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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Інтеграція України в міжнародний простір зумовлює активізацію 

пошуків науковців і освітян-практиків продуктивних методик та 

технологій навчання, спрямованих на формування мобільної 

особистості, здатної критично опрацьовувати інформаційні потоки, 

адаптуватися в сучасному соціумі й навчатися впродовж життя. Тому 

перед системою післядипломної педагогічної освіти актуалізується 

питання щодо запровадження сучасних моделей підвищення 

кваліфікації вчителів, їхньої підготовки до здійснення професійної 

діяльності в інноваційному освітньому просторі, використанні 

новітніх засобів  навчання та розвитку, серед яких одне з провідних 

місць займають освітні квести. 

Головна мета Нової української школи – створити школу, в якій 

буде приємно навчатись, яка даватиме учням не тільки знання, а й 

вміння застосовувати їх у житті. Використання інноваційних ігрових 

технологій, зокрема квест-технології в освітній діяльності дає 

можливість реалізувати зазначені цілі.  

На думку науковців (К. Журба, О. Ільченко, О. Мішагіна, 

Л. Нечитайло, І. Сокол, І. Шкільна), інноваційні технології, зокрема 

квест-технологія, є ефективним засобом активізації пізнавальних 

інтересів, навчальної мотивації, мисленнєвої діяльності, 

комунікативної компетентності учнів, що дає змогу оволодіти не 

тільки предметними, а й надпредметними знаннями та вміннями. 

Позитивним фактором при застосуванні квест-технології є те, що  

учні навчаються в інтерактивному середовищі, взаємодіють з 

однокласниками та допомагають один одному. У школярів 

 формуються компетентності ініціативності і підприємливості, 

інформаційно-цифрова, розвивається здатність до роботи в команді, 

генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести 

конструктивний діалог, використовувати сучасні пристрої для пошуку 

інформації, учнівські гаджети, мобільний Інтернет. 

Таким чином, підвищення  компетентності  педагогів  з  питань 

використання квест-технології в професійній діяльності, формування 
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позитивного ставлення до використання інноваційних технологій, 

розвитку інноваційного мислення, апробація нових форм підготовки 

педагогів до впровадження квест-технології в освітній процес 

закладів освіти є одним із важливих напрямів діяльності Волинського 

ІППО. Відділом освітніх інновацій Волинського ІППО було 

проведено соціологічне дослідження з теми, питання «Формування 

готовності педагогів до використання квест-технології у системі 

післядипломної педагогічної освіти» слухалось на вченій раді 

Інституту, розроблено освітні програми семінарів-практикумів щодо 

підвищення професійного розвитку педагогів з питань використання 

квест-технології у професійній діяльності, тематичні екскурсії з 

використанням елементів квест-технології; проводяться наукові та 

науково-методичні заходи із зазначеної теми; забезпечується 

інформування педагогів про можливості  використання квест-

технології у професійній діяльності шляхом укладання  матеріалів 

квест-студії «Культурний маршрут» (на сайті ВІППО, сторінці відділу 

інновацій), збірок матеріалів заходів, методичних рекомендацій, 

публікацій у науково-методичному журналі «Педагогічний пошук»; 

налагоджено співпрацю з закладами загальної середньої та 

позашкільної освіти обласного підпорядкування, центрами 

професійного розвитку педагогічних працівників, культурними 

установами міста, музеями, бібліотеками. 

Ефективність формування готовності вчителів до використання 

квест-технології залежить від упровадження в систему 

післядипломної педагогічної освіти комплексу організаційно-

педагогічних умов: моделі формування готовності педагогів до 

використання квест-технології в умовах освітнього середовища 

післядипломної педагогічної освіти; розвитку цілісного уявлення 

вчителів про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-

середовище; спрямування пізнавально-практичної діяльності 

педагогів на створення та реалізацію власних освітніх квестів; 

проведення соціологічних досліджень щодо використання квест-

технології у професійній діяльності. 
 

Петро ОЛЕШКО, 

кандидат історичних наук, професор, директор Волинського ІППО 
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Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА:  

ПРОСТІР ІННОВАЦІЙ ТА КРЕАТИВУ 
 

Валентина ВІТЮК,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-методичної  

та навчальної діяльності Волинського ІППО 

 

Нова українська школа провідне місце приділяє учителям нової 

формації, які перебувають в авангарді суспільних і освітніх 

перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами 

сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі 

наставників, фасилітаторів, консультантів, менеджерів, мають 

академічну свободу, володіють навичками проектного менеджменту, 

самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують 

компетентнісно орієнтований освітній процес. Адже система освіти 

cьогодні зазнає значних змін, що пов’язані із внесенням коректив у 

цілі, завдання та зміст освітнього процесу. В цих умовах система 

освіти стала перед необхідністю значного підвищення професійної 

компетентності, професійного розвитку і саморозвитку сучасного 

педагога.  

В контексті завдань реформування освіти увага зосереджена, 

насамперед, на роботі з педагогами як найважливішим ресурсом 

проведення змін; актуальним залишається виконання місії щодо 

науково-методичного та інформаційного забезпечення реформування 

освіти на регіональному рівні. Ключовим питанням поліпшення 

якості освіти є питання професійного розвитку педагога, вирішення 

якого значною мірою реалізується системою післядипломної 

педагогічної освіти. В умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» важливого значення набуває інноваційна діяльність закладів 

освіти, яка характеризується системним експериментуванням, 

апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. 
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Головною метою діяльності Інституту післядипломної 

педагогічної освіти є наукове і методичне забезпечення закладів 

освіти, підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних 

працівників, здійснення на базі закладів освіти теоретичних і 

прикладних  досліджень та їх упровадження в практику освітньої 

системи. Система післядипломної педагогічної освіти передбачає 

формування інноваційного освітнього середовища, елементами якого 

є високопрофесійний кадровий потенціал та забезпечення на цій 

основі запровадження компетентнісного підходу в організації 

освітнього процесу і науково-методичного супроводу підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів регіону. 

Метою підвищення кваліфікації є професійний розвиток 

педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до 

державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

Завдання підвищення кваліфікації: 

– удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з 

урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його 

наявності); 

– набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та 

обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної 

посади; 

– формування та розвитку цифрової, управлінської, 

комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей 

тощо. 

Основні види підвищення кваліфікації: 

– навчання за програмою підвищення кваліфікації у тому числі 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах тощо; 

– стажування [3]. 

Час вимагає створення особливого інноваційного середовища 

післядипломної педагогічної освіти та пошуку нових форм співпраці з 

педагогами. Адже тільки в умовах інноваційного середовища можливо 

сформувати вчителя-дослідника та новатора. Інноваційне освітнє 

середовище післядипломної педагогічної освіти регіону передбачає: 
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1. Наступність та системність діяльності інституту, 

територіальних громад та закладів освіти. 

2. Співпрацю з науковими установами, вищими закладами 

освіти, громадськими організаціями. 

3. Міжнародну співпрацю, обмін досвідом, реалізацію спільних 

освітніх проєктів. 

4. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього простору. 

5. Науково-методичний аудит: експертиза освітніх проектів, 

рецензування, редагування, науково-методичної літератури. 

6. Моніторингові, соціологічні дослідження та визначення 

шляхів забезпечення якісної освіти. 

7. Інноваційні форми організації підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Реалізація компетентнісного підходу в освіті веде до оновлення 

принципів формування змісту та методів навчання, переорієнтації з 

процесу на результат навчання. Розвиток особистості фахівця 

відбувається в умовах постійного перетворення, яке передбачає 

внутрішню активність, що дозволяє вийти за межі встановлених 

стандартів особистої та суспільної необхідності, реалізувати своє 

розуміння змісту, призначення власної діяльності. 

В Концепції Нової української школи запропоновано такі 

напрями змін: 

– новий зміст, орієнтований на формування ключових 

компетентностей для життя; 

– педагогіка партнерства, що ґрунтується на відносинах 

взаємоповаги між всіма учасниками освітнього процесу; 

– умотивований вчитель, який має необхідні кваліфікації та 

стимули, щоби стати лідером змін; 

– орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний 

підхід до задоволення потреб кожного(ї) учня(ениці); 

– виховання на цінностях як інтегральна складова освітнього 

процесу; 

– зміна структури середньої школи задля розширення доступу 

дітей шкільного віку до якісної освіти, а також підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів, що спрямовуються 

на освіту; 
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– автономія школи, що утверджується пліч-о-пліч з моніторингом 

якості освітніх послуг, що надаються кожним закладом освіти; 

– обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця 

проживання; 

– створення сучасного освітнього середовища, що стимулюватиме 

вивільненню креативного потенціалу як учнів, так і педагогів [4]. 

