
28 квітня – Міжнародний день охорони праці. 

В цей день ми, учасники навчально-виховного  процесу, службовий персонал 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка, разом з усім 

світом вшановуємо робітників, тих, які були травмовані, або одержали 

професійні захворювання, які виконували свій громадянський, військовий 

обов’язок, всіх, хто загинув від нещасних випадків чи з необережності, чи з 

банального недодержання правил техніки безпеки. 

Науково – практична конференція, присвячена Міжнародному дню охорони, 

яка пройшла під девізом: :   «Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі  – 

2021»,  ставила своєю метою не лише привернути увагу суспільства до 

існуючих проблем у сфері охорони праці, а й виховання високої культури 

безпечної праці у молоді – як майбутніх роботодавців та працівників.  

На конференції студентами піднімались питання безпеки праці та здоров’я 

працівників у будь-яких галузях і сферах життєдіяльності, протидія COVID-19 

на робочих місцях та в побуті. 

Напередодні  службою охорони праці було проведено ряд організаційних 

заходів з пожежної та електробезпеки, організовано  заняття з пожежної 

безпеки на базі Вижницького районного сектору управління державної служби 

надзвичайних ситуацій у Чернівецькій обл., Адже, не секрет, що правила 

техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.   

А підсумки проведення конкурсу «Охорона праці в рисунку, художньому творі, 

комп’ютерній анімації» показали, що творчість нашої молоді здатна зробити 

Україну безпечнішою. 

 (Спасибі за активне сприяння у проведенні конкурсу  Огданському С.В., 

викладачу інформатики та Фединчук А.П.,викладачу комп’ютерної графіки ). 

Перше місце отримали  роботи студентки 1 курсу спеціалізації ГД - 

Якименко Вероніки, Друге розділили Білак Таїсія – 1 ОМК, Тіней 

Анастасія, Тураш Микола -  1ГД;Третє місце посіли роботи Жовнірчука 

Микити та Парінової Олени. 

Вітаємо переможців!!! 

Враховуючи встановлений режим  роботи    закладу      освіти       та    вжиття     

протиепідемічних  заходів спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення  коронавірусної хвороби (COVID-

19), заходи було проведено в онлайн форматі. 

Життя – це найдорожче, що даровано людині і найкраще, що може з нею 

трапитись. І ніщо не має права на його позбавлення. 



                                                                                                                    Гринюк 

Г.М. 

 

 

 



 

 





 


