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МАЛЮНКИ ДІТЕЙ  
роблять світ кращим  
і безпечнішим!

Тема безпеки 
праці – невичерпне 
джерело творчого 
натхнення. Укотре 
в цьому переконав 
Всеукраїнський 
конкурс дитячого 
малюнка «Охорона 
праці очима дітей – 
2020», який уже майже 
10 років популяризує 
ідею безпечної праці 
та об’єднує навколо 
себе небайдужу 
молодь.

Організатор       ЖУРНАЛ «ОХОРОНА ПРАЦІ» за підтримки Державної 
 служби України з питань праці

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



З 2015 року конкурс організовує і проводить  
 колектив редакції журналу «Охорона праці».  
І цьогоріч, попри карантин і всі негаразди,  

конкурс відбувся!
Під час першого відбіркового туру регіональні 

журі, створені в обласних підрозділах Держпраці, 
розглянули понад 10 тисяч малюнків, які відібрали 
й надіслали на конкурс школи, ліцеї та коледжі.  
У результаті у фінал вийшли 216 робіт із 24 областей 
України.

Традиційно цей захід проводиться до Дня охорони 
праці в Україні, який відзначають 28 квітня. Але цього 
року через пандемію COVID-19 фінальну програму 
довелося відтермінувати.

Підбиття підсумків конкурсу відбулося в редакції  
журналу «Охорона праці» 29 травня. До складу  
журі увійшли представники журналу, Міністерства 
культури, молоді та спорту України, Міністерства 
освіти і науки України, АРТ Академії сучасного 
мистецтва ім. Сальвадора Далі, Держпраці.

Перед журі фінального туру стояло складне 
завдання – серед найкращих відібрати найбільш 
змістовні, яскраві, тематично актуальні, автентичні  
за ідеєю та художнім втіленням творчі роботи.  
Переможцями стали дев’ять дітей, малюнки яких 
посіли призові місця у трьох вікових категоріях.

Жодного учасника фінального туру Всеукраїн-
ського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці  
очима дітей – 2020» ми не оминули увагою. Усіх  
дітей журнал «Охорона праці» відзначив з нагоди  
Дня охорони праці в Україні спеціальними  
дипломами. Дев’ятеро переможців у трьох вікових 
групах нагороджуються медалями, дипломами та 
цінними подарунками!

У першій віковій групі (від 6 до10 років):
І місце – Софія Мартинюк,  
м. Кременець, Тернопільська область 
ІІ місце – Дар’я Вакуленко,  
м. Драбів, Черкаська область
ІІІ місце – Олександра Гаврилейко,  
смт Клесів, Рівненська область

У другій віковій групі (від 11 до 14 років):
І місце – Наталія Чепуріна, м. Харків 
ІІ місце – Ольга Сніховська,  
м. Косів, Івано-Франківська область 
ІІІ місце – Христина Костюк, м. Львів

У третій віковій групі (від 15 до 18 років):
І місце – Поліна Ямпольська,  
м. Покровськ, Донецька область 
ІІ місце – Олена Снігирь,  
смт Семенівка, Полтавська область
ІІІ місце – Надія Гапюк, м. Чернівці

Переможці 
конкурсу

Ми вдячні всім учасникам 
конкурсу. Навіть якщо 
ваші роботи не потрапили 
до другого туру, своєю 
творчістю ви вже зробили 
світ кращим і безпечнішим!

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Редакція журналу «Охорона праці» 
висловлює вдячність

нашим колегам, партнерам і друзям,
які надали велику допомогу у проведенні 
цьогорічного конкурсу, дали можливіть 

гідно оцінити дитячу працю і нагородити
переможців цінними призами:

Володимиру Рожанському, 
начальнику Головного управління Держпраці 
у Харківській області

Дмитру Григоренку, 
дипломованому у Великобританії експерту 
з охорони праці (диплом NVQ5, сертифікат 
NEBOSH IGC)

Дмитру Гриню, 
начальнику управління нагляду 
в промисловості і на об’єктах підвищеної 
небезпеки ГУ Держпраці у Харківській області

Компанії «Донецьксталь»                                            
ВП «Хмельницька АЕС»              
АТ «Одеський припортовий завод»
Компанії «ІнтерХім»

Окрема подяка – компанії                                    
за сприяння якої підготовлено 
і випущено цей альбом.

