
Визначено переможців та призерів  
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка 

«Я хочу жити в якісному світі» 
по Черкаській області  у 2017 році 

 

 25 жовтня 2017 року відбулося засідання регіонального конкурсного журі 
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному 
світі» на якому були розглянуті творчі роботи дітей, які надійшли до  
Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації», що здійснює організаційно - 
технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу у 
Черкаській області. 
 Виставка-конкурс проводиться щорічно, відповідно до Указу Президента 
України від 31.07.2004 № 854 «Про забезпечення умов для більш широкої 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою 
популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя та 
формування у свідомості дітей, наймолодших споживачів суспільства, уявлення 
про якісну і безпечну продукцію. 

Дуже уважно представлені роботи розглянули члени журі: 
Касьян Тетяна Костянтинівна - Заслужений художник України, доцент, 

завідувач кафедри образотворчого та прикладного мистецтва Черкаського 
національного університету; 

Швецов Володимир Васильович - заступник директора ДП «Черкаси-
стандартметрологія»; 

Мураєнко Галина Віталіївна - заступник директора Черкаського обласного 
художнього музею; 

Чуприна Анна Юріївна - директор арт-студії «Глорія»;  
Чернюк Лідія Валентинівна - заступник директора Черкаського міського 

багатопрофільного молодіжного центру; 
Кирей Роман Владиславович - заступник головного редактора газети 

«Черкаський край»; 
Басик Валерія Валеріївна - психолог дошкільного навчального закладу № 91 

м. Черкаси; 
Юрченко Ярослава Сергіївна – інженер ДП «Черкасистандартметрологія». 

Критеріями оцінки представлених робіт  були: актуальність та повнота 
розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, матеріалом, творчий 
підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо), охайність роботи 
та старанність.  

Всього до журі надійшли 106 малюнків. Конкурсні роботи учасники 
виконували за номінаціями: 

 «Я пізнаю якісну продукцію» - 30 робіт, 
 «Ми – архітектори якісного світу» - 37 робіт, 
 «Кращий плакат на споживчу тематику» - 39 робіт. 

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. 



 
 
Традиційно члени журі відмітили позитивну енергетику дитячих малюнків, 

щирість та безпосередність у відтворені зазначеної умовами конкурсу 
тематики. Саме через картини діти висловлюють своє сприйняття оточуючого 
світу, зображують наскільки важливими для них є питання якості та яким вони 
уявляють майбутній якісний світ. 

«Вже не вперше я бачу роботи учасників конкурсу і з року в рік відмічаю 
зростання якості робіт конкурсантів, глибшу тематичну спрямованість. Високо 
оцінюю просвітницьку роботу ДП «Черкасистандартметрологія» щодо 
виховання споживчої культури та популяризації ідеї виробництва якісної 
продукції»,- зазначив заступник головного редактора газети «Черкаський край» 
Роман Кирей. 

Відмітила емоційність та життєрадісність робіт і практичний психолог 
Валерія Басик. «Усі картини присвячені життю, у них є душа, яка бажає 
відродження та очищення, - сказала вона. -  Дякую дітям за приємні відчуття, 
які вони подарували нам». 

 

   
 
 
Лідія Чернюк, заступник директора ЧМБМЦ, вражена яскравістю малюнків, 

відмітила, що діти щороку чекають на цей конкурс, приймають в ньому участь 
та розкривають власну індивідуальність, креативність і фантазію.  

 
Та мабуть найважливішу мету, яку досягає проведення виставки-конкурсу 

«Я хочу жити в якісному світі», охарактеризувала Заслужений художник 
України Тетяна Касьян: «Теми, які пропагує конкурс насправді глобальні. Діти 
починають мислити як активні члени суспільства і, як наслідок, конкурс не 
тільки розвиває художника, а й формує особистість».  

 
Нагородження переможців та призерів регіонального рівня Всеукраїнської 

виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» 
традиційно буде проводитися до Дня Святого Миколая у грудні. 

 
 


