
10.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа)   10кл. 
Тема : Види машинних швів. Білизняні шви їх використання.   

Види машинних швів. Деталі одягу з'єднують за допомогою швів, які 

виконують рядом стібків, що утворюють строчку. 

Найпоширеніший спосіб з'єднання деталей одягу — нитковий. 

 
 Схема машинного шва 

Шов — місце з'єднання двох або кількох деталей строчкою. 

Ширина шва (припуск на обробку зрізів) — відстань від зрізів деталей 

виробу до строчки. 

Стібок — переплетення ниток між двома проколами тканини голкою. 

Строчка — послідовний ряд однакових стібків, що повторюються, ниткове 

з'єднання деталей. 

Усі машинні шви поділяють за призначенням: 

 

 

 

                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При виготовленні постільної білизни застосовують білизняні шви - 

з'єднувальні і крайові. Білизняні сполучні шви застосовуються при пошитті 

нижньої білизни, постільної білизни, виробничого одягу. 

     Шов упідгин із закритим зрізом застосовують при обробці прямих і 

поперечних зрізів білизняних виробів: простирадла і наволочок, нижніх і 

верхніх зрізів нижньої білизни, зрізів столового білизни: скатертини, 

серветки, рушники. 



       .  

      

Подвійний шов має високу зносостійкість, застосовується при 

виготовленні постільної білизни при пошитті наволочок, а також одягу з 

бавовняних тканин без підкладки (халати, нічні сорочки, літні 

піджаки і жакети). 

      

 
Запошивний шов має високу міцність і має надійне закріплення зрізів. Він 

застосовується при виготовленні постільної білизни (при з'єднанні деталей 

підодіяльника, простирадла), робочих халатів, курток, спортивного одягу.   

 
       

 

 

 

 

Завдання: опрацювати матеріал, відгадати загадки. 

1. Металевий в неї носик 

    І льняний у неї хвостик 

    Із шиття не буде толку 

    Якщо ми не візьмем …  

  

  2.Є у голочки подружка, 

      що прив’язана до вушка. 

      Слід у слід за нею ходить, 

       візеруночки виводить. 

       Вміє вишивати, шити, 

       може ґудзики пришити, 

       та без одягу донині 

        рукодільниця-кравчиня.       

  

     3.Шумить, гуде, а в дірочку швачка йде.  

 
 



МАТЕМАТИКА 

10 клас     10.11.2020 р. 

Тема: Ділення іменованих чисел на одно і двоцифрове число. 

 

1. Переглянути відео. 
https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw         

 

2. Розв’яжіть  приклади. 

 

40т 5кг : 5 =                    9м 52 см : 8 = 

21грн 35 к : 7 =               1т 2ц : 4 = 

 

3. Розв’яжіть приклади. 

 

10 ц 44 кг : 36 =                  2км 325 м : 75 = 

50км 52 м : 86 =                  12м 96 см : 48 = 

 

 

4. Розв’яжіть  приклад. 

 

( 74 м + 8 м 72 см ) : 16 = 

 

          5 .Розв’яжіть приклади усно. 
 

Гра «Баскетбол» 

 

 («закинути» м'яч у сітку — поєднати приклад і відповідь) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw%20%20%20%20%20%20%20%20%20

