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ЗАЦВЯРДЖАЮ  

Дырэктар школы 

_________Н.М.Сідарук 

30.09.2020 

 

План работы 

бацькоўскага ўніверсітэта  

на 2020/2021 навучальны год 

№ Тэмы заняткаў Адказныя  

Дата, час 

правядзенн

я 

Месца правядзення 

1 ЦЫКЛ 

(ДЛЯ БАЦЬКОЎ НАВУЧЭНЦАЎ 1 СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ) 

1 1-я сесія “Правы дзіцяці – абавязкі 

бацькоў” (круглы стол) 

Знаёмства бацькоў з наступствамі 

правапарушэнняў з пункту гледжання 

закона і з пункту гледжання маралі. 

Адказнасць законных прадстаўнікоў за 

выхаванне непаўналетніх дзяцей. 

Адміністрацыйная і крымінальная 

адказнасці непаўналетніх і іх бацькоў. 

Тыповыя цяжкасці бацькоў, якія ўзнікаюць 

у ходзе паўсядзённай практыкі сямейнага 

выхавання 

Калюта А.Я. (загадчык 

кафедры прававых 

ведаў), Новік Т.А., 

Драздова В.А. (настаўнікі 

пачатковых класаў)  

19.11.2020 

16.00 – 17.00 

Кабінет №3/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 
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2 2-я сесія “Здаровая сям’я – здаровае 

дзіця” (адкрыты мікрафон) 

Фарміраванне ўменняў і навыкаў здаровага 

ладу жыцця дзяцей. Спорт у жыцці бацькоў 

і дзяцей. Асноўныя правілы здаровага ладу 

жыцця  

Марчык Л.М. (загадчык 

кафедры узроставай і 

сямейнай псіхалогіі), 

Насытка С.У., Марчык 

Т.П. (настаўнікі 

пачатковых класаў) 

28.01.2021 

16.00 – 17.00 

Кабінет №3/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

3 3-я сесія “Працоўнае выхаванне дзяцей у 

сям'і” (дзелавая гульня) 

Выхаванне ў працы. Роля сям’і ў развіцці 

працаздольнасці вучняў. Як навучыць 

сучаснага вучня працаваць 

Брэль А.Б. (загадчык 

кафедры педагогікі), 

Новік Т.А., Драздова 

В.А. (настаўнікі 

пачатковых класаў)  

01.03.2021 

16.00 – 17.00 

Кабінет №3/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

4 4-я сесія “Як бацькі могуць дапамагчы 

дзіцяці вучыцца” 

Захаванне рэжыму дня – важная ўмова 

паспяховай вучобы дзіцяці. Кантроль 

бацькоў за выкананнем хатніх заданняў 

школьнікаў. Тыповыя памылкі бацькоў у 

арганізацыі вучэбнага працэсу дзіцяці  

Кніга А.У. (бібліятэкар), 

Насытка С.У., Марчык 

Т.П. (настаўнікі 

пачатковых класаў) 

25.05.2021 

16.00 – 17.00 

Кабінет №3/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

2 ЦЫКЛ 

(ДЛЯ БАЦЬКОЎ НАВУЧЭНЦАЎ 2 СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ) 

1 1-я сесія “Правы дзіцяці – абавязкі 

бацькоў” (круглы стол) 

Знаёмства бацькоў з наступствамі 

правапарушэнняў з пункту гледжання 

закона і з пункту гледжання маралі. 

Калюта А.Я. (загадчык 

кафедры прававых 

ведаў), Фядотава А.А. 

(класны кіраўнік 5 класа), 

19.11.2020 

17.00 – 18.00 

Кабінет №11/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 
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Адказнасць законных прадстаўнікоў за 

выхаванне непаўналетніх дзяцей. 

Адміністрацыйная і крымінальная 

адказнасці непаўналетніх і іх бацькоў. 

Тыповыя цяжкасці бацькоў, якія ўзнікаюць 

у ходзе паўсядзённай практыкі сямейнага 

выхавання 

Бабрыцкі Д.А. (класны 

кіраўнік 6 класа) 

2 2-я сесія “Прафілактыка праблемных 

паводзін падлеткаў” (форум-тэатр) 

Паводзіны падлеткаў. Формы 

аддыктыўных (залежных) паводзін 

падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія 

і інш.). Прычыны залежных паводзін. 

Прафілактыка залежнасцяў у падлеткавым 

асяроддзі. Роля бацькоў у папярэджанні 

“шкодных” паводзін падлеткаў. 

Марчык Л.М. (загадчык 

кафедры узроставай і 

сямейнай псіхалогіі), 

Кароза Т.У. (класны 

кіраўнік 7 класа), 

Чабацько С.С. (класны 

кіраўнік 8 класа) 

28.01.2021 

17.00 – 18.00 

Кабінет №11/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

3 3-я сесія “Сям’я як персанальнае 

мікраасяроддзе жыцця і развіцця дзіцяці” 

(занятак з элементамі трэнінгу) 

Маральныя і культурныя каштоўнасці 

сям’і. Дзіця і задавальненне яго патрэбаў ў 

сям’і. Псіхолага-педагагічныя фактары 

развіцця і выхавання дзіцяці ў сям’і. Тыпы 

сямейнага выхавання і іх характарыстыка. 

