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НВК «ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ 

УВК «ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 
НАКАЗ 

 
 

 

28.08.2017                    №74 

 

Про затвердження Плану заходів 

Харківського приватного НВК «Ліцей 

Професіонал» Харківської області щодо 

збереження та зміцнення здоров’я, 

формування здорового способу життя 

школярів у 2017/2018 навчальному році 

 

       На виконання наказу Управління освіти адміністрації Київського 

району Харківської міської ради від 21.08.2017  №268  «Про затвердження Плану 

заходів Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської 

ради щодо збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу 

життя школярів у 2017/2018 навчальному році»,  з метою створення умов для 

формування в учнів навичок здорового способу життя, дбайливого ставлення до 

свого здоров’я як головної життєвої цінності, створення умов для підтримки 

стабільного здоров’я учнівської молоді та залучення уваги батьків до проблеми 

збереження та зміцнення здоров’я дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів Харківського приватного НВК «Ліцей 

Професіонал» Харківської області щодо збереження та зміцнення здоров’я, 

формування здорового способу життя школярів у 2017/2018 навчальному році 

(Додаток 1). 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Манжос О.В..: 

 



2.1. Забезпечити роботу з пропаганди здорового способу життя, формування 

в молоді відповідального ставлення до свого здоров'я. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

2.2. Розмістити цей наказ на офіційному сайті Харківського приватного 

НВК «Ліцей Професіонал» Харківської області До 01.09.2017 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор НВК «Ліцей Професіонал»   О.В. Будко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Манжос О.В. 

Бойко В.А. 

Єретик Н.О. 

Бровко Н.О. 

Гришко К.І. 

Кузнецова Т.Л. 

Єлошина О.С. 

Нестерук В.В. 

Приходько Н.О. 

Чорнобай І.К. 

Коваленко І.Г. 

Чебослаєва В.Ф. 

Барабаш В.Ю. 

 

 

 

 

 

Чишкала Н.В. 

Цепочко Н.Л. 

Пєтухова К.О. 

Остроушко О.Б. 

Альохіна Л.В. 

Стрижалковська А.Б. 

Лещенко Л.В. 

Конотоп А.С. 

Мухіна О.І. 

Парамонова І.В. 

Лазарева А.І. 

Діденко Н.Л. 

Кульбицька І.В. 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу  від 28.08.2017 №  

 

План заходів  

 Харківського приватного навчально-виховного комплексу  

«Ліцей Професіонал» Харківської області   

щодо збереження та зміцнення здоров’я,  

формування здорового способу життя школярів  

у 2017/2018 навчальному році 

 
№ 

з/

п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розробити та затвердити заходи 

щодо збереження та зміцнення 

здоров’я, формування здорового 

способу життя школярів у 

2017/2018навчальному році. 

До 

05.09.2017 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

2 
Взяти на внутрішньошкільний 

облік учнів школи, які палять. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

3 

Організувати проведення 

просвітницьких заходів щодо 

пропаганди здорового способу 

життя. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

4 

Включити до планів 

індивідуальної виховної роботи 

з дітьми, які потребують 

посиленої педагогічної уваги, 

бесіди з профілактики 

тютюнопаління та інших 

шкідливих звичок. 

Серпень 

2017 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

5 

Організувати проведення 

конкурсів серед учнівської 

молоді, педагогічних 

працівників на кращі 

інформаційні матеріали з 

пропаганди здорового способу 

життя. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

6 
Провести Урок здоров’я в межах 

Всесвітнього Дня здоров’я. 
06.04.2018 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

7 

Провести загальноліцейські 

батьківські збори із залученням 

медичних працівників з метою 

вироблення спільних дій щодо 

зниження рівня тютюнопаління 

За планом 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 



серед дітей і підлітків. 

 

 

 

8 

Організувати роботу щодо 

залучення громадських 

організацій, соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, лікаря-

нарколога до участі в заходах з 

профілактики тютюнопаління та 

пропаганди здорового способу 

життя. 

Постійно 

Манжос О.В., заступник 

директора з ВР, соціальний 

педагог, практичний 

психолог, класні керівники 

1-11 класів 

 

 
 


