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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО IІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА «КВІТУЧА ФАНТАЗІЯ» 

 /присвячений видатній українській художниці Катерині БІЛОКУР 

та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України/ 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського 
відкритого конкурсу образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія» (надалі – 
Конкурс). 

1.2. Конкурс образотворчого мистецтва «КВІТУЧА ФАНТАЗІЯ» 

присвячений видатній українській художниці Катерині Білокур та з нагоди 30-ї 

річниці Незалежності України, проводиться Громадською організацією 

«Всеукраїнське об’єднання Мистецький Вектор» (далі – Організатор) за 

підтримки Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації, 

Міністерства культури та інформаційної політики України. 

1.3. Організація і проведення конкурсу базується на принципах 

доступності, загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, 

захисту прав та інтересів учасників конкурсу. 

1.4. Конкурс проводиться з метою пошуку, підтримки талановитих дітей 

та молоді, роз’яснення ролі образотворчого мистецтва у формуванні ціннісного 

ставлення до культурної спадщини українського народу та важливість 

творчості Катерини Білокур як особливе значення художньої стилістики серед 

зображального мистецтва в Україні. 

 
1.5. Основними завданнями Конкурсу є: 

 спонукати до шанобливого ставлення до українського образотворчого 

мистецтва серед громадян;  

 формувати систему духовно-моральних цінностей та почуття художньо-

естетичного смаку на прикладі творчого доробку Катерини Білокур, 

образотворчих, мистецьких та культурних скарбів українського народу;  

 виявлення та підтримка обдарованої молоді;  

 популяризації образотворчого мистецтва; 

 підвищення рівня художньої майстерності серед дітей та молоді; 

 розвиток творчого потенціалу дітей та молоді;  

 організація змістовного дозвілля;  

 сприяння розвитку у дітей та молоді вміння висловлювати свою точку 

зору засобами художньої творчості;  

 залучення до участі у Конкурсі якомога більшої кількості дітей та 

молоді з різних областей України. 
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ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ. 
 

2.1. Організатором конкурсу є ГО «Всеукраїнське об’єднання 
Мистецький Вектор»  

2.2. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет до 

складу якого входять представники ГО «Всеукраїнського об’єднання 

Мистецький Вектор», територіальних органів Управління культури і туризму 

України (за згодою), громадських організацій (за згодою), який: 

 визначає правила проведення та план організаційних заходів Конкурсу; 

 формує банк завдань Конкурсу; 

 налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу в районах, містах та 

загальноосвітніми навчальними закладами;  

 делегує частину своїх повноважень обласним організаторам Конкурсу; 

 встановлює форму заявки для участі в Конкурсі; 

 формує склад журі конкурсу для незалежного та об’єктивного 
оцінювання учасників; 

 вносить пропозиції щодо нагородження переможців та лауреатів 
конкурсу; 

 проводить рекламну кампанію Конкурсу, 

 опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань; 

 організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, підсумовує та 

оприлюднює результати Конкурсу; 

 проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу; 

 сприяє висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації. 

2.3. Оргкомітет конкурсу залишає за собою право на внесення змін у 

терміни проведення конкурсу; внесення поправок у Положення про 

конкурс. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ТА НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються діти та учнівська молодь віком від 5 до 

17 років у відповідні вікові категорії, студенти, викладачі, професіонали та усі 

охочі проявити себе у цьому виді мистецтва, не залежно від віку та підготовки. 

3.2. Конкурс відбуватиметься у наступних номінаціях:  

 I група - вік учасників від 5 до 7 років; 

 II група - вік учасників від 8 до 10 років; 

 III група - вік учасників від 11 до 13 років; 

 IV група - вік учасників від 14 до 17 років; 

 І доросла. Студенти за профільним напрямком образотворчого мистецтва; 

 ІІ доросла. Академічний рівень. Професіонали; 

 ІІІ доросла. Учасники з непрофільним рівнем освіти за напрямком образотворчого 

мистецтва. 
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Якщо визначення конкурсної групи складає труднощів, зверніться до свого мистецького 

консультанта або викладача (учителя). Можна також звернутися за допомогою до 

конкурсного реєстратора artvektor@ukr.net або на viber +38(098)0508649 

3.3. Для участі в Конкурсі необхідно зареєструється за встановленою 

заявкою в інтерактивній формі https://forms.gle/16euUQBFRehi6ZgL8/  

3.4.  Інтерактивна форма реєстрації  спрощує процедуру формування 

заявок. Якщо ж виникли труднощі з реєстрацією, питання щодо 

альтернативної форми проведення реєстрації на участь у конкурсі 

необхідно узгодити з конкурсним реєстратором artvektor@ukr.net або viber 

+380980508649. 

