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Кiровоградське обласне управлiння лiсового та мислrlвського госtrодарства та
обласне Товариство лiсiвникiв за пiдтримки управлiнням освiти" науки, молодi та спорту
Кiровоградоькоi облдержадмiнiстрачii в рамках Акцii кМайбутне лiсу у TBoix руках) в
перiод з березня по травень 2019 року проводять конкурс дl1тячого малlонка за темою
,,Людина та Лiс".

Мета та завдання конкурсу:
, Головною метою конкурсу с пiдвищення рiвня усвiдомitення школярах,{и ролi та

значення лiсу в життi людини.
Завдання конкурсу:
- формування екологiчноi свiдомостi особистостi;
- ознайомлення з лiсiвничими таекологiчними проблемами регiону;
- розширення та поглиблення знань з основ лiсiвництва;
- виявлення обдарованоi та та,цановитоi молодi i зал\,,tення ii до спiвпрацi з

державними лiсогосподарськими пiдприсмствами;
- активiзацiя лiсiвничо-просвiтницькоi дiяльностi,
Учасники конкурсу:
Що участi у KoHKypci запрош}тоться учнi моподших класiв ( 1-4 клас) загi].льноосвiтнiх

середнiх навчаJIьних закладiв, розташованих на територii дiяльностi державних
лiсогосподарських пiдприемств.

Оформлення матерiалiв:
На конкурс подаються маJIюнки форматом А-4. Малюнкиl виконанi на паперi iншого

формату, не розглядатимуться.
На окремому аркушi необхiдно вказати:
- назв)/ I\{fuцюнка;

- прiзвише, iм'я aBTopal
- BiK;
- шкоJ.Y, клас;
- дOмашню адресу, телефон.

fio rrатерiалiв дода€ться копiя
iдентифiкацiйного коду.

Умови проведення конкурсу:
Учасники конкурсу викон}тоть роботи в класi (або iншом1 спецiально призначеному

примiщеннi для проведення конкурсу) у присутностi (не меtlше % iT складу) членiв
конкурсноi KoMicii. Bci учасники мчtють бути забезпечегri рiвними }мовами та
можливостями для виконання робiт. Час виконання робiт - до 3-х годин.

Керiвництво конкурсом :
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обласного конкурсу дитячого ма.:lюнка за теIlIою

<<Людина та Лiс>>
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Керiвниrrтво конкурсоп,t. пiдведення пiлсумкiв та виз[{ачеIl:i){ перемоrrtцiв здiйснIоlоть
оргкоltiтети (KoHKypcHi KoMicii). склад яких, затверджуIоть:

- на першому етапi (piBeHb державних лiсогосподарськ]]). ,tiдприспrсrв) - керiвнrтки
j]lер}кавних лtiсогосtIодарських пiдприемств i вiдповiднrlх первиI{нI{х органiзацiй .-l'овариства лiсiвникiв Украiни;

- на обласному етапi начальник обласного управлiнllli "пiсового i лtltсливсьlсого
господарства i голова обласного Товариства лiсiвникiв

f,o складу конкурсних rtoMiciй включаються:
- представники обласного управлiння лiсового l,a t{иt, :;i]jcLIiOI-o г()сподаilс-IlJil ,га

державних лiсогосподарських пiдприепtств ;

- прелставниItи вiддiлiв освiти (за згодою) 3 чол.:
- представник обласного Товариства лiсiвникiв rа йогil ij,jl]l]IIlttiиx opt,lttliзatliti (за

зголою);
- представник профспiлки працiвникiв лiсового господарL :];а (за згодоrо);
- iнш_tих гроN,Iадських органiзачiй. якi сприяти\I\,гь lIl,, ,1;g.,,.,,,,,o lii-]ilii\ il.\ (за

згсlдою).
КрIл,герiТ оцiнки малIон lta :

,Щ"ilя розгляду прийплатиN,Iуться лише роботи, виконаtti til:lllбarttt lбо .,.iibцlirttt, бсз
застосування iнrпих способiв ,rа маr,ерiапiв при виконаннi хуло;i,:,iх робiт.

При оцiнюваннi робiт враховy€ться вл,riння викладенн,i , -,\,II{, х),до)tilIс вI]Itонання.
ори гiнlt_п ьн icTb iдеТ.

Еl,trпи ,га термiни проl}еденtlя конкурсу:
lliс-ця проведення в регiонi головного заходу Акцii - пoc:r.,il(}l дерев, r^tHi шrолодших

класiв зага-цьFIоосвiтнiх навrIа,,Iьних закладiв ма!,Iюють ]\,IалIоI{кIl ijil зaiI,|l-]тLIl,\ ]-,)i\ .,Лtодttitа
,га Лiс", Ма_шюнки направляються до державних лiсогосполарсJ.,. ix tti,ilttllиcx{cTr] за лriсцем

розташ!,ваrrня. ПiдсуN,Iки конкчрсу проводяться в два етапи:
] етап - до 5 травня - piBeHb державних лiсогосподарсыi]t , tiдltlltl.rлстtl;
2 етап - до 1 червня - на обласному piBHi,
На itожному piBHi проведення конкурсу визначаються 1plt ll,:1lспtо;itцi.

Роботи. якi зайняли перше п,tiсце на piBHi державних лiсili ,,i.,llo.]ii-ii)cbIili, ,,,. {lii- jlt\lL ; B

(1 е,гаrr). з гtопцiткою,,Конк,чрс дитячого маlrюнка" направ";lrl 1,,i,Cll il|i iiдрсс\, сб:tасttttх

1,1lравлiнь лiсового i мис-цивського господарствil ii берr r, ),,tilcl,i, 1, liclttltl,1эci tta

регiона-пьному piBHi.
Нагородлtення переNIоiltцiв конкурсу кохtного е,гаIIу o1li llнiзовlIстьсrt керiвнtlкап,ти

riсогосгtодарських пiдприсмс,t,в. вiдповiдних органiзачiй Totзlil]llcI-1]|l ,iiciBtlrlltiB YripaTrtrr.

fo у,частi в церемонii нагородтtення запрошуIоться керiвнитtt,t 1l:iiitliti. ll,]--ilii,ii. ll;lll :,il;ttill,iI
в i.luti.ll i в освiти " представники гроN{адських органiзацiй. Зlvl I.

fIерепrоrrсцi конкурсу вilдзllачаIоться цiнtlrlrrIl пollflpyIIl,:., ,ttt tl:t1;,t-ic,t I() li ji!"rJ;lx:

Н ct р i rl н i d е р ас а.в н ttх,ц i с о,, о с п о d ар с ь Kux пi О пр t.t.c:.l t с пt в :

I r,riсце - до l000 грн.
II мiсце - ло 500 грн.
IIl п,riсце - до 300 грн.
Н а р е ziонсt.пьн ому р iBH i :

I мiсце - до 1500 грн.
iI п,riсце - до l000 грн,
III шriсце - ло 800 грн.
На кожному piBHi оргкол.лiтети KoHKypciB MlzttoTb lIpaB() ,]с,гitII()i]-|Iюll:1,1 it до;цlt1,1;,,i;li

заохоLI},вальнi нагороди.
Фiнансування:
Фiнансування конкурсу та нагородження пepellclxtt{i]] г}lll-\1ljгаNIll ,1,1l li]Itttиlltl

подарунками здiЙснюються за рахунок коштiв обласного 1.1lillpllc,l,t]a лiciBttttttiB, Його
t tервиннi органiзаuiТ.


