
 



– Виконавчий директор конкурсу – декан факультету дизайну; 

– Виконавчий директор конкурсу – декан факультету індустрії моди; 

– Художній керівник конкурсу – директор Центру культури і мистецтв 

2.5. Для проведення 1-го (півфінального)  та 2 - го (фінального) етапу 

Конкурсу обирається журі, яке складається з провідних фахівців, що працюють 

у галузі моди, представників засобів масової інформації, дизайнерів, які 

зарекомендували себе в індустрії моди України і Світу, представників кафедр 

художнього моделювання костюму, ергономіки і проектування одягу, дизайну, 

конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД. Склад журі 

затверджується наказом ректора КНУТД. 

2.6. Оргкомітет конкурсу забезпечує вирішення організаційних питань 

(розсилку інформації про Конкурс, прийом заявок, залучення партнерів і 

спонсорів, членів журі), контролює проведення кожного з етапів конкурсу. 

Забезпечує підготовку приміщень для проведення кожного з етапів конкурсу, 

забезпечує вирішення питань з технічного оснащення конкурсу, забезпечує 

культурні та маркетингово-комунікаційні питання. 

2.7. Оргкомітет конкурсу здійснює підготовку нагородження лауреатів та 

дипломантів конкурсу, відповідно до рішення журі. 

 

3. Умови участі 

3.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти та молоді дизайнери та 

модельєри, які здобувають освіту у галузях дизайну, легкої та текстильної 

промисловості.   

3.2. Конкурс складається з трьох професійних конкурсів: одягу; взуття та 

аксесуарів; текстилю. 

3.3. Конкурс проводиться у два етапи: 

     - перший (півфінал  - огляд колекцій конкурсантів, які були подані 

відповідно до умов); 

      - другий (фінал – підведення підсумків результатів конкурсу та 

визначення переможців та гран-прі призерів). 

3.4. Участь у конкурсній програмі є можливою за умови подачі заяви про 

участь та відео-матеріалу, що відповідає вимогам (Додаток 1, 2, 3, 4) та оплати 

за участь у конкурсі. 

3.5. Кількість учасників від одного навчального закладу є необмеженою. 

3.6. Кожен конкурсант має право брати участь в будь-якій номінації (у 

тому числі в декількох одночасно, але з різними конкурсними роботами). 

Обов'язкова умова: роботи є авторськими, оригінальними. Кількість колекцій 

від одного автора або групи співавторів (не більше 2-х) не обмежена. Не 

допускаються моделі одягу, взуття або аксесуарів, виконані без дотримання 

вимог технологічної обробки виробів. 

3.7. Матеріали, подані для участі у конкурсі, мають бути надані у 

встановлені оргкомітетом терміни (які вказуються у запрошеннях до участі). 

3.8. Заявки на участь у конкурсній програмі подаються відповідно до 

вимог оргкомітету на поштову або електронну адресу оргкомітету. 

3.9. Подача заявки означає повну і беззастережну згоду учасника 

Конкурсу з усіма правилами його проведення, викладеними в цьому 

Положенні. 



3.10. Учасник конкурсу, який надіслав заявку, повністю підтверджує 

свою згоду з тим фактом, що Конкурс має виключне право на розміщення всіх 

фото-матеріалів, відео-матеріалів, ауді-матеріалів, візуальних, вербальних 

матеріалів, вироблених в період і в рамках проведення Конкурсу, або 

надісланих учасником Конкурсу (у тому числі фото учасника Конкурсу), в 

засобах масової інформації, інтернеті, радіо, на телебаченні. 

 

4. Умови оплати 

4.1. Вартість участі у конкурсі встановлюється згідно калькуляції, яка 

розраховується планово – фінансовим відділом Київського національного 

університету технологій та дизайну та затверджується Наказом ректора 

КНУТД. 

4.2. Оплата за участь у конкурсі здійснюється у безготівковій формі 

шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Київського 

національного університету технологій та дизайну. 

 

5. Порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс складається з трьох професійних конкурсів: одягу, взуття та 

аксесуарів, текстилю. 

5.2. Кожен з професійних конкурсів проводиться окремо відповідно до 

програми конкурсу розробленої оргкомітетом.  

