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Прадмова
У дапаможніку прапанавана каляндарна-тэматычнае планаванне для 9 класа, якое складзена 

ў адпаведнасці з дзеючай вучэбнай праграмай для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацвер-
джанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Каляндарна-тэматычнае планаванне прадстаўлена ў табліцы, у якой вызначаны тэма ўро-
ка, план вывучэння новай тэмы, колькасць гадзін на вывучэнне кожнага раздзела і тэмы, мэты 
вывучэння тэмы, практычныя і графічныя работы, матэрыял падручніка і дамашняе заданне. 
У каляндарна-тэматычным планаванні адзначаны вучэбныя выданні, па якіх ажыццяўляецца 
навучанне, а таксама рабочыя сшыткі, рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бе-
ларусь, якія дапамогуць у арганізацыі працэсу навучання.

Звяртаем увагу на тое, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены на ўроку.
Матэрыял, прадстаўлены ў дапаможніку, носіць рэкамендацыйны характар. 
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9 клас
(35 гадзін на год, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час; 1 гадзіна на тыдзень)

Вінаградаў, В. Н. Чарчэнне : падруч. для 9-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня / В. Н. Вінаградаў. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014. — 216 с.
Дубина, И. В. Черчение. 9 класс : рабочая тетрадь для выполнения практических заданий и графических 
работ : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / И. В. Дубина. — 
Минск : Аверсэв, 2018. — 96 с.

№ урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма, план вывучэння  
новага матэрыялу

Коль-
касць 

га-
дзін

Мэты вывучэння тэмы
Змест практычных 
і графічных работ 

вучняў

Матэрыял пад-
ручніка, дамаш-

няе заданне

1 2 3 4 5 6

1. Графічныя відарысы. Тэхніка выканання чарцяжоў і правілы іх афармлення (5 г)
1 Графічныя відарысы

1) Графічныя віда-
рысы, галіны іх пры-
мянення. 
2) Чарцяжы, іх зна-
чэнне. Графічная 
куль тура. Тэхніка 
вы канання чарця-
жоў.
3) Чарцёжныя ін-
струменты. Падрых-
тоўка чарцёжных 
інструментаў. 
4) Прымяненне кам-
п’ютарных тэхнало-
гій для выканання 
чарцяжоў

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: неабходнасць умен ня 
чытаць і разумець чарцяжы; 
прызначэнне і пра віль нае вы-
карыстанне чар цёжных ін-
струментаў; па няц ці: «графіч-
ная ін фар ма цыя», «чарцёж».
Вучні павінны ўмець: рас-
пазнаваць розныя віды гра-
фічнай інфармацыі, адрозні-
ваць чарцёж, эскіз, тэхнічны 
рысунак; падрыхтаваць чар-
цёжныя інструменты да ра-
боты

Вывучэнне роз-
ных ты паў гра-
фіч най даку-
мен та цыі; арга-
ні зацыя свайго 
вучэбнага мес-
ца; падрыхтоўка 
чарцёжных ін-
струментаў да 
работы

§ 1, 2, дада-
так 7
(для азнаям-
лення)

2 Правілы афармлен
ня чарцяжоў
1) Стандартызацыя
правіл афармлення 
чарцяжоў (АСКД).
2) Фарматы. Асноў-
ны надпіс.
3) Лініі чарцяжа

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы афармлення 
чарцяжоў згодна з ДАСТам, 
віды фарматаў, па трабаванні 
да афармлення фар матаў; 
асноўныя лі ніі, якія выка-
рыстоўваюцца ў чарцяжы, іх 
прызначэнне і прымяненне; 
паняцці: «АСКД», «фармат», 
«рамка», «асноўны надпіс». 
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць рамку на фармаце 
і асноўны надпіс; чарціць ас-
ноўныя лініі чарцяжа згодна 
з ДАСТам

