
 

 

  
До уваги учасників 

Фіналу Міжнародного конкурсу дитячої творчості 

«Золотий мольберт єднає дітей України та світу» 
(скорочена назва МКДТ «Золотий мольберт») 

В даний час ми разом з Вами зіткнулися з безпрецедентними викликами, спричиненими 

ситуацією з Covid-19, які дуже ускладнили організацію нашої діяльності у фіналі. Тому, вперше 

за останні 18 років, ми цього року проводимо фінал у віртуальному режимі. 

 

Фінал Конкурсу відбудеться  

протягом 01.06–10.06.2020 р. у віртуальном просторі 
 

Тематика фінальних робіт Міжнародного конкурсу «Золотий мольберт» 
Учасники обирають творчу роботу на запропоновану тему: 
1. Світ навколо мене 
2. Ангел(и) Миру 
3. Я на своїй Землі 
4. Я і моя родина 
5. Кольорові роздуми на площині 

 

Умови проведення Фіналу 

I. 

Робота повинна бути самостійною та творчою. Учасник не використовує існуючих композицій, 

створених художниками минулого та сучасності. 

Робота виконується на папері формату А-2 
Техніка виконання: Акрил, гуаш, акварель, пастель, змішана техніка 
Журі не рекомендує виконувати роботу масляними фарбами. 
Роботу в рамки не оформляти, а надсилати захищеною від пошкоджень в картонній упаковці 

форматом А-2. 
Робота не відправляється назад і є власністю Благодійної організації БФ «Львівська дитяча 

галерея». 
Оригінал роботи необхідно надіслати на розгляд Журі до 20.06.2020 р. на адресу Оргкомітету: 

 Нова пошта №1; с. Сокільники, Пустомитівський район, Львівська область; Олександру  

  Вачкову (+380934943693)  
  

II. 
Процес роботи у фіналі повинен бути відображений на відеозйомці. Бажано відобразити 

як учасник фіналу виконує роботу в три етапи: 
1 етап. Початок творчої діяльності (2-3 хвилини) 
2 етап. Процес роботи, виконаний на половину (2-3 хвилини) 
3 етап. Завершення творчої роботи (2-3 хвилини) 

Відеозйомку необхідно викласти на сервіс обміну файлами і надати посилання або як 

вкладення у листі. Рекомендується використання Google Drive 

            Заборонено використовувати для викладки файлів Youtube, Facebook та інші соціальні 

мережі. 

Відеозйомку необхідно надіслати на розгляд Журі до 10.06.2020 року на  електронну пошту 

Оргкомітету: mihajluk@gmail.com  

 

Нагороди  
Усім учасникам фіналу будуть відкриті персональні галереї на сайті artclass.lviv.ua 

Просимо кожного учасника надіслати про себе резюме (українською або англійською мовами): щось 

цікаве про свої мрії та наміри, захоплення та почуття (не більше 1200 знаків) та в електронному вигляді 

додати декілька (2-3) фото, у яких представлені Ваші подорожі, захоплення тощо та декілька (не менше 

4) фото цікавих творчих робіт за минулі роки).  

 Фото та власне резюме необхідно надіслати до 20.06.2020 р. Оргкомітету на електронну 

пошту: mihajluk@gmail.com  
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Усі фіналісти отримають 

золоті або срібні медалі, персональні дипломи, каталоги Конкурсу 
Переможець фіналу 

отримає Гран-Прі – золотий мольберт з благородного металу та діамантом 

 

фіналісти, відзначені Журі за оригінальні композиції 

отримають путівки на пленери в Карпатах 

  

Бажаємо натхнення, успішної творчості та перемоги! 

Дата нагородження учасників буде оголошена після завершення фіналу 

 

В програмі можливі доповнення. Слідкуйте за новинами на сайті artclass.lviv.ua 
 

Консультації та запитання будуть проводитись в онлайн режимі. 

Михайлюк Ольга Дмитрівна: mihajluk@gmail.com (+380678439767 з 18.00 до 23.00 год.) 
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