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Про заборону тютюнопаління на
території університету та
студентських гуртожитків

Керуючись Указом Президента України від 15.03.2002 р. (№258/2002)
«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві
та утвердження здорового способу життя», постановою Кабінету Міністрів
України від 21.06.2001 р. (№ 667) «Про затвердження Концепції державної
політики у сфері здійснення контролю над тютюном», наказом Міністерства
освіти і науки України від 08.11.2004 р. (№ 855) «Про заборону
тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і
науки України», з метою формування навичок здорового способу життя і
запобігання тютюнової залежності серед молоді, захисту здоров’я та прав
людей жити у середовищі, вільному від тютюнового диму
НАКАЗУЮ:
1.
Заборонити
студентам
та
співробітникам
університету
тютюнопаління на території університету та студентських гуртожитків, крім
спеціально обладнаних для цього місць.
2. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів,
директору коледжу, кураторам академічних груп взяти під особистий
контроль дотримання студентами вимог щодо заборони тютюнопаління.
3. Керівникам структурних підрозділів посилити роз’яснювальну
роботу серед співробітників щодо шкідливості тютюнопаління.
4. Заступникам деканів факультетів, директорів навчально-наукових
інститутів та коледжу з виховної роботи, кураторам академічних груп
активізувати роботу серед студентів, направлену проти поширення шкідливої
звички паління: проводити тематичні години куратора, інформаційнопросвітницьку роботу спрямовану на пропагування переваг здорового
способу життя.
5. Відділу виховної та психолого-педагогічної роботи (доценту
Романковій Л.М.):

5.1. Розробити та проводити психологічні тренінги, зокрема, «Як стати
вільним і улюбленим». В антинікотиновій профілактичній роботі
використовувати методику - «рівний - рівному».
5.2. Залучати до проведення навчально-методичного семінару із
кураторами 1-3-х курсів провідних фахівців у даній галузі.
,
6. Декану факультету фізичного виховання і спорту (професору
Яціву Я. M.), директору спортивного клубу «Наука» (Хопті С.П.) сприяти
активному залученню студентів університету до здорового способу життя.
7. Завідувачам студентських гуртожитків взяти під особистий контроль
дотримання мешканцями вимог щодо заборони тютюнопаління у
приміщеннях гуртожитків, крім спеціально обладнаних для цього місць.
8. Комендантам навчальних корпусів забезпечити виконання даного
наказу в частині контролю та забороною паління студентами та викладачами
на територіях навчальних корпусів, крім спеціально обладнаних для цього
місць.
9. Начальнику загальним відділом (Корнієнко Т.Б.) ознайомити з
наказом усі структурні підрозділи університету.
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректорів з
науково-педагогічної роботи професора Михайлишин Г.Й., доцента
Шарина С.В., проректора з наукової роботи професора Загороднюка A.B.,
проректора з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного
розвитку професора Шинкарука Я.І., завідувача відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи доцента Романкову Л. М.
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