
Перемогу здобули “Євростандарти від їжачка” 

 

1 листопада 2013 року в Центрі ділового та 

культурного співробітництва “Український дім” (м. Київ) була 

урочисто відкрита національна виставка “Я хочу жити в 

якісному світі” та пройшла церемонія нагородження 

переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого 

малюнка «Я хочу жити в якісному світі».  

Черкащину на виставці представляли 9 малюнків. Всі 

творчі роботи дітей були неповторними, але конкурс — це 

перемога кращої ідеї, техніки виконання і актуальності 

тематики.  

Цього вдалося досягти маленькій вихованці Чигиринського 

Будинку дитячої та юнацької творчості  Заїченко Надії (9 років). Ця 

тендітна юна художниця представила на виставці свою роботу 

“Євростандарти від їжачка”. Дівчинка навчається у 4–Б класі 

Чигиринського НВК І-ІІІ ст. №2. Вона творчо обдарована, любить 

малювати, ліпити із солоного тіста, шити. Її художні роботи завжди 

позитивні та щирі. Надійка була приємно зворушена високою 

відзнакою Головного конкурсного журі та цінним подарунком - 

планшетом Samsung Galaxy Tab 3.  

 



Із 1 класу, разом зі старшою сестрою, дівчинка відвідує мистецькі гуртки «Чарівний пензлик» та 

«Український сувенір», що діють при школі під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Черноус 

Олени Борисівни. Олена Борисівна – керівник районного методичного об’єднання вчителів 

образотворчого мистецтва. ЇЇ вихованці - переможці численних районних, обласних та всеукраїнських 

конкурсів.  

 Разом з іншими дітьми, які представляли всі області 

України, дівчина та її вчитель мали можливість оглянути 

виставкову експозицію, переглянути концертну програму та 

відвідати музей популярної науки і техніки 

“Експериментаніум”. Музей відкрився лише у 2012 році, але 

побувати в ньому — мрія багатьох дітей. На відвідувачів там 

чекають 2000 квадратних метрів дозвілля, 3 поверхи наочних 

прикладів, більш ніж 200 інтерактивних експонатів. 

Екскурсоводами тут є студенти і випускники провідних 

технічних університетів країни.  

Своїми враженнями від перебування у столиці Надя та 

Олена Борисівна обіцяють поділитися у грудні, під час 

нагородження переможців та призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити 

в якісному світі» на Черкащині. Переглянути кращі творчі роботи учасників регіонального рівня можна 

буде наприкінці грудня в Черкаському обласному художньому музеї на виставці, яку підготує 

ДП «Черкасистандартметрологія». 


