
   

 
 

УКРАЇНА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ШИРОКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

 

Н А К А З  

 

01.09.2017 р.                                                                                                № 

 

Про поновлення роботи 

наркологічного поста  

 

           З метою профілактики шкідливих звичок, вживання неповнолітніми алкоголю, 

тютюну, наркологічних речовин 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Поповнити роботу наркологічного поста школи.  

2. Відповідальної за роботу наркологічного поста призначити педагога - організатора 

Балєву А.Л. 

3. Затвердити план роботи наркологічного поста на 2017-2018 н.р. (додаток №1). 

4. Розробити і затвердити  заходи з профілактики вживання алкоголю, наркотичних 

речовин, профілактики туберкульозу,  та заходи щодо протидії ВІЛ-інфеції/СНІДу 

на 2017-2018 н.р. (додатки №2, №3, №4). 

5. Затвердити комісію наркологічного поста : 

Комісія з організації рейдів -  

                   Балєва А.Л. педагог - організатор 

                   Ковпак А.В. - вчитель основ здоров’я  

                   Хомякова Ю.О. – вчитель основ здоров’я 

                   Кормишова І.Б. – вчитель основ здоров’я  

Комісія з наглядної агітації, проведення виховних заходів - 

                   Григор’єва Т.М. - медсестра 

                   Балєва А.Л. - педагог - організатор 

Комісія по організації зв’язків з соціальними службами, медпрацівниками, з 

громадськістю -  

                   Єфремова Л.В. - заступник  директора з виховної роботи; 

                   Хомякова Ю.О. - шкільний психолог 

6. Всю роботу наркологічного спланувати до 10 вересня 2017 року. 

7. Виявити та взяти на облік учнів, схильних до тютюнопалінням та учнів, схильних 

до вживання алкогольних напоїв. 

                                                                     До 10 вересня 2017 р. 

8. Медсестрі Григор’євій Т.М. , класним керівникам регулярно проводити бесіди з 

учнями, які стоять на обліку, про шкідливість куріння і вживання алкоголю. 

                                                                     Постійно. 

9. Потягом року  для старшокласників проводити загальношкільні виховні заходи по 

профілактиці куріння  та вживання алкогольних напоїв, конкурси малюнків, 

плакатів (за окремим планом). 

10. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на ЗДВР Єфремову Л.В. 

 

 

Директор школи                                              В.О.Тимофеєва 



 

Додаток №1 до наказу 

 № від  

 

План роботи наркологічного поста  

Широківської середньої загальноосвітньої школи №2      

на 2017 – 2018 н. р. 

№ Заходи Дата 

проведення 

 

1. Провести організаційне засідання членів 

наркологічного поста, обговорити план 

роботи 

 

05.09. 

Балєва А.Л. 

2. Поновити куточок «Наркопост діє!» до 07.09. Балєва А.Л. 

3. Поновити тематичні стенди «СНІД – рана 

людства» 

«Тютюнопалінню – бій!» 

«Наркотикам – НІ!»… 

    до 11.09. Балєва А.Л. 

4. Актуальний репортаж «Все могло бути 

інакше» 

до 11. 09. Бібліотекар 

5. Оформити книжково – журнальну виставку-

застереження «Не зроби хибний крок» 

    до 11.09. Бібліотекар 

6. Виявити учнів, схильних до тютюнопаління, 

поставити їх на облік 

 

10.09. 

 

Балєва А.Л. 

7. Організувати чергових на подвір’ї з числа 

членів наркопоста з метою виявлення та 

попередження випадків тютюнопаління  

протягом 

року 

Чергові учні, 

черговий вчитель, 

педагог - 

організатор 

8. Проводити рейди біля магазину з метою 

недопущення придбання тютюнових виробів 

 

постійно 

 

 

Черговий вчитель 

 

9. Проводити бесіди з учнями, схильними до 

тютюнопаління 

постійно Медсестра, 

класний керівник, 

психолог 

10. До Дня боротьби з тютюнопалінням провести 

акцію « День без куріння».  

До 18.09 Педагог - 

організатор 

11. Зробити огляд періодичних видань( статей, 

фактів із життя молодих людей;вживаючих 

наркотики «Живи без шкідливих звичок») 

жовтень 

 

Бібліотекар 

12. Брати участь в рейдах у місця відпочинку 

молоді 

протягом 

року 

Класний керівник 

8-11класів, 

Заступник 

директора 

13. Фіксувати результати рейдів в окремому 

журналі 

постійно Члени наркопоста 

14. Під час медогляду звернути увагу лікарів на 

стан здоров’я дітей, схильних до 

тютюнопаління, організовувати зустріч – 

вересень 

жовтень 

Медсестра, 

лікар-нарколог 



бесіду з лікарями   

15. Провести зустрічі і лекції із залученням 

фахівців ЦССМ 

2 рази на рік Єфремова Л.В. 

