
 
Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка 

“Я хочу жити в якісному світі” 
у  2017 році по Черкаській області 

 
Відповідно до Указу Президента України від 31.07.2004 № 854 «Про забезпечення умов для 

більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою 
популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя та формування у свідомості дітей, 
наймолодших споживачів суспільства, уявлення про якісну і безпечну продукцію, в Україні щорічно 
проводиться Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі”. 
Умови проведення виставки-конкурсу 

Виставка-конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях. 
Умови участі у виставці-конкурсі 

Участь у виставці-конкурсі можуть брати діти, що мешкають в Україні (в Черкаській області), 
таких вікових категорій:      

1 категорія:     5 -  8 років; 
                                     2 категорія:     9 - 12 років; 
                                     3 категорія:   13 - 17 років. 

Конкурсні роботи учасники (будь-які вікові категорії) виконують за номінаціями: 
  „Я пізнаю якісну продукцію"; 
 „Ми – архітектори якісного світу”; 
 „Кращий плакат на споживчу тематику”. 

Вимоги до робіт учасників конкурсу: 
На конкурс представляються виключно індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній 

графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).  
Розмір малюнка дозволяється будь-який, але не більше формату А-2 (420х594 мм). 
На зворотному боці конкурсної роботи необхідно зазначити українською мовою: 

− номінація; 
− назва роботи, техніка виконання; 
− прізвище, повне ім'я та вік автора роботи; 
− прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон вчителя образотворчого мистецтва 

(якщо автор роботи навчається образотворчому мистецтву додатково); 
− область, населений пункт проживання; 
− коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі; 
− назва навчального закладу, контактний телефон. 

Малюнки не оформлювати рамкою, паспарту, наклейками та інше. 
В закладах освіти Черкащини (дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, школи-

інтернати, школи мистецтв, художні школи та інші навчальні заклади, вікова категорія дітей в яких від 5 
до 17 років): 

− до відома дітей доводяться умови проведення виставки-конкурсу; 
− роз’яснюються питання якості життя;  
− проводяться виставки дитячих робіт (за рішенням адміністрації кожного конкретного закладу 

освіти); 
− рішенням педагогічного колективу (кожного конкретного закладу освіти) найкращі роботи 

дітей (які найбільше відповідають критеріям оцінки виставки-конкурсу) з супровідними 
листами направляються до Регіонального конкурсного журі Черкаської області.  

Адміністраціям закладів освіти Черкащини, які приймають участь у виставці-конкурсі, необхідно: 
− підтвердити участь у виставці-конкурсі, повідомивши про це РКЖ; 
− провести відповідні заходи та надати до РКЖ інформацію щодо кількості дітей-учасників та 
кількості конкурсних робіт; 
− направити до РКЖ визначену кількість найкращих дитячих робіт із супровідними листами 
(форма супровідного листа  додається). 

     В Черкаській області організаційно - технічне та інформаційне забезпечення проведення 
виставки-конкурсу здійснює Державне підприємство „Черкаський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації”. 

__________________________________________________________________________ 
Малюнки чекаємо з 1 червня по 25 вересня 2017 року за адресою: 

ДП „Черкасистандартметрологія”, к. 709, вул. Гоголя, 278,  м. Черкаси,  18002. 
(з позначкою  „РКЖ виставки-конкурсу дитячого малюнка”) 

E-mail: konkyrs@st.ck.ua         т/ф 0472 37-15-44 


