
05.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа) 10кл. 

Тема: «Вишивання елементів візерунка швом «косий хрестик», «хрестик». Обробка 

країв рушничка торочками, закріпленими швом «косий хрестик». 

Вишивка – це один із найулюбленіших і найпоширеніших в Україні видів 

декоративно – ужиткового мистецтва.                                                                      

Вишивання – це технологічний процес, який супроводжується настиланням, 

накладанням стібків, протягуванням, закріпленням робочої нитки або інших 

матеріалів на вишивальній тканині. Вишивка -це вид декоративно-ужиткового 

мистецтва, яка характеризується комплексом характеристик: історичних, 

стилістичних.                                                                                                           Слово 

«орнамент» у перекладі з латинської мови означає «прикрашати». Орнаментом 

прикрашають, оформляють вироби прикладного мистецтва, тому він є невід’ємною 

частиною цих виробів і цілком залежить від їхньої форми, призначення та 

матеріалу, з якого їх виготовляють. При перетворенні малюнка на орнамент 

добирають основні, характерні риси предмета (наприклад квітки, птахи).  

Розрізняють такі види орнаментів – геометричні, рослинні, тваринні (зооморфні), 

людиноподібні (антропоморфні) 

Геометричний   –  поєднання у кольорі 

геометричних елементів, які чітко чергуються  

 

Рослинний – складається з рослинних елементів, 

декоративно стилізованих квітів, листя, гілок.  

 

            Зооморфний –   поєднує зображення птахів,       

тварин, риб.  

Антропоморфний – стилізоване зображення 

силуетів людей.  

 

   Косий хрестик. Послідовність виконання.                              

По горизонталі два ходи. 

 

По вертикалі два ходи.   

 



                                                         По діагоналі  два ходи. 

 

                                       

 

По горизонталі  один 

хід. 

 

Правила вишивання хрестиком. 

1. Правильно лічити нитки, щоб точно вишити узор. 

2. Вибрати послідовність вишивання узору, щоб усі верхні стібки вишивки 

розміщувались в одному напрямку 

3. Вершини хрестиків, що стикаються, мають  збігатися в одній точці.                                                                             
 

Види торочок  на рушничках та скатерках. 

 

 

     На серветках, квадратної чи 

прямокутної форми, рушниках 

краї, як правило, не загинають, а 

обробляють торочками. Існує 

кілька варіантів обробки краю 

виробу торочками. Один з них — 

торочки, закріплені швом «косий 

хрестик»  Перевага цього шва в 

тому, що до торочок, які 

утворюються з тканини, додаються 

кольорові нитки, якими виконується шов. 

Таким чином, бахрома у виробі буде 

кольоровою. 

 

 

                           

 

Завдання: опрацювати матеріал, вишити елемент орнаменту косим хрестиком. 

 



Трудове навчання(столярна справа) 10 клас 05.11.2020. 

Тема: Ознайомлення з інструментом для стругання криволінійних 

поверхонь(шпунтубель, зензубель, горбач, фальцгебель, галтель, федергобель, 

штапгобель.). 

1.Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.  

Шпунтубель (рис.1, в) використовують для виготовлення прямокутного паза 

(шпунта) на кромках або площинах деталей, що знаходиться на заданій відстані від 

краю деталі. Він складається з двох колодок, з'єднаних між собою гвинтами. 

Колодки встановлюють залежно від відстані паза до кромки деталі. Для 

виготовлення пазів різної ширини потрібний набір ножів по 3—15 мм. 

 

Рис. 1. Інструменти для стругання профільних поверхонь: 

а — фальцгобель, 6 — універсальний фальцгебель, в — шпунтубель, є — 

федергобель, д — зензубель, є — галтель, в — штабгобель, ж — горбачі з 

дерев'яними колодками;  

Федергобель (рис. 1, г) застосовують для виготовлення на кромці гребеня, який 

потім вставляють у паз (шпунт). Він складається з колодки і ножа П-подібної 

форми або двох паралельних колодок з окремими ножами. 

Грунтгобель переважно застосовують для виготовлення пазів трапецієвидного 

перерізу впоперек волокон після того, як паз пропиляно по краях наградною. 

