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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЗАДАЧ З МЕХАНІКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ І
ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЗАДАЧ КОНКУРСІВ
«КЕНГУРУ» ТА «ЛЕВЕНЯ»
Анотація. У статті показано (на основі всеукраїнських конкурсів «Кенгуру» і «Левеня») реалізацію принципів науковості, доступності для школярів, враховуючи при цьому уміння самостійно працювати з додатковою літературою, активізацію пізнавальної діяльності, формування освітніх й виховних цілей, які ставить
перед собою педагог. Наводяться задачі з механіки, які сприяють засвоєнню знань з механіки і готують учнів
до конкурсів. Метою статті є визначення ролі задач з механіки на конкурсах «Кенгуру» і «Левеня» у процесі
розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів. Використані теоретичні (системний і порівняльний
аналіз літератури, робочих програм, педагогічного процесу з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація науково-теоретичних положень з метою отримання цілісної картини про сучасний стан досліджень
та можливостей вдосконалення підходів учнів до задач з механіки) та емпіричні методи дослідження (діагностичні та обсерваційні для оцінки рівня сприймання учнями матеріалу).
Ключові слова: задачі з механіки; мотивація; розвиток логічного мислення; розвиток творчих здібностей.
Вступ. Швидкі зміни в усіх сферах життя ХХІ
ст не оминули освітянського простору, вимагаючи
нових, сучасних підходів викладання і навчання. Величезний потік інформації, вимагає в учнів уміння
знаходити серед них корисне і користуватися ним.
Дієвим інструментом поліпшення якості освіти може
бути застосування компетентнісного підходу, зміни
технології навчального процесу та використання
максимально великої кількості нових методичних
рекомендацій.
Особливою формою розвитку творчих здібностей
і логічного мислення широкого кола учнів, популяризації математичних та фізичних ідей є проведення
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»
та Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня».
Конкурси ефективні для підтримки талановитих
школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей,
активізації творчої діяльності вчителів, удосконалення роботи з обдарованою молоддю (Хоменко, 2006).
Такі позакласні заходи можуть готувати основу
для кращого засвоєння матеріалу на уроках, до участі у факультативних заняттях. Врахування віку й ступеня підготовленості учнів до занять, взаємозв’язок
позакласної роботи і класних занять, добровільність
(Жарков, 2009) можуть підтримувати інтерес до вивчення фізики та математики, орієнтують школярів
до знаходження унікальних рішень. Для прикладу,
одне з ключових фізичних питань – механічний рух.
Механіка − наука про механічний рух і механічні взаємодії тіл Биленко, 1979). Механічний рух – це явище
зміни з плином часу положення тіла в просторі відносно інших тіл; згідно підручника для 8 класу (Божинова, 2008). Задачі з механіки використовуються
у математиці та у фізиці. Формула шляху на уроках
математики вивчається у 5 класі, а на уроках фізики у
7 класі, вводяться поняття пройденого шляху швидкості руху та часу за який пройдено шлях. Знання
набуті на уроках математики стають основою знань
з фізики, підтвердження цьому можуть бути типові
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задачі, що використовувалися на високопопулярних
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»
та Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
жаль, для деяких учнів в сучасності фізика і математика зливаються в єдину науку. Педагог при цьому
повинен подбати про високу організованість і дисципліну на заняттях, залучаючи при цьому до роботи
максимальну кількість школярів (Ковтонюк, 2016).
Враховуючи, що знання учнів з механіки є нестійкими та несистематизованими, за рік вони просто
забувають більшість пройденого матеріалу. Рівень
загальноосвітньої підготовки з фізичних основ механіки у більшості учнів студентів недостатній для
подальшого успішного вступу та вивчення вказаного
розділу фізики у вузі. Фізика та математика як навчальні дисципліни, незважаючи на їхню значущість
мало користується популярністю у школярів. Але,
як показує досвід, успішне засвоєння математики
веде за собою позитивні результати на уроках фізики. Тому вчителі повинні активно впроваджувати в
навчальний процес методи, які будуть постійно підтримувати інтерес та активність учнів сприяти їх
мотивації на уроках фізики та математики. Такими
методами є участь у Міжнародному математичному
конкурсі «Кенгуру» та Всеукраїнському фізичному
конкурсі «Левеня».
З аналізу літературних джерел випливає, що дослідження проблеми мотивів та мотивації характеризуються складністю та суперечливістю, оскільки
існує низка наукових позицій щодо трактування природи, змісту, структури зазначених понять, а також
засобів їх формування (Війчук, 2012). Мотивацією
може стати ціль досягнення хороших результатів,
спонукання й готовність до нових вражень, випробобування своїх знань на конкурсах, тощо.
