
Сячкоўская Лідзія Рыгораўна, 
старшы выкладчык
кафедры алігафрэнапедагогікі
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1. Задачы працоўнага навучання вучняў з 
інтэлектуальняй недастатковасцю.

2. Сістэма працоўнай падрыхтоўкі вучняў I–X класаў.

3. Этапы працоўнай падрыхтоўкі.
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 павышэнне ўзроўню матывацыі вучэбна-працоўнай 
дзейнасці;

 фарміраванне неабходных у працы станоўчых якасцей 
асобы ;

 фарміраванне звычкі да працы і працоўнай вынослівасці;

 фарміраванне ведаў, неабходных для ўсвядомленага і 
бяспечнага выканання вывучаемых тэхналагічных 
аперацый;

 засваенне вывучаемых тэхналагічных аперацый;

 развіццѐ ўменняў арыентавацца ў заданні, планаваць і 
кантраляваць яго выкананне;

 падрыхтоўка вучняў да выбару прафесіі і забеспячэнне 
прафесійнага самавызначэння.
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 вучэбныя заняткі па працоўным навучанні;

 вучэбныя заняткі па асобных раздзелах вучэбнага прадмета 
«Сацыяльна-бытавая арыенціроўка»;

 факультатыўныя заняткі працоўнай накіраванасці;

 грамадска карысная праца у пазавучэбны час;

 працоўнае выхаванне на вучэбных занятках па розных 
вучэбных прадметах;

 гуртковая  і даследчая праца;

 экскурсіі, гутаркі, сустрэчы, вечары, конкурсы, выставы і 
іншыя мерапрыемствы ў пазавучэбны час; 

 працоўнае выхаванне ва ўмовах сям'і;

 прафарыентацыйная праца.
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 навучанне ў I–IV класах;

 навучанне ў V класе;

 навучанне ў VI–X класах.

Прафесійнае навучанне:
 у XI–XII класах першага аддзялення дапаможнай школы 

(класы паглыбленай сацыяльнай і прафесійнай
падрыхтоўкі);

 ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай адукацыі.
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 «Апрацоўка драўніны»;

 «Апрацоўка металаў»;

 «Апрацоўка тканінаў»;

 «Рамонтна-будаўнічыя працы ў побыце»;

 «Раслінаводства і жывѐлагадоўля» падразделы:

«Агародніцтва. Паляводства.»;

«Кветкаводства і азеляненне»;

«Жывѐлагадоўля»;

«Пладаводства».
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 «Апрацоўка харчовых прадуктаў»;

 «Рамѐствы» падраздзелы:

«Пляценне з вярбовай лазы»;

«Ручная вышыўка»;

«Разьба па дрэве»;

«Абутковая справа».

Для забеспячэння агульнапрацоўнай падрыхтоўкі вучняў
праграма прадугледжвае таксама вывучэнне раздзелаў
«Тэхнічная графіка», «Электрычнасць», «Прафесійнае
самавызначэнне».
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