
Загальні положення

ТОВ «Техніка і технології» в рамках Всеукраїнської акції «Сільськогосподарська праця - істинні цінності на 
всі покоління» проводить заочний Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Намалюй свою мрію» (далі 
- Конкурс). 
Проведення конкурсу сприяє формуванню поваги та любові до сільськогосподарської праці.

Мета конкурсу
• виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці;
• активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку до сільськогоспо-

дарської праці;
• розвиток образного мислення та емоційної чуйності;
• розкриття творчих здібностей та художнього смаку підростаючого покоління;
• зміцнення родинних зв'язків між старшим та молодшим поколіннями: 
     діти - батьки, діти - дідусі, бабусі.

Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються діти дошкільного і молодшого шкільного віку разом із батьками, діду-
сями та бабусями. Участь у конкурсі обов'язково повинна бути колективною.
За потреби дитина-учасник конкурсу може обрати іншого помічника або виконати  роботу самостійно.

Умови конкурсу
1. Завдання:  із поданих тем необхідно вибрати дві та створити два комікси, або вигадати свої мрії та 

створити до них комікси. 
2. Кожен комікс повинен складатися з 4-ох картинок та коротких підписів до них. 
3. Один комікс повинен бути виконаний разом із батьками, другий - разом із дідусями та/чи бабусями 

(або іншими старшими помічниками).
4. На вкладиші для виконання завдання необхідно зазначити відповідні дані (вибрану тему, ПІБ авторів, вік 

дитини-автора, адресу для листування, моб. номер телефону та електронну адресу (за наявності)).
5. Конкурсні роботи надсилаються у відсканованому вигляді в форматі JPEG на електронну адресу           

konkurs @ t-i-t.com.ua, 
    або поштою на адресу:  25009, Україна, м. Кропивницький, вул. Соборна, буд.22, оф.103.
6. Конкурс проходить у 12 етапів до 2020 року. 
    Переможці визначаються щороку 15.06 та 15.12. Переможці будуть визначатися конкурсною комісією.

Критерії оцінювання конкурсних робіт
• тематична відповідність;
• творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення);
• художня виразність.

Підведення підсумків та нагородження переможців
Автори кращих робіт будуть нагороджені відзнаками ТОВ «Техніка і технології», іграшками, велосипеда-
ми, путівками «Екскурсійний тур по Україні».

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ

 «НАМАЛЮЙ СВОЮ МРIЮ»

  ПЕРЕЛІК ТЕМ 
ДЛЯ КОНКУРСНИХ   
  РОБІТ

Мрія: виростити пшеницю
Мрія: виростити ячмінь
Мрія: виростити жито
Мрія: виростити овес
Мрія: виростити просо
Мрія: виростити сорго
Мрія: виростити гречку
Мрія: виростити ріпак
Мрія: виростити соняшник
Мрія: виростити кукурудзу

Мрія: виростити вишневий сад
Мрія: виростити яблуневий сад
Мрія: виростити сливовий сад
Мрія: виростити персиковий сад
Мрія: виростити абрикосовий сад
Мрія: виростити виноградник
Мрія: виростити полуницю
Мрія: виростити агрус
Мрія: виростити смородину
Мрія: виростити малину

Мрія: виростити картоплю
Мрія: виростити моркву
Мрія: виростити цукровий буряк
Мрія: виростити помідори
Мрія: виростити огірки
Мрія: виростити капусту
Мрія: виростити горох
Мрія: виростити дині
Мрія: виростити кавуни
Мрія: виростити гарбузи

Мрія: виростити курей
Мрія: виростити качок
Мрія: виростити гусей
Мрія: виростити індиків
Мрія: виростити страусів
Мрія: виростити кролів
Мрія: виростити свиней
Мрія: виростити корів
Мрія: виростити овець
Мрія: створити пасіку

РОСЛИННИЦТВО САДIВНИЦТВОГОРОДНИЦТВО ТВАРИННИЦТВО

   Візьміть участь 
у найближчому етапі   
   конкурсу! 

333  ПРИЗИ
які на вас чекають!



Конкурсна робота №1
МРІЯ: _________________________________________________________________(назва обраної теми)
ПІБ та вік автора-дитини _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ПІБ помічника (-ів)- батьків ________________________________________________________________
Моб. номер телефону  ___________________________________________________________________ 
Електронна адреса (за наявності) _______________________________________________________ 
Адреса для листування  ____________________________________________________________________
 

Конкурсна робота №2
МРІЯ: _________________________________________________________________(назва обраної теми)
ПІБ помічника (-ів)- дідуся та/чи бабусі _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Моб. номер телефону  ___________________________________________________________________ 
Електронна адреса (за наявності) _______________________________________________________ 
Адреса для листування  ____________________________________________________________________
*З порядком обробки персональних даних можна ознайомитися на сайті www.t-i-t.com.ua
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