КОНКУРС
Запрошуємо здобувачів освіти прийняти участь у конкурсі малюнка.
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці в Україні в 2021 році, з метою
популяризації питань з охорони праці, привернення уваги суспільства до існуючих
проблем у сфері охорони праці та виховання високої культури безпеки, акцентування
уваги майбутніх працівників на виробничих небезпеках і ризиках серед молоді,
Державна служба України з питань праці, ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» та
Головне управління Держпраці у Харківській області організує і проводить
Всеукраїнський конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей».
Конкурс проводиться у III етапи:
I – визначення переможців на рівні коледжу;
II – визначення переможців на регіональному рівні;
III – фінал конкурсу у місті Київ.
Пропонуємо здобувачам освіти коледжу віком від 15 до 18 років долучитися до
Всеукраїнського конкурсу малюнка «Охорона праці очима дітей».
Тематика: Безпека праці та здоров’я працівників у будь-яких галузях і сферах
діяльності: вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісному та ліфтовому
господарствах, у медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.
Вимоги до малюнка:
- на конкурс подають малюнки у довільній графічній або живописній формах,
виконані олівцями, олійними фарбами чи гуашшю;
- розмір роботи не має бути більшим за формат А-2 (також бажано не менше за
формат А-3);
- роботи не потрібно оформляти рамкою наклейками тощо;
- на зворотному боці кожної роботи потрібно зазначити розбірливо українською
мовою: назву роботи; 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.
Для підбиття підсумків конкурсу на рівні коледжу роботи мають бути надані до
методичного кабінету коледжу не пізніше 10 лютого 2021 року.
Здобувачі освіти ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
чиї роботи займуть призові місця на регіональному турі конкурсу отримають нагороди:
I – місце– 500 грн.
II – місце– 300 грн.
II – місце– 200 грн.
Умови проведення конкурсу викладені в Положенні про Всеукраїнський конкурс
дитячого малюнка «Охорона праці очами дітей» на офіціальному сайті ТОВ «Редакція
журналу охорона праці» https://ohoronapraci.kiev.ua/article/ditacij-malunok-2021/.
Ознайомитися з інформацією щодо організації та проведення регіонального туру
конкурсу можна на офіційному сайті Головного управління Держпраці у Харківській
області - https://kh.dsp.gov.ua/.
Адміністрація коледжу

