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Працоўнае навучанне (тэхнічная праца)
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1; для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (акрамя гімназій))

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца : вучэб. дапам. для 9-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання / С. Я. Астрэйка [і інш.] ; пад рэд. С. Я. Астрэйкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

№ 
урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма, план вы
вучэння новага 

матэрыялу

Коль
касць 
га дзін

Мэты вывучэння тэмы Змест практычных 
работ вучняў

Матэ
рыял 

вучэб
нага 
дапа

мож ні ка

1 2 3 4 5 6

1. Апрацоўка драўніны (15 г)

1—2 Сучасныя ві ды 
ап  рацоўкі драў
ніны
1) Агульныя зве-
ст кі аб сучасных 
відах апрацоўкі 
драўніны, су-
часных тэх на ла-
гічных машынах 
для апрацоўкі 
драў ніны.
2) Ручныя эле-
к тры фі ка ваныя 
ін струменты для 
апра цоўкі драў-
ніны: віды, во-
бласць пры мя -

2 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб сучасных 
відах апрацоўкі драўніны (гідратэрмічнай, меха-
нічнай і інш.), асаблівасцях і сферы іх прымянення, 
тэхналагічных машынах для апрацоўкі драўніны; 
відах ручных электрыфікаваных інструментаў 
для апрацоўкі драўніны, сферы іх прымянення, 
аб агульным устройстве, асаблівасцях канструкцыі, 
прыёмах работы;
на ўзроўні разумення: прызначэнне ручных эле-
ктрыфікаваных інструментаў для апрацоўкі драў-
ніны (прамалінейнага і крывалінейнага пі ла ван-
ня, стругання, свідравання, фрэзеравання, шлі фа-
вання), прыёмы падрыхтоўкі электры фі ка ванага 
інструмента да работы.
Вучні павінны ўмець: 
чытаць інструкцыю па эксплуатацыі ручнога элек-

Вывучэнне ўстрой-
ства ручных эле-
ктры фікаваных ін-
стру ментаў для ап-
ра цоўкі драўніны, 
засваенне прыёмаў 
пад рых тоў кі да ра-
боты і пры ё маў ра-
бо ты (на прыкладзе 
руч нога эле к трыч-
нага лобзіка, ручной 
эле ктрыч най дрылі, 
руч ной шлі фаваль-
най ма шыны (на вы-
бар))

§ 1—51

Працяг

1 2 3 4 5 6

нен ня, агуль нае 
ўстрой ства, прыё-
мы работы.
3) Эканомія матэ-
рыялаў і эле ктра-
энергіі

трыфікаванага інструмента, падбіраць ручны эле-
ктры фікаваны інструмент для работы, зыходзячы 
з яго прызначэння і тэхнічных характарыстык, чы-
таць маркіроўку і вызначаць асноўныя пара мет-
ры рэжучых інструментыў; на прыкладзе руч нога 
электрычнага лобзіка (электрычнай дрылі, шліфа-
вальнай машыны) падбіраць рэжучы інстру мент, 
наладжваць інструмент да работы, выконваць про-
стыя тэхналагічныя аперацыі з дапамогай руч нога 
электрыфікаванага інструмента.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
налагічных аперацый; прыёмамі выканання та чэння 
вонкавых канічных і фасонных паверхняў

3—7 Сталярныя злу
чэнні
1) Агульныя зве-
ст кі аб сталярных 
злучэннях (зро-
шч ванне, звяз ва-
нне, злу чэнне на 
шкан тах).
2) Інструменты 
і прыстасаванні 
для злучэння дэ-
талей з драў ніны.
3) Прыёмы злу-
чэння.

5 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб сталярных 
злучэннях, іх класіфікацыі; асаблівасцях злучэння 
па даўжыні (зрошчванне) і па канце (звязванне), 
спосабах звязвання і зрошчвання; вобласці выка-
рыстання;
на ўзроўні разумення: сутнасць паняццяў «звяз-
ванне», «зрошчванне»; правілы звязвання на гладкі 
кант; правілы зрошчвання (на прыкладзе злучэння 
«ластаўчын хвост»), правілы злучэння на шкантах.
Вучні павінны ўмець: 
выконваць злучэнні дэталей (зрошчванне, звя зван-
не); кантраляваць якасць выканання тэхна ла гіч ных 
аперацый; карыстацца абсталяваннем, ін стру мента-

Злучэнне дэталей 
зро шчваннем (звяз-
ваннем)

§ 6
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4) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры рабоце з ін ст-
ру ментамі і пры-
ста са ван нямі.
5) Якасць выка-
нання сталярнага 
злучэння

мі і прыстасаваннямі пры выкананні тэх на ла гічных 
аперацый.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
на лагічных аперацый; прыёмамі выканання тачэння 
вонкавых канічных і фасонных паверхняў

8—15 Тачэнне драўніны
1) Графічны ві да-
рыс дэталей ка-
ніч най і фасон-
най формы.
2) Паняцце кону-
с насці.
3) Прыёмы та-
чэн ня канічных 
і фа сонных па-
верх няў.
4) Інструменты 
і прыстасаванні 
для тачэння дэта-
лей на такарным 
станку.
5) Віды тачэння 
(чарнавы і чыста-
вы), асаблівасці 
іх выканання.