Праблемы маральнага выхавання дзяцей у 

Брэль А.Б. (загадчык 

кафедры педагогікі), 

Фядотава А.А. (класны 

кіраўнік 5 класа), 

Бабрыцкі Д.А. (класны 

кіраўнік 6 класа) 
 

01.03.2021 

17.00 – 18.00 

Кабінет №11/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 
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сям’і. Маральныя традыцыі і звычаі. 

Каштоўнасці сям’і як аснова выхавання 

дзіцяці. 

4 4-я сесія “Бяспека падлеткаў у сетцы 

Інтэрнэт” (адкрыты мікрафон) 

Віртуальная рэальнасць: магчымасці і 

небяспекі. Асноўныя правілы 

медыябяспекі для бацькоў і падлеткаў. 

Прафілактыка Інтэрнэт-рызык. Як 

зберагчы вучня ад небяспекі ў сацыяльных 

сетках 

Кніга А.У. (бібліятэкар), 

Кароза Т.У. (класны 

кіраўнік 7 класа), 

Чабацько С.С. (класны 

кіраўнік 8 класа) 

25.05.2021 

17.00 – 18.00 

Кабінет №11/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

3 ЦЫКЛ 

(ДЛЯ БАЦЬКОЎ НАВУЧЭНЦАЎ 3 СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ) 

1 1-я сесія “Правы дзіцяці – абавязкі 

бацькоў” (круглы стол) 

Знаёмства бацькоў з наступствамі 

правапарушэнняў з пункту гледжання 

закона і з пункту гледжання маралі. 

Адказнасць законных прадстаўнікоў за 

выхаванне непаўналетніх дзяцей. 

Адміністрацыйная і крымінальная 

адказнасці непаўналетніх і іх бацькоў. 

Тыповыя цяжкасці бацькоў, якія ўзнікаюць 

у ходзе паўсядзённай практыкі сямейнага 

выхавання 

Калюта А.Я. (загадчык 

кафедры прававых 

ведаў), Бушук Н.Ю. 

(класны кіраўнік 10 

класа) 

19.11.2020 

18.00 – 19.00 

Кабінет №10/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 
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2 2-я сесія “Як зберагчы падлетка ад 

насілля і жорскасці” (форум-тэатр) 

Насілле, жорскасць і бяспека нашых 

дзяцей. Віды насілля. Аналіз праблемных 

сітуацый. Прафілактыка асноўных рызык. 

Асаблівасці віктымных паводзін (паводзін 

“ахвяры”) 

Марчык Л.М. (загадчык 

кафедры узроставай і 

сямейнай псіхалогіі), 

Імховік Н.А. (класны 

кіраўнік 11 класа)  

28.01.2021 

18.00 – 19.00 

Кабінет №10/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

3 3-я сесія “Прафесійная арыентацыя 

старшакласнікаў. Як дапамагчы падлетку 

выбраць прафесію? ” 

Прафесійныя намеры і магчымасці 

навучэнцаў. Уплыў сям’і на выбар прафесіі 

падлеткам. Як бацькі могуць падтрымаць 

дзіця пры выбары прафесіі?  

Брэль А.Б. (загадчык 

кафедры педагогікі), 

Бушук Н.Ю. (класны 

кіраўнік 10 класа) 

01.03.2021 

18.00 – 19.00 

Кабінет №10/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 

4 4-я сесія “Роля сям’і ў фарміраванні 

рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і 

дзяўчат” 

Рэпрадуктыўнае здароўе юнакоў і дзяўчат. 

Фактары рызыкі для рэпрадуктыўнага 

здароўя. Умовы захавання 

рэпрадуктыўнага здароўя. Адносіны паміж 

юнакамі і дзяўчатамі, любоў і сэксуальныя 

адносіны. Рызыкоўныя паводзіны моладзі. 

Незапланаваная цяжарнасць і аборт. 

Прафілактыка ЗППП. Стыль жыцця і 

Кніга А.У. (бібліятэкар), 

Імховік Н.А. (класны 

кіраўнік 11 класа) 

25.05.2021 

18.00 – 19.00 

Кабінет №10/ 

Укладка “Бацькам” 

на афіцыйным сайце 

установы адукацыі 
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рэпрадуктыўнае здароўе моладзі. Уплыў 

сямейнага выхавання на фарміраванне ў 

падлеткаў каштоўнасці рэпрадуктыўнага 

здароўя 

 

 

 

 

 

 

 

УЗГОДНЕНА  

Намеснік дырэктара  

па выхаваўчай рабоце  

______________ А.А.Фядотава 

29.09. 2020 


