
План работы 
бацькоускага ушверсггэта 
на 2022/2023 учебный год

№ Тэмы заняткау Адказныя Час
правядзення

Месца
правядзення

1 цыкл
(для бацькоу навучэнцау I ступеш агульнай сярэдняй адукацьп)

1 1-я сеЫя «Як наеучыцъ сваё дзщя жыцъ у  свеце людзей» 
(прававая гасцёуня)
Выхаванне культуры паводзш i павап да людзей у вучняу. 
Фарм1раванне правшау паводзшау i добрых манер. 
Культура асобы: культура знешнасщ, знос1н, гаворю. 
Эфектыуныя знос1ны: асноуныя складн1к1

Калюта Е.Е. (загадчык кафедры 
прававых ведау), Драздова В.А., 
HoBiK Т.А. (настаун1к1 
пачатковых класау)

21.10.2022
16.00-17.00

Кабшет 
№3/У кладка 
«У дапамогу 
бацькам.1-4 
класы»

2 2-я сейя «Jlcixanaziчныя i физ 1ялаг1 чныя асаблгвасщ 
малодшых школъшкау» (круглы стол)
Спецыфжа развщця успрымання, yBari, памящ, мыслення 
у малодшых школьн1кау. Асабл1васщ м]>касобасных 
знос1н. Самаацэнка малодшых школьнлкау

Марчык JI.H. (загадчык кафедры 
5'зроствай педагопк1), Марчык 
Т.П., Насытка С.У. (настаушю 
пачатковых класау)

16.12.2022
16.00-17.00

Каб1нет 
№3/У кладка 
«У дапамогу 
бацькам.1-4 
класы»

3 3-я сесгя «Кнш у  жыцщ школътка» (адкрыты мгкрафон) 
Стауленне дз1цяц1 да вучэбнай i мастацкай л1таратуры. Як 
захаваць любоу да KHiri пры 1нфармацыйнай перагрузцы у 
сучасным свеце

Брэль А.Б. (загадчык кафедры 
педагопю), Драздова В.А., Новж 
Т.А. (настаун1к1 пачатковых 
класау), Кшга А.У. (б1бл1ятэкар)

17.02.2023
16.00-17.00

\

Кабшет
№3/У:кладка «У 
дапамогу 
бацькам. 1 -4 
класы»
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4 4-я cecin «Уплыу сямЧ на эмацыйны стан дзщящ» (лекцыя) 
Сямейны дабрабыт i сямейнае няшчасце. Фактары, 
прычыны i шды катары сямейнага недабрабыту. Сем'1 са 
схаванай формай няшчасця. Уплыу унутрысямейных 
адносш на развщцё асобы i ncixinHae здароуе дз!цящ

Кн1га А.У. (загадчык кафедры 
канструктыунага узаемадзеяння), 
Марчык Т.П., Насытка С.У. 
(настаушю пачатковых класау)

20.04.2023
16.00-17.00

Кабшет 
№3/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам.1-4 
класы»

2 цыкл
(для бацькоу навучэнцау II ступеш агульнай сярэдняй адукацьп)

1 1-я сеыя «Фарм1раванне здаровага ладу жыцця: шкодныя 
звычт i як iM супрацъстаяцъ. Адказнасцъ падлеткау» 
(прававая гасцёуня)
Падлеткавы узрост фактар рызыю узшкнення шкодных 
звычак i залежнасцяу. Фарм1раванне у падлеткау 
патрэбнасщ у здаровым ладзе жыцця, адказнасц1 за сваё 
здароуе. Праф1лактыка шкодных звычак. Адказнасць 
падлеткау за ужыванне наркатычных i пс1хатропных 
рэчывау, курэнне, за распщцё спгртных напояу

Калюта Е.Е. (загадчык кафедры 
прававых ведау), Карнялюк В.М. 
(KipayHiK па ф1з1чнаму 
выхаванню), Бушук Н.Ю. 
(класны KipayHiK 5 класа)

21.10.2022
17.00-18.00

Кабшет 
№ 12/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам. 5-9 
класы»

2 2-я сеЫя «Пправты паводзт з падлеткам1: асаблгвасщ 
пераходнага узросту» (круглы стол)
Жыццё сямЧ з дз1цем-падлеткам: барацьба прынцыпау або 
noniyKi кампрам1сау. Пс1халапчны кл!мат у сям'!. 
Бацькоусю аутарытэт. Як яго набыць i як не страцщь. 
Прав1лы узаемадзеяння з падлеткам

Марчык Л.Н. (загадчык кафедры 
узроствай педагопю), Скобля 
Ю.М. (класны KipayHiK 6 класа), 
1мховж Н.А. (класны KipayHiK 7 
класа)

16.12.2022
17.00-18.00

Кабшет 
№ 12/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам. 5-9 
класы»

