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03.09.2019 р. м. Новгород-Сіверський № 105 

Щодо профілактики 
та викорінення шкідливих звичок серед студентів

На виконання Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” 
від 22.09.2005 року (із змінами від 16.12.2012 р.) з метою профілактики 
шкідливих звичок та попередження правопорушень серед студентів, 
збереження їх здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити тютюнопаління у всіх приміщеннях училища та гуртожитку 
(кабінетах, коридорах, кімнатах, туалетах, підсобних приміщеннях)  на 
території училища , гуртожитку  в закладах охорони здоровя (практичних 
базах училища) всім учасникам навчально-виховного процесу  (викладачам, 
студентам та іншим співробітникам).
 2. Невиконання даного наказу є порушенням Статуту училища , Правил 
внутрішнього розпорядку, і веде до дисциплінарної відповідальності та 
штрафних санкцій зі складанням адміністративного  протоколу про 
правопорушення згідно ст. 175  КупАП  до подальшого розгляду у  відділ 
поліції.
3. Соціальному педагогу  Юдицькій З.Я..:
- розробити конкретні заходи з профілактики та викорінення шкідливих 
звичок студентів. 
-  провести нараду з керівниками груп  про організацію роботи щодо 
запобігання виникненню тютюнової залежностіт та вживання алкогольних 
напоїв у студентів.
-  особливу увагу по профілактиці тютюнокуріння звернути на роботу серед 
дівчат – майбутніх матерів.
- силами адміністрації, студентського самоврядування проводити рейди-
перевірки щодо тютюнокуріння, заслуховувати злісних порушників на Раді 
профілактики, дисциплінарних лінійках.



 4. Кураторам академічних груп:

- ознайомити студентів із законодавчої нормативною базою щодо 
попередження правопорушень, зокрема, з витягом з Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (ст. 175, ст. 178).
- посилити індивідуальну роботу щодо пропаганди та роз’яснення принципів 
здорового способу життя серед студентів, профілактики наркоманії, вживання
алкогольних напоїв, тютюнопаління, ретельного виконання та дотримання 
правил внутрішнього розпорядку в училищі, обмежити користування 
засобами мобільного зв’язку як під час проведення занять, так і в 
позаурочний час;
- забезпечувати регулярне проведення тематичних інформаційних та 
виховних годин, бесід, тренінгів тощо, спрямованих на запобігання та 
припинення вживання тютюнових виробів, пива та слабоалкогольних напоїв;
5. Студентській раді :
- спонукати студентів до дотримування „Правил внутрішнього розпорядку в 
Новгород – Сіверському медичному училищі, „Правил внутрішнього 
розпорядку гуртожитку  Новгород – Сіверського  медичного училища, 
виконання наказів директора училища, розпоряджень адміністрації;
- забезпечувати профілактичну роботу з студентами, які мають шкідливі для 
здоров’я звички.
6. Викладачам фізичного виховання Сорокіну В.В,Соколову І.В.  пропагувати 
здоровий спосіб життя, залучати студентів до спортивних занять, секцій, 
участі в спортивних змаганнях тощо.
7. Медичній сестрі  училища Коблевській О.В. проводити санітарно-
просвітницьку роботу зі студентами щодо здорового способу життя та 
попередження шкідливих звичок.
8. Черговому адміністратору, черговим викладачам  постійно контролювати 
та попереджувати спроби студентів палити в приміщенні та на території 
училища.
9.  Контроль за виконанням даного наказу покладається на соціального 
педагога Юдицьку З.Я.
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