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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

                    
 
 

 

 

 

 

До уваги учнів шкіл, училищ, творчих майстерень та художніх гуртків! 

До уваги абітурієнтів! 

 

Запрошуємо всіх, хто має творчі здібності та бажання їх проявити, до участі 

у творчому конкурсі  

 «Барви натхнення»!  
 Кафедра образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка оголошує молодіжний творчий конкурс на 

кращий мистецький твір. Роботи переможців конкурсу будуть розміщені на 

сайті Інституту, відмічені дипломами за 1, 2, 3 місця в кожній номінації.  
 

Умови участі в конкурсі: 

 до участі в конкурсі допускається молодь віком до 30 років, що має хист 

до мистецької діяльності.  

Номінації конкурсу: 

1. Живопис 

2. Графіка 

3. Ювелірний дизайн 
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4. Художній текстиль 
 

Основні вимоги до робіт: 

 ексклюзивність, оригінальність ідеї, самостійність виконання і нестандартність 

задуму.  

 Номінація «Живопис»: 

Допускаються твори, виконані в техніках станкового живопису. Основа, 

матеріали, техніка, розмір: не обмежуються. Припускається будь-яка основа 

(папір, картон, скло, метал, тканина, шкіра, пластик тощо), будь-які техніки, 

включаючи змішану (акварельний, гуашевий, олійний, темперний живопис, 

акрилові фарби, енкаустика, пастель, тощо). 

 Номінація «Графіка»: 

Допускаються будь-які техніки вільної та друкованої графіки (олівці, м’які 

матеріали, туш, перо, тощо); техніки високого, глибокого або плоского друку-  

ксилографія, офорт, літографія тощо). 

 Номінація «Ювелірний дизайн»: 

Допускаються як ескізи ювелірних вирбів (особисті прикраси, предмети побту, 

тощо), виконані в будь-якій техніці (акварель, гуаш, миішані техніки) або 3D-

моделі.  Розміри, матеріали та техніки не обмежуються. 

 Номінація «Художній текстиль»: 

 Допускаються гобелен, вишивка, батік, тощо. Розміри не обмежуються. 

  Роботи подаються в електронному вигляді (фото), супроводжуються 

реєстраційною формою учасника (додаток 1). Файл з фото твору має бути 

названий Прізвищем учасника (наприклад, Ivanenko.jpg). 

 

Терміни подання робіт: 

Терміни подання робіт – з 1 листопада 2014 р. до 30 квітня 2015 р.  

Результати конкурсу будуть оприлюднені на сайті Інституту до  

20 травня 2015 р. 
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 До складу журі входять провідні фахівці університету в галузі 

образотворчого мистецтва, доктори та кандидати наук, заслужені художники 

України.  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса для подання робіт та для довідок 

(кафедра образотворчого мистецтва: 

kafedraART@ukr.net  (з поміткою: «Конкурс»). 

Тел. для отримання додаткової інформації: (099)-136-7981 

 

Додаток 1 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНКУРСУ  

«БАРВИ НАТХНЕННЯ» 

ПІБ учасника_________________________________________________________ 

 

Навчальний заклад, в якому навчається учасник___________________________ 

 

Дата народження, вік учасника__________________________________________ 

 

Номінація____________________________________________________________ 

 

Техніка, використані матеріали, розміри__________________________________ 

 

Назва твору__________________________________________________________ 

 

Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, телефон)_________ 

 
 