Викликами для сучасних педагогів є постійне ускладнення 

змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів; 

ускладнення проблем виховання; безперервне оволодіння 

прогресивними технологіями навчання й виховання; розв’язання 

складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції 

знань, практичних умінь і навичок; робота в єдиному інформаційному 

середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі. 

В умовах реалізації Концепції «Нової української школи» 

важливого значення набуває інноваційна діяльність навчальних 

закладів, яка характеризується системним експериментуванням, 

апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. 

Реалізація компетентнісного підходу в освіті веде до оновлення 

принципів формування змісту та методів навчання, переорієнтації з 

процесу на результат навчання. 

Ефективність функціонування системи освіти значною мірою 

залежить від кваліфікованих педагогічних кадрів. А одним з 

найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі 

реформування освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 

впровадження інноваційних технологій навчання. На особливу увагу 

заслуговують питання інноваційної діяльності, творчого пошуку 

навчальних закладів, які готові до впровадження змін. 
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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА.  

КВЕСТ-ГРА «ВИВЧАЙ. СТВОРЮЙ. МОТИВУЙ»  
 

Олена ГЕСЬ,  

учитель інформатики КЗ «Луцька загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради Волинської області» 

 

Освіта сьогодення вимагає використання технологій 

діяльнісного типу, які забезпечують формування в дітей провідних 

життєвих компетенцій. Важливе місце в цьому процесі належить 

ігровим технологіям і зокрема квестам. 

У перекладі з англійської quest означає “пошук”. У сучасних 

методичних джерелах квест розглядається як тривалий 

цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний із пригодами або 

грою [2]. 

Водночас дослідники по-різному підходять до цього поняття, 

трактуючи його як: � 

 проблемне завдання з елементами рольової гри (О. Гапаєва); 

 певним чином організований вид дослідницької діяльності 

(М. Кадемія);   

 міні-проекти, засновані на пошуку (В. Шмідт).  

Спільним у всіх цих визначеннях є розуміння квесту як 

проблемного завдання, спрямованого на пізнавальну та дослідницьку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
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діяльність, розвиток критичного, логічного, аналітичного та творчого 

мислення дітей і дорослих. Ідея квесту проста – команди, 

переміщуючись у реальному або віртуальному просторі, виконують 

різні завдання, об’єднані спільним сюжетом. 

Виконавши завдання, команда отримує підказку щодо наступної 

локації або завдання і таким чином просувається до фінішу. Кількість 

рівнів і їх складність визначається для кожної гри відповідно до її 

мети і сюжетних особливостей.  

Використовуючи свої знання, інтелект, кмітливість, команда 

гравців має намагатися виконати всі завдання і подолати маршрут за 

певний час.  

У квесті задіяні інтелектуальні та фізичні здібності, уява, 

кмітливість, пам’ять, увага й організованість дітей. Ця форма роботи 

поєднує у своїй структурі елементи мозкового штурму, тренінгу та 

гри.  

На думку вчених, під час виконання завдань квесту діти 

проходять повний цикл мотивації: від концентрації уваги до відчуття 

задоволення від виконаної роботи.  

Отже, квест – це пригодницька гра, що вимагає від учасників 

розв’язання інтелектуальних завдань та передбачає активність 

кожного гравця. Таким чином квест дає можливість ефективно 

поєднувати ігрову і навчальну діяльність дітей.  

Основна перевага полягає в ненав’язливій ігровій формі 

організації, що сприяє активізації мовленнєвих, пізнавальних і 

розумових процесів учасників. За допомогою такої гри можна досягти 

освітньої мети – ознайомити дітей з новою інформацією, закріпити 

набуті знання, відпрацювати на практиці вміння, реалізувати 

проектну та ігрову діяльність. Крім того, змагальний компонент 

спонукає дітей до взаємодії в колективі однолітків, сприяє 

згуртованості, розвиває активність та ініціативність. 

Будь-який квест має типові поняття: 

 Час проходження – час, що витрачається на проходження всієї 

гри. 

 Завдання – етап сценарію гри, що складається з одного або 

декількох завдань. 
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 Капітан – обов’язковий учасник команди, який представляє її 

інтереси перед організаторами. 

 Мапа – мапа місцевості. 

 Код – буквено-цифрова інформація, яка служить для 

підтвердження проходження завдання та отримання наступного, або 

фіксації часу його проходження. 

 Команда – добровільне об’єднання, зареєстроване для участі у 

грі. 

 Рейтинг – кількісний показник (або показники) участі 

команди в грі протягом певного періоду часу. 

 Сценарій – сукупність всіх завдань, послідовність вирішення 

яких заздалегідь невідома учасникам і визначається в ході 

проходження рівней гри. 

Аналіз теоретичних джерел та практичного педагогічного 

досвіду з впровадження квест-технології в освітній процес дозволив 

зробити певні висновки щодо сутності даної технології навчання:  

1) освітній квест – інтегрована технологія, яка об’єднує ідеї 

проектного методу, проблемного та ігрового навчання, взаємодії в 

команді і використання ІКТ; поєднує цілеспрямований пошук при 

виконанні головного проблемного і серії допоміжних завдань з 

пригодами або грою за певним сюжетом. Веб-квест можна розглядати 

як один з різновидів квест-технології;  

2) алгоритм квесту будується за логікою технології проблемного 

навчання – від постановки проблеми до шляхів її вирішення, 

представлення результату і рефлексії, що направлено на розвиток 

учня як активного суб'єкта життєдіяльності;  

3) освітні «продукти», отримані індивідуально або групою в 

результаті проходження квесту, можуть бути різними: від рішення 

поставленої проблеми у вигляді відповіді на запитання до створення 

мультимедійних презентацій, відеороликів, сайтів, буклетів тощо;  

4) інтрига і сюжет, що супроводжують цю технологію, є 

елементами ігрового навчання – рольової або пригодницької гри, яка 

по суті носить командний характер;  

5) використання спеціальних комп’ютерних програм, 

інформаційних можливостей мережі Інтернет як в ході виконання, 
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так і в способах представлення результату квесту і обміну думками 

характеризує цю технологію як інформаційно-комунікаційну [6, с. 20]. 

При підготовці та організації освітніх квестів необхідно визначити 

цілі і завдання, які ставить перед собою організатор, враховуючи 

категорію учасників (діти, дорослі), та простір, де буде проходити 

квест, і написати сценарій. Найголовніше завдання – зацікавити 

учасників. Дітей заінтригувати значно легше, ніж дорослих, тому 

дуже важливо продумувати моменти, де передбачається коли дорослі 

сталиють  активними учасниками квесту. 

 Таким чином, освітній квест, як інтерактивна форма навчальної 

діяльності, дозволяє вирішити такі завдання:  

 освітні – залучення кожного учня в активний пізнавальний 

процес (організація індивідуальної та групової діяльності учнів, 

виявлення умінь і здібностей працювати самостійно за будь-якою 

тематикою);  

 розвиваючі – розвиток інтересу до предмета (професії), 

творчих здібностей, уяви учнів, формування навичок дослідницької 

діяльності, умінь самостійної роботи з інформацією, розширення 

кругозору, ерудиції, мотивації;  

 виховні – виховання особистої відповідальності за виконане 

завдання, поваги до праці та обраної професії, дисципліни, 

сумлінності, ініціативи, поваги до культурних традицій, історії, 

краєзнавства, вміння працювати у колективі.  

Методичний квест – одна із найсучасніших інтерактивних 

форм роботи з педагогічними працівниками, що дає змогу створити 

інформаційний простір, де кожен педагог може самостійно набувати 

знань і навичок, підвищувати свою фахову майстерність.  

