ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 20 » січня 2017 року

Одеса

№ 10/ОД

Про організацію роботи щодо профілактики
ВІЛ – інфекції/СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління серед учнів та студентів
навчальних закладів області у 2017 році

На

виконання

Законів

України

від

№2861-VI

23.12.2010

«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом

імунодефіциту

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»
(стаття 4, частина 6), від 20.10.2014 № 1708-VII «Про затвердження
Загальнодержавної

цільової

соціальної

програми

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», Указу
12.12.2007

протидії

ВІЛ-

Президента України від

№1208/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії

ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України
від 07.07.2009

№833

«Про

виконання

Загальнодержавної

програми

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і

хворих на

СНІД щодо

підготовки педагогічних

працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами
розвитку життєвих навичок», листа Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від
з реалізації

політики

20.07.2012 №1/9–520 (додаток - Рекомендації
щодо ВІЛ-інфекції

у загальноосвітніх

навчальних

закладах України (методичні рекомендації), наказу Міністерства освіти і
науки України від 08.11.2004 №855 «Про заборону тютюнокуріння

в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України
і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційноосвітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської
молоді»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
щодо профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та
тютюнопаління серед учнів, студентів

закладів

освіти

області

на 2017 рік.

2.

Департаменту

освіти

та

науки

Одеської

міської

ради,

відділам

(управлінням) освіти районних державних адміністрацій та міських рад,
об’єднаних територіальних громад, закладам приватної форми власності,
навчальним закладам обласного підпорядкування, професійно-технічним
закладам, ВНЗ, навчальним закладам інших відомств, Одеському обласному
інституту удосконалення вчителів:
2.1. Забезпечити виконання Заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ –
інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та тютюнопаління серед учнів,
студентів навчальних закладів області на 2017 рік;
2.2. Розробити відповідні районні (міські) плани заходів на 2017 рік;
2.3.

Щоквартально: до 15.03.2017, 15.06.2017, 15.09.2017, 15.12.2017

інформувати

Департамент

освіти

і

науки

облдержадміністрації

про

виконання Заходів щодо профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління серед учнів, студентів

навчальних закладів

області на 2017 навчальний рік на електронні адреси:
spo_oda@ukr.net

- відділ загальної середньої та позашкільної освіти;

pto_2016@ukr.net

- відділ професійної освіти;

marutina 1994 @ukr. net - відділ дошкільної, корекційної освіти та соціальної
роботи.

3. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти; відділу по роботі з
вищими

навчальними

закладами,

закладами

професійної

освіти

та

міжнародними зв’язками; відділу дошкільної, корекційної освіти та
соціальної роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
(О.В.Пятаєва, О.І.Прокопенко, О.В.Углік)

координувати та тримати на

постійному контролі виконання заходів.
4.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту - начальника управління економічного та ресурсного
забезпечення (Пятаєва О.В.).

Директор Департаменту

Семенюк Ю.Є.

Додаток до наказу Департаменту
освіти і науки обласної
державної адміністрації
від 20.01.2017 № 10/ОД

План заходів
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
щодо профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу, наркоманії та тютюнопаління
серед учнів, студентів навчальних закладів області
на 2017 рік
№
Зміст заходу
1 Сприяти навчанню педагогічних
працівників закладів освіти області з
питань профілактики ВІЛ-інфекції,
СНІДу, туберкульозу, наркоманії та
тютюнопаління, толерантного ставлення
до людей, що живуть з ВІЛ та
формування здорового способу життя
2 Поширити в рамках освітніх округів
через мережу Шкіл сприяння здоров’ю
факультативні тренінгові курси для
учнівської молоді з профілактики ВІЛінфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя
3 Удосконалити механізми впровадження
профілактичних програм «Захисти себе
від ВІЛ», «Профілактика ВІЛ-інфекції та
пропаганда здорового способу життя на
засадах розвитку життєвих навичок»,
«Основи здоров’я» у загальноосвітніх
навчальних закладах»
4 Сприяти проведенню фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я!»
серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів
5 Сприяти забезпеченню навчальнометодичними матеріалами з питань
профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу,
туберкульозу, наркоманії та
тютюнопаління, толерантного ставлення
до людей, що живуть з ВІЛ та
формування здорового способу життя
6 Забезпечити проведення «круглих
столів», семінарів, тренінгів, виховних
годин тощо щодо профілактики ВІЛінфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,

Термін проведення
протягом 2017 року

Відповідальні
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Одеський обласний
інститут
удосконалення
вчителів, Департамент
освіти та науки
Одеської міської ради,
відділи (управління)
освіти
райдержадміністрацій,
міських рад,
об’єднаних
територіальних
громад ,
заклади приватної
форми власності,
навчальні заклади
інших відомств,
заклади обласного
підпорядкування,
професійно-технічні
навчальні заклади,
ВНЗ І-ІV р.а.

7

толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя
Сприяти реалізації проекту «Здоров’я
дитини – запорука успіху» (проведення
тренінгів, семінарів для працівників
освіти)

Забезпечити активну участь
психологічної служби навчальних
закладів у роботі з питань профілактики
ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя (проведення соціальнопсихологічних досліджень, тренінгів,
«годин психолога»)
9 Удосконалити механізми партнерської
взаємодії працівників освіти з родинами
учнів у напрямі профілактики ВІЛінфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя (проведення семінарів,
«круглих столів», тренінгів, учнівських
конференцій тощо з залученням батьків
учнів)
10 Удосконалити механізми партнерської
взаємодії працівників освіти з
представниками громадських
організацій у напрямі профілактики
ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя (проведення семінарів,
«круглих столів», тренінгів, учнівських
конференцій, інших просвітницьких
заходів з залученням представників
громадських організацій)
11 Удосконалити механізми партнерської
взаємодії працівників освіти з
працівниками «Клінік дружніх до
молоді» у напрямі профілактики ВІЛінфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя (проведення
просвітницько-інформаційних заходів у
закладах освіти області)
8

12 Забезпечити інформування учнів,
студентів закладів освіти області щодо
надання довідкової та консультативної
допомоги з питань профілактики ВІЛінфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та тютюнопаління,
толерантного ставлення до людей, що
живуть з ВІЛ та формування здорового
способу життя:
«Національна лінія телефону довіри з
проблем ВІЛ/СНІД» 0-800-500-451;
«Національна гаряча лінія з
попередження насильства і захисту прав
дітей» 0-800-500-225;
«Всеукраїнська інформаційна лінія з
питань репродуктивного здоров’я»
0-800-50-27-57 Благодійного фонду
«Здоров’я жінки і планування сімї»;
«Всеукраїнська гаряча лінія з питань
туберкульозу» 0-800-50-30-80 в рамках
програми «Зупинимо туберкульоз в
Україні».

