
 

Учасники регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого 

малюнка “Я хочу жити в якісному світі” отримали подарунки 

 

Від дня Святого Миколая до Нового року у навчальних закладах Черкаської 

області учасники регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого 

малюнка “Я хочу жити в якісному світі” з віддалених районів отримали подарунки 

від ДП «Черкасистандартметрологія», 

Так, дипломи призерів та набори художнього приладдя були вручені 

Масловській Тетяні (ЗОШ № 1 м. Христинівка), Жук Єлизаветі та  Олійник 

Анастасії (Шевченківська школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів 

гуманітарно-естетичного профілю Звенигородського району), Меренкову Івану 

(ЦДЮТ  м. Умань). 

У цьому році представники ДП «Черкасистандартметрологія» мали  чудову 

можливість привітати талановитих дітей у Тальнівському районному Будинку 

дітей та юнацтва.  Заступник директора ДП "Черкасистандартметрологія" 

Володимир Васильович Швецов вручив подарунки учасникам виставки-конкурсу 

та привітав з наступаючими святами вчителів та батьків. Цьогоріч журі відзначило 

роботи Баглай Софії, Кривоноса Володимира,  Цимборович Олександри, 

Дідковської Вікторії, Піскунової Ірини. 

 

    
 

Керівник Тальнівського РБДЮ Чмига Тетяна Іванівна люб’язно провела для 

присутніх екскурсію та показала навчальні кімнати, виставку творчих робіт та 

розповіла про конкурси, в яких приймають участь учні. 



                           
Відмітимо, що цей навчальний заклад є постійним учасником  

Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному 

світі”. Його вихованці вже неодноразово перемагали в цьому конкурсі та 

отримували цінні призи. Викладачам є чим пишатися. 

Так, керівник студії декоративно-прикладного мистецтва «Берегиня» 

Тальнівського РБДЮ Маляренко Надія Володимирівна свого часу раділа 

перемогам Маляренко Любові (за малюнок «Гармонія Землі і Духа» дівчина 

отримала диплом переможця виставки-конкурсу у 2008 році, домашній кінотеатр 

та мобільний телефон) та Головко Наталії (за малюнок „Цілющі трави, чарівні 

трави хай оздоровлять український рід!” вона була відзначена дипломом 

переможця виставки-конкурсу у 2012 році та отримала телевізор). А у цьому році її 

учениця Піскунова Ірина перемогла у конкурсі з роботою «Україна – чиста країна» 

та отримала в подарунок сучасний планшет. 

         
 Від імені Регіонального конкурсного журі заступник директора                   

ДП "Черкасистандартметрологія" Володимир Васильович Швецов подякував 

вчителям за реалізацію індивідуальних здібностей і творчості дітей та активну 

участь вихованців у Всеукраїнській виставці-конкурсі дитячого малюнка „Я хочу 

жити в якісному світі”.  