3.5. У Конкурсі основна перевага надається виконаним проєктам за суміжним 

напрямом видатної української художниці КАТЕРИНИ БІЛОКУР, з 

найбільшою кількістю емоцій і думок, ідей і значень, що відображає багату 

культуру, художню образність українського народу.  

Формат робіт не обмежується. Техніка виконання довільна. 

 

IV. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ 

4.1. Малюнки повинні бути виконані учасником конкурсу без сторонньої 

допомоги /батьків, педагогів, тощо/. 

4.2. Малюнки (винятково індивідуальні творчі роботи) можуть бути 

виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно тощо) і в довільній 

графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо). 

4.3. Формат конкурсних робіт дозволяється будь-який. 

4.4. До участі приймаються конкурсні малюнки учасників, ілюстровані за 

творами видатної української художниці Катерини Білокур. 

4.5. Від одного автора приймається тільки один оригінальний малюнок.  

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

5.1. Критерії конкурсних оцінок. При оцінюванні враховується 

оригінальність ідеї, яскравість і виразність роботи, повнота розкриття теми, 

глибина та обсяг теоретичної та практичної підготовки, якість самостійної роботи, 

виявлений рівень професійно-оріентованих знань, умінь і навичок. 

5.2. Композиція (правильне розміщення предметів на картинній площині, 

знайдена рівновага відносно композиційного центру, створено відчуття 

просторовості, досягнута цілісність сприйняття); 

5.3. Технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій 

зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору 

натури засобами колористичних та світлотіньових відношень); 

5.4. Образність (художня виразність малюнку, сприймається образно, 

цілісно, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо). 

VІ. ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

mailto:artvektor@ukr.net
mailto:artvektor@ukr.net
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6.1. Для участі у конкурсі ДОСТАТНЬО надіслати якісну фотокопію 
оригінальної роботи учасника конкурсу разом із заявкою щодо участі, 
заповнивши інтерактивну анкету https://forms.gle/16euUQBFRehi6ZgL8/ 

6.2. Заявки на участь разом з фото виконаних проектів приймаються до 
01 грудня 2021 року включно. 
6.3. При поданні конкурсної роботи, конкурсанти (особи до 18 років) 
зобов'язуються попередньо погодити свою участь у конкурсі зі своїми 
законними представниками (батьками, опікунами). 
6.4. Організатор вважає, що конкурсант та його законний представник, 
надсилаючи конкурсну роботу та заявку, дають свою згоду на обробку, збір та 
розповсюдження відповідної інформації, в тому числі персональних даних, 
погоджуються на безоплатне розповсюдження і розміщення конкурсної роботи, 
зокрема і у мережі Інтернет; ознайомлені з цим Положенням та погоджуються з 
його умовами та визнають результати конкурсу. 
6.5. Оргкомітет не вступає в листування з учасниками (в т.ч. по 
електронній пошті), не має можливості інформувати про отримання їх робіт 
по пошті і не завжди може відповісти на листи заявників. Після проведення 
конкурсу всі малюнки надходять на зберігання в ГО «ВО Мистецький Вектор» і 
можуть бути використані для виставок, публікацій у пресі / internet, в якості 
ілюстрацій для книг без попередньої згоди авторів та їх законних представників, 
але з обов'язковим зазначенням імені та прізвища автора. 
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VІІ. ЖУРІ КОНКУРСУ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ та 

ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

7.1. Журі конкурсу складається з професійних художників та меценатів, які 
виявили бажання брати участь в його роботі на громадських засадах, узгоджено 
з організаторами конкурсу. 
7.2. Кількість членів журі не обмежується. 
7.3. Журі визначає переможців у кожній віковій категорії. 
7.4. Переможці конкурсу нагороджуються відповідним дипломом лауреата 
конкурсу, нагородними відзнаками та передбаченими для цього подарунками. 
7.5. За рішенням Організатора та журі конкурсу можуть присуджуватися інші 
нагороди. 
7.6. Підведення підсумків конкурсу проводитиметься упродовж місяця з 
моменту завершення реєстрації. 

 За вмотивованим рішенням Організатора, строки конкурсу можуть 
бути змінені чи частково перенесені. 

7.7. Оргкомітет конкурсу на завершальному етапі визначає Переможців у 
кожній віковій категорії. 
7.8. За рішенням журі Конкурсу можливе нагородження: за найбільш 
змістовну роботу, яскраве художнє оформлення, вдалий творчий задум, 
гармонійне поєднання кольорів – учасників відповідними дипломами та 
нагородними відзнаками. 
7.9. Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 
7.10. ГО «Всеукраїнське об’єднання Мистецький Вектор» забезпечує 
організацію проведення Конкурсу, придбання дипломів та подарунків для 
Переможців. 
7.11. Участь у конкурсі є добровільною. 
7.12. Організаційний внесок учасника конкурсу становить 200 грн 
7.13. Діти сироти та напівсироти приймають участь у конкурсі на 
безкоштовній основі за пред’явлення відповідних документів. 
7.14. У фонд розвитку Конкурсу можуть прийматися добровільні благодійні 
внески від представників учасників конкурсу та інших благодійників та 
меценатів. 

