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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. 
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Ігор Іванович Сікорський народився 25 травня 1889 року на Київщині 

у сім’ї Івана Сікорського, професора кафедри неврології та психіатрії на 

медичному факультеті Київського університету, де винахідник здобув 

вищу освіту. Юнак завжди мріяв отримати технічну освіту, однак батько 

бачив його у лікарській справі. Згодом Ігор вступає до Політехнічного 

університету, щоб здобути знання, необхідні для здійснення його мрії [1, c. 

12-13]. 

У 1905 р. революційного прориву увесь світ заговорив про винахід 

братів Райт, котрі зуміли здійснити політ предмету, важчого за повітря. 

Дійсне тоді ніяк не могло не зворушити винахідника, отож перебуваючи в 

Парижі, Сікорський вирішує повернутись в Україну та відновити працю 

над створеною раніше (у 19-му віці) моделлю гвинтокрила. 

У 1910 році здійснилось те, про що довгі роки мріяв винахідник: 

створений ним гвинтокрил стає першою конструкцією, що здатна підняти 

себе у повітря. Однак вирішивши для себе, що назріває ера літаків, він 

береться за створення більш перспективної машини [2, c. 31]. Навчаючись 

у Київському Політехнічному університеті, Сікорський будує чимало 

варіантів конструкцій – декілька гвинтокрилів та літаків-біланнів. Довівши 

до ладу літак С-5, Ігор Іванович встановлює всеросійські рекорди: висота 

(500 м), далечінь (80 м), тривалість (52 хв) та швидкість польоту 

(125км/год). 

Продемонструвавши свої досягнення у Фастові, молодий 

авіаконструктор отримав визнання та славу. Головною метою у 

конструюванні Сікорський вважав створення літаків з великою 

вантажопідйомністю та помірною швидкістю. Саме таким були літаки: С-

21, «Большой Балтийский» та «Илья Муромец». На наступній версії 

муромця було здійснено славнозвісний політ в обидві сторони Петербург – 

Київ. Зокрема, невдовзі було прокладено поштово-пасажирську лінію 

Москва – Харків.  

Невдовзі завод, де Сікорський працював головним конструктором 

авіаційного відділу, призупинив роботу. Ігор Іванович спочатку виїжджає 

до Франції, а згодом до США. Саме там згуртувавшись з російськими 

емігрантами, організовує компанію «Sikorski Aero Engineering 

Corporation». Досягнувши успіхів у виробництві легких та вантажних 

літаків, компанією  зацікавились ВПС США, запропонувавши увійти до 

складу потужної авіаційної корпорації «United Technologies Corporation», з 

якою досі співпрацює [3, c. 235-23]. 

Сікорського не залишала в спокої мрія про створення гелікоптера. 

Змінюючи одновісні системи та двигуни, 14 вересня 1939 року йому все-

таки вдається сконструювати гвинтокрил, що відірвався від землі. Згодом 

гвинтокрил Б-47 став першим із запроваджених у серійне виробництво. Із 

тривалістю польоту  в 1 год. 35 хв. та швидкістю 100км/год., цей екземпляр 

було передано до Інституту Едісона. За участі та допомоги Ігоря 
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Івановича, були збудовані літаки та гелікоптери другого покоління, що 

посилило та додало активності у авіаційне виробництво багатьох інших 

країн, таких як Англія, Франція, СРСР. 

Але найкращою моделлю Сікорського вважалися гелікоптери S-58, 

які вперше піднялися в повітря в 1954 році. Завдяки своїй 

багатофункціональності цей вертоліт тривалий час залишався 

найпопулярнішим в світі. Саме цю машину королева Великої Британії 

Єлизавета ІІ назвала найкомфортнішим засобом пересування [5, c. 91]. 

Підсумувавши можна сказати, що досягнення Ігоря Сікорського 

просто неоціненні. Усього він розробив 17 базових моделей літаків і 18 

гвинтокрилів, в тому числі турбінні гвинтокрили, гвинтокрили-амфібії з 

шасі, що забираються, і «літаючі підйомні крани». Ці вертольоти відомі у 

всьому світі. Вони встановлювали світові рекорди зі швидкості, 

вантажопідйомності, тривалості і дальності польотів. Їх надзвичайно 

цінують пілоти: гелікоптери Сікорського можуть повністю зруйнуватися, 

але людина в них залишиться живою. Сікорський отримав понад 80 

різноманітних нагород. 
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УМАНЩИНА В СТАРОДАВНЮ ДОБУ 

 

Територія нашого краю, як і Україна, була заселена людьми ще за 

первісного ладу. Первіснообщинні люди з’являються на території нашого 

краю у період пізнього палеоліту, приблизно 15-18 тис. років тому. У 

процесі дальшого розвитку мисливства вдосконалилися кам’яні знаряддя 

праці, збільшувалась їх кількість і виникали нові форми [2, с.7]. 

На території краю відкрито три палеолітичні стоянки у селах Кути, 

Бабанка і Володимирівка. Найбільш дослідженою є Володимирівська 

стоянка, що була відкрита колишнім працівником Уманського 

краєзнавчого музею археологом М. Якимовичем. Розкопки там 