Методичний квест поєднує в собі ідеї проєктного методу та ігрових 

технологій, перетворює педагогів із пасивних об’єктів навчальної 

діяльності в її активних суб’єктів, підвищує не лише мотивацію до 

самоосвіти та самовдосконалення, а й відповідальність за результати 

цієї діяльності та її презентацію. Це – цікавий і, водночас, ефективний 

спосіб розвитку професійних компетентностей педагога. Інтерактивні 

вправи, виконання яких передбачає участь у методичному квесті, 

стимулюють інтерес педагогів, активізують їх увагу, розкривають 
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творчі здібності, таланти, стимулюють педагогів до пошуку нових 

педагогічних рішень шляхом використання різноманітних освітніх 

технологій.   

Методичний квест – це абсолютно нова форма навчальної і 

розважальної діяльності, в яку педагоги активно включаються, 

здобувають практико-орієнтовані знання та отримують заряд 

позитивних емоцій. Живий квест не тільки дозволяє кожному 

учаснику заявити про себе, про свої здібності, а й сприяє розвитку 

комунікаційних взаємодій між гравцями, що стимулює спілкування і 

служить гарним способом згуртувати учасників квесту. У квестах 

присутній елемент змагання, а також ефект несподіванки 

(несподівана зустріч, таємниця, певна атмосфера, декорації). Вони 

сприяють розвитку аналітичних здібностей, розвивають фантазію і 

творчість, тому що учасники можуть доповнювати живі квести по 

ходу їх проходження. 

Така форма роботи дозволяє відмовитися від традиційних форм  

методичної роботи, сприяє поліпшенню якості комунікації, 

підвищенню результативності та продуктивності. Методичний квест 

часто стимулює учасників ставитися до отриманих знань не просто як 

до інформації, яку треба запам’ятати, а як до інструментів, без яких 

вони не зможуть здійснити заплановане. 

Педагогу, який розробляє квест, попередньо необхідно 

визначити [2]:  

 цілі та завдання квесту;  

 цільову аудиторію і кількість учасників;  

 сюжет і форму квесту, написати сценарій;  

 визначити необхідний простір і ресурси;  

 кількість помічників, організаторів;  

 визначити дату;  

 як заінтригувати учасників.  

Метою методичного квесту є: 

 продемонструвати цікаву форму роботи для педагогів – 

методичний  квест; 

 ознайомити педагогічних працівників з дидактичними 

можливостями квесту;  
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 сприяти розвитку професійних якостей педагогів, 

активізувати їх творчий потенціал; 

 узагальнити основні завдання та ідеї сучасної освіти; 

 стимулювати бажання педагогів впроваджувати нові методи, 

прийоми та форми роботи в освітньому процесі; 

 удосконалити знання, уміння і навички педагогів в організації 

різних видів педагогічної діяльності; 

 мотивувати до розвитку власних професійних компетентностей; 

 розвивати позитивний мікроклімат в колективі. 

Проведені методичні квести: 

1.  Методичний квест «STEM-освіта», проведений в рамках 

декади природничо-математичних наук «Практичний кейс «STEM-

квест у середній школі» (лютий 2020 р.). 

2. Квест-технологія як засіб розвитку професійних 

компетентностей педагога. Квест «Вивчай. Створюй. Мотивуй», 

проведений на міському семінарі заступників директорів  «Сучасні 

підходи в організації освітнього процесу в ЗЗСО» (березень 2021 р.) 
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ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ:  

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ФОТОФЕЙКІВ 

 

Олександр Дем’янюк, 

доктор історичних наук, професор, 

заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського ІППО 

 

Використання квест-технологій в освітньому процесі, з-поміж 

іншого, вимагає від педагога вміння знаходити, аналізувати й 

використовувати в створенні ним відповідного навчального продукту 

лише достовірної, перевіреної інформації, правдивих, а не рейкових 

фото та відео матеріалів. Позаяк наприкінці 90-х років ХХ століття 

вчені-популяризатори квест-проєктів Б. Додж, Т. Марч розглядали 

«квест» як важливий елемент для розвитку в учнів і вчителів уміння 

аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію, а, відтак, 

створювати проєкти, що матимуть практичне значення [1, с. 138; 2, с. 28]. 

У добу пришвидшеного поширення інформації в різноманітних 

медіаресурсах, постає проблема навчання інфомедійної гігієни – 

відбору правдивої інформації, виявлення підроблених / відретушованих 

фотографій, скомпільованих відео. Наприклад підробка фотознімків – 
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явище, без сумніву, не нове і почало використовуватися чи не з 

перших днів існування фотографії. Хоча більшість з нас вважає, що 

ми спроможні без надмірних зусиль відрізнити справжнє фото від 

рейкового. Однак, хоч би якої думки ви не були про свою уважність, 

дослідження свідчать, більшість із нас практично не здатні помітити 

фальсифікацію [3]. 

Серед найпростіших маніпуляцій з фото є його дзеркальне 

перевертання. Будь-хто із нас може здійснити цю операцію 

самостійно, використовуючи найпримітивніший фоторедактор. Але 

коли це з’являється в офіційних виданнях, то наша уважність 

притупляється. Прикладом може бути фото 1 (обкладинка набору 

листівок «Луцьк», надрукованого у видавництві «Мистецтво» в 1975 

році). Мешканці України та іноземці, які жодного разу не бували у 

замку Любарта в Луцьку не помітять помилки. Насправді листівка 

мала би мати такий вигляд (фото 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Створення та використання фейкових фотографій вже має свою 

історію. Так, частина дослідників історичних фото вважають, 

що територія України пов’язана з однією із найперших спроб 

фотодокументування бойових дій. Американський фотограф Роджер 

Фото 1 Фото 2 
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Фентон чотири місяці у 1855 році перебував на театрі бойових дій 

Кримської війни (1853–1856) й залишив після себе 360 фотографій. 

Серед них були й постановочні, тобто такі, сюжет для яких 

спеціально моделювався. Одного разу Р. Фентон приїхав у долину тіні 

смерті на рівнині біля Балаклави й зробив два фото. Перше (фото 3) 

зафіксувало реальний вигляд долини на момент фотографування. 

Друге (фото 4) зроблене після того, як на прохання фотографа 

відпрацьовані гарматні ядра були розкидані на дорозі, яка пролягала 

через Долину тіні смерті [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні на просторах Інтернету зустрічаються фотографії, які 

викликають питання щодо їх достовірності. Навіть відомий портрет 

президента Авраама Лінкольна багато хто вважає підробкою, на якій 

голову Лінкольна начебто приставили до тіла іншого політика [3] 

(фото 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 

http://yahooeu.ru/uploads/posts/2015-08/1438422165_crimean-war-roger-fenton-033-xl.jpg
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Фальсифікованим визнане фото української поетеси Лесі 

Українки «Леся Українка. Єгипет. Фото 1912 р.», надруковане у 1978 

році в одинадцятому томі зібрань її творів (фото 6). Першою помітила 

фальсифікацію сестра поетеси Ізидора Косач-Кривенюк: «…нащо Ви 

вмістили якийсь фотомонтаж з Лесі і мами (стор. 97). Певне, Вам 

хтось підсунув і сказав, що то Лесине фото, а Ви й не знали. А у нас 

не тільки я, але й моя донька, що Лесі не бачила, а має фото бабуні 

(Олени Пчілки – Т. С.), глянула, то одразу й побачила, що то є 

комбінація: одежа і поза мамині, а голова наче Лесина (тільки, правда 

дуже невдала фотографія). Цю мамину фотографію, де вона сидить у 

цьому платті за столом, я можу прислати в музей, якщо вони її не 

мають» [5, с. 219]. 

Інколи достовірність фотографії піддається сумніву через підпис 

під нею. Міфами оповита історія життя й підприємництва засновників 

марки мотоциклів Harley-Davidson. Не залишилися осторонь 

фотографії підприємців. Так, на відомому фото (фото 7) зображено не 

Вільяма Харлі та Артура Девідсона, а двох молодиків із Міннесоти. 

Самі ж підприємці виглядали в цю пору інакше (фото 8) [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винайдення, вдосконалення й поширення цифрових фотокамер і 

комп’ютерних програм для обробки знімків серйозно ускладнили 

проблему виявлення фотофейків. Однак, виявити підроблену/ 

відредаговану фотографію можливо. Насамперед слід джерело знімку. 

Якщо фотографії, опубліковані на популярних і авторитетних сайтах 

новин із «білого» списку (Ліга, Дзеркало тижня, Громадське, Радіо 

Свобода, Українська правда, УНІАН тощо), то зображення, швидше 

за все, правдиве.  