Грунтгобель складається з колодки і вставленого збоку різця у вигляді 

загостреного гачка. Різець кріпиться в колодці клином або гвинтом з гайкою. Часто 

деревину з паза вибирають долотом або стамескою, а грунтгобелем тільки 

зачищають дно паза. 

Зензубель (рис. 1, д) застосовують для відбору і зачищення фальців і чвертей. За 

будовою він простіший від фальцгебеля. Його колодка вузька і висока, а підошва 

пряма. Стружка виходить крізь боковий отвір. Ніж має вигляд лопатки і 

вставляється в колодку знизу, хвостиком вгору під кутом 45—50°. Він може бути 



одинарним і подвійним. Ставлять його прямо до бічної стінки колодки або під 

деяким кутом, що значно поліпшує чистоту поверхні навіть при струганні торців. 

Галтель (рис.1, в) використовують для вибирання жолобків різної ширини і 

глибини з різними радіусами заокруглення. 

Різальна кромка ножа також заокруглена. Ножі для галтелів можуть бути різної 

ширини. 

Штабгобель (рис.1, є) застосовується для заокруглення лицьових кромок деталей, 

щитів, брусків і штапиків, що використовуються для прикриття клейових швів, 

зазорів і взагалі для зовнішнього оформлення деталей. Штабгобелі мають колодки 

різної ширини. Різальна кромка ножа і підошва колодки увігнуті, лоток являє 

собою односторонню виїмку. 

Кальовки застосовують для виготовлення різних фігурних профілів на рейках, 

кромках дощок та рамок. Колодка кальовки подібна до колодки фальцгебеля, 

тільки підошва і лезо ножа повинні мати форму, обернену профілю оброблюваної 

деталі. Універсальна кальовка з двома зустрічними ножами застосовується для 

вибірки фігурних профілів з протилежних кінців на опуклих і вигнутих поверхнях 

дерев'яних деталей. 

Карнизник служить для вибирання в карнизних брусках і наличниках складних 

профілів. Фігарєй — для вибирання широкої фаски на краях товстої дощатої 

фільонки. Його підошва широка і нахилена до горизонталі під незначним кутом, 

може бути рівною або фігурною. Косий або профільний ніж може мати ширину до 

90 мм. 

Горбач (рис.1, ж) застосовується для стругання опуклих та ввігнутих поверхонь. 

Його підошва ввігнута або опукла по всій довжині рубанка, залежно від 

оброблюваної кривизни поверхні. Ніж подвійний, як і в подвійних рубанках. 

Горбачі з дерев'яною колодкою мають постійну кривизну, тому вони менш зручні. 

Кращим є горбач з металевою колодкою, яким можна стругати опуклі і ввігнуті 

поверхні різної кривизни. 

2.Пригадайте правила облаштування робочого місця. 

Поняття про організацію робочого місця. Робоче місце столяра має бути 

організовано так, щоб він при меншій витраті фізичних сил і часу давав 

щонайбільше продукції відмінної якості. Для цього необхідно мати у своєму 

розпорядженні інструмент в найбільш зручному, завжди однаковому порядку, щоб 

брати інструмент одним звичним і коротким рухом, не втрачаючи часу на пошуки 

його. З найбільшим зручністю повинні бути розташовані також пристосування. 

Дрібні інструменти слід тримати на стелажі, причому кожен з них повинен мати 

своє постійне місце. Інструменти і пристосування, що знаходяться на робочому 

місці, повинні бути в повній справності, налагоджені і підготовлені до роботи. 

Основними матеріалами робоче місце необхідно забезпечувати вчасно і 

безперебійно і розташовувати їх в безпосередній близькості до верстата, щоб не 

робити зайвих переходів і рухів кожного разу, коли доводиться брати матеріал. 

Матеріали, інструменти, пристосування, наряди, креслення завжди слід отримувати 

до початку роботи. 



Велике значення мають хороша освітленість робочого місця і утримання його в 

чистоті. 

В кожному окремому випадку роботи перераховані вище загальні вказівки щодо 

раціональної організації робочого місця доповнюються спеціальними вимогами, 

які залежать від виду операцій, що застосовується устаткування та інших умов 

роботи. 

