
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 драўнінай»
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і прыѐмы 
працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Пілаванне ў стусле з
абмежавальнікам

 Знаѐмства з абсталяваннем сталярнай майстэрні
 Вывучэнне правілаў паводзін і бяспекі на занятках
у сталярнай майстэрні
 Фарміраванне ведаў аб прызначэнні і прыладзе
сталярнага варштата, размяшчэнне на ім
інструментаў і матэрыялаў
 Вывучэнне інструментаў і прыстасаванняў для 
пілавання ў стусле, іх прызначэння і прылады
 Вывучэнне правілаў бяспечнай працы пры
пілаванні і шліфоўцы
 Фарміраванне ўяўленняў і ведаў аб пародах 
драўніны і іх уласцівасцях, матэрыялах з драўніны
 Практыкаванні ў замацаванні стусла ў заціску
варштата
 Выкананне пілавання ў стусле з абмежавальнікам
 Зачыстка дэталей шліфавальнай скуркай
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае настаўнік

V Выпілоўванне
лобзікам

 Фарміраванне ведаў аб прызначэнні і прыладзе
лобзіка
 Знаѐмства з выпіловачным столікам, спосабам яго
мацавання да варштата
 Вывучэнне правілаў бяспечнай работы з лобзікам
 Вывучэнне прызначэння, прылады шыла, правілаў
бяспечнай працы з ім
 Знаѐмства са спіральнымі свердзеламі, калаўротам, 
яго прызначэннем і прыладай
 Вывучэнне правілаў бяспечнай працы пры свідраванні
 Знаѐмства з капіявальнай паперай, правіламі
перакладу малюнка з яе прымяненнем
 Практыкаванні ў падборы фанеры для выпілоўвання
 Практыкаванні ў прасвідраванні адтулін ва ўнутраных
контурах вырабаў
 Выкананне вырабаў з выпілоўваннем па ўнутраным і
вонкавым контурах
Зачыстка шліфавальнай скуркай вырабаў, аздабленне
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Клас Асноўныя 
тэхналагічныя 

аперацыі і 
прыѐмы працы

Метадычныя прыѐмы, якія выкарыстоўвае 
настаўнік

V Выпальванне  Знаѐмства з прыладай прыбора для выпальвання
 Вывучэнне правілаў бяспечнай працы з
электравыпальвальнікам
 Вывучэнне правілаў арганізацыі працоўнага месца
пры выпальванні
 Практыкаванні ў падборы фанеры для 
выпальвання, яе зачыстцы шліфавальнай скуркай
 Паўтарэнне правілаў перакладу малюнка праз
капіравальную паперу
 Знаѐмства са спосабамі апрацоўкі капіравальнай
паперы (зняцце лішняй фарбы)
 Практыкаванні ў выпальванні на ўзорах
 Выкананне вырабаў спосабам выпальвання па 
контуры малюнка
 Размалѐўванне атрыманых 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. Шинкаренко, В.А. Трудовое обучение : учебное пособие
для 5-го класса 1-го отделения вспомогательной школы с русским
языком обучения: для работы в классе / В.А. Шинкаренко, - 2-е
изд., перераб. – Минск: Народная асвета, 2017. – 106 с.: ил.
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