Фото 7 Фото 8 
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Можна перевірити фото за допомогою пошуку зображень на 

сайтах TneEye.com або Google Images, аби переконатися чи світлина 

вже була помічена як фейкова. Для перевірки зображень на 

оригінальність й пошуку, за потреби, першоджерела можна 

використовувати ImageEdited, Fotoforensics. У щоденному житті, 

передивляючись масив фотоінформації слід проявляти уважність, яка 

згодом переросте у звичку перевіряти інформацію. Необхідно 

звертати увагу на: неприродні кольори фотографії; непропорційні 

елементи на фото: додаткові деталі, як от: невідповідність погоди, 

одягу, положення тіней, віддзеркалення тощо. 
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НЕБЕЗПЕЧНІ КВЕСТИ:  

ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ 
 

Наталія КАЗМІРЧУК,  

методист відділу практичної психології і соціальної роботи Волинського ІППО 

 

Варто розуміти, що поширення небезпечних квестів відображає 

проблеми, які є не лише у дітей, а й і суспільстві загалом. І ці 

проблеми потребують вирішення на державному рівні. Насамперед це 

стосується ставлення дорослих до дітей.  
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Ще у 2011 році  академік, психолог, спеціаліст в області 

психології розвитку Давід Фельдштейн у своїй статті  «Характер і 

ступінь змін сучасного дитинства» зазначив, що причиною 

негативних явищ у суспільстві є:  

– низький рівень розвитку батьківської мотивації. Сьогодні діти, 

в тому числі і підлітки, яким характерна орієнтація на дорослість, не 

хочуть дорослішати, не бажають брати на себе відповідальність; 

– сьогодні дорослі люди стали байдужими до чужих дітей.  

–  втрата відповідальності дорослого суспільства за дітей, втрата 

суспільного контролю і причетності дорослого до світу дитинства.  

Як наслідок цього втрата сімейних цінностей,  індивідуалізм,  не 

бажання поступатися своїми власними потребами навіть заради дітей, 

небажання вивчати вікові і індивідуальні особливості власних дітей, 

байдужість до проблем, які хвилюють власних дітей, нехтування 

своїми обов’язками або, навпаки, надмірний контроль та гіперопіка, 

нерозуміння, неувага до дитячого життя, збільшення кількості 

соціальних сиріт та розлучень.  

Все це, накопичуючись, призводять до формування відчуження і 

замкнутості дитини,  почуття самотності та зайвості, пошуку способів 

привернути до себе увагу в надії, що оточуючі, особливо рідні, 

накінець-то «почують» і змінять реальність, яка не влаштовує дитину. 

В основі узалежнень підлітків лежать притаманні їм вікові 

особливості, які пов’язані з кризою підліткового віку, а саме:  

– низький рівень соціальної адаптації; 

– неадекватна і нестабільна самооцінка, яка є причиною 

невпевненості підлітків у собі; 

– пониження рівня оптимізму та активності у складних життєвих 

ситуаціях; 

– низький рівень комунікативних навичок; 

– відсутність взаєморозуміння з батьками;  

– потреба в самовизначенні і в самореалізації; 

– несамостійність і труднощі в подоланні перешкод при 

прийнятті рішень; 

– схильність до самозвинувачення, перебільшення своєї провини; 

– висока потреба в розумінні та підтримці з боку оточення; 



 

23 

– бездоглядність підлітків, їх не вміння організувати свій 

вільний час. 

Загострення акцентуацій характеру, як важлива характеристика 

підліткового віку, створює багатоваріативність індивідуальних 

проявів у їх поведінкових реакціях. Цей період важкий і для самих 

підлітків, і для дорослих, які поруч.  

Але є такі прояви, нехтувати якими не можна. Потрібно уважно 

ставитися до поведінки учнів цього віку, особливостей спілкування, 

пізнавальної і емоційної сфер. 

Перш за все вас має насторожити:  

• Помітне зниження повсякденної активності, загальмованість. 

• Самоізоляція від інших людей і соціальних контактів. 

• Зловживання психоактивними речовинами, алкоголем. 

• Недотримання правил особистої гігієни, догляду за 

зовнішністю. 

• Вибір тем розмови і читання, пов’язаних зі смертю та 

самогубствами. 

• Часте прослуховування жалобної або сумної музики. 

• Будь-які раптові зміни в поведінці й настроях, які віддаляють 

підлітка від близьких. 

• Схильність до невиправдано ризикованих вчинків, часте 

самотравмування. 

• Підвищення больового порогу (іноді підлітки хизуються тим, 

«що їм не боляче»). 

• Беземоційне розставання з дорогими речами. 

• Байдужість до колись значущих речей, людей, стосунків. 

• Емоційна нечутливість, неемпатійність. 

• Втеча з дому, тривале перебування на самоті, безцільне 

блукання  

Зауважимо, що цей період є кризовим у розвитку особистості і 

кометентність дорослих  у питаннях допомоги у кризових станах є 

умовою забезпечення ефективної допомоги таким дітям. 

Звичайно, сьогодення вносить нові реалії. До особливостей 

перебігу кризи підліткового віку, приєднується маніпулювання 
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деякими дорослими непростими станами дітей, використання їх в 

своїх корисних цілях.  

До того ж кримінальні угрупування, які створюють ці квести,  

добре обізнані з психологією підліткового і юнацького віку, уміють 

через інтернет змінювати психічні стани дитини і впливати на їхню 

поведінку через недосипання, чітку систему завдань, тощо. Вони 

застосовують всі сучасні методи програмування людини.  

Передусім слід пам’ятати, що провідним видом діяльності в 

підлітковому віці є інтимно-особистісне спілкування 

(Л. С. Виготський, 1982), у процесі якого формуються індивідуальні 

цінності, ставлення до багатьох аспектів «світу дорослих», навички 

міжособистісного розуміння, емоційні прив’язаності, емпатія, 

спрямованість особистості та ін. Зрозуміло, що основним механізмом, 

який забезпечує появу основних новоутворень підліткового віку, є 

механізм безпосереднього, реального міжособистісного спілкування 

(Я. Л. Коломінський, А. В. Петровський та ін.).  

Природно, що в підлітковому віці часто виникають проблеми і 

труднощі в безпосередньому спілкуванні з найближчим соціальним 

оточенням, особливо з дорослими. Віртуальний світ, віртуальні друзі, 

віртуальне спілкування, з яскравими візуалізаціями, здатністю 

зробити реальними нереальні речі стирає межу між реальним та 

віртуальним життям. 

На наш погляд, саме проблеми і труднощі, які виникають у 

підлітків під час реального спілкування з однолітками та батьками, 

штовхають їх до все тривалішого спілкування в соціальних мережах. 

Тому для шкільного психолога, вчителя, батьків та однокласників 

предметом особливої уваги мають стати «ізольовані» і «відторгнуті» 

підлітки. Вони часто відчувають самотність, відірваність від світу 

реального спілкування. Навіть перебуваючи в мережі, такі підлітки 

почуваються самотньо. 

Байдуже або формальне ставлення оточення до проблем 

спілкування в підлітковому віці може призвести до залучення учнів 

до небезпечних, протиправних або смертельних квестів, які зараз 

набули певної популярності в мережі. Сутність подібного роду 

квестів полягає в тому, що під виглядом розуміння і турботи про 

проблеми підлітка здійснити ряд негативних впливів на нього, а саме:  
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– посилити його ізольованість від реальних соціальних стосунків; 

– посилити емоційну залежність від групи та її очільників;  

– маніпулювати поведінкою, настроями, цінностями учасників 

групи.  

У деяких випадках метою діяльності керівників таких груп є 

своєрідна гра з доведення підлітка до самогубства. 

Першими тривожними «дзвіночками» залучення дітей до цих 

квестів є такі стани дітей: напруженість, агресивність, апатія, 

аутоагресія.  

Важливо помітити різку зміну у поведінці підлітка. 

При виявленні цих ознак, усі, хто працює з учнівською молоддю 

мають знати, де вони можуть отримати кваліфіковані консультації, і 

на яку допомогу можуть розраховувати у вирішенні цих проблем. 

Подивіться на слайді номери телефонів, куди ви можете звернутися 

по допомогу. 

Одним із важливих напрямків роботи з цією проблемою є 

профілактика ризикованої поведінки, яку має забезпечити злагоджена 

робота як спеціалістів психологічної служби, так і педагогів.  

