
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З  

Від 26.10.2018 року  м. Трускавець                 № 124/1-А  

 

Про заходи щодо попередження  

наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління 

в закладах загальної середньої освіти 

на 2018-2019 навчальний рік 
 

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму  

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», 

Указу Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні», Концепції реалізації  державної політики у 

сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним  обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №514 – р «Про 

затвердження плану заходів в реалізації Стратегії державної політики щодо 

наркотиків на період до 2020 року», з метою запобігання проявам наркоманії, 

алкоголізму, тютюнопаління та популяризації здорового способу життя серед 

учнів закладів загальної середньої освіти міста Трускавця 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Заходи відділу освіти Трускавецької міської ради 

щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та 

популяризації здорового способу життя серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у   2018 - 2019 н.р.  (додаються). 

2.  Керівникам  закладів загальної середньої освіти м. Трускавця: 

 2.1.   Забезпечити виконання зазначених вище Заходів відділу освіти. 

   2.2.   Розробити  відповідні  загальношкільні заходи на 2018 - 2019 н. р. 

 2.3.  Забезпечити інформування відділу освіти про виконання Заходів 

щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та 

популяризації здорового способу життя серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у  2018 - 2019 н.р. до 04.01.2019 та до 26.06.2019. 

3.  Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти Р.Гуняку. 

  

            

 

 

Начальник відділу освіти                                        О.Лобик 
              

 

 
 

              

 



 

Затверджено 

                                                                                                                                     наказом відділу освіти   

       від 26.10.2018  № 124/1-А 

 

ЗАХОДИ 

відділу освіти Трускавецької міської ради 

 щодо профілактики  наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління  

 серед  учнів  закладів загальної середньої освіти 

міста Трускавця  у  2018 - 2019  н.р. 

 

 

1.  Повідомляти правоохоронні органи про можливі факти 

поширення наркотичних і психотропних речовин у закладах загальної 

середньої освіти  міста Трускавця. 

Відділ освіти 

Заклади загальної середньої освіти 

Постійно 

 2.  Проводити дні та тижні правових знань у закладах загальної 

середньої освіти, за участі працівників органів внутрішніх справ, відділів 

у справах дітей міськвиконкому, міського центру соціальної служби сім’ї, 

дітей та молоді, лікарів, представників громадських організацій. 

Заклади загальної середньої освіти 

     Упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

3.  Обговорити на нарадах, колегіях, педагогічних радах у 

навчальних закладах  і методичних об’єднаннях  ефективність діяльності 

педагогічних колективів щодо проведення  діяльності з питань 

формування здорового способу життя та шкідливого впливу на здоров’я 

дітей алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. 

Відділ освіти, ММК 

Заклади загальної середньої освіти 

     Упродовж  2018 - 2019 н.р. 

 

4.   Рекомендувати  батькам  звертатися  до практичних  психологів,  

лікарів - наркологів  при  виявленні  відхилень  у  поведінці  їх  дітей, 

ранніх ознак  наркоманії  серед підлітків. 

Відділ освіти, ММК 

Заклади загальної середньої освіти 

                                            упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

 

5.  Організувати педагогічну просвіту батьків з використанням 

сучасних форм і методів та активне залучення їх до профілактичної 

роботи щодо запобігання шкідливих узалежнень. 

Міський методичний кабінет 

                            Заклади загальної середньої освіти 

Щорічно 

 



6.  Розміщувати на інформаційних стендах у закладах загальної 

середньої освіти матеріали про шкідливі наслідки для здоров’я людини 

вживання тютюнових виробів, практичні поради щодо здорового способу 

життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів. 

  Заклади загальної середньої освіти 

     упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

7.  Організовувати  8 квітня у Всесвітній день здоров’я проведення в 

закладах загальної середньої освіти Всеукраїнського уроку здоров’я. 

Відділ освіти, ММК 

                                  Заклади загальної середньої освіти 

щорічно 

 

8.  Впроваджувати інформаційно-освітні програми, психологічні 

тренінги в закладах загальної середньої освіти. 

  Відділ освіти, ММК 

Заклади загальної середньої освіти 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

9.  Залучати неурядові громадські організації  «Цунамі добра», «Ліга 

українських жінок», працівників охорони здоров’я, соціальних служб для 

молоді до участі в освітніх і пропагандистських заходах за міжнародними 

проектами, програмами. 

Відділ освіти, ММК 

                              Заклади загальної середньої освіти 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

10. Провести фестиваль - конкурс «Молодь обирає здоров’я!» 
серед учнів закладів загальної середньої освіти м. Трускавця відповідно 
до наказу департаменту освіти і науки ЛОДА. 

Відділ освіти, ММК 

Загальноосвітні  навчальні  заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

11. Забезпечити організацію книжкових  виставок, презентацій 

видань про запобігання шкідливих узалежнень та популяризацію 

здорового способу життя  у  закладах загальної середньої освіти. 

Міський методичний кабінет 

                         Заклади загальної середньої освіти 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

12.  Провести бесіди, виховні години, «круглі столи»  в  літніх мовних 

таборах  щодо  попередження  шкідливих  узалежнень. 

Відділ освіти, ММК 

                         Заклади загальної середньої освіти 

Червень 2019 року 

 

 



13.  Організувати проведення семінарів для практичних психологів і 

соціальних педагогів  з питань шкідливих узалежнень 

Міський методичний кабінет 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

14. Впроваджувати в закладах загальної середньої освіти міста 
факультативні заняття для учнівської молоді з питань профілактики 
шкідливих  наслідків  вживання  алкоголю.  

      Заклади загальної середньої освіти 

                                         Протягом 2018 - 2019 н.р. 

 

15. Організовувати у закладах загальної середньої освіти 
відзначення Всеукраїнського дня боротьби з тютюнопалінням.  

Відділ освіти, ММК 

                             Заклади загальної середньої освіти 

31.05.2019 

 

 

       

Начальник відділу освіти       О.Лобик 