3 3-я сесгя «Культура паводзт у  канфлттных стуацыях»
(адкрыты мтрафон)
Паняцце “канфл1кт”. Сямейныя CBapKi i канфшкты. Развод 
як “психотравмирующий” фактар. Наступствы разводу 
мужа i жонк! i дзяцей. Сямейныя канфл^кты у дыядзе 
«бацьк1-дзе!и», прычыны ix узн1кнення. Стратэги

Брэль А.Б. (загадчык кафедры 
педагопю), Карнялюк В.М. 
(класны KipayHiK 8 класа), Кароза 
Т.У. (класны KipayHiK 9 класа)

17.02.2023
17.00-18.00

Кабшет 
№ 12/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам. 5-9 
класы»
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паводзшау у канфлшце, спосабы пераадолення 
прафшактыка дз1цяча-бацькоусюх канфлштау. Школьныя 
канфлжты. Культура паводзш дарослых i дзяцей пры 
узшкненш школьных канфлжтау

!

4 4-я сейя “Дзщя сярод аднагодкау ” (лекцыя)
Дзщячы калектыу i яго значэнне у развщщ асобы 
школьшка. Патрэбы дз1цящ у прызнанш самарэал1зацьй. 
Праблемы лщарства. Развщцё здольнасщ да 
супрацоунщтва як перадумова паспяховасщ у жыцщ. Як 
дапамагчы дзщящ у наладжванш аднос1н з аднагодкам!

Кшга А.У. (загадчык кафедры 
канструктыунага узаемадзеяння), 
Бушук Н.Ю. (класны KipayHiK 5 
класа), Скобля Ю.М. (класны 
KipayHiK 6 класа)

20.04.2023
17.00-18.00

Кабшет 
№ 12/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам. 5-9 
класы»

3 цыкл
(для бацькоу навучэнцау III ступеш агульнай сярэдняй адукацьп)

1 1-я сесйя “Здароуе — гэта жыццё ” (праеавая гасцёуня) 
Фактары рызыю для здароуя сучаснай моладз1. Праблема 
здаровага харчавання. Захапленне дыетамк Г1падынам1я- 
праблема сучасных маладых людзей. Стрэс i яго уплыу на 
здароуе. Захаванне здароуя i прав1лы здаровага ладу 
жыцця. Рэжым дня. Шкодныя звычю.Адказнасць 
падлеткау за ужыванне наркатычных i пс1хатропных 
рэчывау, курэнне, за распщцё сп1ртных напояу

Калюта Е.Е. (загадчык кафедры 
прававых ведау), Карнялюк В.М. 
(KipayHiK па ф1з1чнаму 
выхаванню), Чабацько С.С. 
(класны KipayHiK 10 класа)

21.10.2022 
18.00 — 19.00

Кабшет 
№9/У кладка 
«У дапамогу 
бацькам. 10- 
11 класы»

2 2-я сейя “Як дапамагчы старшакластку набыцъ 
упэуненасцъ у  сабе? ” (круглы стол)
Уплыу сарамл1васщ i няупэуненасц1 на навучальныя 
nocnexi старшакласн1ка. Шлях! пераадолення сарамл1васщ 
i няупэуненасц1 старшакласн1ка дома i у школе

Марчык JI.H. (загадчык кафедры 
узроствай педагопю), Кшга А.У. 
(класны KipayHiK 11 класа)

16.12.2022
18.00-19.00

Кабшет 
№9/У кладка 
«У дапамогу 
бацькам. 10- 
11 класы»

3 3-я сейя “Як дапамагчы старшакластку у  прафесшным 
самавызначэнт? ” (адкрыты мжрафон)

Брэль А.Б. (загадчык кафедры 
педагопю), Чабацько С.С. 
(класны KipayHiK 10 класа)

17.02.2023
18.00-19.00

Кабшет 
№9/У кладка 
«У дапамогу
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Вызначэнне прафесшных схшьнасцей i здольнасцей 
старшакласшкау. Фактары, яюя уплываюць на выбар 
прафеси. Роля бацькоу у працэсе выбару прафесп i 
самавызначэнш старшакласшка. Прыярытэты 
старшакласшкау у выбары прафесИ. Дапамога 
старшакласшкам у выбары будучай прафесЛ

\

бацькам. 10- 
11 класы»

4 4-я сейя “Як зберагчы дзщя ад залежнасцяу? ” (лекцыя) 
Залежнае паводз1ны, яго прычыны, фактары рызыю. 
Фарм1раванне залежнасц1. В1ды пагроз, яюя уяуляюць 
небяспеку для жыцця, ф1з1чнага, ncixi4Hara i маральнага 
здароуя паунавартаснага разв1цця старшакласн1ка. 
1нтэрнэт-залежнасць. Шлях1’праф1лактыю i пераадолення

Кн1га А.У. (загадчык кафедры 
канструктыунага узаемадзеяння), 
Калюта А .Я. (педагог сацыяльны)

20.04.2023
18.00-19.00

Кабшег 
№9/Укладка 
«У дапамогу 
бацькам. 10- 
11 класы»

УЗГОДНЕНА 
Намесшк дырэктара 
па выхаваучай рабоце

_______А.А.Фядотава
10.10.2022 г.
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