Пройшли фінальні заходи
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка
«Я хочу жити в якісному світі» на Черкащині
З 2004 року Державне підприємство „Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації” здійснює організаційно - технічне та
інформаційне забезпечення проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу
дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» на Черкащині.
Директор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло Петрович Чорнопищук
у вступному слові зазначив: «Не зважаючи на те, що виставка не проводиться в
інших регіонах України, і не проводиться загальнодержавний етап виставкиконкурсу ми розуміємо важливість інформаційно-просвітницької кампанії в
регіонах, яка має на меті залучення більш широких верств громадськості до руху
за підвищення якості життя. А саме діти у майбутньому будуть формувати рівень
споживчої культури в Україні. Тому ми створюємо умови для розвитку юних
талантів, популяризуємо цей конкурс та сподіваємося, що ваша громадянська
свідомість змінить країну на краще.»
У цьому році з 1 квітня 2017 року в закладах освіти Черкащини до відома
дітей доводилися умови проведення виставки-конкурсу, роз’яснювалися питання
якості життя, проводилися виставки дитячих робіт.
Найкращі 106 творчих робіт дітей, які найбільше відповідають критеріям
оцінки виставки-конкурсу, а саме: актуальність та повнота розкриття теми, рівень
володіння технікою виконання, матеріалом, творчий підхід (забороняється
копіювання та запозичення тем тощо), охайність роботи та старанність, були
направлені до Регіонального конкурсного журі Черкаської області.
Конкурсні роботи учасники виконували за номінаціями:
„Я пізнаю якісну продукцію" – 30 робіт,
„Ми – архітектори якісного світу” – 37 робіт,
„Кращий плакат на споживчу тематику” - 39 робота.
Участь у виставці-конкурсі взяли діти трьох вікових категорій, а саме:
5 - 8 років – 35 робіт,
9 - 12 років - 51 робота,
13 - 17 років – 20 робіт.
Регіональне конкурсне журі уважно оглянула кожну роботу та прийняло
рішення про відзначення 27 робіт.
Відповідно до протоколу підсумкового засідання Регіонального конкурсного
журі Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в
якісному світі” у 2017 році по Черкаській області було відзначено 27 конкурсних
робіт, з них: І місце - 9, ІІ місце - 9, ІІІ місце – 9.
Державне
підприємство
“Черкаський
науково-виробничий
центр
стандартизації, метрології та сертифікації”, як організатор виставки-конкурсу на
Черкащині, підготувало для переможців та призерів гарні подарунки (гуаш,
акрилові фарби, папір для малювання, олівці, набір пензликів, солодощі) та
святковий стіл. Сюрпризом для малечі був великий шоколадний торт.

ПЕРЕМОЖЦІ
Номінація № 1: “Я пізнаю якісну продукцію”
«Песик знає, смачнішої ковбаски не
Гедз Михайло
5
буває»
Лазоренко Марія 10
«Солодкі мрії»
Вдовиченко
«Якісна хлібина, якісна хатина,
15
Богдан
якісна родина і вся моя Україна»
Номінація № 2: “Ми – архітектори якісного світу”
Федоренко Марія
8
«Якість для дітей»
Олійник Ольга
11
«За здорове повітря»
«Розмалюю місто зранку – будуть якісні
Піскунова Ірина
15
світанки…»
Номінація № 3: “Кращий плакат на споживчу тематику”
Темченко Марина 8
«Тримай курс на якість»
Чорноіваненко
«Якісним світ стане, коли мир на Землі
11
Софія
настане!»
Костенюк Марина 13 «Сонце, вітер, вода – джерело енергії»
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ПРИЗЕРИ
Номінація № 1: “Я пізнаю якісну продукцію”
Вікова категорія 5 - 8 років
ІІ місце
Олійник Юлія

6

«Родючі лани України»

м. Черкаси

5

«Морква з бабусиного городу
найкраща»

м. Драбів

ІІІ місце
Вакуленко Дар`я

Вікова категорія 9 - 12 років
ІІ місце
Івануса Оксана

11

«Найкращі продукти наші українські.
М’яв-м’яв!!!»

м. Драбів

Дядченко
Олександр

12

«Найсвіжіше та найкорисніше молоко»

с. Шевченкове

12

«Дари Осені»

м. Черкаси

ІІІ місце
Тимошенко
Марія

Номінація № 2: “Ми – архітектори якісного світу”
Вікова категорія 5 - 8 років
ІІ місце
Гедз Роман

8

«Гармонія світу»

м. Черкаси

ІІІ місце
Концур Анастасія

6

«Веселкова якість»

м. Черкаси

9

«Сонячний світ»

м. Черкаси

10

«Ми відтворюємо красу твою Україно!»

м. Драбів

10

«В чистій річці і рибка смачна»

с. Шевченкове

Вікова категорія 9 - 12 років
ІІ місце
Кошелева Кіра
ІІІ місце
Палкіна Ірина
Бойко Вероніка

Вікова категорія 13 - 17 років
ІІ місце
Скорина Софія
ІІІ місце
Мелещенко
Валерія

14

«Рибко, рибко, начаклуй,
Світу якість подаруй
Дай добробут Україні
І здоров`я всій родині»

м. Черкаси

14

«Від споживчого безглуздя довкілля
треба берегти»

с. Шевченкове

Номінація № 3: “Кращий плакат на споживчу тематику”
Вікова категорія 5 - 8 років
ІІ місце
Лавріненко Злата
ІІІ місце
Макаренко Лука

7

«З малих літ будую я якісний світ.
Якісний світ – це чудова безпека,
користь і краса!»

м. Тальне

7

«Вперед за якістю!»

м. Тальне

Вікова категорія 9 - 12 років
ІІ місце
Ортинська
Дарина
ІІІ місце
Печеконова
Богдана

12

11

«Найсмачніша риба у Дніпрі!!!»

м. Черкаси

«Життя без радіаційного забруднення» с. Руська Поляна

Вікова категорія 13 - 17 років
ІІ місце
Дзюба Алла
ІІІ місце
Теміржо
Олександр

14

«Кольорові барвники –
небезпечні шкідники»

с. Шевченкове

16

«Наші вчинки формують життя»

м. Черкаси