Практычная ра-
бо та: вычэрч ван-
не ліній чар ця-
жа (правя дзен не 
вер ты каль ных, 
на хі ле ных, га ры-
зан таль ных лі ній 
і ак руж нас цей 
лініямі рознага 
тыпу)

§ 3 (3.1–3.3),
4, практыка-
ванні па вы-
чэрчванні лі-
ній чарцяжа

3 Чарцёжны шрыфт
1) Віды шрыфтоў.
2)Чарцёжны шрыфт, 
памеры чарцёжнага 
шрыфту.
3) Правілы напісан-
ня надпісаў чарцёж-
ным шрыфтам

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: значэнні шрыфтоў, 
асновы выканання чарцёж-
нага шрыфту, яго разнавід-
насці, памеры. 
Вучні павінны ўмець: вы-
біраць памер шрыфту ў за-
лежнасці ад вялікай літары,

Практычная ра-
бо та: выканан не 
надпісаў чар цёж-
ным шрыфтам

§  3 (3.4), па-
дрыхтаваць 
фармат з ас-
ноўным над-
пісам
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выконваць надпісы чарцёж-
ным шрыфтам, запаўняць 
асноўны надпіс на чарцяжы

4 Памеры
1) Нанясенне паме-
раў на чарцёж. 
2) Маштабы

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: паняцці: «паме-
ры», «маштаб»; віды па-
мераў; правілы нанясення 
памераў, умоўныя абазна-
чэнні; правілы вы значэння 
маштабу.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць вынасныя і размер-
ныя лініі, наносіць паме-
ры на чарцяжы, выконваць 
маштабаванне відарыса

Практычная ра-
бота: выкананне 
чарцяжа «плос-
кай» дэталі на 
ліс це фарма-
ту А4 з нанясен-
нем памераў

§ 5, с. 25, за-
данне 9; 
п а д р ы х т а-
ваць фармат 
з асноўным 
над пі сам

5 Графічная рабо
та № 1

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы афармлен-
ня чарцяжоў, вычэрчвання 
ліній чарцяжа, нанясення 
памераў, выканання надпі-
саў чарцёжным шрыфтам.
Вучні павінны ўмець: афар-
мляць фармат А4, запаўняць 
асноўны надпіс; выконваць 
чарцёж дэталі па палавіне 
відарыса, прымяняючы лініі 
чарцяжа і маштаб; наносіць 
памеры

Графічная рабо-
та (2 варыянты):
1) афармленне
фармату А4 (§ 4 
(с. 21));
2) выкананне
чар цяжа дэталі 
па палавіне ві да-
рыса (§ 5 (с. 25) 
або індывідуаль-
на па варыянтах)

§ 3–5

2. Геаметрычныя пабудовы пры выкананні чарцяжоў (4 г)
6 Дзяленне адрэзкаў 

і акружнасцей на 
роўныя часткі
1) Дзяленне адрэз-
каў і вуглоў на роў-
ныя часткі.
2) Дзяленне акруж-
насці на роўныя час-
ткі

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып дзялення 
адрэзкаў на роўныя часткі; 
прынцыпы дзялення акруж-
насцей на роўныя часткі.
Вучні павінны ўмець: па-
дзяліць адрэзак на роўныя 
часткі, падзяліць акруж-
насць на 3, 4, 5, 6, 7 частак

Практычная ра-
бота: дзяленне 
адрэзкаў і вуг-
лоў на роўныя 
часткі; дзяленне 
акружнасцей на 
3, 4, 5, 6, 7 частак

§ 9, індыві-
дуальна (на 
выбар): с. 51, 
заданне 22

7
8

Пабудова спалуча
ных ліній
1) Пабудова спалу-
чэння дзвюх прамых 
ліній, якія перасяка-
юцца пад вуглом.
2) Пабудова спалу-
чэння акружнасці 
і прамой