16. 

 

Випускати сатиричну газету «Колючка» 

приділяючи увагу негативним явищам в 

учнівському середовищі 

протягом 

року 

 Черговий клас 

17. Проводити спортивні змагання з різних видів 

спорту, дні здоров’я, шкільні спартакіади з 

метою пропаганди здорового способу життя 

протягом 

року 

Бойко З.І., 

Бойко О.І. 

18. Провести конкурс на кращий малюнок до 

Дня боротьби з тютюнопаління (5-7 класи), 

плакат (8-11класів) 

до 17.11. Класний керівник, 

педагог - 

організатор 

19. День боротьби з курінням.  22. 11. Педагог - 

організатор 

20. «Вплив тютюнопаління та алкоголізму на 

організм підлітка» 

28.11. Хомякова Ю.О. 

21. До Міжнародного дня боротьби зі 

СНіДом,провести конкурс плакатів 

до 1 грудня Педагог - 

організатор 

22. Провести бесіди – дискусії з учнями старших 

класів «Найсильніший той, хто володіє 

собою» 

травень Шкільний 

психолог 

23. 

 

Провести конкурс на кращу інсценівку        

«Проти шкільних звичок»(5-7 класів) 

      квітень Класний керівник, 

педагог - 

організатор 

24. Провести загальношкільний захід «СНІД – 

рана людства» 

1 грудня Педагог  - 

організатор 

25. Круглий стіл «Бережи здоров’я з молоду» 27.01. Балєва А.Л. 

26. Тренінг березень шкільний 

психолог 

27. Організувати виступ агітбригади «Ми за 

здоровий спосіб життя» 

лютий Максименко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток №3 до наказу  

      №    від р. 

 

З А Х О Д И 

Широківської середньої загальноосвітньої школи №2  

щодо профілактики захворювання на туберкульоз 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1. Сприяти проходженню учнями 

школи поглибленого медогляду. 

Вересень, жовтень Дирекція, медсестра 

2. Тримати на контролі проходження 

поглибленого медогляду та 

флюорографії всіма працівниками 

школи. 

Березень Дирекція, медсестра 

3. Вчасно робити щеплення, вести 

медичні картки, проби Манту. 

Протягом року медсестра 

4. Оформити стенд «Обережно! 

Туберкульоз» 

До 10 вересня Педагог – 

організатор 

5. Оформити виставку дитячих малюків 

«Обережно! Туберкульоз». 

До 10 вересня Педагог – 

організатор 

6. Включити матеріали по профілактиці 

туберкульозу в книжково – 

журнальну виставку «Керуй своїм 

життям» 

До 5 вересня Бібліотекар 

7. Проводити широку роз’яснювальну 

роботу серед учнів з питання 

профілактики туберкульозу: 

- бесіди медичної сестри; 

- виховні години «Твоє здоров’я 

в твоїх руках»; 

- диктанти, перекази, окремі 

речення на уроці; 

 

 

- приділяти належну увагу 

цьому питанню на уроках 

ОБЖ. 

 

 

 

 

Протягом року 

Протягом року 

 

Вересень – жовтень 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

Медсестра 

Класні керівники 

 

Вчителі, української, 

російської 

англійської мови. 

Вчителі ОБЖ 

8. Під час медогляду учнів організувати 

лекцію лікаря – фахівця з питання 

профілактики захворювання на 

туберкульоз. 

Вересень, жовтень ЗДВР, медсестра 

9. Включити питання щодо протидії 

туберкульозу в засідання «круглого 

столу» «Обери життя» із залученням 

фахівців  з охорони здоров’я, ЦССМ. 

квітень ЗДВР 

10. З метою пропаганди здорового 

способу життя, загартування 

організму, проводити змагання з 

різних видів спорту, дні здоров’я, 

спартакіади. 

Протягом року Вчителі ФК 

11. Організувати виступ агітбригади «Ми 

за здоровий спосіб життя». 

лютий Педагог – 

організатор 

12. Провести шкільний вечір «Мелодія квітень Педагог – 



твого здоров’я».  організатор 

13. Провести конкурс «Дихайте глибше!» 

на кращу фізкультхвилинку. 

березень Класоводи, педагог – 

організатор 

14. Провести конкурс на кращу 

інсценівку «Проти шкідливих 

звичок» (5-7 кл) до всесвітнього Дня 

боротьби із захворюванням на 

туберкульоз. 