В опрацьованій нами літературі не наводиться
аналіз фізичних та математичних задач з механіки,
які зустрічаються на конкурсах «Левеня» і «Кенгу-
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ру», через призму популярності конкурсів, саме у
цьому полягає новизна представленого матеріалу.
Метою статті є визначення ролі задач з механіки
на конкурсах «Кенгуру» і «Левеня» у процесі розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів.
Методи дослідження: теоретичні (системний і
порівняльний аналіз літератури, робочих програм,
педагогічного процесу з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація науково-теоретичних
положень з метою отримання цілісної картини про
сучасний стан досліджень та можливостей вдосконалення підходів учнів до задач з механіки) та емпіричні (діагностичні та обсерваційні для оцінки рівня
сприймання учнями матеріалу).
Виклад основного матеріалу. Одним із шляхів
досягнення високого рівня знань майбутніх випускників шкіл, на нашу думку, можливе лише за умови
відповідної освіти з фізико-математичних дисциплін. Математичні дисципліни є підґрунтям вивчення багатьох інших дисциплін, на уроках математики
розвивається здатність використовувати математичні
теорії, закони та методи для дослідження та прогнозування фізичних процесів, можуть усвідомлювати
глибокий взаємозв’язок структурних компонентів досліджуваного явища чи процесу. Наявність мінімальних математичних знань, необхідна для розв’язання
простих, стандартних завдань фахових дисциплін
за зразком. Якщо математичні навички учня недостатньо розвинуті, знання мають поверховий характер, характеризуються початковими уявленнями про
предмет вивчення, слабо виражена готовність до використання математичного апарату, то у подальшому
у такого учня виникають труднощі при розв`язуванні
фізичних задач, у свою чергу виникає проблема при
математичній обробці результатів фізичних вимірювань. Учням рекомендовано брати участь у конкурсах «Кенгуру» і «Левеня», якщо:
− в учня гнучке і варіативне математичне мислення, що дозволяє виробляти і приймати нові, оригінальні підходи до вирішення проблемних ситуацій
(Ковтонюк, 2016);
− є здатність ґрунтовно оцінювати із різних боків,
з позицій різних дисциплін, виявляти причинно-наслідкові зв’язки та на їх основі виробляти способи
розв’язання завдань;
− простежується творчий характер вияву умінь,
вільне володіння системою математичних умінь і навичок;
− математична діяльність носить креативний, цілісний, інтеграційний, перетворювальний, активнотворчий, продуктивний характер;
− чітко виражена висока вмотивованість, яка виявляється у потребі постійного поглибленого удосконалення математичної підготовки, прагнення до
творчої активності в ній (Арзуханова, 2009).
Прагнення до творчої самореалізації й максимального прояву унікальних особистісних якостей
закладено в людині самою природою, вона є спонукальним мотивом будь-якої діяльності. Такою можливістю є участь у конкурсах «Кенгуру» і «Левеня»,
де створені сприятливі умови для розкриття й розвитку творчого потенціалу особистості школяра (Алексейчук, 2012). Учні мають можливості набувати постійний новий досвід, розширювати уявлення, адже
це прекрасне джерело позитивних емоцій.
Аналіз задач із механіки зумовлений необхідністю визначення реакції учнів та їх готовності до
сприйняття задач такого типу. Для визначення ролі
механіки у розвитку творчих здібностей і логічного
мислення учнів та популяризації фізико-математичних дисциплін за допомогою конкурсів «Кенгуру» та
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«Левеня» проаналізуємо кілька типових задач.
Типові задачі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (1-4):
Задача 1. (5-6 клас, 2013 рік). Восьма частина відстані від Марічки до Іринки дорівнює 100 м. Яка відстань між подругами?
А: 300 м Б: 400 м В: 700 м Г: 800 м Д: 1 км
Задача 2. (7-8 клас, 2013 рік). Марк і Ліза стоять на протилежних сторонах кругового фонтана.
Вони одночасно починають бігти навколо нього за
годинниковою стрілкою з постійними швидкостями. Швидкість Марка дорівнює 8/9 швидкості Лізи.
Скільки повних кіл навколо фонтана пробіжить Ліза,
коли Марк наздожене її вперше?
А: 2; Б: 4; В: 8; Г: 9; Д: 72.
Задача 3. (7-8 клас, 2017 рік). Мураха Енні почала рух з лівого кінця стержня і проповзла 2/3 його
довжини. Жук Боб почав рух з правого кінця того
з стержня і проповз ¾ його довжини яка частина довжини стержня є між ними?
А: 3/8 ; Б: 1/12 ; В: 5/7 ; Г: 1/2; Д: 5/12.