3.Перегляньте матеріал за посиланням 
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Українська література 
Тема: Рослини - символи України 

Прочитайте вірш «Що таке Батьківщина?» 

Під віконцем калина, 

Тиха казка бабусі,\\ 

Ніжна пісня матусі, 

Дужі руки у тата, 

Під тополями хата, 

Під вербою криниця, 

В чистім полі пшениця.  

Серед лугу лелека 

І діброва далека. 

- Про які рослини йдеться у вірші? 

Про рослини - символи України 

-   Народи світу різняться між собою національним одягом, звичаями, традиціями. 

У кожного народу є свої національні святині, улюблені речі, рослини та  

тварини. У канадців — це клен, у росіян — берізка, а в Україні – це калина, 

верба, дуб, тополя, барвінок, чорнобривці, мальви, мак, соняшник 

- ? 

 Калина  -  з давніх-давен уособлювала народження Всесвіту, була символом 

вогняної трійці: Сонця, Місяця й Зорі. Тому і назву свою одержала від давньої 

назви Сонця – Коло. А оскільки ягідки калини червоні, то й стали вони 

символом крові та невмирущого роду. Здавна на Україні калина вважалась 

символом любові, щастя, краси, багатства, здоров´я. 

Відвар з кори калини володіє чудовими жарознижувальними і 

протизапальними властивостями, тому досить успішно застосовується при 

застудах і інфекційних захворюваннях. Такий народний засіб добре заспокоює і 

зменшує ризик виникнення судом, тому широко використовується при різних 

нервових розладах. 

: Легенда про калину 

Було це давно-давно, ще у ті давні часи, коли на нашу землю без кінця 

нападали турки та татари. Була неділя. Все село гуляло на весіллі у Калинки. Та 

раптом, мов чорна хмара, налетіли татари. Усі чоловіки кинулися захищати село, а 

дівчата, щоб не потрапити у полон, тікали до болота. Вони навіть відірвалися від 

погоні, але болото затягнуло їх. 
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Там, де дівчата потонули, з часом виросли кущі з червоно - вогняними 

ягодами. Дали люди їм назву калина. Відтоді, росте і красується в наших краях 

калина. Старі люди кажуть, щоб калина довше зберігала свої цілющі властивості, 

краще зривати ягоди саме в неділю. 

 

 Ой, єсть в лісі калина, 

Ой, єсть в лісі калина, 

Калина, калина. 

Комарики, дзюбрики, калина. 

Там стояла дівчина, 

Там стояла дівчина, 

Дівчина, дівчина, 

Комарики, дзюбрики, дівчина. 

Цвіт-калину ламала, 

Цвіт-калину ламала, 

Ламала, ламала, 

Комарики, дзюбрики, ламала. 

Та в пучечки в’язала, 

Та в пучечки в’язала, 

В’язала, в’язала, 

Комарики, дзюбрики, в’язала. 

4.4.Дерева – символи України  
Верба  - це дерево життя. З нею в народі пов´язували  

уявлення про світове дерево, що єднає людину з небом.  

Народні прислів’я про вербу: 

 Де лелека гніздо в’є, там верба у пригоді стає. 

 Як іншого виходу немає, вербова лоза уму-розуму навчає. 

 Де срібліє вербиця - там здорова водиця.  

Народна прикмета  про вербу: 

 Як зацвіла верба – не за горами сівба. 
- Поясніть, як ви розумієте значення цих прислів’їв? 

- Про яке християнське свято сповіщають нас  вербові гілочки?  

Дуб - символ могутності та довговічності, цілісності й здоров'я. Він - дерево 

життя. Як знак вічності, лягає в основу будівель, мостів, інших споруд, де є 

дерев'яні елементи.  

» 

 Багато видів дуба відносяться до вічнозелених дерев.  Деревина дуба 

використовується у виробництві кораблів, меблів, підлогових покриттів та бочок.  

Більшість видів дубів живуть більше 200 років. Є деякі види дуба, які живуть 

до і більше тисячі років. 1300 річний дуб знаходиться в Україні на Волині.  9 дерев 

даного виду ростуть на краю нашого села навпроти вулиці Голятин в урочищі 

Надьків. Вік дерев – близько 350-400 років (за переказами односельців). 

