
04.11.2020р.   10кл. Трудове навчання (швейна справа) 

Тема уроку. Оздоблення сумки господарської. 

 
Оздобленням називають надання виробам гарного вигляду за допомогою 

прикрас.  

 Воно має велике значення для розвитку національної культури, 

естетичних смаків, творчого мислення людини. 

Яке оздоблення можна використати при виготовленні сумок? 

(ґудзики, вишивка, штучні квіти,аплікація) 

 

  
Сьогодні ми з вами використаємо ще 

один цікавий спосіб оздоблення – 

«штампографію». 

        «Штампографія»  - нетрадиційна 

техніка  малювання. Отримання 

малюнка за допомогою штампу, отримуючи відбиток.  

З  будь-якого матеріалу  вирізають  фігури (все що завгодно) 

                                               

  
 

Розводять фарбу на палітрі і приступають до малювання.  

Опускають штамп у фарбу або наносять фарбу пензликом на штамп  і 

наносять відбиток на папір або тканину. 



 
      

Таку техніку оздоблення виробу використовують на виробництві  

ялинкових іграшок 

 
Працювати ми з вам будемо за таким планом: 

 

   Визначаєте  місце малюнку на виробі. 

1. Де можна розташувати малюнок?  

 

 

1. Готуєте штампи, пензлик, фарби.  

2. Наносите фарби на форму. 

 

 

 

 

 

 

3. Виконуєте штампування за власною 

фантазією. 

4.По закінченню роботи необхідно прибрати ваше робоче місце. 

 



.  

 

Завдання:  Пропоную самостійно виконати оздоблення будь-якого виробу за 

вашим бажанням. 

 

Трудове навчання (столярна справа) 10 клас. 

Тема: Ручний інструмент для стругання плоских поверхонь. 

1.Прочитайте методичний матеріал. Усім відомий рубанок - лише один із 

представників численного "сімейства" інструментів для стругання 

деревини. 

Залізний рубанок: 

.  

A — робоча щілина (льоток), B — ніж (залізко), 

C — клин, 

D — регулятор вильоту леза, 

E — переднє руків'я, 

F — стружколамач, 

G — регулятор нахилу леза, 

H — заднє руків'я, 

I — упор для вказівного пальця, 

J — пластина регулювання кута нахилу різця 



Дерев’яний рубанок: 

 

A — робоча щілина (льоток), B — ніж, 

C — клин, 
D — стружколамач, 
E — рогоподібне руків'я на носку, 
F — колодка (корпус), 
G — підошва 

 

Все більш поширення одержують рубанки з металевою колодкою. 
Вони бувають із одинарним і подвійним ножем (іменованим залозкою). 
Якщо вам доводиться досить часто користуватися цим інструментом, 
то краще запастися ще однією, змінною залозкою. Нехай буде під 
рукою ще одне наточене лезо. Тоді в розпал роботи не прийде 
відволікатися на його заточення й доведення. 

Взагалі ж рубанок - інструмент простий і невигадливий, однак згодом 
ви можете переконатися, що в кожного - свій характер. Щоб він був 
покладливим, підошву рубанка варто берегти, а залізку регулярно 
вострить, берегти від цвяхів і великих сучків. Поряд з металевим 
непогано мати рубанок і з дерев'яною колодкою - їх багато в 
магазинах. Краще спеціалізувати його на чистовій обробці деревини, 
для цього він повинен мати так називану подвійну залізку - зі 
стружколомом. До речі, ширина залізки в типового рубанка становить 
50 мм. 

Для грубої строжки вживається шерхебель, ширина його залізки 35 
мм, нерідко закруглена або встановлена навскіс. Дуже корисний 
інструмент для первинної обробки дошки, бруска.  

Шерхебель: 



 

Шлифтик призначений для зачищення струганих поверхонь на 
ділянках з пороками будови деревини. Виглядає він як укорочений 
рубанок у подвійним ножем, установленим крутіше, ніж у звичайного 
рубанка. Їм можна зняти дуже тонку стружку на поверхні - після 
склеювання деталей. Використовується також для зняття прогинів, 
кутових з'єднань. 

