
Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення онлайн-конкурсу «Ех ІлЬгіз» 
серед учнів загальноосвітніх шкіл, 

учасників гуртків декоративно-прикладного мистецтва 
та студентів фахових мистецьких навчальних закладів

з 17 жовтня по 18 листопада 2022 року 
на базі Вижницького фахового коледжу мистецтв та 

дизайну імені Василя Шкрібляка

І. Загальні положення

1.1. Основним завданням конкурсу «Ех ЬіЬгіз»: (далі—  Конкурс) є 
сприяння розвитку таланту та творчих здібностей молодого 
підростаючого покоління в напрямку вираження свого погляду на 
мистецтво.

1.2. Мета Конкурсу —  пошук нових талантів, творчих та безпосередніх. 
Розкриття та підтримка творчого потенціалу молодих художників, 
спонукання учасників до творчості, сприяння розвитку творчої 
особистості.

1.3. Організаторами конкурсу є Вижницький фаховий коледж мистецтв та 
дизайну імені Василя Шкрібляка (далі -  ВФКМД) та циклова комісія 
«Дизайн».

1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті ВФКМД, а також у інших засобах масової інформації.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

II. Умови Конкурсу

2.1 У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 3-х вікових 
категоріях:

У Учні загальноосвітніх шкіл;
У учасників гуртків декоративно-прикладного мистецтва;
У студентів мистецьких навчальних закладів.

2.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях:
У Графічний твір (довільна тематика і графічна техніка виконання);
У «Ех ІЛЬгіз» (згідно вимог до виконання екслібрису).

2.3. Конкурс проводиться з 17 жовтня по 18 листопада 2022 року.
2.4. Нагороди переможців будуть надіслані після оприлюднення результатів 

протягом 5 - т и  днів на вказану електронну адресу у форматі РБР.



2.5. Учасники Конкурсу кожної номінації та вікової категорії готують
роботу, яка б за змістом і жанром відповідала темі авторського
бачення, з паспортом роботи надісланим окремим файлом, (зразок
додається).

Номінація «Графічний твір»

Графічним мистецтвом чи графікою (від гр. слова «графо» -  пишу, 
малюю), називається один із видів образотворчого мистецтва, основу якого 
складає - малюнок.

Колір в мистецтві графіки обмежений. Основними зображуваними 
компонентами є лінія, пляма, а також фон (тон та колір паперу). За змістом 
та методами, автор передає світло, тінь, простір, аж до відчуття 
характеру та фактури предмета з мінімальним використанням кольору, або 
без нього, (від чорних до білих тонів).

Ознакою графічного мистецтва є лаконізм, простота образотворчої
мови.

За вибором автора допускається будь-яка техніка графічного мистецтва 
за вибором автора, наприклад (Гравю ра на папері, продряпування; 
Гравюра на велюровому папері; Ліногравюра; М онотипія.)

Зважаючи на події сьогодення та актуальність теми, до 
розробки п р о п о н у є т ь с я  конкурсна номінація в розділі графічний  
т в і р , дизайн-пропозинія марки.

Умови виконання: Робота виконується на аркушах формату 210x297 
мм (А4) (ватман, папір креслярський).

На конкурс надсилається якісне фото роботи одним файлом, в 
якому повинно містись паспорт роботи (за зразком Додаток 2) та 
безпосередньо фото виконаної роботи (робіт) в Форматі ір є .

Номінація «Ех ІЛЬгіз».

Екслібрис — (латин. З книг) -  книжковий знак, малий художній 
графічний твір у вигляді етикетки, (наклейки), що вказує на власника 
книги. Власники книг наклеюють екслібрис на внутрішній сторінці 
обкладинки в лівому верхньому кутку.

Екслібрис часто виступає, як твір малої графіки, виконується в 
різких художніх техніках. Завжди поєднується шрифт з малюнком. Крім 
слів „Ех ЬіЬгіз” обов’язково в зображенні закомпонувати ім’я і прізвище 
власника.

Окрім цього в зображеннях можна зустріти вислів, цитату, мотив 
вірша чи пісні, що мають безпосереднє відношення до малюнку чи 
діяльності, людини якій належить книжковий знак. На екслібрисах 
зображ аю ть лю дські постаті, пейзаж і, архітектурні мотиви, квіти, 
тварини, рослинні й геометричні орнаменти, але завжди зміст малюнка



повинен мати зв'язок з працею, творчістю чи характером людини. Слово 
екслібрис можна замінити укр. словами «з книг», «з бібліотеки», «ця книга».

Умови виконання: Робота виконується на аркушах формату 210x297 
мм (А4) (ватман, папір креслярський) в ахроматичному вирішенні і 
складатись із закомпонованих на листі паперу чотирьох, шести варіантів 
екслібрису.

На конкурс надсилається якісне фото роботи одним файлом, в 
якому повинно містись паспорт роботи (за зразком Додаток 2) та 
безпосередньо фото виконаної роботи (робіт) в форматі і у в .
2.6. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.
2.7. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають 

умовам, що визначені цим положенням.

III. Організаційний комітет і журі Конкурсу

3.1. Підготовка та проведення Конкурсу, визначення переможців
проводиться цикловою комісією «Дизайн» за участі художньої ради 
ВФКМД.

3.2 Визначення переможців відбувається по 10-ти бальній шкалі відкритим 
голосуванням;

3.3. Підсумки конкурсу оприлюднюються на веб-сайті Організатора, 
переможці відзначаються іменними грамотами в кожній номінацій І, II, 
III місце та сертифікатами учасника конкурсу, які будуть надіслані на 
вказану ел. пошту у форматі РБР.

3.4 Надані на конкурс роботи, будуть використовуватись на веб-сайті і
офіційних інформаційних сторінках організатора.

Надані на конкурс роботи присилаються онлайн на електронну пошту 
еа1упа.уогоЬіоуа@,уаЬоо.сот нагороди переможців повертаються через 
електронну пошту з якої надійшли роботи учасників.

Конкурсні роботи та питання надсилаються за адресою:
«а1упа.уогоЬіоуа@уаЬоо.сот

Номер телефону 0679035141 для консультацій та надання інформації щодо 
умов конкурсу.

Директор ВФКМД імені Василя Шкрібляка Гаврилюк

Г олова циклової комісії «Дизайн» Г.П. Воробйова



Паспорт роботи

Прізвище, ім ’я, по-батькові__________________

Дата народження___________________________
Назва роботи______________________________

Навчальний заклад__________________________

Керівник  ______________________________
Домашня адреса____________________________
Телефон___________________________________

Додаток №2

Електронна адреса для повернення робіт учасників та нагороди