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы пабудовы 
спалучэнняў, паняцці: «спа-
лучэнне», «пункты спалу-
чэння», «цэнтр спалучэн-
няў», «радыус спалучэнняў».
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць спалучэнні дзвюх 
прамых ліній, якія перася-
каюцца пад вуглом, акруж-
насці і прамой; карыстацца 
чарцёжнымі інструментамі 
для выканання геаметрыч-
ных пабудоў

Практычная ра-
бота: пабудова 
спалучэнняў лі-
ній

§ 10, прак-
т ы к а в а н н і 
па вычэрч-
ванні ліній 
чарцяжа; па-
дрыхтаваць 
фармат з ас-
ноўным над-
пісам
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9 Графічная рабо
та № 2

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы выканан-
ня геаметрычных пабудоў 
(дзялення адрэзкаў, акруж-
насцей на роўныя часткі, вы-
канання спалучэнняў ліній 
і акружнасцей).
Вучні павінны ўмець: буда-
ваць чарцёж дэталі з прымя-
неннем геаметрычных пабу-
доў (дзялення акружнасцей, 
пабудовы спалучэнняў)

Графічная рабо-
та: выкананне 
чарцяжа дэталі 
з прымяненнем 
геаметрычных 
па будоў (па на-
глядным відары-
се) (§ 10 (с. 54) 
або індывідуаль-
на па варыянтах)

§ 9, 10

3. Спосабы пабудовы відарысаў на чарцяжах (3 г)
10 Праецыраванне

1) Праецыраванне
як сродак графічнага 
адлюстравання фор-
мы прадмета. 
2) Цэнтральнае і па-
ралельнае праецы-
раванне. 
3) Прамавугольнае
праецыраванне на 
адну плоскасць пра-
екцыі

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: віды і спосабы пра-
ецыравання; паняцці: «пра-
ецыраванне», «праекцыя», 
«праецыруючы прамень», 
«праекцыйныя відарысы», 
«цэнтр праецыравання», 
«цэнтральная праекцыя», 
«паралельная праекцыя»; 
правілы пабудовы праецы-
равання на адной плоскасці 
праекцый.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць праецыраванне 
прад мета на адну плос касць 
праекцый

Практычная ра-
бота: параўнан-
не відарысаў; 
вызначэнне на-
прамкаў прае-
цыравання для 
атрымання пра-
екцый прадмета; 
праецыраванне 
пункта, адрэзка, 
плоскай фігуры

§ 6, 7 (7.1)

11 Прамавугольнае пра
ецыраванне на дзве 
і тры плоскасці пра
екцый
1) Прамавугольнае
праецыраванне на 
дзве плоскасці пра-
екцый.
2) Прамавугольнае
праецыраванне на 
тры плоскасці пра-
екцый. 
3) Праецыраванне
адрэзкаў, прамых 
і плоскіх фігур, якія 
па-рознаму размеш-
чаны адносна плос-
касцей праекцый

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы пабудовы 
прамавугольнага праецыра-
вання на дзвюх і трох узаем-
на перпендыкулярных пло-
скасцях праекцый; паняц-
ці: «плоскасці праекцый», 
«франтальная», «гарызан-
тальная», «профільная пра-
екцыі», «вось праекцыі», 
«лініі сувязі».
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць пабудову праекцый 
прадмета на дзвюх і трох 
плоскасцях праекцый

Практычная ра-
бота: пабудова 
праекцый дэталі 
на дзвюх і трох 
узаемна пер-
пендыкулярных 
плоскасцях пра-
екцый

§ 7 (7.2, 7.3),
с. 42, задан-
не 16

12 Відарысы на тэх
нічных чарцяжах
1) Выгляды. Асноў-
ныя выгляды.
2) Правілы пабудо-
вы відарысаў прад-
метаў на тэхнічных

2 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: асноўныя выгляды 
на чар цяжы, правілы пабу-
довы; асаблівасці мясцо-
вых выглядаў; па няцці: «вы-
гляд», «асноўны выгляд», 
«мясцовы выгляд».