Профілактика залучення дітей до смертельних квестів у 

навчальному закладі буде ефективною за умов:  

– організації психолого-педагогічної роботи, спрямованої на 

надання допомоги дітям в усвідомленні ними життя як головної 

цінності та на активізацію самопізнання учнів через психологічну 

просвіту;  

– організації  соціально-психологічної та педагогічної підтримки 

підлітків; 

– організації роботи, спрямованої на збагачення психологічної 

компетентності педагогів, батьків та спеціалістів соціально-

психологічної служби. 

 Тому, з огляду на вище сказане, ми вважаємо, що 

профілактикою залучення дітей до небезпечних квестів у 

навчальному закладі є систематична робота практичних психологів з:  

– формування позитивної я-концепції; 

– формування навичок ЗСЖ; 

– корегування  самооцінки у дітей та підлітків; 
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– розвитку комунікативних навичок.  

Особливу увагу фахівці психологічної служби приділяють 

роботі з батьками. А саме:  

– інформування батьків про поширення в мережі інтернет груп, 

які спонукають дітей до суїцидальної поведінки, 

– про недопущення потрапляння дітей у такі групи та посилення 

контролю за діями дітей у соціальних мережах; 

– вироблення алгоритму дій батьків у випадку виявлення дітей, 

факту вступу дитини в одну з таких груп.  

Ми вважаємо, що стратегічними напрямами батьківської 

допомоги таким дітям є покращення стосунків у сім’ї, підвищення 

самооцінки, самоповаги у дитини, а також покращення спілкування у 

родині. Всі ці заходи мають на меті підвищення самоцінності 

особистості дитини, коли суїцидальні наміри втрачатимуть сенс. 

Потужним ресурсом профілактики ризикованої поведінки ми 

вважаємо впровадження програми по протидії торгівлі людьми 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» за 

сприяння Фонду «Благополуччя дітей». Оскільки на дітях, які 

залучаються у небезпечні квести, злочинці заробляють гроші, то 

доцільно вважати це явище  одним із сучасних видів торгівлі людьми. 

Програма спрямована на формування навичок взаємодії з собою, з 

іншими людьми, діяльністю та навколишнім світом. Автори цієї 

програми вважають, що найкращим шляхом запобігання цій проблемі 

є систематична робота з нашими учнями починаючи з 7-го класу  по 

формуванню зрілої відповідальної особистості, яка буде здатна 

розпізнавати ситуацію небезпеки, буде знати як уникати цих ситуацій.  

Варто відмітити, що мета, завдання, методичне забезпечення 

впровадження програми не тільки з дітьми, а й з батьками та 

педагогами, особливостями роботи з учнями ПТУ та шкіл-інтернатів 

забезпечують ефективну роботу над формуванням навичок безпечної 

і відповідальної поведінки у учнівської молоді.  

Для вирішення цих завдань центр практичної психології і 

соціальної роботи у співпраці з кафедрою педагогіки і психології 

ВІППО у своїй роботі керуються рекомендаціями МОН України, 

Національної Академії пед.наук України, Україн. Науково-методич. 



 

27 

Центру пр.психології і соціальної роботи, Націон. поліції України  

«Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». Ці матеріали 

містять інформацію про національну дитячу «гарячу лінію», 

методичні  рекомендації для профілактики залучення дітей до 

небезпечних квестів та профілактики суїцидальної поведінки 

підлітків, також систему тренінгів з підлітками, педагогами і 

батьками та списки літератури, яка поглибить знання з цієї проблеми. 

Вони є в електронному варіанті і доступні для всіх бажаючих. 

Таким чином, у вирішенні проблеми, яку ми розглядаємо 

сьогодні, важливим є чіткий розподіл функцій і контроль за їх 

виконанням між батьками, педагогічними працівниками усіх рівнів, в 

тому числі психологічними службами, правоохоронними органами, 

кіберполіцією, медичними працівниками, громадськими 

організаціями і усіма, чия допомога може бути корисною у вирішенні 

цієї комплексної проблеми.  
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Активізації творчої та пізнавальної активності особистості, 

формування світогляду та загальнолюдських цінностей, розвитку 

креативності, комунікативної та інформаційної компетентностей 

сприяють інноваційні ігрові технології, зокрема квест-технологія, 
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застосування якої в професійній діяльності педагога дає можливість 

реалізувати свої здібності в більш сприятливій, психологічно 

позитивній атмосфері співробітництва, дозволяє урізноманітнювати 

освітній процес, поєднуючи  новітні та традиційні дидактичні засоби 

навчання.  

Актуальним є питання квест-технології у контексті STEM-освіти 

педагога. Наприклад, використання педагогами 1-9 класів в 

освітньому процесі гри Майкрафт Ейдюкешен Едішен, як 

інструменту для вивчення предметів та проєктної діяльності в 

навчанні, яка  передбачає використання міні-квестів у досягненні 

кінцевих цілей, а також використовується у Всеукраїнських стем-

заходах, фестивалях, конкурсах, міжнародних стем-чемпіонатах 

Майкрафт Ейдюкешен Едішен, наприклад, «Місто рівних 

можливостей», тому на сьогодні важливим є підвищення  

компетентності  педагогів  з  питань використання квест-технології в 

професійній діяльності. 

Квест-технологія – це інноваційна педагогічна ігрова 

технологія, що передбачає виконання учнями навчальних, пошуково-

пізнавальних, проблемних завдань відповідно до ігрового 

задуму/сюжету, під час якого вони добирають та упорядковують 

інформацію, виконують самостійну, дослідницьку роботи, що сприяє 

систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його 

збагаченню та наданню у вигляді цілісної системи. Квест (від 

англійського guest – «пошук») – це різновид активних інтелектуально-

логічних ігор, завдання яких є «розшифрувати» певне місце на 

визначеній території (на вулицях міста, шкільному подвір’ї чи в 

музейній залі, виконати на цьому місці певні дії та одержати підказки 

(інструкції, код) до виконання наступного завдання [5, 6]. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці трактують суть понять: 

«квест», «квест-технологія», «освітній вебквест» у наступних 

аспектах: зокрема Л. Г. Нечитайло, К. О. Журба, І. М. Шкільна 

характеризують «квест-технологію» як інноваційну педагогічну 

ігрову технологію; Б. Додж , Т. Марч трактують поняття «квест» як 

уміння аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію; 

Н. Ю. Гончарова, В. В. Шмідт характеризують «квест» як сценарій 
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організації проєктної діяльності з використанням ресурсів мережі 

Інтернет; М. С. Гриневич висвітлює поняття «квестів» у контексті 

медіаосвітніх квестів, як нову й перспективну технологію в 

медіадидактиці; Т. Є. Рак, М. М. Козяр, І. О. Каруна, А. В. Федоров 

визначають поняття «вебквесту» як освітнього сайту, присвяченого 

самостійній дослідницькій роботі учнів з певної теми з 

гіперпосиланнями на різні вебсторінки. На думку Д. В. Грабчак, 

функціональні можливості квестів дають змогу розв’язати ключові 

завдання з навчальних предметів, зокрема стимулювати розвиток 

загальнонавчальних і професійних умінь, поглибити знання з 

предметів. Підготовку вчителів до використання квест-технології в 

системі післядипломної освіти висвітлює у своїх напрацюваннях 

І. М. Сокол, яка акцентує увагу на сутності квесту як сучасної  

інноваційної педагогічної технології, на змісті готовності вчителів до 

використання квест-технології у професійній діяльності [1 с. 139–145; 

2, с. 153–155; 3, с. 44–51; 4; 5; 6].  

Варто зауважити, що незважаючи на значний інтерес науковців 

щодо питань професійного розвитку педагогів, проблема формування 

готовності вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної освіти як у теоретичному, так і практичному аспекті є 

малодослідженою, що зумовлено новітнім характером явища квесту, а 

також невизначеністю науково-методичних засад підготовки 

педагогів до застосування квест-технологій у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Відділом освітніх інновацій Волинського ІППО було проведено 

соціологічне дослідження щодо готовності педагогів використання 

квест-технології у професійній діяльності. 

