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Анотація. Проведено аналіз третього  конкурсу "Безпека очима дітей", який відбувся у 

лютому – квітні 2015 року серед школярів м. Харкова та  області . 

Ключові слова: конкурс, школярі, небезпека. 

 

Аннотация. Проведено анализ третього конкурса "Безопасность глазами детей", 

который состоялся в феврале – апреле 2015 года среди школьников г. Харькова и области. 

Ключевые слова: конкурс, школьники, опасность. 

 

Abstract. Analyze third competition "Safety eyes children's", which in February- April 2015 

year between schoolchild Kharkov and region take place, accompany.   

Key words: competition, schoolchild, danger. 

 

 Вступ.  Загальна ситуація у світі та в Україні визначається наявністю 

небезпечних для людини факторів, які впливають негативно та призводять до травм та 

хвороб.  

 Актуальність. На разі вже більше року Україна знаходиться у стані підвищеної 

небезпеки для життя усіх громадян, а особливо тих, хто мешкає у Донецькій та 

Луганській областях та АР Крим. Так АР Крим є окупованою територією, де 

встановлено жорсткий тоталітарний режим, притаманний російській політичній 

системі(зникнення людей, обшуки та арешти тих, хто чинить опір). На території 

Донецької та Луганської областей триває справжня, проте неоголошена війна з 

Росією(АТО), у якій тисячі військових та цивільних людей загинули, близько 20 тисяч 
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були поранені, а півтора мільйона людей стали біженцями. Харківська область межує 

як з Російською Федерацією, так і з цими областями. У Харкові та області розташовано 

велику кількість підприємств, виробництв та інших об’єктів, які навіть у мирний час 

мають потенційну небезпеку для оточуючого середовища та людини. Під негативний 

вплив факторів техногенного, антропогенного чи військового характеру середовища 

можуть потрапити як дорослі так і діти, тому формування правил безпечної поведінки 

треба починати з самого раннього віку.  

Тому у лютому – квітні 2015 року серед школярів м. Харкова та  області був 

проведений Третій конкурс «Безпека очима дітей» за участю кафедри «Охорона праці 

та навколишнього середовища» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Управління виконавчої дирекції фонду соціального 

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Харківській 

області, громадської організації "Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини". 

Завданнями цього конкурсу було звернення уваги школярів на важливість питань із 

безпеки життя та діяльності людини та проведення профорієнтаційної роботи для 

залучення найкращих абітурієнтів для навчанні у нашому університеті. У конкурсі 

прийняли участь 270 дітей віком від 7 до 17 років з 107 шкіл м. Харкова та Харківської 

області, що більше ніж у 2,5 рази у порівнянні з 2013та 2014 роками:112 та 103 

учасники відповідно. 

Всього подано 270 робіт, з них 182 друковані роботи(реферати), 77  малюнків та 

11 робіт, які не підпадали під попередньо зазначені умови.    

Вікова категорія учасників конкурсу: 

- від 13  до 14  років( 93  друковані роботи); 

- від 15  до 17  років( 89 друкованих робіт). 

- та поза конкурсні роботи школярів від 7 до 10 років (23 роботи – 

малюнки). 

Конкурс з БЖД включав наступні номінації:  

 інформаційні небезпеки у суспільстві  – 41 робота; 

 небезпеки у громадських місцях  – 23 роботи;  

 природні небезпеки  – 57 робіт; 

 техногенні та військові  небезпеки в Україні – 34 роботи; 

 транспортні небезпеки – 28 робіт. 

Організаційний комітет визначив загальні підсумки по віковим категоріям у 

кожній номінації. По кожній номінації було визначено три призових місця, загальна 
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кількість переможців складає 51 школяр (І, ІІ та ІІІ місця) та 56 школярів отримали 

заохочувальні грамоти. Найбільшу кількість переможців(призові місця та 

заохочувальні грамоти) підготували педагоги-організатори таких шкіл: 

Куп’янський НВК "Школа-гімназія" №3, Харківська ЗОШ № 61 – 4 переможця;   

Харківська Гімназія №169 – 3 переможця. 

Урочисте нагородження переможців, а також вчителів, які були керівниками 

їхніх робіт, почесними грамотами було проведено 24 квітня 2015 року у 12 аудиторії 

ректорського корпусу та  присвячено Всесвітньому дню охорони праці, який щороку 

відзначають 28 квітня. Перед нагородженням учасники конкурсу відвідали Народний 

музей НТУ "ХПІ". З вітальним словом до учасників конкурсу та вчителів навчальних 

закладів звернулися – начальник відділу з нагляду в енергетиці, машинобудуванні та 

металургії Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Харківській області Одаренко О.А., начальник  управління виконавчої дирекції фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Харківській області 

Предко В.О., заступник декана МТ- факультету НТУ "ХПІ" Адашевська І.Ю., завідувач 

кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» проф. Березуцький В.В., 

ректор Малої академії безпеки життєдіяльності(МАБЖ) проф. Райко В.Ф.  

Висновок. Зростання кількості учасників третього конкурсу «Безпека очима 

дітей» у порівнянні з минулими роками свідчить про збільшення зацікавленості 

проблемами безпеки учнівською молоддю, важливу роль у цьому процесі відіграють 

шкільні вчителі, які були керівниками їхніх робіт. З цього можна зробити висновок про 

сприйняття ідей, народжених у вищій школі, нашими колегами з загальноосвітніх 

середніх закладів освіти. 
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Анотація. Зібрані та проаналізовані статистичні дані щодо вживання алкоголю в 

студентській середі. 

Ключові слова: алкоголь, пияцтво, алкогольна залежність, студентство. 

Аннотация. Собраны и проанализированы статистические данные, касающиеся 

употребления алкоголя в студенческой среде. 

Ключевые слова: алкоголь, пьянство, алкогольная зависимость, студенчество. 