8 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб тэхна-
лагічных машынах для апрацоўкі драўніны; па-
верхнях тачэння (канічнай і фасоннай); утварэнні 
канічнай паверхні, відах фасонных паверхняў, іх 
канструктыўных элементах (валік, паясок, жалабок);
на ўзроўні разумення: паняцце конуснасці (поўны 
і ўсечаны конус), формулы разліку конуснасці, аба-
значэнне конуснасці на чарцяжах; аб асаблівасцях 
тачэння канічных і фасонных паверхняў вырабу; 
прызначэнне і прыёмы работы стамескамі; правілы 
кантролю памераў дэталі.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць віды паверхні вырабаў пры тачэнні; 
чытаць чарцяжы (эскізы) дэталей канічнай і фа-
соннай формы паверхні; распрацоўваць тэхна ла-
гіч ныя карты (вучэбныя) на выраб точаных дэта-
лей; падрыхтоўваць такарны станок да работы, уста-
наўліваць і замацоваўваць загатоўку; выконваць 
чарнавое і чыставое тачэнне вонкавых канічных

Тачэнне вонкавых 
ка нічных і фасонных 
па верхняў

§ 7

3
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6) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры тачэнні.
7) Якасць выка-
нання та чэння

і фасонных паверхняў; кантраляваць якасць вы ка-
нання тэхналагічных аперацый; карыстацца абста-
ляваннем, інструментамі і прыстасаваннямі пры 
выкананні тэхналагічных аперацый. 
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
на лагічных аперацый; прыёмамі выканання та чэння 
вонкавых канічных і фасонных паверхняў

2. Апрацоўка металаў (10 г)

16 Сучасныя ві ды  
апрацоўкі мета
лаў і сплаваў
1) Агульныя зве-
сткі аб сучасных 
відах апрацоўкі 
металаў і тэхна ла-
гічных машынах 
для апрацоўкі ме-
талаў.
2) Ручныя эле-
ктры фікаваныя 
інструменты для 
апрацоўкі ме-
талаў: віды, воб-
ласць пры мя нен-
ня, устрой ст ва, 
прыёмы ра боты.

1 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб сучасных 
відах апрацоўкі металаў і сплаваў (электрычная, 
механічная), іх асаблівасцях, вартасці і недахопах, 
вобласці прымянення, тэхналагічных машынах для 
апрацоўкі металаў, відах ручных электрыфікаваных 
інструментаў для апрацоўкі металаў і сплаваў, сферы 
іх прымянення, агульным устройстве, асаблівасцях 
канструкцыі, прыёмах работы з імі;
на ўзроўні разумення: прызначэнне ручных элек-
трыфікаваных інструментаў для апрацоўкі металаў 
і сплаваў (рэзкі, свідравання, шліфавання), прыёмы 
падрыхтоўкі электрыфікаванага інструмента да ра-
боты.
Вучні павінны ўмець:
чытаць інструкцыю па эксплуатацыі ручнога эле к-
тры фікаванага інструмента, падбіраць ручны эле-
ктрыфікаваны інструмент для работы зыходзячы 

Вывучэнне ўстрой-
ства эле кт ры фіка-
ваных ін стру мен таў  
для ап ра цоўкі мета-
лаў, асва енне пры-
ёмаў падрыхтоўкі 
ін струментаў да ра-
боты і пры ё маў ра-
бо ты з імі. Выву-
чэн не ўлас цівасцей 
кам па зі цыйных ма-
тэрыялаў

§ 8, 9

4
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3) Эканомія ма-
тэрыялаў і эле-
ктра энергіі

з яго прызначэння і тэхнічных характарыстык, чы-
таць маркіроўку рэжучага інструмента; пад рых тоў-
ваць інструмент да работы.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
налагічных аперацый

17—21 Тачэнне металаў
1) Падрыхтоўка 
та карна-вінта рэ-
з нага станка да 
работы: уста ноў-
ка разцоў, уста-
ноў ка і за ма ца-
ван не загатоўкі, 
уста ноў ка глы- 
біні рэ зан ня па 
лімбе.
2) Інструменты 
і прыстасаванні.
3) Тачэнне вон ка-
вай цылін дрыч-
най паверхні.
4) Падразанне 
тар цоў і ўступаў, 
сві д раванне ад-
ту лін.
5) Адразанне за-
га тоўкі.