квітень Класні керівники, 

педагог – 

організатор 

15. Провести анкетування учнів школи 

«Чи все я знаю щодо профілактики 

туберкульозу. 

Травень Класні керівники, 

педагог – 

організатор 

16. Виявити дітей із сімей, що потрапили 

в кризову ситуацію, сприяти 

забезпеченню цих дітей 

безкоштовним гарячим харчуванням. 

До 10 вересня ЗДВР, класні 

керівники 

17. Організувати конкурс на кращу 

літературну казку на тему 

«Профілактика туберкульозу». 

Березень Класні керівники, 

педагог – 

організатор 

18. Організувати випуск сан бюлетеня , 

де висвітлювати захворювання на 

СНІД, туберкульоз. 

До 10 вересня Медсестра 

19.  Обстежити санітарно – гігієнічні 

умови проживання дітей з 

неблагополучних сімей, багатодітних 

та малозабезпечених. Нагадати 

батькам про необхідність 

повноцінного харчування для 

посилення імунітету організму 

дитини від туберкульозу. 

Вересень - жовтень Класні керівники, 

ЗДВР 

20 Конкурс театральних мініатюр 

«Незнайко та здоров’я». 

Квітень  Класні керівники 1-6 

класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   Додаток №2 до наказу  

      №    від  



 

З А Х О Д И 

Широківської середньої загальноосвітньої школи №2  

щодо профілактики вживання  алкоголю, наркотичних речовин 

учнівською молоддю 
№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1. Вести облік дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях, де батьки 

схильні до вживання алкогольних 

напоїв чи наркотичних речовин, 

спільно з ЦССМ проводити з ними 

індивідуальну роботу. 

Вересень 

 

 

Протягом року 

Класні керівники, 

ЗДВР 

2. Призначити чергових вчителів та 

учнів з числа членів наркопосту на 

подвір’ї школи. 

Протягом року Черговий вчитель 

3. Постійно брати участь у проведенні 

рейдів у місця відпочинку молоді з 

метою виявлення та профілактики 

негативних явищ (придбання та 

вживання алкогольних напоїв) 

Протягом року  класні керівники 8-

11 класів, ЗДВР 

4. Фіксувати результати рейдів в 

окремому журналі. 

Протягом року Педагог – 

організатор 

5. Провести зустрічі – лекції з 

залученням фахівців ЦССМ 

Листопад  ЗДВР 

6. Випускати сатиричну шкільну газету 

«Колючка», в якій приділяти увагу 

негативним явищам, що заважають 

зміцненню  моральності у суспільстві 

та утвердженню  здорового способу 

життя. 

Протягом року Черговий клас 

7. Проводити виховні години, бесіди на 

теми моралі, утвердження здорового 

способу життя та профілактики 

вживання наркотиків та алкоголю. 

Протягом року Класні керівники 1-

11 класів 

8. Провести засідання круглого столу за 

книгою Барбари Росен «Щоденник 

наркоманки» . 

Грудень Педагог – 

організатор 

9. Перегляд кінофільму «Біда» (режисер 

Д.Асанова) 

Січень Педагог – 

організатор 

10. Включити питання «Алкоголізм та 

наркоманія. Поради лікаря» в чергу 

денну батьківських зборів із 

залученням лікаря –нарколога та 

фахівців ЦССМ. 

Листопад, квітень ЗДВР 

11. Поновити стенди «Алкоголізм». До 10 вересня Педагог – 

організатор 

 

12. Організувати виставку малюнків на 

антиалкогольну тематику та на тему 

профілактики вживання наркотиків. 

До 10 вересня Педагог – 

організатор, вчитель 

малювання. 

13.  Провести анонімне опитування учнів 

школи з метою виявлення випадків та 

причин вживання алкогольних 

Лютий 2013 р. ЗДВР, класні 

керівники. 



напоїв. 

14. Організувати виступ агітбригади «Ми 

за здоровий спосіб життя». 

Лютий 2013 р. Педагог – 

організатор 

15. Провести шкільний вечір «Мелодія 

твого здоров’я»  

квітень Педагог – 

організатор, керівник 

гуртка «Школа 

проти СНІДу». 

16. Провести бесіду – дискусію з учнями 

старших класів «Найсильніший той – 

хто володіє собою» 

Травень Шкільний психолог 

17. Години міркування, бесіди «Що буде 

зі мною . якщо…» 

Жовтень Шкільний психолог, 

медсестра 

18. Конкурсів коміксів «Шкідливі 

звички», «Спокуса та здоров я»  

Січень – лютий 2013 

р. 

