
Відділ культури Вижницької районної державної адміністрації 

Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 

 
Палаш Даниїла, 17р. 

Вище професійне училище № 25 м. Хмельницький 

Умови конкурсу: 
1.Коротка характеристика конкурсу: заочний, освітньо-мистецький, проводиться на базі 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка відповідно до 

Положення про проведення у Вижницькому районі конкурсу «Витинанка», що затверджене 

наказом відділу культури Вижницької РДА від 27 лютого 2018 № 23 і зареєстрованого 

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернівецькій області 19.03.2018 за № 

21/2542 ). 
 

 

"Від народних джерел до 
Сучасної інтерпретації" 

Девіз конкурсу: 

ООггооллоошшууююттьь  ппрроо  ппррооввееддеенннняя    

ІV районного конкурсу 

  ««ВВииттииннааннккаа  ––  22002222»» 



2.Конкурс проводиться раз на рік поетапно: 

 організаційно-підготовчий етап (1-18 грудня 2021 р.) – знайомство з умовами 

конкурсу на веб сайтах Вижницької районної державної адміністрації та Вижницького 

фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка, вибір номінації;  

 науково-пошуковий етап (21-31 грудня 2021 р.)– вивчення регіональних художньо-

стилістичних особливостей витинанок рідного краю, знайомство з творчістю місцевих 

майстрів-витинанкарів, пошук  аналогів; 

 творчо-конструкторський етап (03-15 січня 2022р.) – розробка ескізу майбутнього 

твору; 

 технологічний етап (18-29січня 2022 р.) – втілення авторської ідеї в матеріалі з 

дотриманням технологічних вимог до виконання витинанки; 

 завершальний етап  передбачає 

- оформлення творчої роботи, проведення паспортизації, 

- заповнення заявки на участь у конкурсі, 

- вчасне надсилання роботи поштою (можлива самостійна доставка); 

Завершальний етап конкурсу проводиться у лютому-березні: 

 01-17 лютого – прийом та реєстрація конкурсних робіт; 

 22-24лютого – огляд та оцінювання конкурсних робіт членами журі, визначення 

переможців; 

 1-10 березня – підготовка каталогу творчих робіт та виготовлення дипломів переможцям 

конкурсу;  

 13-31 березня – повернення робіт учасникам конкурсу та розсилання каталогів і 

дипломів поштою.   
 

3. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

 І ВІКОВА КАТЕГОРІЯ – від 6 до 10 років; 

 ІІ ВІКОВА КАТЕГОРІЯ – від 11 до 17 років; 

 ІІІ ВІКОВА КАТЕГОРІЯ – від 18 років. 
  

4. Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

 український вазон; 

 народні традиції та свята; 

 «Збережемо природу для мене, для тебе і для всього народу»  

5.Кожний учасник конкурсу може брати участь у одній, чи одночасно у двох,  трьох 

номінаціях, за бажанням.  

 Для участі у  конкурсі йому необхідно заповнити лише одну заявку (зразок заявки 

додається, додаток 1) і вказати назви своїх робіт та обрані номінації. 

Учасники конкурсу  можуть представити лише одну тематичну витинанку в кожній 

номінації, яка б за змістом і жанром відповідала темі авторського бачення, з паспортом 

роботи на зворотному боці (зразок паспорту роботи додається, дотаток 2).  

Роботи без паспортизації допускатись до участі у конкурсі не будуть. 

 
  

6. Умови виконання: творчі роботи виконуються на аркушах формату  20х30см (А4)  чи 30 

х 40 см (А 3) в ахроматичному або поліхромному вирішенні на цупкій картонній основі, для 

зручного транспортування (без скла та рамки). У роботах допускається поєднання 

класичного витинання з іншими видами роботи з паперу (аплікація, колаж, силует, квілінг, 

паперова мозаїка, паперовий вітраж). 
  

