
ХII Всеукраїнський конкурс  

з образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

«Вижницька палітра 2022» 

 

 

До уваги юних митців! 
Ми щиро вітаємо вас з початком ХII Всеукраїнського конкурсу з 

образотворчого та декоративно-прикладного  мистецтва, який проводиться на 

базі Вижницького коледжу.  Конкурсно-освітній захід створений для 

об’єднання творчих здобутків молоді, покликаний розкривати  творчий 

потенціал та сприяти  розвитку автентифікації  української культури. 

 До участі у конкурсі традиційно запрошуємо взяти участь студентів 

освітніх закладів України, учнів загальноосвітніх та художніх шкіл. 

Початок  прийому конкурсних робіт з 1 до 20 березня. 

Для участі у конкурсі роботи та заявки приймаються не пізніше як 

20 березня 2022 р. 

 

 

Директор Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва 

ім. В.Ю.Шкрібляка                                                      Р.М.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор ВКПМ  

ім. В.Ю.Шкрібляка 

_________Р.М.Гаврилюк 

«__»__________ 2022 р. 

 

УМОВИ 

ХII Всеукраїнського конкурсу 

«Вижницька палітра 2022» 

Прийом робіт триватиме з 1 по 20 березня 2022 року. До участі запрошуємо 

студентів освітніх закладів I рівня акредитації, учнів загальноосвітніх та 

художніх шкіл. Конкурс проводиться за трьома віковими групами: учні 

загальноосвітніх шкіл, учні художніх шкіл, студенти.  

Кожен учасник конкурсу може брати участь у одній із трьох номінацій: 

 «Світ який - мереживо казкове» (До180-річчя з дня народження А.Куїнджі.) 

Пейзаж. Образотворче мистецтво 

 «Живи, Україно,  живи для краси, 

для сили, для правди,  для волі!..» 

Національно - патріотична тематика.  Образотворче мистецтво 

 Усіх гріє рідна хата (До традиційних народних свят.) 

Всі види декоративно-прикладного мистецтва 

Для участі у конкурсі необхідно до 20 березня 2022 року подати в оргкомітет: 

* заявку за зразком, що додається (без надання необхідної інформації заявка 

не розглядається); 

* роботи в будь-якій техніці образотворчого мистецтва та декоративно-

прикладного мистецтва, виконані різними матеріалами (розмір: від 200 х 

300мм до 400 х 600мм), приймаються на конкурсній основі в придатному для 

експонування вигляді, не більше однієї роботи від учасника; 

* надані на конкурс роботи повертаються учасникам через відділення Нової 

пошти за рахунок учасника, чи можна забрати їх самостійно; 

* роботи повинні бути підписані із зворотної сторони. 

 

Підсумки конкурсу будуть оголошені з 1 квітня 2022 року.  

Переможці отримають дипломи  

ХII Всеукраїнського конкурсу з образотворчого 

 та декоративно-прикладного мистецтва «Вижницька палітра 2022». 

 



 

 

Відповідальні за проведення конкурсу: 

Вікторія Чорногуз (0689551774)  

Світлана Федоряк (0961049563) 

 

Заявки надсилати в оргкомітет за адресою: 
Вижницький коледж прикладного мистецтва 

 ім.В.Ю.Шкрібляка 

(«Вижницька палітра») 

вул.Д.Загула,13 

м.Вижниця, 

Чернівецька обл., 59200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 
на участь у ХII Всеукраїнському конкурсі з образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва 

 «Вижницька палітра 2022» 

Прізвище, ім’я та  

по батькові учасника 

 

Вік учасника  

Назва освітнього закладу 

(клас, курс) 

 

Адреса освітнього закладу 

 

 

Прізвище, ім’я та 

по батькові керівника 

 

 

Адреса Нової пошти, за якою 

будуть повернені роботи та 

прізвище ім’я і номер телефону 

отримувача 

 

Прошу зареєструвати мене як учасника конкурсу в номінації: 

 «Світ який - мереживо 

казкове» (До180-річчя з дня 

народження А.Куїнджі.) 

Пейзаж. Образотворче 

мистецтво. 

 

 «Живи, Україно, живи для 

краси,  для сили, для правди, 

для волі!..»  

Національно - патріотична 

тематика.  Образотворче 

мистецтво 

 

 

 Усіх гріє рідна хата (До 

традиційних народних свят.) 

Всі види декоративно-

прикладного мистецтва 

 

 

  

З умовами конкурсу ознайомлений (а) 

Підпис________________ 

Дата «____»_____________2022 р. 

 

Вижниця – 2022 