Задача 4. (7-8 клас, 2015 рік). Роман їхав з Іванівки у Петрівку через Андріївку, не зупиняючись
у Андріївці, 130 хв. Подорож з Іванівки в Андріївку тривала 35 хв. Скільки часу тривала подорож з
Андріївки в Петрівку? (Міжнародний математичний
конкурс, 2018)
А: 95 хв; Б: 105 хв; В: 115 хв; Г: 165 хв; Д: 175 хв.
Задачі 5-8 Всеукраїнського конкурсу «Левеня»
вибрані із збірника (Алексейчук, 2012).
Задача 5. (9 клас, 2009 рік). Левеня і Кенгуру, побачивши одне одного на відстані 100 м, побігли на
зустріч зі швидкостями v1=2 м/с і v2= 8 м/с. Хто з них
біг до зустічі більше?
А: Левеня; Б: Кенгуру;
В: однаково.
Задача 6. (7 клас, 2001 рік). За який час поїзд завддовжки 500 м, який рухається із швидкістю 20 м/с,
проїде повз платформу довжиною 300 м?
А: 10 с; Б: 15 с; В: 25 с; Г: 40 с; Д: 50с.
Задача 7. (8 клас, 2010 рік). Відлуння з пострілу
рушниці дійшло до стрільця через 2 с. На якій відстані від стрільця розміщений об єкт, від якого відбився
звук? Швидкість звуку у повітрі 340 м/с.
А: 340 м; Б: 680 м; В: 1020 м; Г: 1360 м; Д: 1700 м.
Задача 8. (7 клас, 2002 рік). З хатки, що стоїть на
відстані 500 м від лісу, з швидкостями v1=2 м/с виходить Червона Шапочка і йде до лісу. Одночасно їй на
зустріч їй з лісу виходить Сірий Вовк зі швидкістю
v2= 5 м/с. На відстані 100 м від хати Червона Шапочка помітила Вовка і побігла додому зі швидкістю v3=
4 м/с. На якій відстані від хатинки Вовк наздожене
Червону Шапочку?
А: 30 м; Б: 40 м;
В: 50 м;
Г: 20 м;
Д: не наздожене.
Основні закони механіки носять характер загальних, тому використовуються у всіх подальших
розділах фізики чи математики. Вивчити фізику та
математику не можливо без розв`язування задач, що
потребує логічного мислення. Також простежується
творчий характер вияву умінь: задачі часто можна
розв`язати кількома способами, не рідко потрібно
намалювати рисунок чи графік; зустрічатимуться
реальні, спрощені та ідеалізовані системи. Але покращивши знання, саме з механіки учні можуть відчути себе впевненішими і проявити ініціативу брати
участь в обох конкурсах.
Як показує досвід роботи в школах, для зацікавленості учнів до фізики та математики, потрібно сприяти формуванню базових фізичних та математичних
знань зокрема з механіки, показати їх необхідність
для кращого пізнання навколишнього світу. У стар-
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ших класах задачі з механіки знову розв’язуються на
уроках як математики так і фізики. Швидкість точки
в даний момент часу (або миттєву швидкість) знаходимо шляхом диференціювання за часом рівняння
руху. Виходячи з досвіду роботи в школах Закарпаття на конкурсах «Кенгуру» і «Левеня» беруть участь
здебільшого ті самі учні. Успішне засвоєння математики приводить до розуміння фізики.
Через складну військово-політичну ситуацію в
Україні, не доцільно аналізувати зміну загальної
кількості учасників конкурсів «Кенгуру» і «Левеня»
й їх розподілу по областям. Для оцінки використаємо
дані 2012-2015 рр для Закарпатської області та столиці й Київської області (Міжнародний математичний
конкурс, 2018). За даний проміжок часу в середньому брало участь із Закарпатської області у конкурсі
«Левеня» − 5000 учнів, «Кенгуру» – 3000 учнів, із
Києва та області − відповідно 5006 учнів та 18645
учнів. Але про однозначне спадання чи зростання
кількості учасників говорити не можна. На рисунку
1. представлено динаміку зміни учасників конкурсів
з плином часу.
У 2012 р кількість учасників із Закарпаття складали 3,48 % для конкурсу Левеня (Кенгуру-0,4 %)
від загальної кількості учасників, Києва та Київської

Рис.1. Динаміка зміни учасників конкурсів з плином часу.

області 3,67 % для конкурсу Левеня (Кенгуру − 6,97
%). У 2015 учасники із Закарпаття складали 4,66 %
Левеня (Кенгуру – 1,22 % учнів), від загальної кількості учасників, Києва та Київської області 4,06 %
(Кенгуру – 8,89 % учнів).