Мета дослідження полягала у визначенні зацікавленості та 

готовності педагогів до використання квест-технології в професійній 

діяльності, чинників, що стимулюють та перешкоджають у 

використанні квест-технології, визначенні та апробації нових форм 

підготовки педагогів до впровадження квест-технології у системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

Опитування охопило категорії слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, віком від 30 і більше 50 років. Найбільше респондентів 
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мають педагогічний стаж від 30-ти до 40 років (31 %) та  від 20-ти до 

30 років (26 %). 

За результатами соціологічного дослідження було з’ясовано 

зацікавленість педагогів у використанні квест-технології у 

професійній діяльності. Зокрема, 70,3 % переконанні, що 

застосування квест-технології підвищує ефективність і якість 

навчання, 58,3 % стверджують, що  кваліфікованому вчителю 

обов’язково володіти квест-технологією, 44,4 % сподіваються на те, 

що володіння квест-технологією може полегшити працю вчителя, 

40 % учителів визнають використання квест-технології як необхідної 

умови підготовки та проведення сучасного уроку.  

Щодо володіння знаннями про суть і специфіку використання 

квест-технології у професійній діяльності, 47 % респондентів 

відповіли, що володіють частково;  30 %  – так; 15 % – ні.  

На запитання «Чи використовуєте Ви квест-технологію в 

освітньому процесі?», 45,3 % респондентів відповіли, що 

використовують частково, 28 % – «ні» і лише 8 % – «так». Педагоги, 

які відповіли на запитання «так» або «частково», стверджують, що 

використовують квест-технологію під час викладання предметів: 

біології, хімії, української мови, математики, географії, 

природознавства, основ здоров’я; інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ»; проведенні різноманітних заходів, туристичних змаганнях. 

Отже, позитивним фактом є використання більше 50 % освітян 

елементів квест-технології в освітньому процесі. (див. рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Використання квест-технології в освітньому процесі 

45,3 % –  

частково  

8 % – так   

28 % – ні 
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Опитування дало змогу окреслити чинники, що стимулюють та 

перешкоджають учителям впроваджувати квест-технологію в 

професійній діяльності (див. табл. 1, табл. 2.) 

Таблиця 1 

Чинники, що стимулюють використання квест-технології 

 

№ 

з/п 

Стимулюючі чинники Відмітка, 

% 

1 Навчання на курсах підвищення кваліфікації, тренінгах засобами 

квест-технології 

76 

2 Новизна діяльності, умови роботи і можливість експериментування 71 

3 Цікавість до квест-технології 68,5 

4 Заняття самоосвітою 63 

5 Організація праці в школі 50 

6 Методична робота 50 

7 Зростаюча відповідальність у процесі впровадження квест-технології 47 

8 Довіра 39 

9 Приклад і вплив керівників 30 

10 Можливість отримання визнання у колективі 29 

 

Таблиця 2 

Чинники, що перешкоджають використанню квест-технології 

 

№ 

з/п 

Перешкоджаючі чинники Відмітка, 

% 

1 Брак часу 66 

2 Обмеженні ресурси, обмеженні життєві обставини 48 

3 Стан здоров’я  42 

4 Власна інерція 42 

5 Відсутність підтримки і допомоги в цьому питанні з боку керівництва 38 

6 Розчарування через попередні невдачі у впровадженні сучасних 

технологій 

24 

7 Неадекватний зворотний зв'язок із членами колективу і керівництвом,  

відсутність об’єктивної інформації про себе 

23 

8 Ворожість оточуючих (заздрість тощо), негативно сприймають у Вас 

зміни і прагнення до нового 

20 

 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що стимулюючими 

факторами педагогів до використання квест-технології у професійній 
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діяльності є навчання на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО, 

використання нових форм роботи з теми, підтримка керівництва, 

подолання власної інерції. 

Важливою для нашого соціологічного дослідження була думка 

педагогів щодо форм підвищення кваліфікації з використанням квест-

технології. Відповідно до  результатів опитування були визначені 

наступні форми роботи у яких зацікавленні педагоги: практичні 

заняття;  майстер-класи; тренінги; семінари-практикуми; розробка 

програми спецкурсу та науково-методичних матеріалів «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес»; проведення 

екскурсій з елементами квесту, тематичних заходів у Музеї освіти 

Волині (ВІППО), вебінарів, науково-практичних конференцій (див. 

рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Форми роботи 

 

Враховуючи побажання освітян відділом освітніх інновацій було 

розроблено та укладено інформаційно-методичні матеріали для 

роботи квест-студії «Культурний маршрут», зокрема індивідуальний 

текст тематичних екскурсій : «Історія однієї будівлі» «Історія однієї 

вулиці» з елементами квесту, що увійшли до авторської методичної 

розробки «Використання віртуальних екскурсій у професійній 

діяльності педагога». Розробляється екскурсійний маршрут з 

використанням елементів квест-технології «Луцькими стежками 

родини Косачів»; «Прогулянки вулицями «Старого міста».  
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Проведене соціологічне дослідження підтверджує значимість 

використання педагогами можливостей квест-технології у професійній 

діяльності, доцільність запровадження елементів квест-технології в 

системі післядипломної педагогічної освіти. Тому надалі необхідним є: 

– визначення та упровадження в систему післядипломної 

педагогічної освіти комплексу організаційно-педагогічних умов щодо 

формування готовності вчителів до використання квест-технології; 

– розвиток цілісного уявлення вчителів про квест-технологію 

шляхом занурення в освітнє квест-середовище;  

– розробка освітніх програм семінарів-практикумів, тематичних 

екскурсій з елементами квесту; 

– проведення заходів щодо підвищення професійного розвитку 

педагогів з теми; спрямування пізнавально-практичної діяльності 

вчителів на створення та реалізацію власних освітніх квестів; 

– забезпечення інформування педагогів про можливості  

використання квест-технології в професійній діяльності, шляхом 

розробки інформаційно-методичних матеріалів з теми та розміщенні 

їх на сайті Волинського ІППО, сторінці відділу освітніх інновацій, у 

рубриці «Культурно-педагогічний маршрут», друку публікацій у 

науково-методичному журналі «Педагогічний пошук»,  інших 

фахових виданнях. 
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ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОБОТИ  

ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ  
 

Наталія ПОЛІЩУК,  

завідувач відділу освітніх інновацій Волинського ІППО 

 

Зміни в суспільній структурі країни, соціокультурних процесах, 

модернізація освіти висувають нові вимоги до професії учителя. 

Суспільні виклики щодо розвитку національної освіти і ролі 

педагогічних кадрів відображено в Законах України «Про 

освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), 

Концепції «Нова українська школа» та інших нормативних актах 

Міністерства освіти і науки України.  

У цих документах актуалізовано підвищення престижу 

педагогічної професії в суспільстві, наголошено на тому, що ринок 

праці потребує висококваліфікованих компетентних учителів, здатних 

до творчої діяльності, впровадження й використання новітніх 

технологій. Реалізація визначених у цих документах завдань 

зумовлює підготовку кваліфікованих учителів із прагненням до 

постійного професійного саморозвитку й самовдосконалення, 

дослідницької діяльності, опанування методів самостійного 

дослідницького пошуку, аналізу і синтезу процесів та явищ.  

На сьогодні для сучасного вчителя є недостатнім традиційне 

викладання предмета в закладі загальної середньої освіти. 

Індивідуальність учителя, розвиток його особистості, загальної 

культури стають цінністю педагогічної освіти. Від учителя сьогодні 

вимагають здатності оперативно вирішувати нові завдання, 

порівнювати, аналізувати, узагальнювати та знаходити ефективні 

рішення, втілювати творчу думку в кінцевий продукт професійної 

діяльності, орієнтуватися в русі інформації, що постійно змінюється, 

проводити дослідження в різних галузях знань, що відтворено у 

формуванні дослідницької культури [4]. 

Формуючи майбутнього громадянина суспільства (суспільства 

знань)  вчитель повинен вміти: 
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– розвивати ініціативу і самостійність учнів, виховувати їх бути 

відповідальними за власну освіту; 

– формувати в учнів мотивацію до навчання, саморозвитку; 

– навчити учнів вчитися; 

– формувати в учнів інформаційні потреби; 

– розвивати в учнів інтерес до способів набуття нових знань та 

вмінь; 

– допомогти учням знаходити відповіді на запитання, що в них 

виникають, самостійно здобувати знання; 

– навчити учнів використовувати інформаційні освітні ресурси 

(зокрема, розподілені інформаційні ресурси в локальних і глобальних 

мережах) і здійснювати інформаційну взаємодію між  учасниками 

навчально-виховного процесу. 