Шлифтик: 

Фуганок здавна 
служить столярові для чистової обробки деталей, насамперед 
довгомірних. Його довжина майже втроє більше, ніж у звичайного 
рубанка, ніж ширше рубаночного - до 65 мм. При знаходженні деяких 
навичок домашній умілець зможе за допомогою фуганка досить якісно 
обробити дерев'яні деталі. Варто знати, що є ще напівфуганок, він 
сантиметрів на 10 -12 коротше, ширина його залізки як до рубанка - 
теж гарний у справі. При користуванні цими інструментами варто 
пам'ятати, що головним показником якості стругання є довжина 
стружки. Коли починаєш стругати нову поверхню, то стружка йде 
переривчаста. Але в міру вирівнювання поверхні вона стає рівною, 
довгою, кучерявою. 

Серед столярних інструментів багато досить специфічних. За останні 
десятиліття їх ґрунтовно потіснили стругальні, фрезерні й інші 



верстати. Але не всякому домашньому майстрові так потрібні (та й по 
кишені) ці верстати. Але якщо ви любите майструвати щось своїми 
руками, то розживіться хоча б деякими ручними інструментами. Їх 
чимало в продажі - як заводського, так і кустарного виготовлення. Вони 
можуть придатися при опоряджувальних роботах усередині будинку, 
коли чи ледве не кожну крайку або площину дошки хочеться заново 
обробити своїми руками з любов'ю. 

Пази й гребки на крайках або шарах деталей вибирають за допомогою 
грунтубеля. Цей інструмент особливо гарний для вибірки й зачищення 
трапецевидного пазу ("ласточкин хвіст"). Жолобки на дерев'яних 
деталях вибирають за допомогою жолобника - підошва її колодки має 
опуклу форму, а от кальовка з її багатоступінчастою підошвою колодки 
й змінних ножів різних профілів - це інструмент скоріше професійний, 
навряд чи він вам буде потрібно. Тим більше, що прикрашають із 
допомогою кальовки різні декоративні рейки звичайно широко 
представлені в продажі - це продукт механічного виробництва. 

Можна ще обзавестися горбачем - рубанком з вигнутою або ввігнутою 
поверхнею й прямим, як у звичайного рубанка, лезом, а також 
придбати штап, у якого підошва колодки й ніж мають увігнуту, 

закруглену форму.  

Не виключено, що коли-небудь вам захочеться скористатися 
шпунтубелем.  



 Це досить складний інструмент, що 
складається із двох дерев'яних половинок, з'єднаних між собою 
нагостреними з деревини гвинтами. Їм можна вибирати шпунт у 
дошках, рейках, зробити з'єднання "паз-гребінь", але не фігурне, а 
прямокутне. Крім дерев'яного в шпунтубеля може бути металевий 
корпус. Такий сучасний інструмент менше, легше й универсальніше 
застарілого дерев'яного. Дуже придасться в господарстві.Зензубель і 
його близький "родич" фальцгебель

 мають 
східчасту підошву колодки. Ці інструменти можуть дуже знадобитися 
забудовникові в тому випадку, коли куплені віконні рами виявляться 
зробленими кострубато, грубо (це трапляється нерідко). У такому 
випадку рами краще розібрати, тим більше, що вони найчастіше не 
склеєні, і порожнини прострогати, зачистити наждаковим папером. А от 
для обробки чвертей, у які, властиво, уставляються стекла, і можуть 
знадобитися зензубель або фальцгебель. 

Нині багато вмільців здобувають електричні рубанки - полегшені ручні 
або стаціонарні. Розумна покупка, особливо якщо у вас на садибі 
багато столярних і плотницьких робіт. Однак чималу користь дадуть і 
ручні інструменти. 

Стругальний інструмент заточуються від леза до задньої частини 
фаски, що при заточенні прикладають всією поверхнею - щоб уникнути 
перекосів. Інструменти не можна заточувати без води на сухому точилі 
й на точилах з більшим числом обертів, тому що тонке лезо буде 
"горіти" і псуватися. 



Лезо залізки рубанка повинне виступати із площини підошви на 
товщину що знімає стружки. У металевих рубанків налагодження ножа 
здійснюється за допомогою гвинта. 

2.Опрацювати вивчений матеріал. 

3.Переглянути відео за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=DJhNgj97pMo 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

10 клас 

ТЕМА: Сімейний бюджет. 