 Відгадування ребуса 



 
 

Тополя - символ дівочої краси, а також жіночого й дівочого суму, їх самотності. 

Тополя край дороги - це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого 

судженого. 

o Читання вчителем  уривка із вірша  Тараса Шевченка «Тополя»  
По діброві вітер виє, 

Гуляє по полю, 

Край дороги гне тополю 

До самого долу. 

Стан високий, лист широкий 

Нащо зеленіє? 

Кругом поле, як те море 

Широке, синіє. 

Чумак іде, подивиться 

Та й голову схилить, 

Чабан вранці з сопілкою 

Сяде на могилі, 

Подивиться — серце ниє. 

Кругом ні билини! 

Одна, одна, як сирота 

На чужині, гине! 

- З ким поет порівнює тополю? 

- Як він її описав у вірші? 

 Бесіда 

- Назвіть рослини-символи України. 

- Яке їхнє значення? 

- Яке прислів'я про вербу і калину знаєте? 

 Відгадування загадок   

 Лист зелений не пропав,  

а під снігом задрімав, 

щоб у синю сукенчину 

одягнуть весняну днину. (Барвінок) 

 Духмяна квіточка така, чорними брівками морга. (Чорнобривці) 

 Серед пшеничного поля – тичка, а на тичці – півень у червонім ковпаку. 

 

(Мак) 

 Що за квіти кивають від тину рожево-білими квітками? 

                                                                     (Мальви) 

У зеленім картузі  

На одній стоїть нозі.  

Коло вуха китиця  

Щирим злотом світиться.  



Звичка в нього є ота:  

Він головку поверта 

В бік, де сонце котиться,  

Родичем доводиться         (Соняшник) 

 

Повіяв сильний – сильний вітер, 

Нахилив додолу квіти. 

Квіти нахиляються, 

У росі вмиваються. 

Сонечко встало, 

Квіточки підняло. 

Гаєм літають бджоли, 

Все цвіте довкола. 

Пташки в вишині літають,  

а  діти тихенько за парти сідають. 

4.8.Квіти – символи України  

Барвінок – символ життя, він має довгі пагінці – безконечники, які стеляться по 

садочку, горнуться до оселі людської.  

- В яких обрядах використовується барвінок? 

Чорнобривці  - символізують дитинство, рідну  матір і батька, рідну оселю. 

Легенда про чорнобривці 

Давно-давно це було. Ще тоді, коли земля України не знала біди. Ця родюча 

земля  приваблювала чужинців з півночі. Несли вони з собою горе та сльози, 

забираючи у полон найдорожче – хлопчиків.  

Матері, щоб не віддати дітей чужинцям, шукали рятунку у баби Ясновидиці, 

яка зналася на чарах. 

Сива бабуня мовила слова заклинання, і діти перетворились у прекрасні 

кущисті квіти. Вони були чорнобривими і кароокими, як і хлопчаки. 

- Залишайтесь коло матері, - мовила старенька. 



Так і зостались в Україні хата, мати й чорнобривці як одне ціле. Нема України 

без білої хати і чорнобривців, які милують материнське серце до сивих морозів. 

Мальва – це символ найдорожчого: любові до рідної землі, до народу. Не було 

колись українського села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви. Всім, 

хто вирушав у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували: там земля мила, де мати 

родила! 

 »  

Мальви, мальви – цвітом біля хати. 

Мальви, мальви, як сльоза гірка. 

Хто тепер вас буде поливати, 

І догляне чия вас рука? 

Мальви, мальви біля хати стали. 

Хоч ви квіти, та жалі печуть. 

Ви тоді під снігом, мальви, спали, 

Як її несли в останню путь. 

І не попрощались, бо не вміли, 

І не провели у вічний шлях. 

Ви тоді у горі заніміли, 

Ви, і я, і хата в рушниках. 

Мак - символ пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом  й усіх 

військових та цивільних збройних конфліктів. У березні 2015 року указом 

Президента України запроваджено  День пам'яті та примирення, який відзначається  

8 травня. 

