
 

 

         

 

   

План  роботи лекторію 

« За здоровий спосіб життя» 

ДНЗ «Регіональний центр професійної                                                                                            

освіти  швейного виробництва та сфери   послуг Харківської області» 

на 2021/2022 н.р. 

№ 

п/п 

Тема Дата Відповідальний відмітка 

про 

виконан

ня  

1.  Місячник пропаганди 

здорового способу життя та 

профілактики шкідливих 

звичок 

01.09-30.09 

2021 

Заступник директора з 

НВхР Наталія 

ЯЛОВЕНКО 

 

2.  Бесіда «Шкідливі звички: як 

розпізнавати й запобігати»         

13.09.2021  Лектор Благодійного 

фонду «Спасіння дітей 

і підлітків України  від 

наркотиків» Ірина 

МИСЛАВСЬКА 

 

3.  Бесіда «Наркотичні речовини і  

їх вплив на організм підлітка» 

20.09.2021  Лектор Благодійного 

фонду «Спасіння дітей 

і підлітків України  від 

наркотиків» Ірина 

МИСЛАВСЬКА 

 

4.  Бесіда «Охорона праці жінок 

та підлітків» 

04.10.2021 Інженер з охорони 

праці Наталія 

ПОПОВА 

 

5.  Цикл бесід «Наркоманія у 

молодіжному середовищі » 

Жовтень 2021 

Щопонеділка  

Лектор Благодійного 

фонду «Спасіння дітей 

і підлітків України  від 

наркотиків» Ірина 

МИСЛАВСЬКА 

 

6.  Профілактичні бесіди з метою 

запобігання поширенню 

короновірусної 

хвороби(СОVID-19) 

Щовівторка   Медична сестра 

Наталія 

ЄМЕЛЬЯНОВА  

 

7.  Бесіда « Підлітковий 

алкоголізм»       

ІV тиждень 

листопада 

2021 

Спеціалісти міського 

центру соціальних 

служб «Довіра» 

 

8.  Бесіда «Вплив тютюнопаління 

на організм підлітка» 

13.12.2021 Спеціалісти міського 

центру соціальних 

 



служб «Довіра» 

9.  Бесіда «Вплив алкоголю на 

організм майбутньої матері»  

В рамках клубу «Між нами , 

дівчатами»    

20.12.2021 Спеціалісти міського 

центру соціальних 

служб «Довіра» 

 

10.  Лекція «Раннє статеве життя . 

Ризики і наслідки»      

16.12.2021 Спеціалісти 

благодійного фонду 

«Творити благо» 

 

11.  Бесіда «Здоровий спосіб  

життя – запорука 

психологічного здоров’я» 

18.01.2022 Соціальний педагог 

Тетяна 

АФАНАСЬЄВА    

 

12.  Лекція «Репродуктивне 

здоров’я молодої людини» 

17.02.2022 Спеціалісти 

благодійного фонду 

«Творити благо» 

 

13.  Бесіда  «Гігієна дівчинки - 

підлітка » в рамках клубу 

«Між нами,дівчатами» 

24.02.2022 Вихователь Наталія 

ФЕНДРИКОВА    

 

14.  Бесіда «Інфекції , що 

передаються статевим 

шляхом» в рамках клубу «Між 

нами , дівчатами» 

15.03.2022 Медична сестра 

Наталія 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

15.  Бесіда «Активна фізична 

діяльність і спорт  проти 

серцево-судинних 

захворювань» 

04.04.2022 Медична сестра 

Наталія 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

16.  Бесіда «Безпека 

життєдіяльності. Фактори, які 

впливають на здоров’я і 

самопочуття людини» 

28.03.2022 Інженер з охорони 

праці Наталія 

ПОПОВА 

 

17.  Лекція «Паління та твої 

майбутні діти» 

(засідання в клубі «Між нами , 

дівчатами») 

12.04.2022 Медична сестра 

Наталія 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

18.  Лекція «Стать та статеві 

відносини» в рамках клубу 

«Між нами,дівчатами» 

28.04.2022 Медична сестра 

Наталія 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

19.  Тренінг «Профілактика 

алкоголізму і тютюнопаління» 

17.05.2022 Соціальний педагог 

Тетяна 

АФАНАСЬЄВА 

 

20.  Бесіда «Кримінальний кодекс  

про захист життя та здоров’я  

особи» 

26.05.2022 юрисконсульт  

Віктор 

МАКСИМОВИЧ 

 

21.  Лекція  «Профілактика 

вживання енергетичних і 

алкогольних напоїв» 

06.06.2022 Спеціаліст  

благодійного фонду 

«Творити благо» 
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