Також хочемо відзначити регіональні управління 
Держпраці за організацію проведення першого туру 
конкурсу. Зокрема підрозділи, до яких надійшло 
найбільше малюнків від шкіл, ліцеїв, творчих студій 
тощо. Це Управління Держпраці у Хмельницькій області 
(понад 2  500 робіт), Головне управління Держпраці 
у Харківській області (майже 2 000 малюнків), Управ- 
ління  Держпраці у Полтавській  області (760), 
Управління Держпраці у Кіровоградській області 
(майже 700) та інші. Саме перед ними стояло найсклад- 
ніше завдання: з океану талановитих робіт вибрати 
найкращі – за ідеєю та художнім втіленням.

Упевнені, що кожен з величезної кількості дітлахів, які 
взяли участь у конкурсі, оцінив організацію відбіркових 
турів у своїх областях на «відмінно».

Запрошуємо до участі в наступному конкурсі! 
Положення про проведення 

Все українського конкурсу дитячого малюнка 
«ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ»

розміщено на сайті журналу в розділі
«Конкурси» – «Дитячий малюнок».
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

І
місце

Софія Мартинюк  
м. Кременець, 

Тернопільська область

Софійка навчається в 1-Б класі Волинського 
ліцею імені Нестора Літописця. Проживає 
у мальовничому місті Кременець.

Захоплення. Малювання, ліплення, аплікація, 
читання, логічні та розвивальні ігри 
(«Монополія», «Хто я?», «Правила дорожнього 
руху»). Любить рухливі ігри з м’ячем і танці. 

Мрії здійснюються. Софійка – дуже енергійна, 
емоційна, допитлива дівчинка. Завдяки своїй 
вчительці Наталі Василівні любить навчатися. 
З  радістю  бере участь у всіх конкурсах, 
зокрема й під час дистанційного навчання.

Завдяки перемозі у конкурсі «Охорона праці 
очима дітей» Софійка здійснила свою мрію – 
отримала в подарунок телефон. Вона не могла 
в це повірити і все питала: «Це не сон? У мене 
тепер справді є телефон?»

Дуже сподіваємося, що це перше велике 
досягнення надихне Софію на нові творчі злети, 
і вона розвиватиме свої здібності в малюванні. 
А щедрі подарунки – один із чудових стимулів 
для творчості.

Серед моїх улюблених 
захоплень – складання 
пазлів. Саме тому 
я намалювала на 
конкурс пазли, адже це 
пізнавально і цікаво.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

І
місце

Софія Мартинюк  
м. Кременець, 

Тернопільська область
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

Дар’я Вакуленко  
м. Драбів,  

Черкаська область

З п’яти років Даша навчається у Драбівській 
дитячій школі мистецтв і вже має понад  
50 нагород на конкурсах різних рівнів.

Підґрунтя для перемоги. Минулого року 
Даша також брала участь у Всеукраїнському 
конкурсі дитячого малюнка «Охорона 
праці очима дітей». Із творчим доробком 
«Засоби безпеки збережуть твоє життя» 
вона перемогла в народному голосуванні за 
найкращий малюнок на тему охорони праці, 
який проводився в соцмережі Фейсбук. Тож 
можна стверджувати, що 2019 року було 
закладено підґрунтя для Дар’їної перемоги 
цього року.

Енергійний керівник. Завдяки активній 
соціальній позиції художнього керівника 
школи мистецтв Зореслави Перехрест 
Драбівська дитяча школа мистецтв уже 
кілька років поспіль представляє роботи 
юних жителів Черкащини на конкурс 
дитячого малюнка.

