
Сячкоўская  Лідзія  Рыгораўна, 
старшы выкладчык 
кафедры спецыяльнай педагогікі
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1. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным 
навучанні ў I-V класах першага аддзялення 
дапаможнай школы «Работа з тэкстыльнымі  
матэрыяламі»
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае настаўнік

V Матэрыялазнаў
ства

 Фарміраванне ўяўленняў і ведаў аб відах тэкстыльных
валокнаў
 Паведамленне кароткіх пазнавальных звестак аб
вытворчасці тканіны
 Выкананне лабараторна-практычных работ:
- вызначэнне пярэдняга і сподняга боку тканіны,
- выраб узораў палатнянага перапляцення

V Шыццѐ па 
гатовым кроі

 Паўтарэнне правілаў арганізацыі рабочага месца і
тэхнікі бяспекі пры шыцці і вышыванні
 Практыкаванні ў падборы нітак для шыцця і вышывання
 Практыкаванні ў выкананні на ўзорах:
- фастрыгавальнага шва, - шва ў падгібку з закрытым 
зрэзам, - пецельнага шва
 Шыццѐ вырабаў з ужываннем: - фастрыгавальнага шва, -
шва ў падгібку з закрытым зрэзам, - пецельнага шва
 Выкананне на вырабах швоў для ўпрыгожвання
(сцябліністы, крыжападобны)
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае настаўнік

V Выкананне
вырабаў па 
выкрайкі

 Фарміраванне ўяўленняў і ведаў аб выкрайцы
(інструменты і матэрыялы для яе выканання, лініі
чарцяжа, абазначэнне памераў…)
Выраб чарцяжа квадратнай і прамавугольнай
формы
Практыкаванні ў падрыхтоўцы тканіны да 
раскрою
Раскрой тканіны па выкрайцы (- па гатовай , - па
самастойна складзенай)
Раскрой вырабу па выцягнутых нітках
Выкананне на вырабах швоў для ўпрыгожвання
(тамбурны)
Афармленне краю сурвэткі (выкананне махроў)
Выкананне вільготна-цеплавой апрацоўкі
швейных вырабаў
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Рамонт адзення Знаѐмства з відамі работ па рамонце адзення: 
прышыванне гузікаў, прышыванне вешалкі, 
рамонт па распоратым шве і разарваным месцы, 
накладанне латы, штопка
Практыкаванні ў падборы гузікаў і нітак, 
падрыхтоўцы бялізны і адзення да рамонту
Прышыванне гузікаў
Практыкаванні ў падборы і прышыванні
вешалкі
Выкананне рамонту адзення па распоратым шве 
і разарваным месцы (фастрыгавальным, касым
абмѐтачным швом)
Практыкаванні ў прасаванні швейных вырабаў
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Машыназнаўства  Паведамленне тэхнічных звестак аб прыладзе
нажной швейнай машыны (прывадны, перадатачны
і працоўны механізмы, іх узаемадзеянне)
 Вывучэнне правілаў арганізацыі рабочага месца
пры рабоце на нажной швейнай машыне
 Практычнае знаѐмства з рабочай паставай
падчас працы
 Вывучэнне правілаў бяспекі працы пры рабоце
на нажной швейнай машыне
 Практыкаванні ў падрыхтоўцы машыны да 
працы
 Практыкаванні ў намотванні ніткі на шпульку; 
запраўка верхняй і ніжняй нітак
 Выкананне папярэдніх азнаямленчых
практыкаванняў (радок па прамых і закругленых
лініях з ніткай: - па паперы, - па тканіне)
 Выкананне ўзораў фастрыгавальнага шва
 Выкананне ўзораў шва з падгінаннем, з
закрытым зрэзам
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Шыццѐ на нажной
швейнай машыне

 Паўтарэнне правілаў арганізацыі
працоўнага месца і правілаў бяспекі працы
пры рабоце на нажной швейнай машыне
 Паведамленне кароткіх звестак аб
тканінах для рэкамендуемых вырабаў
 Знаѐмства з канструкцыяй выконваемых
вырабаў
Выкананне практычных работ: раскрой 
тканіны па гатовай выкрайцы
 Шыццѐ вырабаў з ужываннем
фастрыгавальнага шва
 Шыццѐ вырабаў з ужываннем шва ў
падгібку з закрытым зрэзам
 Прасаванне выкананых вырабаў
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1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов

первого отделения вспомогательной школы с русским языком
обучения [Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь.
– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813. –
Дата доступа: 08.02.2016.

2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод.
пособие для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и
рус. яз. обучения / В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ,

2013. – 103 с.

3. Шынкарэнка, У. А. Працоўнае навучанне: вучэб. дапам. для
5-га кл. 1-га аддз-ня дапам. шк. з бел. мовай навучання /
У. А. Шынкарэнка. – Мінск : Нар. асвета, 2009. – 79 с.РЕ
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