Практычныя ра-
боты: вызначэн-
не праекцыі па 
наглядным віда-
рысе; зна ходжан-
не правільна вы-
кананых выгля-

§ 8, с. 44–45,
заданні 17, 
18
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чарцяжах. Вызна-
чэнне неабходнай 
колькасці выглядаў 
на чарцяжы.
3) Мясцовыя вы-
гляды

Вучні павінны ўмець: вы-
значаць неабходную і дастат-
ковую колькасць выглядаў 
на чар цяжы; выконваць чар-
цяжы дэталі ў трох выглядах 
па наглядным відарысе

даў дэталі па на-
гляд ным віда-
рысе; выкананне 
чар ця жоў дэталі 
ў трох выглядах

4. Чарцяжы, тэхнічныя рысункі і эскізы прадметаў (6 г)
13 Праекцыі элемен

таў фігур на чарця
жах
1) Пабудова праек-
цый геаметрычных 
фігур і іх элемен-
таў, мнагаграннікаў 
і цел вярчэння.
2) Выяўленне пра-
екцый элементаў 
фігур на чарцяжах: 
вяршынь, рэбраў, 
граней

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып утварэн-
ня паверхняў простых геа-
метрычных цел; адрозненне 
мнагаграннікаў ад цел вяр-
чэння; элементы фігур: вяр-
шыня, рабро, грань.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць праекцыі мнага-
граннікаў і цел вярчэння; 
праецыраваць і адрозніваць 
праекцыі рэбраў, вяршынь 
і граней

Практычная ра-
бота: пабудо-
ва праекцый 
мна гаграннікаў 
і цел вярчэн-
ня; знаходжан-
не і абазначэнне 
праекцый вяр-
шынь, рэбраў, 
граней

§ 11, 12

14 Тэхнічны рысунак 
геаметрычных цел
1) Тэхнічны рысу-
нак. Пабудова тэх-
нічных рысункаў 
мнагаграннікаў і цел 
вярчэння.
2) Спосабы перада-
чы аб’ёму на тэхніч-
ных рысунках

1 Вучні павінны ведаць і ра зу
мець: прынцыпы выканання 
тэхнічнага рысунка, асаблі-
васці пабудовы тэхнічнага 
рысунка акружнасцей; спо-
сабы перадачы аб’ёму.
Вучні павінны ўмець: ва-
лодаць спосабамі пабудо-
вы тэхнічнага рысунка; пе-
радаваць аб’ём прадмета, 
выкарыстоўваючы адзін са 
спосабаў (штрыхоўку, шра-
фіроўку, тушоўку)

Практычная ра-
бота: пабудова 
тэхнічных ры-
сункаў па чар-
цяжы

§ 13, с. 68,
заданне 26 
(на выбар: 
рыс. 67.1 або 
67.2)

15 Праекцыі пунк
таў на паверхнях 
геа метрычных цел 
і прадметаў
1) Знаходжанне і па-
будова праекцый 
пунктаў, якія ляжаць 
на рэбрах геаметрыч-
ных цел і прадметаў.
2) Знаходжанне і па-
будова праекцый 
пунктаў, якія ля жаць 
на гранях геаметрыч-
ных цел і прадметаў

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып пабудовы 
пунктаў, якія ляжаць на па-
верхні прадметаў; паняцце 
«канкурыруючы пункт».
Вучні павінны ўмець: прае-
цыраваць і абазначаць пра-
екцыі пунктаў на паверхні 
прадмета

Практычная ра-
бота: знаходжан-
не праекцый 
пунк таў, якія ля-
жаць на паверхні 
прадмета; пабу-
дова праекцый 
пунктаў, якія 
зна ходзяцца на 
рэбрах і гранях 
прадмета

§ 14, інды-
в і  д у а л ь н а 
(на выбар): 
с. 72–73, за-
данне 27

16 Аналіз геаметрыч
най формы прад
мета
1) Аналіз геамет-
рычнай формы прад-
мета па чарця жы.

