
11.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа)  10кл. 

Тема: Обробка країв рушничка швом упідгин із закритим зрізом. 

 

До класичного асортименту столової білизни відносяться: серветки, 

скатерки, рушники, фартушки. 

         
 

         
 

Для виготовлення цих виробів потрібно: 

 

 



 

Виготовляють вироби з бавовняних, лляних та змішаних тканин. 

 

                   
 

Рушники виготовляють з білої лляної тканини. Складений вчетверо 

ручник розміром 35х85 см використовується при подачі страв. 

Рушники для полірування посуду і столових наборів виготовляють 

розміром 100х40 см із м’якої бавовняної тканини, яка легко вбирає вологу. 

 

Краї серветок, скатертин, рушничків обробляють швом упідгин із закритим 

зрізом. 

 

 
 

Завдання: опрацювати матеріал. 
 



СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

11.11.2020 р. 

ТЕМА: Сімейний бюджет. Планування сімейного бюджету. 

Сімейний бюджет – це співвідношення доходів і витрат родини. Проте, в 

залежності від величини доходів і витрат бюджет може бути трьох видів. 

Якщо доходи дорівнюють витратам, то бюджет є збалансованим, якщо 

витрати перевищують доходи – бюджет дефіцитний, якщо доходи 

перевищують витрати – бюджет надлишковим.  
 

 

 

Бюджет, у якому витрати                                                          Бюджет, у якому доходи  

  перевищують доходи –                                                            перевищують витрати -  
       дефіцитний                                                                                               надлишковий 

 

Завдання: складіть кластер до слова «бюджет»  

 

- Кластер – це засіб графічного зображення матеріалу, що дає змогу 

«побачити»  думки, які виникають у нас при заглиблені в тему. 

У вас є шаблон, з яким ви будете працювати, прослуховуючи мою 

розповідь про «бюджет». 

- Навколо ключового слова «накидайте» слова, що відображають ідеї, 

факти, образи, які підходять для цієї теми. Не бійтеся записувати все, що 

приходить  на розум. А я вам допоможу. 

      - Тепер давайте розглянемо кластери, які ви підготували.  

Простіше кажучи, бюджет – це доходи та витрати за певний період часу, 

а сімейний бюджет – це доходи та витрати сім’ї за певний період часу. 

        А що ж таке «доходи» та звідки вони надходять до сімейного гаманця?  

     

 

  

Бюджет, у якому витрати 
дорівнюють доходам - 

збалансований 

Бюджет, у якому 
витрати дорівнюють 

доходам - збалансований 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        - Чи завжди гаманець залишається  наповненим? На що витрачаються  

         гроші із сімейного гаманця?  

         Доходи витрачають на товари і послуги, необхідні для життя людини та  

         існування сім'ї. В результаті доходи перетворюються в витрати.  

 

                       Структура доходів і видатків сімї 

 

Сімейні доходи                      

(у відсотках до 

сукупного доходу сім’ї) 

% Сімейні витрати (у відсотках до 

витрат сім’ї) 

% 

1. Заробітна плата 

членів сім’ї 

2. Пенсії, стипендії, 

допомога 

3. Дохід від домашнього 

господарства 

4. Дохід з інших джерел 

80 

 

9 

 

4 

 

7 

1. Обов’язкові платежі, збори, податки, 

комунальні платежі тощо. 

2. Їжа. 

3. Непродовольчі товари: одяг, взуття, 

меблі, предмети домашнього вжитку. 

4. На культурно - побутові послуги 

(кіно, театр, музей і т.і.). 

5. Накопичення, збереження. 

25 

 

40 

 

20 

 

10 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейний гаманець 

Пенсії Заробітна плата Стипендії Премії 

Грошові 

винагороди 

Відсотки за 

вкладами 

Виграші 
Доходи від 

користування 

земельною ділянкою 

Грошова допомога 

(субсидії) 



Сімейні витрати

25%

20%
10%5%

40%

Обов’язкові платежі, податки, коммунальні платежі.

Непродовольчі товари.

Культурно - побутові послуги. 

Накопичення, збереження.

Їжа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Скласти бюджет родини на місяць 
Спробуйте розсортувати записи по двох колонках – «доходи» та «витрати» - і 

підрахуйте, чи вистачить грошей до наступної зарплати. 

Сім’я складається з 4 осіб: мама, тато, дочка, бабуся. 

Заробітна плата тата – 4 400 грн., мами – 3 200 грн., пенсія бабусі – 1 400грн., 

стипендія дочки - 1000 грн.  

Витратили на продукти харчування – 2 050 грн., дизельне паливо – 980 грн., 

комунальні послуги – 820 грн., за електроенергію – 260грн., за воду – 70 грн., 

Сімейні доходи

80%

9%
4% 7%

Заробітна плата членів сім’ї 

Пенсії, стипендії, допомога

Дохід від домашнього господарства 

Дохід з інших джерел 



відвідали кінотеатр – 140 грн. купили зошити та інші кацтовари– 1590 грн., 

одяг– 740 грн., взуття – 960 грн., витратили на ліки бабусі- 320 грн. 

 

Доходи Сума в грн. Витрати Сума в грн. 

Заробітна плата тата 4 400 Продукти харчування 2050 

Заробітна плата 

мами 

3200 Одяг 740 

Пенсія бабусі      1 400 Комунальні послуги 820 

Стипендія дочки 1 000 Електроенергія 260 

  Дизельне паливо 980 

  Вода 70 

  Кінотеатр  140 

  Канцтовари 1590 

  Одяг 740 

  Взуття 960 

  Ліки  320 

РАЗОМ: 10000 РАЗОМ: 8670 

Висновок: надлишок  – 1330 грн. Це дає змогу накопичити гроші. 
 

11.11.2020                    ЛФК    10 кл. 

Тема: Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів. 

Випад вперед, назад, в сторону з предметом. Чергування перетягування 

каната з наступним 

розслабленням. 

Хвилеподібні рухи 

руками. 

 

 

 


