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Інститути післядипломної
педагогічної освіти

Про Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Ідеї модернізації змісту 
художньо-естетичних дисциплін» 
та Міжнародний конкурс дитячої творчості 
«Золотий мольберт 2018.
Слідами Митрополита Андрея Шептицького»

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно 
з Національним музеєм у Львові ім. А. Шептицького, Львівською національною 
академією мистецтв, Львівським коледжем декоративно-прикладного мистецтва 
ім. І. Труша, Львівською школою народних мистецтв, БО «БФ «Львівська дитяча 
галерея», за підтримки Міністерства освіти та науки України в рамках програми 
Міжнародного форуму дитячої творчості «Золотий мольберт 2017» і 
започаткування Всеукраїнського педагогічного конкурсу «Успішний педагог 
образотворчості» 12-14 грудня 2017 року в місті Львові проводить Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Ідеї модернізації змісту художньо-естетичних 
дисциплін». До участі в конференції запрошуються вчені, фахівці та науковці 
вищої освіти, практичні працівники загальної середньої, професійно-технічної та 
позашкільної освіти, представники регіональних управлінь (депатраментів) 
освіти.

В поточному році «Золотий мольберт» об’єднав понад 1800 талановитих 
дітей і педагогів з усіх областей України, які стали учасниками пленерів, арт- 
класів, науково-практичних семінарів. За результатами конкурсу передбачено 
організацію та проведення містами України протягом 2017-2018 років 
пересувних виставок «Мистецька хвиля миру дітей України та світу».

Просимо Вас надати інформаційну підтримку Міжнародному конкурсу, 
залучивши дітей та учнівську молодь, їх батьків, педагогів закладів освіти до 
голосування за творчі роботи дітей -  учасників Конкурсу та запросити



талановитих дітей України до участі у «Золотому мольберті - 2018» (реєстрація 
учасників проходить за спрощеною системою з 14.11.2017 до 31.01.2018).

Також звертаємо увагу на те, що творчі роботи талановитих дітей можуть 
бути потужним науково-методичним і дидактичним матеріалом для проведення 
занять в закладах повної загальної середньої, позашкільної та вищої освіти, та 
для популяризації художньо-естетичних смаків серед дітей та учнівської молоді.

Детальну інформацію про умови участі в вищезазначених заходах та 
контактну інформацію організаторів можна отримати за посиланням: 
утлу.агїсІазБ.lviv.ua; контактна особа: Ольга Михайлюк (067) 843-97-67, 
mihajluk@gmail.com

Просимо інформувати всіх зацікавлених осіб.

В.о. директора ІО.І.Завалевський
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