
 
Пройшло нагородження переможців та призерів 

виставки-конкурсу "Я хочу жити в якісному світі" 
 
 
Закінчується 2014 рік, і по багаторічній традиції, Черкаський обласний художній 

музей привітно зустрів в ошатних залах учасників регіонального етапу Всеукраїнської 
виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі”. Цієї зими, мабуть як 
ніколи раніше, приємно було побачити усміхнені обличчя дітей, відчути тепло спілкування 
між вчителями, членами регіонального конкурсного журі, батьками юних талантів. На захід 
завітали і представники органів влади та засобів масової інформації.  

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки–
конкурсу на Черкащині здійснює Державне підприємство “Черкаський науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”. 

З вітальним словом до присутніх звернувся директор ДП 
"Черкасистандартметрологія" Чорнопищук Михайло Петрович. Він відзначив: "Цей рік був 
важким для нашої країни. На долю дітей та дорослих лягло немало випробувань, але вибір, 
який сьогодні зробила Україна – це достойне життя у великій європейській родині. 
Поглянувши на творчі роботи дітей відчутно, що кожен юний художник мріє про мирне, 
безпечне і якісне майбутнє України. Саме цю мету і ставить перед собою конкурс".  

За 11 років участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі дитячого малюнка “Я хочу 
жити в якісному світі” прийняло п’ять тисяч дитячих малюнків, а у цьому році 4 тисячі 
дітей з усіх областей України надіслали на конкурс свої роботи. 

У 2014 році до Регіонального конкурсного журі надійшли 176 дитячих робіт з яких 
було відзначено 41 конкурсну роботу: І місце - 9, ІІ місце - 18, ІІІ місце – 14.  Саме їх 
автори на урочистій церемонії отримали подарунки (художні фарби, олівці, папір для 
малювання, кисті та солодощі). Для присутніх Народний художній танцювальний колектив 
"Вікторія" подарував яскраві номери, а на завершення діти були запрошені до кінотеатру на 
перегляд художнього фільму. 

Звичайно найбільше подарунків отримала 
переможець загальнодержавного етапу учениця 
Тальнівського районного Будинку дітей та 
юнацтва Черепенко Кароліна (7 років). ЇЇ робота, 
"Якісне – це натуральне", привернула увагу 
вельмиповажного журі своєю оригінальністю, 
дитячою наївністю і, певною мірою 
патріотизмом, адже воду своєї землі та фрукти, 
які вирощують дбайливі українські господарі, 
дівчинка визнає найкращими. Кароліну 
нагородили дипломом та цінним подарунком, 

сучасним планшетом, від Міністерства Економічного розвитку і торгівлі за перемогу на 
загальнодержавному рівні та подарунком від  ДП "Черкасистандартметрологія" за перемогу 
на регіональному рівні. 

Виставка дитячих робіт учасників регіонального рівня Всеукраїнської виставки-
конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” буде проходити до початку 
січня 2015 року. 
  Запрошуємо жителів міста Черкаси та гостей обласного центру переглянути кращі 
творчі роботи дітей у Черкаському обласному художньому художньому музеї.  

 


