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ПОЛОЖЕННЯ 
про дистанційний регіональний Оnline-конкурс 

  з образотворчого мистецтва 

«Лінія і Я…» 
 
 

До  27 квітня 2020 р. – Подача заявок та фото робіт 

02 - 07 травня 2020 р.  –  Оцінювання  Журі, онлайн-голосування   

10 - 15 травня 2020 р. –  Підсумки 
 

Організатори 

Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка   
 
Запрошуються 

Представники: загальноосвітніх шкіл, дитячих шкіл мистецтв, мистецьких студій, 

вихованці районних та обласних будинків творчості дітей та юнацтва.  

Участь у Конкурсі безкоштовна.  
 

Ціль та мета Конкурсу  

       Конкурс організовано з метою підтримки ініціативної, творчої та креативної 

молоді, яка прагне створити фундамент для своєї майбутньої професії; сприяння 

самозайнятості молоді. 

     Сприяння налагодженню творчих зв’язків та обміну досвідом між художниками, 

творчими особистостями. 

      Пріоритетним завданням Конкурсу є прагнення творити та працювати в умовах 

непередбачених ситуацій.  
 



Програма  Конкурсу 

1. Учасники подають заявки та фото робіт до  27.04.2020 р. на електронну 

пошту  mitsan@ukr.net  

В рамках 1 заявки учасник відправляє  до 3 творчих робіт.   

2. На конкурс приймаються роботи, створені не раніше 2019 року. 

3. Фото мають ілюструвати процес малювання, саму завершену роботу та її автора. 

4.  Фото необхідно надсилати у хорошій якості. 

5. В період  з 27 квітня по 02 травня 2020 р. організатори розмістять усі фото робіт 

учасників  на Facebook-сторінці  Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка www.facebook.com/vkpmcoledj/ 

Саме у ці дні (з 27 квітня по 02 травня)  
відбудеться онлайн-голосування!  

Учасники можуть залучати якнайбільшу аудиторію  
для своєї підтримки. 

 
Репостіть, агітуйте, рекламуйте,  

коментуйте та збирайте якнайбільше вподобайок! 
 

5.  У період  02 по  07 травня 2020 р.  відбувається оцінювання фото робіт 

конкурсантів  Членами журі.  

 

6. Загальні підсумки оцінювання та фото робіт переможців будуть опубліковані: 

- на сайті організаторів  coledj@cv.ukrtel.net  

- на сторінках коледжу у соціальних мережах  

7. Учасники отримують відзнаки поштою або в інший обумовлений спосіб. 
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Умови  конкурсу      
1. Завдання: Виконати творчу тематичну композицію  на тему: «Коли я вдома на 

карантині, лінія і я на позитиві» (своє бачення світу в умовах закритого простору). 

2. Роботи виконуються у вільній техніці довільними матеріалами (графічні матеріали: 

олівець, вугіль, пастель, туш, перо; живописні матеріали: кольоровий олівець, 

акварель, гуаш, пастель, олія, темпера тощо). 

3. Формат малюнка не повинен перевищувати 40 х 60 см.  
4. На 1 заявку  учасник відправляє  до 3 творчих робіт з образотворчого мистецтва. 

5. До заявки додається  по 3 фото: робота, відзнята на етапі (в процесі), завершена 

робота та разом із автором. 

4.  Фото необхідно надсилати у хорошій якості. 

6. Кожен файл з фотографією має бути підписано: ім’я та прізвище учасника, вік, 

місто, школа, назва роботи, техніка виконання.  
 

Вікові категорії 

I     група -  6 - 10 років 

II    група -  11 - 14 років  

III   група -  15 - 17 років   

 

 
Нагородження учасників  

      ГРАН-ПРІ  — переможець отримує грамоту та цінний подарунок. 

     Лауреати І, ІІ, ІІІ премій — диплом, заохочувальні призи та запрошення на 

безкоштовний триденний пленер до мистецького міста Вижниця.  

     Всі переможці отримають Сертифікат учасника з додатковими балами при вступі 

до Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. 

    Всі учасники – отримають Сертифікат, що підтверджує участь у конкурсі! 

 

Організаційний комітет та журі Оnline-конкурсу 

1. Членами оргкомітету та журі є викладачі мистецького освітнього закладу 

(ВФКМД), фахівці в галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавці, представники 

освіти. 

2.  Голова журі обирається Оргкомітетом. 

3. Оргкомітет  визначає умови, порядок проведення, терміни, місце та порядок 

заохочення учасників та переможців. 

4. Доводить до відома інформацію про терміни та умови проведення Конкурсу. 



5. Затверджує форми заявок на участь у Конкурсі. 

6. Журі є тимчасово діючим робочим органом і самостійно визначає порядок своєї 

роботи. 

7. Журі здійснює перегляд, оцінювання виконаних робіт та визначає  переможців у 

відповідних категоріях. 

 

Адреса коледжу:  
Вижницький фаховий коледж  

мистецтв та дизайну  

імені Василя Шкрібляка,  

вул. Д.Загула,13, м.Вижниця, 

Чернівецька обл., 59200 

 
Наш сайт:  new.vkpm.org.ua  

Пишіть нам:   mitsan@ukr.net  
Телефонуйте: 
0985819750    Ірина  

0680936725    Олена      

0676617953    Марія 
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