У сучасній педагогічній науці значна увага приділяється творчій 

дослідно-експериментальній діяльності вчителя, спрямованій на 

впровадження нових педагогічних технологій, на особистісно-

орієнтований підхід у навчанні та вихованні, на гуманізацію і 

демократизацію виховного процесу тощо. Цілком зрозуміло, що 

сучасний учитель повинен володіти вміннями творчого пошуку, які 

тісно пов’язані з педагогічним дослідженням.  

Ідея розвитку науки в школі не нова. Ще німецький педагог 

А. Дістервег  наголошував на неприпустимості відриву педагогічної 

діяльності від науки. Без прагнення до наукової роботи, писав він, 

учитель потрапляє до трьох педагогічних демонів: механістичності, 

рутинності, банальності; він дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а 

навчання перетворюється на натаскування й дресирування. І навпаки, 

участь учителя в розвитку педагогічної науки дає йому натхнення, 

робить цю науку його власністю, допомагає не відставати від її 

розвитку, приносить радість і задоволення. Учитель при цьому 

виступає не тільки як споживач науки, а й як її виробник. 

Вітчизняний педагог-новатор Василь Сухомлинський також 

наголошував: «Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала 

вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не 

перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного 

вчителя на щасливу стежку дослідника» [6]. 
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Проблема формування особистості вчителя-дослідника 

знаходить своє відображення в науково-педагогічній літературі. 

Зокрема, у працях В. Загвязінського, О. Мороза, О. Попової, 

С. Сисоєвої, В. Сластьоніна дається структурний аналіз основних 

складових підготовленості вчителя до проведення дослідно-

експериментальної роботи відповідно сучасних вимог. 

Особливої  уваги,  на  наш  погляд,  заслуговують  дослідження 

вітчизняних науковців В. Борисова, І Гавриш, Ю. Галатюк, 

Л. Левченко, Ю. Львової, К. Макагон, Н. Недодатко,  Н. Федорової, в 

яких наголошується, що дослідницька робота  є важливою  складовою 

діяльності  сучасного вчителя.  

На необхідності формування дослідницьких умінь педагогів 

акцентували у своїх працях такі науковці, як Т. Дерев’янко, 

Г. Єльникова,  В.  Литовченко та інші.  

Дослідницька діяльність керівників і педагогів, організація та 

управління експериментом у школі добре вивчені й детально 

висвітлені в працях таких вчених, як В. Безрукової, В. Краєвського, 

А. Сиденко, М. Скаткіна, М. Поташника, Т. Шамової та інших.  

Однак, на наш погляд, ще потребує окремого розгляду проблема 

впливу педагогічного дослідження на розвиток учителя як 

особистості та фахівця. Зважаючи на це, основним завданням нашої 

статті є з’ясування місця та ролі дослідно-експериментальної роботи в 

структурі фахової діяльності сучасного вчителя. 

Дослідно-експериментальну роботу у закладі освіти розглядають 

як метод пізнання, що обумовлює в природних і керованих умовах 

вивчення педагогічного явища, пошук нових способів рішення 

педагогічної проблеми на системному, локальному та модульному 

рівнях. Її мета – забезпечити перехід діяльності школи, її структурних 

компонентів на якісно новий рівень відповідно до цілей особистісного 

розвитку учнів, соціальних вимог.  

Дослідницька діяльність вчителя – особливий вид діяльності 

педагога, яка: 

– забезпечує загальний розвиток освітньої установи, її рух до 

вищої якості освіти за рахунок використання резервів науки; 
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– є функцією вчителя, виконання якої забезпечується всією 

організацією діяльності школи і яка пронизує виконання всіх інших 

функцій, підвищуючи їх якість; 

– є засобом зростання як професіоналізму вчителя, так і 

кваліфікаційного статусу, що забезпечує йому педагогічну кар’єру. 

Новий учитель в аспекті поєднання науки й освіти як двох 

гармонійно взаємодоповнюючих елементів педагогічного процесу 

постає в якості педагога-дослідника. Саме в умовах дослідницької 

діяльності стають реальними якісні зміни в педагогічному мисленні 

вчителів, відбувається інтенсивний розвиток їхніх творчих 

здібностей, і в результаті – ефективне формування педагога-

дослідника. Педагог-дослідник: 

– Орієнтує свою педагогічну діяльність на нові досягнення науки. 

– Неперервно досліджує свою систему роботи, здійснює 

науковий аналіз різних її складових. 

–  Прагне неперервно підвищувати результативність своєї праці. 

– Володіє вміннями практичного використання методики 

педагогічного дослідження. 

– Тяжіє до спілкування з ученими і педагогами-новаторами для 

ознайомлення з актуальними проблемами вітчизняної й зарубіжної 

педагогіки, передовим досвідом роботи, інноваційними технологіями, 

професійними досягненнями своїх колег. 

– Конструктивно сприймає нові ідеї, прагне з’ясувати суть, 

переваги і недоліки без зверхності та скептицизму відносно 

спроможності. 

– З повагою ставиться до переконань своїх опонентів без 

категоричного заперечення їхньої точки зору. 

– Володіє системним мисленням, що виявляється в цілісному 

сприйняті різних педагогічних явищ, здатності встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, визначати перспективу свого подальшого 

професійного та загального розвитку, шляхи її досягнення [1]. 

Вчитель-дослідник − це особистість, яка здатна брати на себе 

відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є 

найбільш перспективним соціальним типом педагога; спрямована 

на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу 
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з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, 

гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, 

готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень 

самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. 

Досліджуючи особистість учителя, ми визначили методологічні 

та дослідницькі вміння, якими він повинен володіти (рис 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Вміння вчителя-дослідника 

 

Методологічні вміння пов’язані з необхідністю використання 

професійно орієнтованих наукових знань у галузі педагогіки, 

психології, валеології, інформаційних технологій, навчального 

предмета і методики його викладання для аналізу і вдосконалення 

своєї роботи, розв’язання різних освітніх завдань. Адже у цьому сенсі 

діяльність учителя багато в чому наближається до діяльності ученого: 

і той, і інший займаються розв’язанням проблем, що стосуються 

проектування навчально-виховного процесу, підвищення якості 

навчання, розвитку здібностей і особистісних якостей учнів тощо.  

До методологічних  вмінь ми відносимо: уміння проєктувати і 

конструювати процес навчання, навички усвідомлення, 

формулювання і творчого розв’язання завдань в області педагогіки, 

психології і методики навчання, здатність до методологічної 

рефлексії; уміння аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, конкретизації; професійні якості інтелекту:  аналогія, 

фантазія, гнучкість і критичність мислення.  

Не менш важливим є оволодіння вчителем основами методології 

наукового пізнання, педагогічного дослідження (рис. 2).   
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планування, ведення і аналізу 

педагогічного експерименту 

Інноваційна грамотність і висока інноваційна готовність 

Вміння вибирати аспекти інноваційної 

діяльності; розуміти зміст основних психолого-

педагогічних концепцій, теорій, підходів   
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Рисунок 2. Методологічні вміння вчителя-дослідника 

 

Дослідницькі вміння вчителя є інтеграцією його професійних 

теоретичних знань, практичних і комунікативних умінь, чинником 

розвитку педагогічної культури і одним з її показників.  

Перша група дослідницьких вмінь – це  організаційні вміння: 

вміння визначати мету і завдання дослідження, планувати 

дослідження, вибирати найбільш ефективні методи і засоби 

дослідження, здійснювати самоконтроль і саморегуляцію 

дослідницької діяльності, перебудовувати свою діяльність у разі 

потреби, аналізувати і контролювати результати своєї діяльності з 

метою її поліпшення). 

Друга група вмінь – це технічні вміння: вміння працювати з 

літературою (конспектувати, анотувати, реферувати, складати 

бібліографію і використовувати її), підбирати необхідний для 

дослідження матеріал, організовувати експеримент, описувати 

отриманий експериментальний матеріал, узагальнювати досвід (свій 

та інших) та робити висновки [4].  