Я назвала свій малюнок 
«Життя – не гра!!! 
Зупинись! Не нехтуй 
безпекою» і закликаю 
кожного працівника 
подбати про засоби 
індивідуального захисту.ІІ

місце

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

Дар’я Вакуленко  
м. Драбів,  

Черкаська область

ІІ
місце
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

Олександра 
Гаврилейко  

смт Клесів, 
Рівненська область

Мені допомагала моя бабуся 
Світлана. Вона сказала, 
що малюнок повинен 
змушувати дорослих 
переомислити ставлення
до власної безпеки.

ІІІ
місце

З переможців конкурсу 
Олександра – наймолодша. 
Навчається в 1-му класі 
Клесівської ЗОШ І–ІІ ступенів – 
ліцею. Учасниця шкільного 
гуртка «Чарівний пензлик».

Усе починається з родини. Юна 
художниця цікаво, по-своєму, 
подала тему, яка є не зовсім 
простою для сприйняття і не 
дуже поширеною. З огляду на 
те, що її натхненником стала 
бабуся, можна стверджувати, що 
усвідомлене ставлення до питань 
безпеки праці – це вже родинне 
виховання, яке достойне стати 
прикладом для наслідування.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Перша вікова група від 6 до 10 років 

Олександра 
Гаврилейко  

смт Клесів, 
Рівненська область

ІІІ
місце
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Друга вікова група від 11 до 14 років 

І
місце

Наталія Чепуріна  
м. Харків

Перший із понад 1700 малюнків.  
Дівчина навчається у харківській гімназії № 43. Її 
робота до того, як потрапила до фіналу, посіла І місце 
у своїй віковій групі в першому відбірковому турі 
у Харківській області. А загалом молодь Харківщини 
надіслала на конкурс 1 712 (!) малюнків.

Заслужена подяка. Наталію привітав з перемогою 
начальник ГУ Держпраці у Харківській області 
Володимир Рожанський і побажав юній художниці  
й далі розвивати свій хист до малювання. Він 
зазначив, що цей конкурс привертає змалку увагу 
дітей як майбутніх працівників до охорони праці  
та навчає безпечної поведінки в побуті.

Керівництво Головного 
управління побажало 
Наталії успіхів, творчого 
натхнення та подякувало 
матері переможниці Аллі 
за виховання доньки   
та підтримку її творчих 
починань.

Знання з питань безпеки 
праці потрібні кожному. Ми їх 
отримуємо не тільки з книжок 
та інтернету, а передусім 
звертаємося до батьків і рідних, 
у такий спосіб зосереджуючи увагу 
дорослих на дотриманні правил 
охорони праці під час виконання 
своїх професійних обов’язків.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Друга вікова група від 11 до 14 років 

І
місце

Наталія Чепуріна  
м. Харків
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Друга вікова група від 11 до 14 років 

Ольга Сніховська  
м. Косів,  

Івано-Франківська область

ІІ
місце

У сучасному світі зазвичай люди не 
помічають мистецтво. Ми не знаємо, 
хто розписав ту чи іншу будівлю, 
церкву, працював над музейним 
приміщенням. Я хочу привернути увагу 
до середовища, у якому ми живемо, – 
воно має бути красивим. Сподіваюсь, 
моє бажання змінити світ і думки людей 
перейде і всім охочим, адже це так 
прекрасно, коли навкруги мистецтво.

Навчається Оля в Косівському училищі 
прикладного та декоративного мистецтва, 
щоб стати успішним дизайнером інтер’єру. 
Тато – інженер лісового господарства, 
оберігає ліс від пожежі та незаконної 
вирубки. Мама працює вчителем 
образотворчого мистецтва – школярі 
приходять на її уроки з бажанням творити.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Ольга Сніховська  
м. Косів,  

Івано-Франківська область

ІІ
місце

Від редакції:  
Малюнок Олі несе в собі таку 

потужну підтримку і такий 
яскравий заклик до безпечної 

праці, що редакція журналу 
вирішила: саме ця робота 

відкриє галерею конкурсних 
малюнків цього року, які 

стануть обкладинками нашого 
видання. Робота Олі прикрасила 

обкладинку журналу «Охорона 
праці» № 6/2020.