Класні керівники, 

педагог - організатор 

19. Зустріч з працівниками 

правоохоронних органів 

«Наркоманія, алкоголізм, - шлях до 

злочину». 

квітень ЗДВР 

20. Круглий стіл «Здоровий дух – 

запорука здорового тіла. 

березень Педагог – 

організатор, вчитель 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Додаток №4 до наказу  

      №  від  

 

З А Х О Д И 



Широківської середньої загальноосвітньої школи №2  

щодо протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1 Проводити широку роз’яснювальну 

роботу серед учнівської молоді з 

питання профілактики ВІЛ – інфекції 

/СНІДу . 

 Потягом року Класні керівники, 

вчитель з  основ 

здоров’я,  медсестра 

2. Нагадати учням зміст Указу 

Президента України від 12.12.2007 р. 

«Про додаткові невідкладні заходи 

щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні».  

До 12 вересня Класні керівники 

3. Призначити чергових вчителів та 

учнів з числа членів наркопосту на 

подвір’ї школи. 

Протягом року Черговий вчитель, 

чергові учні. 

4. Брати участь у проведенні рейдів у 

місця відпочинку молоді з метою 

виявлення та профілактики 

негативних явищ . 

Протягом року  класні керівники 8-

11 класів, ЗДВР 

5. Фіксувати результати рейдів в 

окремому журналі. 

Постійно Педагог – 

організатор, ЗДВР 

6. Підчас медогляду учнів організувати 

зустріч лікаря – нарколога з учнями 

старших класів. 

Вересень- жовтень ЗДВР, лікар – 

нарколог. 

7. Провести зустрічі і лекції з 

залученням фахівців УССМ. 

Листопад ЗДВР. 

8. Включити питання щодо протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу » в засідання 

круглого столу «Обери життя» із 

залученням фахівців з охорони 

здоров’я, ЦССМ.  

Квітень  ЗДВР 

9. З метою пропаганди здорового 

способу життя , проводити спортивні 

змагання з різних видів спорту, Дні 

здоров’я, шкільні спартакіади. 

Протягом року Вчителі ФК 

10. Провести конкурс на кращий 

малюнок (5-7 кл), та на кращий 

плакат (8-11 класи) «Зупинимо СНІД 

, поки він не зупинив нас». 

1 грудня Педагог – 

організатор, класні 

керівники 

11. Провести загально шкільний захід 

«СНІД – рана людства». 

1 грудня Педагог - 

організатор 

12. Організувати виступ агітбригади 

«Ми за здоровий спосіб життя». 

Лютий 2013 р. Педагог – 

організатор 

13. Провести шкільний вечір «Мелодія 

твого здоров’я»  

квітень Педагог – 

організатор. 

14. Провести бесіду – дискусію з учнями 

старших класів «Найсильніший той – 

хто володіє собою» 

Травень Шкільний психолог 

15. Провести конкурс на кращу 

інсценівку «Проти шкідливих 

звичок» (5-7 класи). 

Квітень Педагог - 

організатор 

16. Поновити матеріали стенду щодо До 10 вересня. Педагог - 



профілактики ВІЛ –інфекції/СНІДу 

серед дітей та учнівської молоддю. 

організатор 

17. Організувати виставку малюнків 

щодо профілактики ВІЛ –

інфекції/СНІДу. 

До 10 вересня Педагог - 

організатор 

18.  Організувати книжково – журнальну 

виставку  та огляд періодичних 

видань «Керуй своїм життям»; 

поновлювати систематично свіжими 

матеріалами виставку «Керуй своїм 

життям». 

До 5 вересня 

 

Протягом року 

Бібліотекар 

19. Провести батьківські збори із 

залученням медпрацівників з питань 

освіти та вироблення спільних дій 

щодо профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

ІІІ квартал 2012 р., ІІ 

квартал 2013 р. 

ЗДВР 

20. Провести  анкетування учнів «Чи все 

я знаю про шляхи передачі ВІЛ-

інфекції?» 

Лютий 2013 р. ЗДВР 

21. Тренінг «Навчиться казати «НІ». Березень Шкільний психолог 

22. Анкетування «ВІЛ і права людини». березень Педагог - 

організатор 

23. Продовжити впровадження проекту 

«Школа проти СНІДу» через заняття 

гуртка. 

Протягом року Вчитель ОБЖ 

24. Усний журнал «Це небезпечно! 

Чому?» 

Квітень  Педагог - 

організатор 

25. Філософський стіл «СНІД – рана 

людства» (толерантне ставлення до 

ВІЛ-інфікованих». 

Січень  Вчитель з основ 

здоров’я  
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