
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

НАКАЗ № 1-164 

м. Київ 28.11.2003 р. 
Про запобігання розповсюдження негативних явищ в університеті. 

 

Оголошую наказ Міністерства освіти і науки України 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

м. Київ          10.09.2003 р. № 612 

 

Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону 

тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти 

і науки України 

 

На виконання Указу Президента України від 15.03.2002 року № 258 «Про 

невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві 

та утвердження здорового способу життя», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.06.2001 року № 667 «Про затвердження Концепції державної 

політики у сфері здійснення контролю над тютюном», з метою формування 

навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності серед 

дітей та молоді, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільному 

від тютюнового диму, н а к а з у ю: 

1. Заборонити паління у приміщеннях і на території навчальних закладів 

та установ Міністерства освіти і науки України. 

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти 

і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, керівникам навчальних закладів та установ освіти: 

2.1. Видати відповідні накази і забезпечити контроль за їх виконанням. 

2.2.Активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед 

дітей, молоді та педагогічних працівників. Розробити конкретні заходи 

з профілактики тютюнопаління. 

2.3. Морально та матеріально стимулювати педагогічних працівників, які 

не палять, займаються просвітницькою діяльністю щодо формування навичок 

здорового способу життя, профілактикою тютюнопаління та використовують 

інтерактивні тренінгові форми роботи з дітьми та молоддю. 

2.4. Інформацію про вжиті заходи подати Міністерству освіти і науки 

до 10 листопада 2003 року. 

3. Видавництво «Педагогічна пресе» (Кузнєцов Ю.Б.) організувати 

в засобах масової інформації постійно діючі рубрики із досвіду роботи 

навчальних закладів щодо формування навичок здорового способу життя серед 

дітей та молоді. 

4. Наказ опублікувати в «інформаційному збірнику Міністерства освіти 

і науки України», газеті «Освіта України» та розмістити на веб-сторінці 

Міністерства освіти і науки України. 



5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників міністра 

Огневюка В.О. та Степка М.Ф. 

 

Міністр          В.Г. Кремень 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 р. 

№ 612  

«Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону 

тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки 

України», 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Деканам факультетів, директорам інститутів, директору студмістечка, 

завідувачам кафедр та керівникам інших підрозділів університету: 

 до 31.12.2003 р. на засіданнях Вчених рад, засіданнях кафедр, зборах 

трудових колективів розглянути наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 612 від 10.09.2003 р. і під розпис ознайомити осіб, що навчаються 

в університеті, викладачів і співробітників університету з цим наказом; 

 забезпечити недопущення тютюнопаління у приміщеннях, 

підпорядкованих їм підрозділів і прилеглій території; 

 оновити на стендах підрозділів інформацію щодо шкідливості 

тютюнопаління, вживання наркотичних засобів, загрози ВІЛ/СНІДу; 

 у разі порушення студентами заборони на території університету 

тютюнопаління (особливо особами у віці до 18 років) інформувати батьків про 

порушення їхніми дітьми цього наказу та наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10.09.2003 р. № 612. 

2. Проректору з навчальної роботи Варламову Г.Б. і завідуючому 

студентською поліклінікою університету Шамардаку М.В. до 31.12.2003 р. 

розробити і узгодити з деканами факультетів і директорами інститутів план 

проведення лекцій щодо пропаганди здорового способу життя. 

3. Проректору з навчальної роботи Варламову Г.Б.: 

 Організувати цикл лекцій, бесід, вікторин, семінарів-тренінгів 

та поширити відповідну соціальну рекламну інформацію; 

 Посилити зв’язок з регіональними соціальними службами; 

 Посилити роботу студентської соціальної служби в цьому напрямку. 

4. Заступнику проректора Ломаці В.О. і голові орендної комісії Новикову 

О.М. довести зміст цього наказу до організацій-орендаторів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів 

за відповідними напрямами роботи. 

 

Ректор         М.З. Згуровський 



 