5 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб тэхна-
лагічных машынах для апрацоўкі металаў і сплаваў, 
тэхналогіі тачэння маталаў і сплаваў на такарна-
вінтарэзным станку;
на ўзроўні разумення: прыёмы наладкі такарна-
вінтарэзнага станка, выбар рэжыму рэзання (уста-
ноўка глыбіні рэзання па лімбах папярочнай і па-
доўжанай падачы), прыёмы тачэння вонкавай цы-
ліндрычнай паверхні, падразанне тарцоў і ўступаў, 
свідравання на станку, адразання загатоўкі; пры-
значэнне і прыёмы работы такарнымі разцамі; пра-
вілы кантролю памераў дэталей.
Вучні павінны ўмець:
падрыхтоўваць такарна-вінтарэзны станок да ра-
боты (устанаўліваць такарныя разцы, замацоўваць 
загатоўку, устанаўліваць глыбіню рэзання па лімбах 
папярочнай і падоўжанай падачы); выконваць та-
чэнне вонкавых цыліндрычных паверхняў, пад ра-
занне тарцоў і ўступаў, адразанне загатоўкі; вы-
конваць свідраванне адтулін у загатоўцы на такарна-
вінтарэзным станку.

Тачэнне вонкавых 
цы ліндрычных па-
верхняў. Пад разанне 
тарцоў і ўступаў. 
Сві драванне ад ту-
лін. Адразанне за га-
тоўкі

§ 10, 11

5
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6) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры тачэнні

Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
на лагічных аперацый; прыёмамі тачэння вон ка вых 
цыліндрычных паверхняў

22 Разьбовыя злу
чэнні
1) Агульныя зве - 
сткі аб разь бо вых 
злучэннях, ві дах 
разьбы, іх пры-
значэнні.
2) Папярэджанне 
самар аскру ч ван-
ня разьбовага злу-
 чэн ня. 
3) Паняцце аб 
метрычнай разьбе 
і яе элементах.
4) Графічны ві да-
рыс разьбы і разь-
бовых злу чэнняў

1 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб разьбовых 
злучэннях, іх асаблівасцях, крапежных дэталях; ві-
дах разьбы, іх прызначэнні;
на ўзроўні разумення: паняцце аб метрычнай разьбе, 
яе элементах, умоўным абазначэнні (графічным 
відарысе) на чарцяжах, вобласці прымянення; ме-
ры папярэджання самараскручвання разьбовага 
злучэння. 
Вучні павінны ўмець:
адрозніваць віды разьбы; чытаць маркіроўку разьбы, 
вызначаць яе элементы.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
налагічных аперацый

Вывучэнне відаў 
разь бы і элементаў 
метрычнай разьбы

§ 12

23 Наразанне ўну
тра най разьбы
1) Наразанне 
ўну транай разьбы 
ўручную.

1 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб разьбовых 
злучэннях, інструментах для наразання ўнутранай 
разьбы;
на ўзроўні разумення: асаблівасці канструкцыі мет- 

Наразанне ўну тра-
най разьбы ўруч ную

§ 13

6
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2) Інструменты 
і пры стасаванні 
для наразання 
ўну транай разь бы.
3) Вызначэнне 
дыяметра сверд-
ла для адту лі ны 
і дыя метра стры-
жня пад разьбу.
4) Прыёмы на ра-
зання ўнутранай 
разьбы.
5) Дэфекты разь-
бы.
6) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры наразанні 
разь бы.
7) Якасць выка-
нання разьбы

чыка, правілы яго выбару; правілы выбару дыяметра 
свердла для наразання ўнутранай разьбы; прыёмы 
і правілы наразання ўнутранай разьбы; дэфекты 
разьбы, спосабы іх папярэджання і ліквідацыі.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць дыяметр свердла для выканання адтуліны 
для наразання ўнутранай разьбы, падбіраць метчык 
для работы, чытаць маркіроўку плашкі, вызначаць 
дэфекты разьбы.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
налагічных аперацый наразання ўнутранай разьбы 
ўручную

24 Наразанне вон
кавай разьбы
1) Наразанне во-
н кавай разьбы 
ўруч ную.
2) Інструменты 
і прыстасаванні

1 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб разьбовых 
злучэннях, інструментах для наразання вонкавай 
разьбы;
на ўзроўні разумення: асаблівасці канструкцыі пла-
шак, правілы іх выбару; правілы выбару дыяметра 
стрыжня для наразання вонкавай разьбы; прыёмы

Наразанне вонкавай 
разьбы ўручную. 
Збо р ка дэталей з ме-
та лаў з дапамогай 
разь бовага злучэння

§ 14
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для наразання во-
н кавай разьбы.
3) Прыёмы нара-
зання вонкавай 
разьбы.
4) Дэфекты разь-
бы.
5) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры наразанні 
разьбы.
6) Якасць выка-
нання разьбы 
і разь бовага злу-
чэн ня