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып аналізу ге-
аметрычнай формы прадмета; 
паслядоўнасць пабудовы чар-
цяжа на аснове аналізу геаме-
трычнай формы прадмета.

Практычная ра-
бота: аналіз геа-
метрычнай фор-
мы прадмета па 
чарцяжы; пабу-
дова чарцяжа

§ 15, с. 75,
заданне 29 
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2) Пабудова чарця-
жоў прадметаў на 
аснове аналізу іх геа-
метрычнай формы 
(па апісанні).
3) Нанясенне паме-
раў на чарцяжы на 
аснове аналізу фор-
мы прадмета

Вучні павінны ўмець: аналі-
заваць геаметрычную форму 
прадмета: выяўляць геамет-
рычныя целы, якія склада-
юць форму дэталі; выкон - 
ваць чарцёж дэталі па апісан-
ні, наносіць памеры на чар-
цяжы на аснове аналізу геа-
метрычнай формы прадмета

дэталі па апісан-
ні, нанясенне па-
мераў

17 Эскізы дэталей
1) Агульныя звесткі
пра эскізы.
2) Парадак выка-
нання эскізаў

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: паняцце «эскіз»; ад-
розненне эскіза ад чарцяжа 
і тэхнічнага рысунка; пасля-
доўнасць выканання эскіза 
дэталі.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць эскіз дэталі па на-
глядным відарысе

Практычная ра-
бота: выкананне 
эскіза дэталей па 
іх наглядных ві-
дарысах

§ 16, с. 83,
заданне 30 
(на выбар: 
рыс. 83, а 
або 83, б); 
п а д р ы х т а-
ваць фармат 
з асноўным 
надпісам

18 Графічная рабо
та № 3 

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: паслядоўнасць па-
будовы чарцяжа на аснове 
аналізу геаметрычнай фор-
мы прадмета, асаблівасці па-
будовы тэхнічнага рысунка, 
парадак выканання эскіза.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць чарцяжы дэталей 
па наглядным відарысе, тэх-
нічныя рысункі і эскізы дэ-
талей

Графічная рабо-
та (3 варыянты): 
1) выкананне
чарцяжа дэталі 
па наглядным 
відарысе (§ 15 
(с. 78) або інды-
відуальна па ва-
рыянтах);
2) выкананне
тэхнічнага ры-
сунка дэталі 
(§ 13 (с. 69) або 
ін дывідуальна 
па варыянтах);
3) выкананне
эскіза дэталі 
(§ 16 (с. 84) або 
ін дывідуальна 
па варыянтах)

§ 13–16

5. Чытанне чарцяжоў у прамавугольных праекцыях (1 г)
19 Чытанне чарцяжоў 

і іншых графічных 
відарысаў
1) Агульныя звесткі
пра чытанне чарця-
жоў. 
2) Параўнанне віда-
рысаў, аналіз геа-
метрычнай формы 
дэталей.
3) Паслядоўнасць
чытання чарцяжоў 
па зададзеным плане

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: парадак чытання 
чар цяжоў па зададзеным 
плане. 
Вучні павінны ўмець: па-
раўноўваць відарысы; аналі-
заваць геаметрычную форму 
дэталей; чытаць чарцяжы

Практычная ра-
бота: параўнан-
не відарысаў 
(с. 86–87, задан-
ні 31–33); вуснае 
чытанне чарця-
жа па пытаннях 
і па зададзеным 
плане (с. 91–92, 
заданні 35, 36)

§ 17, індыві-
дуальна (на 
выбар): с. 88, 
заданне 34
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6. Графічныя пераўтварэнні геаметрычных фігур (4 г)
20 Пераўтварэнне ві

