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Про посилення організаційно-виховної роботи 
серед учнів щодо виконання «Правил внутрішнього  
трудового розпорядку училища»,  
дотримання Єдиних педагогічних вимог до учнів,  
зовнішнього вигляду, правил користування мобільним зв’язком  
під час навчально-виховного процесу, 
заборону тютюнопаління та альтернативних засобів, 
профілактики наркоманії, вживання алкогольних напоїв  

 
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

освіту», «Про професійно-технічну освіту» та на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України” від 12 лютого 2001 р. «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах 
та установах», змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, 
що використовуються в електронних сигаретах та пального» (Відомості Верховної Ради 
України, 1995 р., № 46, ст. 345), Закону України від 16 грудня 2021 р. № 1978-IX «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 
впливу тютюну», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 
заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних 
закладах», листа Міністерства освіти і науки від 10.08.2022 N 1/9105-22 «Щодо організації 
виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», «Правил внутрішнього трудового 
розпорядку», Статуту ДПТНЗ «КВПУВТ», Єдиних педагогічних вимог до учнів,  з метою 
підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, посилення системи ранньої 
профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи 
серед учнів, щодо виконання статей 178 і 179 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, статті 13 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливому впливу», створення належних умов для забезпечення 
навчально-виховного процесу, режиму, зовнішнього вигляду, правил користування 
мобільним зв’язком під час навчально-виховного процесу, профілактики наркоманії, 
вживання алкогольних напоїв, заборони тютюнопаління, предметів, пов’язаних із їх 
вживанням, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх 
згорання і зміцнення здоров’я засобами пропаганди здорового способу життя  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Заборонити тютюнопаління, предметів, пов’язаних із їх вживанням, 
електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання у 
навчальних приміщеннях та по всій території училища (вул. Братська,12; вул. Братська, 2; 
вул. Борисоглібська,10) учням, викладачам і співробітникам, що несуть відповідальність за 
порушення вимог статей 175, 178, 179 КУпАП (тютюнопаління в громадських місцях). 

2.Заборонити користування відео, аудіо та мобільним зв’язком під час освітнього 
процесу.  

3.Учням мати охайний зовнішній вигляд (зачіска, училищна форма або діловий 
стиль). Забороняється учням одягати не естетичний одяг. 



4. Старшому майстру Железнякову В.А. скласти графік чергування майстрів 
виробничого навчання (вул. Братська, 2; вул.. Братська, 12; вул. Борисоглібська,10). 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сербі Д.М.: 
5.1 Взяти під особистий контроль дотримання учнями „Правил внутрішнього 

трудового розпорядку училища ”, Єдиних педагогічних вимог до учнів. 
5.2 Вживати виховних заходів до учнів, які порушують загальні правила поведінки 

та зовнішнього вигляду. 
5.3 Залучати до роботи з питань виховання в учнів навичок дисципліни, дотримання 

правил поведінки та відповідного зовнішнього вигляду практичного психолога, майстрів 
в/н, класних керівників, батьківську громадськість та лідерів учнівського самоврядування. 

5.4 До 05.09.2022 скласти графік чергування адміністрації для здійснення щоденного 
моніторингу відвідування уроків здобувачами освіти.  

6. Керівникам навчальних груп 1-3 курсу: 
6.1 Забезпечити проведення виховних заходів щодо формування в учнів навичок 

дисципліни, дотримання правил поведінки та відповідного зовнішнього вигляду, культури 
користування мобільним зв’язком. 

6.2 Вживати додаткових виховних заходів до учнів, які постійно порушують загальні 
правила поведінки. 

6.3 Ознайомити учнів із «Правилами внутрішнього трудового розпорядку училища», 
Єдиними педагогічними вимогами до учнів та  змістом наказу під підпис. Копію протоколу 
інструктажу надати заступнику директора з навчально-виховної роботи  до 09.09.2022 року 
груп які перебувають на виробничій практиці в умовах підприємства – з періоду початку 
теоретичних занять.  

6.4 Постійно на батьківських зустрічах розглядати питання дотримання учнями 
дисципліни «Правил  внутрішнього трудового розпорядку», Єдиних педагогічних  вимог  
до учнів та Правила користування мобільним зв’язком під час освітнього процесу. 

6.5 Забезпечувати формування в учнів загальних правил етикету, поведінки в 
суспільстві, громадських місцях тощо. 

6.6 Забезпечити ознайомлення учнів та їхніх батьків (під підпис) про те, що 
відповідальність за збереження мобільного телефону, відео, аудіо апаратури та інші цінні 
речі несе його власник. 

7.  Педагогічним працівникам: 
7.1 Наставництвом та особистим прикладом сприяти формуванню в учнів загальних 

правил етикету, поведінки в суспільстві, громадських місцях та відповідного зовнішнього 
вигляду. 

7.2 Сприяти створенню відповідного виховного середовища в закладі, активно 
проводити індивідуальні виховні бесіди відповідно до власної компетенції. 

8. Адміністрації, викладачам та майстрам виробничого навчання керуватися 
Статутом, „Правилами внутрішнього трудового розпорядку училища”, Єдиними 
педагогічними вимогами до учнів,  „Положенням про порядок чергування під час 
навчального процесу працівників та учнів ”. 

9. Адміністрації, черговому майстру виробничого навчання, керівникам груп  
щоденно проводити перевірку відвідування та зовнішнього вигляду учнів. 

10. До порушників вимог цього наказу застосовувати заходи дисциплінарного 
впливу. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор        Людмила МИХЛИК 
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