників очного етапу Конкурсу. 

Знайомство зі Львовом, кураторами та учасниками. 

Екскурсії старовинним трамваєм
Творче спілкування в майстернях львівських художників

Знайомство з кафедрами Львівської національної академії мистецтв
Відвідання Львівської національної філармонії

 Львівського національного театру опери та балету ім.Соломії 
Крушельницької 



30–31 травня 
Пленери учасників очного етапу у Львові на вибір:

площа Ринок з кураторами – художниками-професіоналами
Парк культури

 Стрийський парк
площа св. Юра у Львові

 Високий Замок
 площа Митна



01 червня
Свято дитячої творчості, приурочне Дню захисту дітей:

Мистецька хода з площі св.Юра до Львівського палацу мистецтв
Феєрична театральна композиція Театру "Воскресіння" 

Відкриття виставки переможців заочного етапу Конкурсу "Золотий мольберт"
Нагородження переможців заочного етапу та фіналістів

Богемний вечір у творчому спілкуванні 



02– 03 червня
Завдання з композиції у приміщенні Палацу мистецв і 

Музеї модерної скульптури Михайла Дзиндри



02–03 червня
Міжнародна конференція "Розвиток 

творчого мислення дитини" 
для керівників делегацій, педагогів-

художників і батьків



04–06 червня
Майстер-класи 

на базі художніх шкіл міста Львова
та у смт. Брюховичі



04–06 червня
Майстер-класи у Карпатах



04–06 червня 
Пленери у Карпатах



22 червня – 20 липня 

25 червня по 30 липня 

01 серпня – 13 грудня
Пересувні виставки дитячих шедеврів по містах України

***
Автор та куратор програми Михайлюк Ольга Дмитрівна

04–06 червня 
Пленери 

на Львівщині
(Свірзький, Золочівський, Олеський, Підгорецький замки)

фортеця Тустань,
 Крехівський та Унівський монастирі,
у Гребенові та на водоспадах Кам'янки 

Пленери за кордоном і у Карпатах

Створення віртуальних персональних дитячих галерей