Друга вікова група від 11 до 14 років 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Друга вікова група від 11 до 14 років 

Христина Костюк
м. Львів

Джерела натхнення. Дівчина 
навчається у Ліцеї міжнародних 
відносин імені Василя Стуса, відвідує 
художній гурток у Дитячому центрі 
творчості «Веселка». Заохотив юну 
художницю до участі в конкурсі її 
батько, але тему вона обирала сама. 
Допомагала Христині працювати над 
цією роботою її художній керівник 
Надія Куземко.

Я розпочала працювати над 
роботою в час, коли коронавірус 
активно розвивався в Китаї. 
У такий спосіб мені хотілося 
привернути увагу наших громадян 
до цієї проблеми, відзначити 
важку працю лікарів і закликати 
людей дбати про своє здоров’я.

ІІІ
місце

Бажана нагорода. Христина разом 
із батьком відвідала ГУ Держпраці 
у Львівській області, де від імені 
організаторів конкурсу їй вручили грамоту 
й подарунок.

До слова, Христина Костюк не вперше 
брала участь у конкурсі «Охорона 
праці очима дітей». Два роки тому вона 
стала переможницею у І віковій групі 
відбіркового туру конкурсу на Львівщині.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
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Друга вікова група від 11 до 14 років 

Христина Костюк
м. Львів

ІІІ
місце

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Третя вікова група від 15 до 18 років 

Поліна  
Ямпольська

м. Покровськ,  
Донецька область

Мій тато – повний кавалер знаку 
«Шахтарська слава», кавалер 
знаків «Шахтарська доблесть»  
II і III ступеня, нагороджений 
орденом «За заслуги перед 
Вітчизною» і грамотою 
Президента України.
Усі ці відзнаки він заслужив, 
працюючи в шахті безпечно.

І
місце

Творчі здібності Поліна проявляла 
з дитинства. Займається малюванням із 
п’яти років. Відвідує зразкову ізостудію 
«Радуга» при Палаці культури ПАТ «ШУ 
«Покровське», керівник – Л. І. Іванова.

Безпека під землею.  
Дівчина виросла в шахтарській сім’ї: крім 
батька у вугільній галузі працювали її 
дідусі. Тому вона добре розуміє, що життя 
і здоров’я людей безпосередньо залежать 
від безпечної роботи під землею.

Нагородили одразу двох.  
Цього року призером конкурсу стала 
ще одна вихованка студії живопису 
«Радуга»: Діана Романова перемогла 
на обласному етапі конкурсу. Обидві 
переможниці відзначені нагородами 
від журналу «Охорона праці» та від 
ПрАТ «Донецьксталь». Дипломи та 
сучасні мультимедійні планшети 
їм вручили генеральний директор 
ПрАТ «Донецьксталь» Ільдар Салєєв 
і гендиректор ШУ «Покровське»  
Валерій Яковенко.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Поліна  
Ямпольська

м. Покровськ,  
Донецька область

І
місце

Третя вікова група від 15 до 18 років 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Третя вікова група від 15 до 18 років 

Олена 
Снігирь

смт Семенівка,  

Полтавська область

Моя мама працює в Семенівському відділенні 
«Укрпошти», тато – військовий пенсіонер. 
Раніше його робота була безпосередньо 
пов’язана з охороною об’єктів з виробництва 
атомної електроенергії, тому про 
важливість охорони праці я знаю не з чуток. 
Особисто для мене дотримання правил 
охорони праці – важливий складник безпеки 
сучасного суспільства. Поки я достеменно 
не визначилась із майбутньою професією, 
проте впевнена, що знання своїх прав та 
обов’язків забезпечать мені вдале  
і, головне, безпечне працевлаштування.