Соняшник - символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він - чи не 

найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під Сонцем. 

 »  

Вільно та розлого  

Сонях виріс на ослоні  

Одягнув чубатий сонях  

Бриля золотого.  

Вийшла осінь із діброви -  

Сонях похилився,  



Бриль за обрій вечоровий  

Сонцем покотився.  

Дідусем стоїть вусатим  

Соняшник осінній,  

Хлопчакам — горобенятам  

Роздає насіння. 

              Борис Логвинюк 

Прочитайте  .Вивчіть напам’ть текст за вибором. 

 

05.11.20                                    Фізика і хімія в побуті                                

10 клас 

Пригадайте! 

1. Що ми називаємо кислотами? 

2. Які кислоти ви вивчили? 

3. Назвіть фізичні властивості хлоридної кислоти. 

Тема: Луги: їх будова, властивості. Використання лугів. Дія на лакмус, дія на 

тканину, воду. Використання в народному господарстві. Властивості лугів. 

Опрацюйте матеріал 

У хімії існують речовини, які називаються основами. Основи складаються  з металу 

та гідроксильної групи. Наприклад: 

NaOH         - Na – метал, ОН – гідроксильна група; 

Cu(OH)2     - Cu – метал , ОН – гідроксильна група; 

КОН           - К – метал , ОН – гідроксильна група; 

Основи, які розчиняються у воді, називаються лугами. До лугів належать:  

NaOH (натрій гідроксид) – їдкий натр (сода каустична) 

КОН (калій гідроксид)  - їдке калі 

Cа(OH)2 (кальцій гідроксид) – їдкий кальцій (гашене вапно). 

Запам’ятайте! 

За звичайних умов усі луги – тверді кристалічні речовини білого кольору, добре 

розчинні у воді. Їдкий натр та їдке калі – милкі на дотик, дуже їдкі. Вони роз’їдають 

шкіру, тканину, папір й інші матеріали. Узв’язку з такими властивостями, їх не 

можна брати руками, а тільки пінцетом. Якщо на шкіру потрапив розчин лугу, його 

необхідно відразу змити  великою кількістю води, аж поки зникне відчуття милкості, 

а потім нейтралізувати розчином борної кислоти. 

Ознайомтеся з фізичними та хімічними властивостями лугів та їх застосуванням за 

посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=LdtnBzmudgc 
https://yusmal.livejournal.com/647607.html 
Домашнє  завдання: 

за посиланням на відеосюжети  https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0 . 

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

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6brvtKnhAhVrsosKHcCfDDoQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLdtnBzmudgc&usg=AOvVaw0X7_cPcx-F_7EPSmXW0hAT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidu4WksOHhAhXLlYsKHbclBJIQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fyusmal.livejournal.com%2F647607.html&usg=AOvVaw1JazHgVNDEP7uCqumHOidd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB0I6p-JfhAhXlyKYKHSz2BsIQtwIwCHoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du1S5bc9ANt0&usg=AOvVaw0_fZCecvVvRMddJRNap3mH
https://www.youtube.com/watch?v=LdtnBzmudgc


 Визначити кольори індикаторів у розчинах лугів, порівняти із кольорами 

вндикаторів у розчинах кислот та заповнити таблицю: 
               Назва індикатору 

 

Колір 

універсальний метил - оранж фенолфталеїн лакмус 

у кислотах     

у лугах     

Математика 
10 клас 

05.11.2020 р. 
 

Тема:  Множення іменованих чисел на одноцифрове і двоцифрове 
число. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 
 
24м х 6 = 144м                  79 см х 4 = 3м 16 см 
 
53м х 7 =                    56м  х 4 = 
38грн х 2 =                95км х 7 = 
 

     2.Розв’яжіть приклади . 
 
             4 грн 12 к х 34 = 140 грн 8 к  
 

57м х 23 =                 89 см х 62 = 
23грн х 23 =              98 кг х 45 = 
 

      3.Розв’яжіть приклади з остачею. 
 
     15 т 7 ц + 4 т 3 ц х 8 = 
     10ц 88 кг + 8 ц 4 кг х 2 = 
 
    

     4.Обчисли усно. 

2  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