 

7.Варіанти конкурсних робіт: 

 тематична витинанка виконана класичним способом з використанням інтерпретованих 



традиційних орнаментальних мотивів на основі народних зразків; 

 сучасний твір витинальної графіки, виконаний  змішаною технікою, з авторським 

трактуванням сюжету, новаторським підходом до вирішення композиції.   
 

8. !!! На конкурс приймаються тільки індивідуальні творчі роботи.  

(Організатори конкурсу не несуть відповідальність за  перевірку 

приналежності авторських прав на роботи особам, які подали їх на 

конкурс. 
9. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають вказаним умовам. 
 

10. Оцінювання конкурсних робіт проводиться шляхом огляду за 10-ти бальною 

шкалою кожним членом Журі. Конкурсний бал за творчу роботу є сумою усіх набраних 

балів. Якщо кілька учасників  набирають однаковий конкурсний бал і є претендентами на 

одне і те ж призове місце, то визначення переможця конкурсу відбувається відкритим 

голосуванням усіх членів Журі. 
  

11. Підсумки конкурсу оприлюднюються на веб сайтах Вижницької районної державної 

адміністрації та Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя 

Шкрібляка, переможці нагороджуються іменними дипломами (І, ІІ, ІІІ ступеня) в кожній 

номінації за 3-ма віковими категоріями. 
  

12.Усі надані на конкурс роботи, каталоги кращих творчих робіт, дипломи переможців 

повертаються учасникам через поштові відділення ПАТ «Укрпошти» чи ТОВ «Нова Пошта» 

за кошти учасників. Конкурсні роботи учасники можуть самостійно доставляти і забирати, 

про що необхідно вказати у заявці. 

 

Творчі роботи на конкурс надсилаються за адресою: 

 

 для надсилання робіт через поштові відділення ПАТ «Укрпошти» 

оргкомітет конкурсу «Витинанка» Циклова  комісія «Образотворче мистецтво та 

креслення» 

Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 

вул. Загула 13, м. Вижниця,Чернівецька обл.,Україна, 59200 
 

 для надсилання робіт через поштові відділення ТОВ «Нова Пошта» 

Чернівецька обл., м. Вижниця, поштове відділення № 2, моб. тел. 0979685067 
 

Детальну інформацію можна отримати 

E-mail: coledj@cv.ukrtel.net 

Webсайт new.vkpm.org.ua 

Тел. факс (03730) 2-11-78  

Моб. тел. 0979685067 
 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА 
про участь у ІV районному конкурсі 

«Витинанка – 2022» 

Прізвище, ім’я,  по батькові учасника  
Вік учасника  

Повна назва закладу освіти (клас/курс), назва гуртка, студії   

(без абревіатури та скорочень) 
 

Юридична адреса закладу освіти  
Прізвище, ім’я,  по батькові,  назва посади  художнього 

керівника(вчитель/керівник гуртка/ викладач) 
 

Контактні телефони, Е- mail художнього керівника  

Спосіб повернення робіт: вказати  

- надіслати поштою (назва поштової компанії);  

- самостійно заберу 

 

Зворотна адреса: 

- ПАТ «Укрпошта» (вказати прізвище та ім'я отримувача, повну 

адресу, індекс); 

- ТОВ «Нова Пошта»  (вказати прізвище та ім'я отримувача, назву 

населеного пункту, № поштового відділення, моб. тел. із 

встановленим Viber). 

 

Прошу зареєструвати мене як учасника конкурсу в номінації 

№  Назва номінації Назва роботи 
   

   

   

З умовами конкурсу ознайомлений (а)  

  Підпис учасника__________________ 

 Дата «___» ________________2022 р.  

 

 

 

 

 

Додаток 2 
ПАСПОРТ РОБОТИ 

Прізвище, ім’я, по батькові автора  

Дата народження  

Вік автора  

Назва роботи  

Рік виконання роботи  

Матеріали та габаритні розміри роботи  

Назва освітнього закладу  

Прізвище, ім’я, по батькові   

та посада художнього керівника 

 

Примітка   

 