5.3. Професійні конкурси проводяться за наступними номінаціями: 

 

 

 

ОДЯГ 

(жіночий, чоловічий, 

дитячий) 

ВЗУТТЯ та               

АКСЕСУАРИ 
ТЕКСТИЛЬ 

PRET-A-PORTER 

 New generarion 

Гобелен  (абакан) 

PRET-A-PORTER  

De Lux 
Батік 

FOLK We are the champions Печворк (квілт) 

PRO-ART 

Professionals 

 

 

Вишивка 

SPECIAL 

(спорт, корпоративний, 

для танців, рабочий одяг 

тощо) 

Лялька 

Макети 

малюнків для 

тканин 

 Accessories 

 

 
Інтер’єр (макет) 

Еко - мода 

 

Кількість номінацій та конкурсів може змінюватись за умови 

відповідного рішення оргкомітету. 



5.4. Кожен учасник має право брати участь у будь-якій номінації, колекції 

повинні складатись з: не більше 7 моделей. Кількість  авторів колекції не 

більше 2-х.  

5.5. Конкурси одягу, взуття та аксесуарів проводяться у два тури: 

     - перший (півфінал  - огляд колекцій конкурсантів, які були подані 

відповідно до умов). Листи з підсумками першого етапу надсилаються до 

учасників відповідно до вимог оргкомітету на поштову або електронну адресу. 

     - другий – фінал – підведення підсумків результатів конкурсу та 

визначення переможців та гран – прі призерів.  

Листи з підсумками першого етапу надсилаються до учасників відповідно 

до вимог оргкомітету на поштову або електронну адресу. 

5. Детальну програму із зазначенням термінів по реалізації етапів 

конкурсу встановлює оргкомітет. 

 

 

6. Відзначення переможців конкурсу 

6.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється журі до складу якого 

входять провідні фахівці в сфері дизайну та індустрії моди.  

6.2. Журі визначає гран-прі призерів конкурсу Одяг, Взуття та Аксесуари, 

які нагороджуються спеціальними призами Президента конкурсу. 

6.3. Переможці фінального етапу конкурсів Одяг, Взуття та Аксесуари, 

Текстиль 1,2,3 місце в кожній номінації визначається членами журі та 

нагороджується дипломами Київського національного університету технологій 

та дизайну. 

6.4. Переможці фінального етапу конкурсів Одяг, Взуття та Аксесуари 

нагороджується дипломами міністерства освіти та науки України. 

 

7. Критерії оцінювання 

7.1. Оцінювання роботи учасників Конкурсу здійснюється за 10-ти 

бальною шкалою за наступними критеріями: 

– Одяг, Взуття та аксесуари: композиційно-художня виразність; новизна 

та оригінальність ідеї колекції; цілісність колекції. 

–  Текстиль: художня виразність та оригінальність (використання 

принципово нових ідей, форм, матеріалів і технологій). 

7.2. Члени журі виставляють оцінки в оціночних бланках, які персонально 

підписуються та збираються відповідальним секретарем по закінченню 

конкурсу. 

 

8. Партнерські відносини 

 

8.1. Оргкомітетом конкурсу встановлюються наступні статуси для 

партнерів: 

– Генеральний партнер 

– Офіційний партнер 

– Партнер 

– Медіа партнер 

8.2. Кожен статус надається у відповідності з Положенням про партнерів, 

яке затверджується наказом ректора КНУТД.  



 



 
 

Додаток 1 

АНКЕТА УЧАСНИКА (ВЗУТТЯ, АКСЕСУАРИ) 

 

 

ПІБ 

 

 

 

 

Дата народження 

 
 

 

 

Місце проживання, 

телефон 

Вул.____________________________, б._______кв._______, 

місто____________________________, індекс___________. 