7.15. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені 
законодавством України. 

МОНОБАНК: 

IBAN:  

     UA 24 322001 00000 2600 7300 0657 21 

ІПН/ЄДРПОУ   3158520974 

 

ПРИВАТБАНК 

Отримувач: ГО «ВО Мистецький 

Вектор» 

Код отримувача 

43909453 

Рахунок отримувача 

UA533052990000026000000119336 
Назва банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Або номер картки: 44411144 6310 1020 Або номер картки: 5169360009258520 

Призначення платежу: «Організаційний внесок учасника конкурсу». 
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VIІІ. Додаткові положення 

8.1. Кожен зареєстрований у конкурсі учасник отримає диплом учасника, а в 

разі перемоги – відзнаки переможця.  

8.2. За результатами Конкурсу навчальні заклади та організатори Конкурсу 

можуть відзначатися грамотами та подяками. 

8.3. Результати та підсумкові звіти за результатами Конкурсу 

оприлюднюються на офіційних сторінках Конкурсу, будуть розміщенні на сайті 

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ МИСТЕЦЬКИЙ ВЕКТОР» 

https://vektoralians.rv.ua/ та інших ресурсах мережі Internet. 

8.4. До уваги викладачів (мистецьких керівників). Важливим є правильне 

заповнення форми реєстрації. Подані дані у заявці про викладача (керівника) та 

заклад, що представляє конкурсанта буде уміщено до тексту диплому. 

8.5. Після підбиття підсумків конкурсу Організатор має право розмістити 

зображення конкурсних робіт, згідно своїх статутних цілей без додаткової згоди 

авторів робіт та їх законних представників. 

 

ІX. Апеляція та громадський контроль 

9.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників 

Конкурсу щодо порушень під час проведення Конкурсу та інформувати 

Організаційний комітет про свою позицію стосовно обґрунтованості поданих 

апеляцій. 

9.2. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу. 

9.3. Апеляція подається впродовж строку, визначеного Організаційним 

комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів 

перевірки завдань Учасників Конкурсу. 

9.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції у строк не більше одного робочого 

дня, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю 

голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени 

Апеляційної комісії. 

9.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до 

відома Учасників Конкурсу, що подавали апеляцію, та надаються до 

Організаційного комітету протягом двох робочих днів після завершення її 

роботи для прийняття рішення. 

9.6. Організатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та 

контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу 

та громадські організації (за згодою). Пропозиції та зауваження від них щодо 

організації та проведення Конкурсу надсилаються до Організаційного комітету. 
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Додаток 1         до Положення «КВІТУЧА ФАНТАЗІЯ» 

 
З А Я В К А 

НА УЧАСТЬ У ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА «КВІТУЧА ФАНТАЗІЯ» 

 /ПРИСВЯЧЕНИЙ ВИДАТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНИЦІ КАТЕРИНІ БІЛОКУР 

ТА З НАГОДИ 30-Ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ/ 

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові учасника-

конкурсанта 

 

Дата народження і вік 

учасника 

 

ВІКОВА ГРУПА 

УЧАСНИКА 

(необхідне 

підкреслити) 

I група - вік учасників від 5 до 7 років 

II група - вік учасників від 8 до 10 років 

III група - вік учасників від 11 до 13 років 

IV група - вік учасників від 14 до 17 років 

І доросла. Студенти за профільним напрямком 

образотворчого мистецтва 

ІІ доросла. Академічний рівень. Професіонали 

ІІІ доросла. Учасники з непрофільним рівнем освіти за 

напрямком образотворчого мистецтва 

Назва проєкту  

ПОШТОВА АДРЕСА 

(Укрпошта) 

 

 

Контактний телефон 

VIBER та електронна 

адреса 

 

Повне найменування 

навчального закладу 

 

 

ПІБ директора 

навчального закладу 

 

ПІБ   (викладача) 

навчального закладу  

 

Контактні дані 

викладача, поштова 

адреса, мобільний 

телефон/viber 

 

 

 

Не заперечую стосовно обробки та використання вказаних мною особистих даних в межах 

проведеного конкурсу, відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних». 

 

 

  

__________________  _________________                  ____________________ 

       (ДАТА)                                       (Підпис)          (Прізвище, ініціали) 