і правілы наразання вонкавай разьбы; дэфекты разь-
бы, спосабы іх папярэджання і ліквідацыі.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць дыяметр стрыжня для наразання вон-
кавай разьбы, падбіраць плашку для работы, чытаць 
маркіроўку плашкі, вызначаць дэфекты разьбы; 
наразаць вонкавую разьбу ўручную з дапамогай 
плашкі.
Вучні павінны валодаць:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца, бяспечнымі 
прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі, 
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэх-
налагічных аперацый наразання вонкавай разьбы 
ўручную

25 Сучасныя кам па
зіцыйныя ма тэ
рыялы
1) Агульныя зве-
сткі аб сучасных 
кампазіцыйных 
матэрыялах.
2) Віды кампа-
зіцыйных матэ-
ры ялаў.
3) Уласцівасці 
кам пазіцыйных 
ма тэ рыялаў.
4) Прымяненне 
ў прамысловасці 
і ў быце 

1 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб кампа-
зіцыйных матэрыялах, іх атрыманні і вобласці пры-
мянення;
на ўзроўні разумення: сутнасць паняцця «кам па-
зіцыйны матэрыял», віды кампазіцыйных матэ ры-
ялаў (палімеры), іх уласцівасці.
Вучні павінны ўмець:
адрозніваць віды кампазіцыйных матэрыялаў, ад-
роз ніваць штучныя канструкцыйныя матэрыялы 
ад прыродных.
Вучні павінны валодаць:
бяспечнымі прыёмамі работы з абсталяваннем, ін-
струментамі, прыстасаваннямі і матэрыяламі 

Вывучэнне ўлас ці-
ва сцей кампа зі цый-
ных матэрыялаў

§ 15
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3. Рамонтныя работы ў быце (3 г)

26—28 Бытавыя  эле кт
раўста но вач ныя 
і элек тра тэхніч
ныя вырабы
1) Агульныя зве-
ст кі аб быта-
вых элект ра-
ў с т а  н о в а ч н ы х 
і электра тэ хніч-
ных вырабах (па-
даўжальнікі эле-
ктрычныя, штэп-
сельныя вілкі, 
вы клю чаль нікі, 
ра зеткі, аўтама ты-
чныя выклю чаль-
нікі і інш.). Віды, 
п р ы  з н а ч э н н е 
і магчымыя няс-
праўнасці.
2) Матэрыялы 
і ін струменты для 
выканання пра-
сцейшых электра-
мантаж ных работ 
(за чы стка, акан-
ца ван не), спосабы 
злучэння эле ктры-
ч ных пра ва доў.

3 Вучні павінны ведаць:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі аб элект- 
ра ўстановачных, электратэхнічных вырабах у быце, 
іх відах, прызначэнні і магчымых няспраўнасцях;
на ўзроўні разумення: спосабы злучэння электрыч-
ных правадоў; агульныя тэхнічныя характарыстыкі 
электрычных лямпаў, іх вартасць і недахопы, асаб-
лівасці эксплуатацыі; звесткі аб матэрыялах, 
інструментах, прыстасаваннях, абсталяванні для 
выканання электрамантажных работ у быце; праві-
лы бяспечных паводзін.
Вучні павінны ўмець:
выконваць прасцейшы рамонт электраўстановачных 
вырабаў у быце (падаўжальнікі электрычныя, штэ-
псельныя вілкі і інш.); выбіраць электрычныя 
лямпы для асвятлення ў адпаведнасці з іх ха рак-
тарыстыкамі, рабіць іх замену; выконваць за чыстку, 
аканцаванне і злучэнне электрычных пра вадоў.
Вучні павінны валодаць:
бяспечнымі прыёмамі работы з абсталяваннем, 
ін стру ментамі, прыстасаваннямі і матэрыяламі 
пры выкананні рамонту электраўстановачных вы-
рабаў; прасцейшымі спосабамі рамонту электра-
ўстановачных вырабаў у быце

Прасцейшы рамонт 
электра ўста но вач-
ных вырабаў у быце

§ 16–18
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Заканчэнне
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3) Электрычныя 
лямпы бытавога 
прыз начэння: 
агуль ныя тэх ні-
ч ныя ха рак та-
ры стыкі, ты пы, 
вартасць і не да-
хо пы, аса блі ва-
сці эксплу ата цыі 
і замены.
4) Правілы бяс-
печных паводзін 
пры ра боце з аб-
ста ля ваннем, 
ін стру ментамі 
і пры ста саван-
ня мі

4. Варыятыўны кампанент (6 г)

29—34 Варыятыўны 
кам панент

6

5. Рэзерв часу (1 г)

35 Рэзерв часу 1

1
0
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