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викликали у вихованців такий стан душі, як і стан митця, що створив цю 
музику. 
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КУЛЬТУРА ПРАЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 
В умовах ринкових відносин та формування ринкових структур 

завдання трудового навчання і виховання підростаючого покоління все 
більше зміщується у центр педагогічних зусиль. Система трудової 
підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до 
практичного впровадження знань на практиці, усвідомленого вибору 
майбутньої професії, виховання культури праці. Як зазначається у 
Національній доктрині розвитку освіти в Україні «мета державної політики 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом життя» [4]. Важливим є те, 
щоб засвоєні учнями знання як елементи культури праці переходили в 
гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці 
поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів. 

Аналіз досліджень педагогів, філософів і соціологів свідчить про 
важливе значення проблеми виховання культури праці учнівської молоді 
[1–3; 5]. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та практичній перевірці 
змісту, засобів, методів ефективного виховання культури праці учнів 
початкової школи у процесі навчальної трудової діяльності. 

У ході дослідно-експериментальної роботи виявилось, що для 
виховання культури праці молодших школярів необхідно систематично 
залучати учнів до аналізу продукту праці, читання ескізів, планувати 
технологічну послідовність виготовлення виробу, використовувати активні 
методи навчання, розв’язувати творчі конструкторські та технологічні 
завдання, спеціальні вправи та питання, створювати умови колективної та 
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індивідуальної роботи в бригадах та ланках. 
Відсутність науково обґрунтованих вимог до виховання культури 

праці учнів початкової школи, а також наявність недоліків при проведенні 
уроків трудового навчання диктують необхідність розробки конкретних 
дидактичних умов, які сприяють підвищенню рівня вихованості культури 
праці. Основними дидактичними умовами, що забезпечують виховання 
культури праці, є використання комплексу творчих конструкторських і 
технологічних завдань з оволодінням відповідною поглибленою графічною 
підготовкою – знаннями про площинні та об’ємні геометричні фігури, 
аналізом їх форм і конструктивних елементів, читанням ескізів, 
складанням креслень. 

Графічна підготовка допоможе дітям свідомо сприймати трудове 
завдання, осмислити послідовність етапів роботи, краще зрозуміти 
конструкцію виробу, ефективно виховувати культуру праці. 

Для розробки названої ситуації здійснювались такі заходи: 
проектувалась колективна діяльність учнів таким чином, щоб можна було 
забезпечити в сучасному навчальному процесі різноманітні види 
пізнавальної діяльності від репродуктивного до самостійного творчого 
пошуку (використання набутих знань у нових нестандартних ситуаціях); 
учні систематично залучались до аналізу продукту праці, читання ескізів, 
складання креслень площинних та об’ємних фігур; використовувався 
комплекс творчих конструкторсько-технологічних завдань, які 
програмують необхідність прояву різних видів колективістських відносин. 

Рівні вихованості культури праці учнів експериментальних груп 
вищі, ніж у контрольних. Особливо це відчувається при порівнянні рівнів 
сформованості умінь молодших школярів: самостійно скласти план 
майбутньої роботи з урахуванням необхідних засобів і матеріалів, а також 
дотримання технологічної послідовності виготовлення виробу; уміння 
працювати в колективі, узгоджуючи свою діяльність з товаришами по 
праці, товариська взаємодопомога, відповідальність перед колективом; 
творче і естетичне ставлення до праці, пошуки раціональних прийомів, 
способів, методів розв’язання проблеми. 

Графічна підготовка молодших школярів і використання комплексу 
творчих конструкторських та технологічних завдань дозволяють 
ефективно виховувати культуру праці. 

Експериментально перевірені і обґрунтовані педагогічні шляхи 
ефективності виховання умінь культури праці дозволяють найбільш повно 
задовольнити вимоги, які ставляться до занять з трудового навчання 
відповідно з дидактичними принципами: зв’язок теорії з практикою; 
систематичність і послідовність; науковість; доступність і посильність; 
виховання учнів у процесі трудового навчання. 
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TECHNOLOGY OF PETROLEUM REFINING 

 
The article deals with the petroleum refining. Petroleum refining 

processes are the chemical engineering processes and other facilities used in 
petroleum refineries (also referred to as oil refineries) to transform crude oil into 
useful products such as liquefied petroleum gas (LPG), gasoline or petrol, 
kerosene, jet fuel, diesel oil and fuel oils. 

The refining of crude petroleum owes its origin to the successful drilling 
of the first oil well in Titusville, Pennsylvania, U.S., in 1859. Prior to that time, 
petroleum was available only in very small quantities from natural seepage of 
subsurface oil in various areas throughout the world. However, such limited 
availability restricted the uses for petroleum to medicinal and specialty purposes. 
With the discovery of «rock oil» in northwestern Pennsylvania, crude oil 
became available in sufficient quantity to inspire the development of larger-scale 
processing systems. The earliest refineries employed simple distillation units, or 
«stills,» in separation of various constituents of petroleum by heating the crude 
oil mixture in a vessel and condensing the resultant vapours into liquid fractions. 
Initially the primary product was kerosene, which proved to be more abundant, 
cleaner-burning lamp oil of more consistent quality than whale oil or animal fat. 

The lowest-boiling raw product from the still was «straight run» naphtha, 
a forerunner of unfinished gasoline (petrol). Its initial commercial application 
was primarily as a solvent. Higher-boiling materials were found to be effective 
as lubricants and fuel oils, but they were largely novelties at first. 

The development of the internal-combustion engine in the later years of 
the 19th century created a small market for crude naphtha. But the development 
of the automobile at the turn of the century sharply increased the demand for 
quality gasoline, and this finally provided a home for the petroleum fractions 
that were too volatile to be included in kerosene. As demand for automotive fuel 
rose, methods for continuous distillation of crude oil were developed [3]. 

Crude oil is a multicomponent mixture consisting of more than 108 
compounds. Petroleum refining refers to the separation as well as reactive 
processes to yield various valuable products. Therefore, a key issue in the 


