
 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ  

 

31.08.2021                                    Нова Водолага                                       № 158 

 

 

Про заборону тютюнопаління 

та пропаганду здорового способу життя  

На виконання п.3 ст.9 Закону України «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливого впливу на здоров’я 

населення», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння 

тютюнових виробів»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.11.2004 «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах і установах 

і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-

освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської 

молоді» та з метою формування навичок здорового способу життя і 

запобігання тютюнової залежності серед здобувачів освіти, захисту прав 

учасників освітнього процесу перебувати у середовищі, вільному від 

тютюнового диму, з метою запобігання виникненню тютюнової залежності у 

дітей і молоді, захисту здоров’я людей та забезпечення їхнього права жити у 

середовищі, не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та 

забезпечення зміцнення здоров’я шляхом пропагування здорового способу 

життя  

НАКАЗУЮ:  

1. Заборонити працівникам Нововодолазького ліцею №1 та 

здобувачам освіти тютюнопаління у приміщеннях та на території 

Нововодолазького ліцею №1. 



Постійно  

2. Заступнику директора ліцею з виховної роботи  О.В Коваль: 

2.1. Підготувати виховну діяльність на новий навчальний рік щодо 

активізації антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи 

(додаток).  

до 06.09.2021 

2.2. Аналізувати роботу з пропагування здорового способу життя серед 

дітей, молоді та педагогічних працівників.   

1 раз в семестр 

2.3. Провести нараду з класними керівниками про організацію роботи 

щодо запобігання виникненню тютюнової залежності у дітей та 

старшокласників. 

до 06.09.2021 

2.4. Організувати учнівське самоврядування, батьківську громадськість 

на проведення рейдів-перевірок щодо тютюнопаління, заслуховування 

злісних порушників на Раді профілактики, дисциплінарних лінійках.  

       Протягом року 

3. Класним керівникам: 

3.1. Провести класні учнівські та батьківські збори (онлайн), на яких 

ознайомити учнів та батьків із змістом даного наказу. Суворо попередити 

батьків та здобувачів освіти,  що невиконання даного наказу є порушенням 

Статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку, Єдиних вимог для 

здобувачів освіти й веде до дисциплінарної відповідальності.  

До 10.09.2021 

3.2. Провести цикл бесід із здобувачами освіти та їхніми батьками про 

захист здоров’я та запобігання тютюнопаління та наркоманії. 

Вересень-жовтень 2021 

3.3. 21 листопада в День боротьби з палінням провести відеолінійку та 

випуск газет.  

Черговий клас 

4. Завідуючій бібліотекою Табачун Л.І. організувати виставку – огляд  



 

літератури, методичних посібників, статей з антитютюнової пропаганди. 

Вересень-жовтень 2021 

5. Практичному психологу ліцею Ляшенко В.М. провести психолого-

педагогічні, діагностичні дослідження, анкетування, індивідуальні бесіди з 

здобувачами освіти на предмет виявлення тютюнозалежності. 

Протягом року 

7. Сестрі медичній Третяк Л.А.: 

7.1. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з здобувачами освіти 

щодо здорового способу життя та попередження шкідливих звичок. 

Протягом року 

7.2. Оновлювати ілюстративні матеріали у санбюлетні про шкідливий 

вплив нікотину на організм людини. 

Постійно 

8. Черговим педагогам по ліцею контролювати та попереджувати 

спроби здобувачів освіти палити в приміщенні та на території ліцею. 

Постійно 

9. Інформацію про виконання наказу заслухати на нараді при 

директорові.  

Жовтень  2021 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                         Олександр КОВАЛЕНКО 

 

З наказом від 31.08.2021 № 158 ознайомлені: 

Тиндик О.О.                       

Коваль О.В.                         

Адаменко П.О. 

Білоус Н.І.                  

Бондаренко А.О.                       

Борисенко В.О.    



Боровик І.М.   

Ванцева А.В. 

Вітюгіна Л.В.                   

Вотінцев В.О. 

Груба В.В.                        

Гуртовий С.І.     

Дегтяренко І.О. 

Жданова Ю.О. 

Жижирій Н.І.  

Завада В.Л.                        

Іванова А.Ю. 

Карась О.В.                

Карбань О.Я.       

Килипко Л.О.            

Килипко О.П.         

Коваленко В.В.   

Коваль В.В.               

Кревецька Л.М.  

Кузьоменська В.О.  

Ляшенко В.М.      

Мерчанська  А.В.            

Набок А.М.              

Перекопська Т.В.   

Потапенко Л.М.   

Прасол Т.О.               

Решетняк Т.В. 

Рибчінська Л.М.     

Скриннікова О.А.             

Собакарь Н.О.                

Степаненко О.Г.             

Ступак С.М.                         

Табачун Л.І.             

Тимченко Є.Є.          

Титаренко Б.О.       

Тільна Н.В.   

Трегубова Ю.А. 

Третяк Л.А.                      

Цяцька М.О.             

Шиленко О.М. 

 



 

Додаток  до наказу по  

Нововодолазькому ліцею №1 

від 31.08.2021 № 158 

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої  

та профілактичної роботи 

№ 

з/п 

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ Дата 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Видати наказ по ліцею про заборону 

тютюнопаління 

До 

31.08.2021 

Коваленко О.В.  

2 Розробити та затвердити виховну 

діяльність щодо проведення 

антинікотинової інформаційно-

освітньої та профілактичної роботи 

серед здобувачів освіти ліцею 

До 

06.01.2021 

Коваленко О.В.  

3 Сприяти впровадженню інформаційно-

освітніх програм з питань пропаганди 

здорового способу життя 

Постійно  Директор ліцею   

4 Провести акцію «Тютюнопаління», 

спрямовану на заборону куріння 

Протягом 

листопада  

Коваль О.В., 

 

 

5 Поставити на облік усіх здобувачів 

освіти, які палять цигарки. Включати 

до планів індивідуальної виховної 

роботи з дітьми девіантної поведінки 

бесіди з профілактики тютюнопаління 

Протягом 

грудня  

Коваль О.В., 

КК 

 

6 Внести на обговорення в педколективі 

питання відмови від тютюнопаління 

педагогічних працівників 

2021/2022 Директор ліцею  

7 Включити антинікотинову тематику до 

виступів учнівської екологічної 

агітбригади, волонтерських загонів   

Протягом 

року  

ПО 

 

 

8 Забезпечити проведення всесвітнього 

уроку здоров’я  

06 квітня 

2022 

Класні 

керівники  

 

9 Забезпечити проведення батьківських 

зборів із залученням медичних 

працівників з метою вироблення 

спільних дій щодо зниження рівня 

тютюнопаління серед здобувачів 

Протягом 

грудня  

Коваль О.В.,   



освіти ліцею.  

10 Сприяти залученню громадських 

організацій, працівників охорони 

здроров’я, соціальних служб для 

молоді до участі в заходах з 

профілактики тютюнопаління та 

пропаганди  здорового способу життя 

Постійно  Коваль О.В.,   

 

 