ІІ
місце

Наставник. Керівник 
художньої студії «Золота 
палітра» Жанна Романенко: 
«Для нас підготовка до участі 
в конкурсі – особливе дійство. 
Ми вивчаємо знаки, захисні 
елементи, правила та багато 
всього, що може зберегти 
життя і здоров’я людей різних 
професій. І діти стали особливо 
цікавитися цими питаннями. 
Тож у них з дитинства 
формується уявлення  
про необхідність дбати  
про безпеку на виробництві 
на державному рівні».

Гордість школи. Олена – випускниця 
Семенівського НВК № 2, де відвідувала 
художню студію «Золота палітра».  
Відмінниця навчання, переможниця 
обласних етапів предметних олімпіад 
з історії, української мови та ін. Юна 
художниця бере активну участь в оздобленні 
інтер’єру школи. Її роботи в техніці гіпсового 
рельєфу прикрашають коридори школи.  
За її участі на дитячому майданчику в центрі 
селища створено мальовниче панно.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Третя вікова група від 15 до 18 років 

ІІ
місце

Олена Снігирь
смт Семенівка,  

Полтавська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Третя вікова група від 15 до 18 років 

Надія Гапюк
м. Чернівці

ІІІ
місце

Нещодавно я захистила свою 
дипломну роботу і здобула 
фах живописця. Планую 
продовжувати навчання 
в училищі й отримати професію 
дизайнера середовища.

Народилася буковинська зірочка.  
Уперше за роки існування конкурсу 
перемогу у фіналі на всеукраїнському рівні 
здобула учасниця з Буковини – учениця 
Вищого професійного художнього  
училища № 5 м. Чернівці Надія Гапюк.

З перемогою Надію привітав начальник 
Управління Держпраці у Чернівецькій 
області Іван Луцак: «Від імені організаторів 
конкурсу – редакції журналу «Охорона 
праці» та Державної служби України 
з питань праці – щиро вітаю з перемогою  
та бажаю творчих успіхів у майбутньому».

На врученні також були присутні директор 
ВПХУ № 5 м. Чернівці Василь Андрусяк, 
старший майстер освітнього закладу 
Світлана Бардків та батьки переможниці.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



ІІІ
місце

Надія Гапюк
м. Чернівці

Третя вікова група від 15 до 18 років 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки учасників конкурсу
(застосовано метод випадкового  бору з більше ніж 200 робіт, які вийшли у фінал)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Єлизавета Кутова
м. Мелітополь, Запорізька область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Олександр Бойко
м. Одеса

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Олександр Бойко
м. Одеса

Теодора Романко-Вульпе
с. Худльово, Закарпатська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Дарина Кушнір
м. Тернопіль

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Владислава Ткаченко
м. Ізюм, Харківська область

Анастасія Сердюк
м. Полтава

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Іван Гордейчук
м. Бахмут, Донецька область

Антон Однорал
с. Потоки, Полтавська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Владислав Перепелиця
смт Драбів, Черкаська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Євгенія Федорчук
м. Вінниця

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Марія Супрун
м. Суми

Кирило Терещенко
смт Курахівка, Донецька область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Назарій Стефанишин
с. Оброшине, Львівська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Валентин Маслаков
с. Вівчарове, Луганська область

Катерина Савіна
м. Кропивницький

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Дем’ян Оксенчук
с. Глухи, Волинська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Дарина Татунчак
с. Приозерне, Івано-Франківська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Анастасія Пляцек
м. Вінниця

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Ілля Карнаух
с. Мала Білозерка, Запорізька область

Костянтин Філоненко
м. Маріуполь, Донецька область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Вікторія Гриценко
м. Золотоноша, Черкаська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Ілонна Степанюк
с. Вільха, Житомирська область

Кіра Пономаренко
смт Антонівка, Херсонська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Софія Гурідова
м. Вугледар, Донецька область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Ігор Мартинів
смт Компаніївка, Кіровоградська область

