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Упродовж листопада цього року в Україні відбувалася масштабна акція “Охорона праці очима дітей” під девізом “Безпечна
праця батьків – моє щасливе майбутнє”. Львівська залізниця
активно включилася у проведення всеукраїнського заходу. У
рамках акції в підрозділах залізниці відбувся конкурс дитячої
творчості, зокрема, дитячих малюнків, творів та фотопрезентацій. В оргкомітет надійшло понад 120 малюнків, 6 друкованих творів та 1 фотопрезентація зі всіх областей, натериторії яких розміщені відокремлені підрозділи Львівської
залізниці. У конкурсі взяли участь діти залізничників, учні шкіл,
дитячих залізниць та залізничних профтехучилищ. Оскільки
вік учасників конкурсу коливався в межах від 3 до 17 років, оргкомітет акції задля об’єктивної оцінки надісланих творів вирішив розділити їх за номінаціями: кращі малюнки дітей віком до
5 років, кращі малюнки дітей віком від 5 до 10 років, кращі малюнки дітей віком старше 10 років. Окрім того, комісія визначала переможців у номінації кращі друковані твори (есе) дітей,
краща фотопрезентація та кращий колективний малюнок (3-є
і більше дітей)
На думку членів оргкомітету, усі учасники конкурсу добре впоралися із
завданням, а деякі твори продемонстрували доволі глибокі знання в питаннях безпеки та охорони праці. Саме тому попри чудове художнє оформлення
робіт важливим критерієм визначення переможців та призерів конкурсу, на
який звертала увагу конкурсна комісія, було висвітлення конкретних норм, вимог та правил охорони і безпеки праці.
Переглянувши та проаналізувавши творчі роботи, які надійшли на конкурс, оргкомітет визначив наступних переможців та призерів.
У наймолодшій номінації (діти віком до 5 років) перше місце здобув
Валерій Чернятьєв (4 роки), друге місце розділили Віталій Ваньгабер (3
роки) та Марк Ткачук (4 роки), третє місце посіли роботи п’ятирічних
Данила Лозинського та Ірини Кибич.
У наступній віковій номінації (діти від 5 до 10 років) перше місце
оргкомітет присудив Христині Вишневській (6 років), Анні Маланюк (6
років) та Роману Шереметі (10 років). Друге місце в цій номінації посіли
творчі доробки Дарини Савчук (7 років), Яни Копін (7 років), Вікторії
Корнійчук (8 років). Почесне третє місце розділили роботи Віктора
Гнипа (8 років), Олега Невидюка (10 років) та Ольги Мазуркевич (9
років).
Найгострішою була конкуренція серед робіт дітей віком старших
10 років.
Перше місце завоювали роботи Наталії Саєнко (12 років), Ольги
Дунець (11 років) та Олександра Кеменяша (13 років). Другим місцем
оргкомітет оцінив малюнки Оксани Пішти (12 років), Тетяни Тодорюк
(11 років) та Софії Степанчак (14 років). Третє місце заслужили роботи
Валентини Товт (11 років), Євгенії Севч (13 років), Володимира Горбача
(11 років) та Софії Гаврилець (11 років).
Дещо важче виявилося дітям розкрити основну думку конкурсу в
друкованих творах (есе). Саме тому, мабуть, тут не було визначено
абсолютного переможця. Друге місце в номінації посів твір Зоряни
Чміль (15 років), третє місце розділили Зоряна Лопадчак (13 років) та
Соломія Вербовська (13 років).
У номінації краща фотопрезентація перемогу заслужено здобула
робота Володимира Литвина (14 років), а кращий колективний малюнок на конкурсі представили учні групи №2 профтехучилища №1
Євгеній Щур, Галина Дьолог, Іванна Гасинець та Ольга Ільницька.
Переможців та призерів конкурсу буде відзначено грошовими преміями.
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