дарысаў на чарця
жах
1) Пераўтварэнне 
ві дарысаў: дапаў-
ненне відарысаў лі-
ніямі, якія адсутні-
чаюць. Рэканструк-
цыя відарысаў.
2) Змяненне коль-
касці відарысаў на 
чарцяжы.
3) Агульныя звест-
кі пра чарцяжы раз-
гортак

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: спосабы пераўтва-
рэння відарысаў, паняц-
це «рэканструкцыя»; мець 
агульнае ўяўленне пра раз-
горткі прадметаў. 
Вучні павінны ўмець: да-
паўняць выяву лініямі, якія 
адсутнічаюць, выконваць 
рэканструкцыю відарысаў; 
будаваць трэці выгляд па 
двух зададзеных

П р а к т ы ч н а я 
ра бота: дапаў-
ненне відары-
саў лі ніямі, якія 
адсутнічаюць; 
рэканструкцыя 
відарысаў; пабу-
дова трэцяга вы-
гляду дэталі па 
двух зададзеных

§ 18, індыві-
дуальна (на 
выбар) с. 96, 
заданне 39

21 Чарцяжы прадме
таў са зрэзамі і вы
разамі
1) Сячэнне геаме-
трычных цел пра-
ецыруючымі плос-
касцямі.
2) Пабудова чарця-
жоў прадметаў са 
зрэзамі.
3) Пабудова чарця-
жоў прадметаў з вы-
разамі

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып пабудо-
вы сячэнняў мнагаграннікаў 
і цел вярчэння; паняцці: «мно-
гавугольнік», «зрэз», «ся-
кучая плоскасць», «выраз».
Вучні павінны ўмець: буда-
ваць праекцыі фігур сячэн-
ня, выразаў на чарцяжах 
дэталей

Практычная ра-
бота: пабудова 
чарцяжоў геа-
метрычных цел, 
форма якіх зме-
нена зрэзамі 
і вы разамі

§ 20 (20.1, 
20.2)

22 Пераўтварэнне фор
мы прадмета па чар
цяжы
1) Пераўтварэн-
не формы прадмета 
змя неннем становіш-
ча асобных частак. 
2) Пераўтварэнне 
формы прадмета вы-
даленнем асобных 
частак

1 Вучні павінны ведаць і ра зу
мець: прынцыпы пераўтва-
рэння геаметрычнай формы 
прадмета.
Вучні павінны ўмець: ра-
шаць задачы на канструя-
ванне: пераўтварэнне фор-
мы прадмета пры дапамозе 
выдалення яго асобных ча-
стак, змянення іх станові-
шча і інш.

Практычная ра-
бота: выкананне 
эскізаў (чарця-
жоў) пра дметаў 
з пераўтварэн-
нем іх формы

§ 20 (20.3), 
п а д р ы х т а-
ваць фармат 
з асноўным 
надпісам

23 Графічная рабо
та № 4 

1 Вучні павінны ведаць і ра
зу мець: спосабы пераўтва-
рэння відарысаў на чарця-
жах: дапаўненне відарысаў 
лініямі, якія адсутнічаюць, 
рэканструкцыя відарысаў. 
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць пераўтварэнне геа-
метрычнай формы дэталей, 
будаваць выгляд, якога не 
хапае

Графічная ра-
бота (3 варыян-
ты):
1) пабудова на 
чарцяжы трэця-
га выгляду па 
двух зададзеных 
(с. 99);
2) выкананне 
чарцяжа дэталі 
са змяненнем яе 
формы па раз-
метцы (с. 111 або 
індыві ду аль на 
па варыянтах);

§ 20
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3) выкананне
чар цяжа з пера-
ўтварэннем геа-
метрычнай фор-
мы дэталі (с. 112 
або індывідуаль-
на па варыянтах)