Ірма Трач
м. Івано-Франківськ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Таміла Лугомирська
с. Стара Жадова, Чернівецька область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Поліна Прокопчук
м. Кропивницький

Валерія Коленко
м. Умань, Черкаська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Ольга Якубенко
м. Сновськ, Чернігівська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Аліна Зайковська
с. Зелене, Миколаївська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Карина Зусько
с. Ветли, Волинська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Анастасія Гречко
с. Гірки, Волинська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Віра Федоренко
м. Привілля, Луганська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Василина Легета
с. Завадка, Закарпатська  область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Вікторія Лисенко
м. Тернопіль

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Людмила Остроушко
м. Сміла, Черкаська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Дар’я Кучеренко
м. Київ

Поліна Маслова
м. Київ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Анастасія Пустільнік 
с. Погреби, Київська область

Дмитро Панфілов
м. Жашків, Черкаська область 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Ольга Курило
смт Велика Писарівка, Сумська область

Аліна Дудченко
м. Миколаїв

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Артур Лазарук
м. Ковель, Волинська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Іванна Патієвич
м. Любомль, Волинська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Олена Сад
с. Кідри, Рівненська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Віолетта Диба
м. Марганець, Дніпропетровська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



Малюнки 
учасників 
конкурсу

Марія Андрійчук
м. Одеса

Таїсія Самборська
с. Лози, Тернопільська область

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 

ОХОРОНА ПРАЦІ



©  ОХОРОНА ПРАЦІ

Оголошуємо про старт X Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ»–2021

Крокуємо в безпечному напрямі

Завершився конкурс  2020 року. 
Нагороди, подарунки та відзнаки від журналу 
«ОХОРОНА ПРАЦІ» для його учасників 
роз’їхалися по всій Україні.

З радістю чекаємо всіх наступного року і хочемо бачити, як наші юні друзі  
подорослішають, стануть ще талановитішими, принесуть креативні ідеї, навчаться 
малювати в нових для себе техніках. 

Шановні дорослі – колеги та партнери! Наш конкурс – найдешевший спосіб  
змінювати культуру виробництва. Завтра ці діти стануть працівниками або робото-
давцями, а розуміння необхідності безпечної праці залишиться з ними на все життя.

Долучайтесь до нашого проекту. Це найкоротший шлях до безпечного життя  
для нас і наших дітей.

Дбаймо про безпеку разом!



     Передплата на 2021 рік за ціною 2020 року! 

  Акційна ціна діє до 23 жовтня!  

Рахунок на оплату № 2021-12

Постачальник:  ТОВ "Редакція журналу "Охорона праці"
п/р UA913052990000026008016224648 у банку КБ "ПРИВАТБАНК" М.Київ,
02100, м.Київ, вул.Попудренка, буд.10/1, тел.: (044) 558-74-27,
код за ЄДРПОУ 21601181, ІПН 216011826532

№ Товар Кількість Од. Ціна 
(грн)

Сума
(грн)

1 Журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» 12 шт. 250, 00 3000, 00

Всього: 3000, 00

 Всього до оплати: 3000, 00

   

Всього найменувань 12,  
на суму 3000,00 грн.
Три тисячі гривень 00 копійок
Без ПДВ

Передплатні індекси: 
	 74377 – «Охорона праці» (українською мовою)*
	 74378 – «Охрана труда» (російською мовою).*

*У платіжному дорученні вкажіть потрібний індекс видання

 Головний редактор                                                     Матвійчук Д. Л.

Підтримайте конкурс!
ПЕРЕДПЛАТІТЬ ЖУРНАЛ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

додаток з новинами законодавства 
та роз’ясненнями фахівців

60 стор. 64 стор.

Ціна:  найнижча  
 серед аналогічних видань
Досвід:  понад 25 років у сфері охорони праці
Автори:  провідні вітчизняні фахівці  
 та міжнародні експерти
Власкори: у кожному регіоні України

Переваги журналу:

Передплата на 2021 рік за ціною 2020 року! 

Акційна ціна діє до 23 жовтня!  


