
У Черкаському обласному художньому музеї 
відкрилася виставка кращих робіт учасників регіонального рівня 

Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" 
 
До Дня Святого Миколая у Черкаському обласному художньому музеї 

пройшла урочиста церемонія нагородження призерів регіонального рівня 

Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в 

якісному світі". 

Для участі в урочистостях були запрошені діти, їх батьки та вчителі, 

члени регіонального конкурсного журі, представники засобів масової 

інформації. 

Державне підприємство “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації”, як територіальний орган Мінекономрозвитку України, здійснює організаційно-методичне 

забезпечення проведення виставки-конкурсу на Черкащині.  

До присутніх з вітальним словом звернулася заступник голови 

Регіонального конкурсного журі — заступник директора                                 

ДП "Черкасистандартметрологія" Ружанська Вікторія Володимирівна. 

 "У цьому році виставка "Я хочу жити в якісному світі" відзначає свій 10-й 

ювілей. За десять років проведення конкурсу в його регіональному рівні 

взяло участь понад 40 тис. робіт, а у загальнодержавному – 2352 роботи. Це 

доводить популярність цього конкурсу серед юних і талановитих громадян 



України", - зазначила вона і щиро привітала успіхи вихованців навчально-

освітніх закладів регіону, які безпосередньо реалізують проект на місцях.  

Це черкаська арт-студія “Глорія”, Тальнівський та Чигиринський 

районні Будинки дітей та юнацтва, Черкаський міський багатопрофільний 

молодіжний центр, Шевченківська школа-інтернат з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю, загальноосвітня 

школа № 9 м. Черкаси ім. О.М. Луценка, дитяча школи мистецтв                

м. Черкаси, Червонослобідська дитяча музична школа. Саме вони стояли у 

витоків популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя 

та формування у свідомості черкаських дітей уявлення про якісну і 

безпечну продукцію. "Щиро вдячна викладачам за небайдуже ставлення до 

існування проблем пов'язаних з виробництвом якісної продукції, 

роз’яснення юним споживачам питання якісних показників рівня життя і 

проведення у закладах освіти уроків та виставок дитячих малюнків на 

зазначену тему", - наголосила Вікторія Володимирівна. 

За дієве формування у свідомості наймолодших споживачів 

суспільства асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію, 

реалізацію індивідуальних здібностей дітей та активну участь вихованців у Всеукраїнській виставці-конкурсі 

дитячого малюнка „Я хочу жити в якісному світі” у 2013 році шість викладачів були нагороджені подяками від 

Регіонального конкурсного журі, а ДП "Черкасистандартметрологія" подарувало відзначеним творчим 

керівникам ілюстрований каталог виставки з кращими роботами юних українських митців. 



Увагу всіх присутніх привертала яскрава експозиція творчих робіт у 

трьох номінаціях: "Я пізнаю якісну продукцію", "Ми – архітектори якісного 

світу", "Кращий плакат на споживчу тематику". 

Талановитих дітей привітала з перемогою Заслужений художник 

України Касьян Тетяна Костянтинівна. Вона відзначила, що серед її 

студентів є багато колишніх учасників виставки та пропонувала 

продовжувати розвиток творчих здібностей після закінчення школи у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Відмітимо, що у виставці-конкурсі на Черкащині цього року всього було представлено 207 малюнків. 

Відповідно до протоколу підсумкового засідання Регіонального конкурсного журі Всеукраїнської виставки-

конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” у 2013 році по Черкаській області було відзначено  

42 конкурсні роботи, з них: І місце - 9, ІІ місце - 18, ІІІ місце – 15.  

Дипломи та подарунки отримали 

автори малюнків, які зайняли І-ІІІ місце 

на регіональному рівні. Фахівці  

ДП “Черкасистандартметрологія” 

підготували для юних митців солодощі 

та корисні подарунки (фарби, 

кольорові олівці, папки для 

малювання, скульптурний пластилін). 

  



Гарним сюрпризом від організаторів для дітей, які завітали з Черкаського, Чигиринського, Христинівського, 

Звенигородського, Драбівського, Тальнівського, Шполянського, Золотоніського, Монастирищенського районів 

та міста Черкаси, був перегляд у кінотеатрі анімаційної стрічки "Як спіймати перо Жар-Птиці". 

Задоволені школярі обіцяли організаторам і наступного року приймати участь у конкурсі. 

Виставка дитячих робіт учасників регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка 

“Я хочу жити в якісному світі” буде проходити до кінця зимових канікул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Запрошуємо жителів міста Черкаси та гостей обласного центру переглянути  

кращі творчі роботи дітей у Черкаському обласному художньому музеї за адресою:  
м.Черкаси, вул. Хрещатик, 259. 


