ЗАХОДИ
Запорізької державної інженерної академії
на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу
пива та слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010 року №1824-VI та наказу ЗДІА № 128-01 від 14 03 2011 р. до 2015 року
№
п/п
1.

2.
3.

Найменування заходу
Ознайомлення студентів з Наказом ректора ЗДІА «Про заборону
тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв у приміщеннях,
гуртожитках та на території ЗДІА»
№ 128-01 від 14.03.2011 року
Профілактичні бесіди з протидії розповсюдженню негативних явищ у
молодіжному середовищі

Термін
виконання

Відповідальні за виконання
Заст. деканів з НВР , куратори груп

2011-2015 р.р.

Лютий-вересень
2011-2015 р.р.

Профілактика негативних явищ серед студентів – мешканців гуртожитку

Президент Студентського сенату ЗДІА,
сецпідрозділ “Барс”

2011-2015 р.р.

Зав. ЖВК Лисенко О.І. , заст. коменданта
з ВР Рибальченко Л.І.

4.

Бесіди з питань дотримання правил внутрішнього розпорядку у
гуртожитках ЗДІА

Лютий-вересень
2011-2015 р.р.

Зав. ЖВК Лисенко О.І. , заст. коменданта
з ВР Рибальченко Л.І.

5.

Лекції-бесіди наркологів обласного наркодиспансеру:
«Несумісність паління та алкоголізму із насиченим студентським життям»;
«Наркоманія –шлях до знищення нації»

2011-20115 р.р.

Начальник ОВВ Марті І.В.,
заст. деканів з НВР, куратори груп

6.

Тренінги для студентського активу:
«Я збережу себе» (протидія негативним явищам)

7.

Тренінги для студентів 1 курсу “рівний-рівному”з тематики: «Безпечна
поведінка молоді: тютюнопаління, як девіантний елемент суспільства»

8.

Проведення Дня здоров’я

9.

Лекції по факультетах:
- «Несумісність паління та алкоголю із сімейним життям»
- «Чотири аспекти здорового способу життя»

Березень
вересень,
2011-2015 р.р.

Студентські тренери Всеукраїнського
рівня з питань безпечної поведінки
молоді та профілактики антисоціальних
явищ

Лютий-вересень
2011-2015 р.р.

Студентські тренери Всеукраїнського
рівня з питань безпечної поведінки
молоді та профілактики антисоціальних
явищ

Квітень, вересень,
2011-2015 р.р.

Заст. деканів з НВР, каф. ФВіС

Квітень, жовтень,
грудень

Начальник ОВВ Марті І.В.,
заст. деканів з НВР, куратори груп,

-

«Здоровий студент сьогодні — здорова нація завтра»;
«Формування культури здоров'я особистості»
«Про необхідність здорового способу життя та збереження
репродуктивного здоров’я».

10. Лекція лікарів-наркологів Червоного
«Паління –шлях до туберкульозу»

Хреста

Ленінського

району:

11. Лекції університету медичних та гігієнічних знань «За здоровий спосіб
життя» для студентів 1 курсу , які мешкають у гуртожитках на теми:
- «Здорова людина – щаслива людина”;
- «Гуртожиток – мій рідний дім (особиста гігієна, гігієна побуту)»;
- «До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом»;
- «Відношення молоді до тютюнопаління»;
- «Наркоманія та її вплив на молодь»

2011-2015 р.р.

гол. лікар міс. Центру здоров’я
Шпонька Ю.П.

Жовтень
2011-2015 р.р.

Начальник ОВВ Марті І.В.,
співробітник Червоного Хреста
Ленінського району Грицун С.А.

Протягом року
2011-2015 р.р.

Начальник ОВВ Марті І.В.,
гол. лікар міс. Центру здоров’я
Шпонька Ю.П.

12. Загально-академічні акції: «День без паління»
«Ми проти паління»
«ЗДІА проти паління»

Грудень
2011-2015 р.р.

Студентський сенат, профком
студентів, аспірантів та докторантів,
ОВВ

13. Участь у міській студентській соціальній акції студентська соціальна
акція «Почни новий рік без тютюну та алкоголю»

Грудень
2011-2015 р.р.

Студентський сенат, профком
студентів, аспірантів та докторантів

14. Бесіди на кураторських годинах: «Формування потреби у студентів до
здорового способу життя»

Березень, жовтень
2011-2015р.р.

Заст. деканів з НВР, куратори груп

15. Книжкові виставки до:
- Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням;
- До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
- Дня здоров’я;
- Міжнародного дня боротьби з наркотиками та їх незаконним
розповсюдженням
16. Засідання Філософського клубу ЗДІА на тему: «Здоров’я, як соціальнофілософська проблема»

Протягом року
2011-2015 р.р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Квітень
2011-2015 р.р.

Голова Філософського клубу
доц.Калюжний В.С.