 

Утворіть  прислів’я та приказки, поєднавши ліву і праву частини. 

*  Спершу треба розсудити,        а тоді купити. 

*  Живи не як хочеться,               а як можеться. 

*  Запас                                          біди не чинить. 

*  Не доглянеш оком,                   то доложиш боком. 

*  В ліс не поїдемо,                       то й на печі змерзнемо. 

*  Сім’я -                                        перша школа бережливості. 

Вправа «Загальна назва».  

-Доберіть до слів загальну назву. 

Іграшки, книжки, меблі, одяг, що продаються в магазині. 

Гривні, долари, марки, євро, ліри. 

Телевізор, холодильник, електроплита. 

Потяг, автобус, літак, автомобіль 

Стипендія, заробітна плата, пенсія.  

 

Бюджетом називають суму доходів і витрат, розраховану на якийсь час – 

зазвичай на місяць, квартал (3 місяці) або рік. Таким чином, це кошти, які 

можна витратити за певний проміжок часу. Зрозуміло, бюджет існує не 

тільки у сім’ї, він є у будь-якого підприємства, у кожної держави.             

    Що таке сімейний бюджет?( Сімейний бюджет - це гроші, які 

надходять у сім’ю).                                                                                                                        

- Основні доходи сім’ї: заробітна плата батьків, доходи від підсобного 

господарства (дача ), від суспільних фондів (пенсії, стипендії ...), дотації 

(державна грошова допомога). Ще можуть бути доходи: гроші можна 

виграти в лотерею «Лото - забава», отримати в подарунок на день 

https://www.youtube.com/watch?v=DJhNgj97pMo


народження, заколядувати і защедрувати, здати пляшки...                                                                                                                               

Сім’я витрачає гроші на: плата за комунальні послуги, навчання, харчування, 

лікування, проїзд у транспорті, іграшки, телефонні розмови...)                                                                                                                                    

Ваш бюджет можуть складати кишенькові гроші, видані батьками на 

тиждень або на місяць. Ти можеш витратити їх в перший же день, а потім 

гірко шкодувати, що не вдалося сходити з друзями в кіно, купити гарну 

ручку, шпильку або комп’ютерну гру. У вирішенні цієї проблеми може 

допомогти складання особистого бюджету, тобто співвіднесення 

передбачуваних доходів і витрат. 

« Поради, як навчитися ощадливості». 

1.  Не купуйте нічого зайвого - тільки те, що вам насправді необхідно. 

2. Збираючись у магазин за покупками, не забудьте взяти пакет або 

господарську сумку, щоб не купувати нові пакета, які потім доведеться 

викидати. 

3. Купуйте   товари   в   економній   упаковці. Наприклад, соки краще 

купувати в картоні, а не в склі, або пластику. 

4. Намагайтесь не купувати одноразовий посуд.  При  теплому  нагріванні   

він  шкодить здоров'ю, їжте і пийте з скляного посуду. 

5. Замість звичайних батарейок користуйтесь багатозарядними 

акумуляторами. 

6. Купуйте енерголампи, які служать довше ніж звичайні. 

7. Використовуйте аркушний папір з обох боків. Газети здавайте на 

макулатуру. 

8. Прибираючи в саду чи на клумбі біля будинку,  створи  компостну  яму.  

Туди  скидай зібране листя   та   чисті   харчові   відходи.   Після   

перегнивання   удобрюй    грунт   для   своїх рослин. 

9. Ремонтуйте поламані речі — вони вам ще послужать. 

5. Не смітіть   на   вулиці.  Викидайте  сміття в урни. Навіть якщо її не має 

поряд. З вами ж нічого    не     станеться, якщо     ви     обгортку від цукерки 

принесете і викинете вдома, а не на вулиці. 

 



«Поради для економних людей» 

1. Не використовуйте....... плиту для опалення. 

2. Слідкуйте, щоб плита завжди була ..... 

3. Вода в чистому чайнику закипає ... , ніж в брудному. 

4. Працювати в кріслі або за столом краще використовуючи ... світло. 

Слова для довідки: (газову, чистою, швидше, місцеве,) 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=596fSVdG9xs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=596fSVdG9xs&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B

