
Юних художників запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка 

«ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ» – 2023 

Організатори конкурсу: 

Державна служба України з питань праці, 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці». 

Запрошуємо до участі в конкурсі дітей від 6 до 18 років: 

учнів середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв; 

вихованців позашкільних навчальних закладів. 

Тематика 

Безпека праці та здоров’я працівників, правила безпечного та приклади небезпечного виконання 

роботи у будь-яких галузях і сферах діяльності: енергетики, комунального господарства, 

рятівників, вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому господарствах, у 

медичній сфері, будівництві, на транспорті, волонтерів на тимчасово окупованих територіях 

тощо; небезпечні фактори, ризики та загрози життю та здоров’ю на робочих місцях та в побуті, 

дитячий погляд на вплив агресивної війни росії проти України на безпеку людської діяльності. 

Вимоги до малюнка 

На конкурс подаються малюнки, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи 

гуашшю тощо. 

Розмір малюнка не має перевищувати формат А2. 

На зворотному боці кожної конкурсної роботи потрібно розбірливо зазначити українською 

мовою: 

Назву малюнка. 

Прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора. 

Місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адресу. 

Назву навчального закладу. 

Прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника (або одного з батьків). 

Оскільки конкурс набув міжнародного визнання, бажано, щоб автор робив надпис на малюнку як 

українською, так і англійською мовами 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

I ЕТАП 

До 15 лютого 2022 року малюнки учасників потрібно надіслати поштою до Південного 

Міжрегіонального управління Державної служби з питань праці: 

54003, м.Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1  

65044, м. Одеса, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, 2 

Обласне журі визначає переможців (I, II і III місця) у трьох вікових групах: 

перша група – від 6 до 10 років; 

друга група – від 11 до 14 років; 

третя група – від 15 до 18 років. 

Автори робіт, які посіли I, II і III місця в областях, виходять у фінал конкурсу, а їхні малюнки 

направляються до редакції журналу «Охорона праці». 

II ЕТАП (фінал) 

До 15 квітня 2023 року журі фіналу визначає переможців (I, II і III місця) у кожній віковій 

групі. 

До Дня охорони праці в Україні, який відзначають щороку 28 квітня, переможців нагороджують 

цінними подарунками, дипломами і медалями. 

Докладніше про конкурс на сайті журналу “Охорона праці”: 

https://ohoronapraci.kiev.ua/.../startue-konkurs-ditacogo... 

Малюнки переможців конкурсу 2022 року: 

https://ohoronapraci.kiev.ua/.../albom-malunkiv-konkursu... 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/article/ditacij-malunok-2023/startue-konkurs-ditacogo-malunka-ohorona-praci-ocima-ditej-2023?fbclid=IwAR03IWlOtftWsprGgy5PrAOqA82qC9R_EVoR_iiJR5fuV35Gak-H4QUKRvk
https://ohoronapraci.kiev.ua/article/ditacij-malunok-2022/albom-malunkiv-konkursu-ditacogo-malunka-ohorona-praci-ocima-ditej-2022?fbclid=IwAR0Ghzf-3dN3IyLSjXpnrgCNp3vOBTDZr9BoFc_-etLnPA6EXL-OeOsQHqw


 