7. Пабудова чарцяжоў, якія змяшчаюць сячэнні і разрэзы (8 г)
24
25

Сячэнні
1) Агульныя звест-
кі пра сячэнні. Пры-
значэнне сячэнняў. 
Класіфікацыя сячэн-
няў: вынесеныя, на-
кладзеныя сячэнні.
2) Правілы выка-
нання і абазначэн-
ня сячэнняў.
3) Графічны відарыс
матэрыялаў у сячэн-
нях

2 Вучні павінны ведаць і ра
зу мець: паняцці: «сячэн-
не», «сякучая плоскасць»; 
прызначэнне сячэнняў, іх 
класіфікацыю; асаблівасці 
атрымання і абазначэння 
сячэнняў. 
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць сячэнні: вынесеныя, 
накладзеныя; абазначаць ся-
чэнні і матэрыял у сячэннях

Практычная ра-
бота: выкананне 
чарцяжоў (эскі-
заў) дэталей 
з пры мяненнем 
сячэнняў; ра-
шэн не задач на 
па будову сячэн-
няў

§ 21

26
27
28

Разрэзы
1) Прызначэнне
раз рэзаў як сродку 
атрымання інфар-
мацыі пра ўнутра-
ную форму і будову 
дэталі і вырабу.
2) Назвы разрэзаў,
іх абазначэнне на 
чарцяжы.
3) Мясцовыя раз-
рэзы

3 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: паняцце «разрэз»; 
класіфікацыю разрэзаў, 
правілы пабудовы і абазна-
чэння разрэзу.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць простыя разрэзы: 
франтальны, гарызанталь-
ны, профільны, мясцовыя 
разрэзы

Практычная ра-
бота: пабудова 
разрэзаў і аба-
значэнне іх на 
чарцяжы; рашэн-
не задач на па-
будову чарця-
жа дэталі, якая 
змяшчае разрэзы

§ 22

29
30

Злучэнне на чар
цяжы выгляду і раз
рэзу
1) Злучэнне част-
кі выгляду і часткі 
разрэзу.
2) Злучэнне палаві-
ны выгляду і палаві-
ны разрэзу

2 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: прынцып злучэння 
часткі выгляду і часткі раз-
рэзу, палавіны выгляду і па-
лавіны разрэзу.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць чарцяжы (эскізы) 
дэталей, якія складаюцца 
з палавіны выгляду і палаві-
ны разрэзу

Практычная ра-
бота: выкананне 
чарцяжоў (эскі-
заў) на сумяш-
чэнне палавіны 
выгляду з пала-
вінай разрэзу; 
рашэнне задач 
на пабудову чар-
цяжа дэталі, якая 
змяшчае раз рэзы

§ 23, с. 132,
заданні 51, 
52

31 Графічная рабо
та № 5 

1 Вучні павінны ведаць і ра
зумець: правілы пабудовы 
і абазначэння разрэзу; прын-
цып злучэння палавіны вы-
гляду і палавіны разрэзу.
Вучні павінны ўмець: вы-
конваць чарцяжы дэталей 
з прымяненнем неабходных 
разрэзаў

Графічная рабо-
та (3 варыянты) 
(с. 135–136 або 
індывідуальна па 
варыянтах):
1) выкананне эс-
кі за дэталі з пры-
мяненнем раз-
рэзаў;
2) выкананне
чар цяжа дэталі

Падрыхта-
ваць фармат 
з асноўным 
надпісам
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з прымяненнем 
раз рэзаў;
3) пабудова вы-
г л я  д у  з л е в а 
з пры мяненнем 
н е  а б  х о д  н а г а 
раз рэзу

8. Выніковыя заняткі (2 г)
32
33

Практычная работа 2 Замацаванне ведаў і ўмен-
няў выканання і чытання 
чарцяжоў, іх афармлення, 
напісання памераў і ўмоў-
ных абазначэнняў

Выкананне чар-
цяжа дэталі па 
наглядным віда-
рысе

34
35

Рэзервовы час 2
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