Дом.тел. ___________________, 

моб.тел.______________________. 

e-mail:___________________________________________ 

 

Назва навчального 

закладу, курс, група, 

спеціальність 

 

 

 

 

 

Адреса навчального 

закладу, тел/факс, 

ПІБ ректора 

 

 

 

Назва колекції, 

 кількість одиниць 

(чоловіча, жіноча, розмір) 

 

 

 

 

ПІБ 

Керівника колекції 

 

 

 

Побажання взяти участь 

у професійних 

консультаціях 

 

Необхідність надсилання 

офіційного листа-

запрошення 

 

ВИБІР НОМІНАЦІЇ 

 

New  

generarion 
We are the 

champions 

Professionals 

 
Accessories 

 

    

Дата __________________________                            Підпис_________________________                                

                          

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Додаток 2 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА (Одяг жіночий, чоловічий, дитячий) 

 

 
ПІБ 

 

 

 

 

Дата народження 

 

 

 

 
Місце проживання, 

телефон 

Вул.____________________________, б._______кв._______, 

місто____________________________, індекс___________. 

Дом.тел. ___________________, моб.тел.______________________. 
e-mail:___________________________________________ 

 

Назва навчального закладу, 

курс, група, спеціальність 
 

 

 

 

 

Адреса навчального 

закладу, тел/факс, 
ПІБ ректора 

 

 

Назва колекції, кількість 
одиниць, розмір 

(чоловіча, жіноча, дитяча) 

 

 

 

 

ПІБ 
Керівника колекції 

 

 

Побажання взяти участь у 

професійних консультаціях  
 

Необхідність надсилання 

листа-запрошення 
 

 

ВИБІР НОМІНАЦІЇ 

 

PRET-A-PORTER PRET-A-PORTER  

De Lux 

FOLK PRO-ART SPECIAL 

(спорт, корпоративний, 
для танців, рабочий одяг 

тощо) 

     

Дата ___________________________                                       Підпис_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Додаток 3 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА (Текстиль) 

 

 

ПІБ 
 

 

 

 

 

Дата народження 
 

 

 

 
Місце проживання, 

телефон 

Вул.____________________________, б._______кв._______, 

місто____________________________, індекс___________. 

Дом.тел. ___________________, моб.тел.______________________. 
e-mail:___________________________________________ 

 

Назва навчального закладу, 

курс, група, спеціальність 
 

 

 

 

 

Адреса навчального 
закладу, тел/факс, 

ПІБ ректора 

 

 

 
Назва робіт, кількість 

одиниць 

 

 

 

 

ПІБ 
Керівника колекції 

 

 

 

 

 
Побажання взяти участь у 

професійних консультаціях  

 

Проживання підчас 

проведення конкурсу 
(гуртожиток, готель) 

 

Необхідність надсилання 

листа-запрошення 
 

 

ВИБІР НОМІНАЦІЇ 

 

Гобелен  

(абакан)  

Батік  Печворк  

(квілт) 

Вишивка Лялька Макети 

малюнків для 

тканин 

Інтер’єр 

(макет) 

       

Дата ___________________________                                       Підпис_________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 4 

 

 

Вимоги  

до оформлення відео – матеріалу, що надсилається на конкурс 

 
Параметр 

відеоматеріалу 

Характеристика вимоги 

Тривалість 

відео 

Не більше 120 секунд. 

(Відео може мати меншу тривалість, це залежить від кількості одиниць 

колекції). 

 

Зміст відео 1. Відео має бути лаконічним, не містити зайвого простору чи об’єктів, які 

не є частиною конкурсної колекції чи її доповненням. 

2. Світло повинно бути достатнім для детального розгляду всіх частин 

колекції. На відео не повинно бути провалів у світлі та тіні*, що може 

перешкоджати розгляду колекції. 

3. Кольорова передача має бути натуральною, не спотворюючи справжні 

відтінки. 

 
*Провали – місця, в яких текстура об’єкту не визначається через недостатню або 

надмірну кількість світла.  

 

Ідентифікація 

відео 

На початку відео обов’язково має бути вказана назва колекції. 

Роздільна 

здатність 

Відео необхідно завантажувати в одній із наступних роздільних 

здатностей: 

 1920х1080 

 2048х1080 

 3840х2160 

 4096х2304 

 4096х2304 

 

Формат 

відеофайлу 

Відео необхідно направляти в одному з таких форматів: 

 MOV 

 MPG 

 MP4 

 AVI 

       З метою отримання якісного відео рекомендуємо використовувати  

професійні інструменти перекодування , зокрема, Adobe Media Encoder.  

 

 

 
 


