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Петрова і Єршова. 
1944 рік перегорнув нову сторінку в історії Уманщини [3, c. 135-138 ].  
У результаті запеклих боїв 9-10 березня 1944 р., які були складовою  

розгортання  Умансько-Ботошанської  наступальної операції,  радянські  
війська  визволили  Умань  від  окупантів. Двадцять військових формувань, 
які героїчно проявили себе під час  Умансько-Ботошанської  операції,  
стали  носити  почесні звання Уманських [4, c. 18]. 

Отже, у ході боїв за місто Умань загинуло 455 воїнів. Уманчани 
зробили неоціненний внесок у розгром гітлерівської Німеччини і 
визволення рідної нам Умані. У боях Другої Світової війни відзначились 
сотні і тисячі уманчан, зокрема відомий нам генерал Іван Данилович 
Черняхівський, а також військовики В. І. Мельник, М. П. Борисенко, К. А. 
Смирнов, Я. П. Теличенко, М. Д. Саначев, Є. К. Тищик та багато інших. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
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 
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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 велике 
значення проблеми виховання культури праці учнівської молоді [1 – 3; 5]. 

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 
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 
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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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ІГОР СІКОРСЬКИЙ – ВИНАХІДНИК ПЕРШОГО ГВИНТОКРИЛА 

Я зробив, що міг, нехай хто може, зробить краще. 

 

Наприкінці ХІХ-ХХ ст. неймовірний вплив на розвиток суспільства 

мали досягнення техніки та науки. Це був час великих відкриттів, що 

перевернули світ разом з усіма старими поглядами. Докорінно змінились 

уявлення про простір, час і рух. Досягнення наукової думки пришвидшили 

розвиток нової техніки та технологій. Технічною подією великого 

значення став винахід першого гвинтокрила. Творець першого у світі 

серійного гелікоптера, Ігор Сікорський, народився на Київщині та згодом 

емігрував до США. Саме у 1931 році він запатентував проект машини з 

двома пропелерами – горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. 