Варто наголосити, що фізика і математика у вузі
теж взаємопов`язані. Успішне засвоєння кожної дисципліни веде до широкого спектру можливостей у
майбутньому, адже математичні дисципліни є підґрунтям вивчення економічних дисциплін, фінансів
та маркетингу (Токарчук, 2014). Фізика є підґрунтям
вивчення біофізики, геофізики, математичної фізики,
теоретичної механіки, тощо. Адже майбутній фахівець має на належному рівні володіти фізико-математичними методами, вміти створювати, аналізувати та досліджувати фізико-математичні моделі при
розв’язанні професійних задач. Кожний фаховий
спеціаліст майбутнього повинен розуміти чимало
складних процесів науки і техніки.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні
висновки: аналіз задач із механіки зумовлений необхідністю визначення реакції учнів та їх готовності до сприйняття задач такого типу та на зміни, що
відбуваються у навколишньому середовищі. Саме ці
набуті учнями практичні знання знаходять втілення
на міжнародних математичних конкурсах «Кенгуру»
та всеукраїнських конкурсах «Левеня». В умовах науково-технічного прогресу намагаємося створити
оптимальні умови для зацікавленості учнів до фізики
та математики, сприяти формуванню базових фізичних та математичних знань з механіки, показати їх
необхідність для формування широкого світогляду
учнів. Оцінено динаміку учасників вищезгаданих
конкурсів, для подальшого прогнозування ефективності проведення конкурсів. Напрями подальших
досліджень потребують пошуку нових задач та практичних завдань з фізики та математики, що сприятимуть росту кількості учасників конкурсів «Кенгуру»
і «Левеня».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ЗАДАЧ ПО МЕХАНИКЕ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ЗАДАЧ
КОНКУРСОВ «КЕНГУРУ» И «ЛЬВЕНОК»
Аннотация. В статье показано (на основе всеукраинских конкурсов «Кенгуру» и «Львенок») реализацию
принципов научности, доступности для школьников, учитывая при этом умение самостоятельно работать с
дополнительной литературой, активизации познавательной деятельности, формирования образовательных и
воспитательных целей, которые ставит перед собой педагог. Приводятся задачи по механике, которые способствуют усвоению знаний по механике и готовят учащихся к конкурсам. Целью статьи является определение роли задач по механике на конкурсах «Кенгуру» и «Львенок» в процессе развития творческих способностей и логического мышления учащихся. Использованы теоретические (системный и сравнительный
анализ литературы, рабочих программ, педагогического процесса по проблеме исследования, обобщение и
систематизация научно-теоретических положений с целью получения целостной картины о современном
состоянии исследований и возможностей совершенствования подходов учащихся к задачам по механике) и
эмпирические методы исследования (диагностические и обсервационные для оценки уровня восприятия учащимися материала).
Ключевые слова: задачи по механике; мотивация; развитие логического мышления; развитие творческих
способностей.
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DEFINING THE ROLE OF MECHANICS PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE
CHARACTERISTICS AND LOGICAL INTELLIGENCE OF PUPILS BY ANALYSING THE TYPICAL
PROBLEMS OF «KENGURU» AND «LEVENIA» COMPETITIONS
Abstract. The article demonstrates (on the basis of all-Ukrainian competitions «Kangaru» and «Levenia») the
implementation of principles of science and accessibility for schoolchildren, while taking into account the ability
to independently work with additional literature; to activate cognitive activity; to form educational goals set by a
teacher. A huge stream of information requires from pupils the ability to find the useful one and use it. The need for
knowledge of physical and mathematical disciplines is taken into account, since they are more likely to be met in
subsequent learning. The problems on mechanics, that promote the acquisition of knowledge about the movement and
prepare students for contests, are given as an example. The purpose of the article is to determine the role of problems
on mechanics at competitions «Kangaru» and «Levenia» in the process of development of creative abilities and
logical thinking of pupils. The task is practically check the technology of forming of pupils' ideas about mechanics,
look for ways to improve their knowledge through participation in competitions «Kangaru» and «Levenia». The
methods used: theoretical (systematic and comparative analysis of scientific literature, of programmes descriptives,
of pedagogical process on the problem of research, generalisation and systematisation of scientific and theoretical
positions in order to obtain a coherent picture of the current state of the research and possibilities of improving the
pupils' approaches to problems in mechanics) and empirical (diagnostic and observational to assess pupils' perceptions
of material). The analysis of pupils' readyness to solve problems of mechanics, presented at competitions «Kangaru»
and «Levenia» is conducted. The dynamics of the participants was assessed with the aim of further prediction of
effectiveness of competitions.
Key words: tasks in mechanics; motivation; the development of logical thinking; development of creative abilities.
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