Третя група – вміння більш загального характеру, пов’язані з 

діяльністю вчителя в цілому: уміння підготувати  наукову доповідь з 

будь-якої проблеми;  написати статтю на методичну тему; вести 
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дискусію, відстоювати свої позиції, встановлювати ділові взаємини з 

науковим керівником і товаришами; застосовувати прийоми співпраці 

у процесі дослідницької діяльності (обговорення завдання і розподіл 

обов’язків, взаємодопомога і взаємоконтроль), виступати з 

повідомленням про результати дослідження), вести роботу, пов’язану 

із самоосвітою.  

Важливими, на наш погляд, є дослідницькі вміння, пов’язані з 

аналізом, а саме:  

1) уміння аналізувати уроки будь-яких видів;  

2) уміння аналізувати діяльність колег і свою власну;  

3) уміння аналізувати діяльність учнів;  

4) уміння аналізувати підручники й навчальні посібники.  

5) уміння працювати з науковою літературою;  

6) уміння проводити спостереження;  

7) уміння проводити анкетування та бесіду;  

8) уміння тестувати з метою вивчення індивідуальних якостей 

учнів і визначення рівня навченості;  

9) уміння проводити нескладний експеримент. 

С. В. Роман у діяльності вчителя виокремлює дослідницькі 

вміння, пов’язані із застосуванням різних методів дослідження 

особистості школяра: його потреб, інтересів, мотивів учіння, 

контексту діяльності, статусу в учнівському колективі; 

індивідуальних здібностей, а також динаміки  успішності [5].  

Важливою умовою й провідним фактором успішності дослідно-

експериментальної роботи є інноваційна грамотність і висока 

інноваційна готовність вчителя:  

– усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності, 

готовності до творчої діяльності з нововведень у школі;  

– упевненість в тому, що нововведення призведе до позитивних 

результатів;  

– узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;  

– готовність до подолання творчих невдач;  

– позитивна оцінка власного попереднього досвіду в світлі 

інноваційної діяльності;  

– здатність до професійної рефлексії; 
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– творча сприйнятливість до педагогічних інновацій; творча 

активність.  

Отже, можна говорити про те, що, поєднуючи на основі своєї 

науково-дослідної активності освітні і наукові елементи 

педагогічного процесу, вчитель-дослідник, тим самим, набуває 

додаткових властивостей духовно-творчої самореалізації, інноваційно 

урізноманітнює  освітнє середовище школи, створює умови для 

якнайповнішої самореалізації учнів, сприяє формуванню в них до 

різноманітних форм творчості, в тому числі – науково-пошукової. 
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Сучасний процес навчання неможливий без використання різних 

сервісів мережі Інтернет та електронних освітніх ресурсів. 

Для сучасної дитини застосування інформаційних технологій стало 
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частиною її повсякденного життя. У цьому контексті завдання 

педагога полягає в тому, щоб той ентузіазм, з яким діти працюють із 

комп'ютером вдома, просто граючись чи листуючись із друзями, 

впливав і на формування ключових компетенцій, визначених 

сучасним змістом освіти. 

З вимушеним переходом на дистанційне навчання, в своїй роботі 

я почала активно використовувати технологію веб-квест. За змістом 

від традиційної вона відрізняється лише тим, що гра проходить у 

цифровому, віртуальному середовищі. 

Актуальність використання цієї технології 

Життя показує, що сучасні діти краще засвоюють знання у 

процесі самостійного добування та систематизації нової інформації. 

Використання квестів сприяє вихованню та розвитку якостей 

особистості, що відповідають вимогам інформаційного суспільства, 

розкриттю здібностей та підтримці обдарованості дітей. Окрім цього, 

веб-квести сприяють розвитку логічного мислення, привчають дітей 

розмірковувати над завданнями, різнобічно оцінювати ситуацію, 

аналізувати інформацію, дозволяють пов’язувати матеріали кількох 

предметів, залучаючи логіку, творчість і критичне мислення. 

Веб-квест є одним із новітніх засобів використання 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення уроку, 

орієнтованого в першу чергу, на учнів, залучених до навчального 

процесу. Гейміфікація, безумовно, робить освітній процес цікавішим, 

та є ще одна перевага: діти залучаються до роботи, захоплюються, 

радіють грі, а вчитель на цих позитивних емоціях може провести 

залишок уроку з більш традиційними вправами, які складно подати у 

вигляді завдань до квесту. Поняття «освітній веб-квест» можна 

тлумачити як проблемне завдання, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Така форма 

діяльності найчастіше містить елементи рольової гри, адже дітям, для 

досягнення потрібного результату, потрібно приміряти на себе різні 

ролі, виконуючи ті чи інші навчальні завдання. 

Веб-квести можуть стосуватися окремої теми чи навчального 

предмета, або ж бути міжпредметними. Всі уроки такого типу мають 

подібну структуру:  
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1. Проблема + інтрига чи таємниця 

При повідомленні теми чи проблемного питання, вчитель 

повинен враховувати, що засвоєння матеріалу відбувається 

ефективніше, якщо дитина здивована або заінтригована.  

2. Розважальний характер.  

Навчання у формі веб-квесту, як і у формі будь-якої гри має  

приносити задоволення.  

3. Зв’язок із життям, потребами і запитами дітей 

Коли дитина зацікавлена, навчання проходить ефективніше, 

знання опановуються краще. 

4. Сюжет, правила, завдання та критерії досягнення 

потрібного результату  

Мета будь-якого квесту – послідовно виконати завдання і, 

дотримуючись правил, досягти мети.  

Точної класифікації уроків-квестів в педагогіці поки немає, але 

найзручніше проводити такі уроки у наступних форматах: 

1) Подорожі. Уроки, на яких учням пропонується 

пересуватися з місця на місце, від одного завдання до іншого. Діти 

шукають предмети, підказки, докази або елементи головоломки, які 

потрібно зібрати в ціле, щоб перемогти. Ці уроки вимагають 

просторого приміщення або можуть проводитись в парку, на території 

школи чи іншій безпечній частині міста чи села.  

2) Замкнена кімната. Це уроки, які побудовані за 

принципом «Виберись із кімнати / лабіринту». Дітям потрібно 

виконати ланцюжок завдань або послідовних дій, щоб знайти ключ і 

досягти мети. Ці уроки зазвичай вимагають приміщення з 

відеоспостереженням і можливістю спілкування з куратором гри, 

наприклад, за допомогою гучного зв’язку. Обов’язковим мінімумом є 

наявність замикальних механізмів типу сейфа або валізи з кодом. 

Для навчання це складно організувати, тому такі кімнати, зазвичай, 

віртуальні і створені за допомогою спеціальних сервісів. 

3) Пошук. Це уроки, коли дітям необхідно відвідати різні 

сайти й зібрати необхідну інформацію для отримання потрібних знань 

та(або)виконати певні вправи. 
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Форми роботи над веб-квестом можна обрати будь-які: урок-

квест  урок – повторення (закріплення, узагальнення) матеріалу, 

контрольна робота,  виховна година тощо.  

Перший етап уроку – адаптація. Це момент, коли дитина зі 

свого повсякденного життя переходить в режим гри. Завдання на 

цьому етапі краще підібрати нескладні, щоб діти відразу потрапили в 

ситуацію особистого успіху і відчули смак легкої перемоги.  

Потім йде зав’язка. Події стають динамічнішими, а завдання 

складнішими. Діти повинні активно діяти. Дуже важливо, щоб 

завдання даного етапу були командними, щоб гравці взаємодіяли 

один з одним.  

Третій етап - це кульмінація. Найскладніші завдання, найвищий 

темп у розвитку сюжету. Саме в цей момент може ввімкнутися 

будильник – механізм самознищення скарбів, прозвучати звукове 

сповіщення про екстрену евакуацію з планети і подібне.  

Останній етап – фінал. Він повинен бути чітко прописаний. 

Інакше всі старання будуть марними. Перемога повинна бути 

максимально ефектною! 

Звичайно, є багато спеціальних платформ для створення квестів, 

більшість з них платні, але я знайшла для себе прості, навчальні 

бюджетні сервіси, які допоможуть організувати цікавий та змістовний 

квест-урок.  

Розповім про сайт Learnis (https://www.learnis.ru/), що дає 

можливість створити квест кімнату, з якої потрібно вибратися: її 

можна відкрити на інтерактивній дошці й учні повинні будуть 

виконати декілька завдань, щоб отримати код від дверей. Якщо це 

дистанційне навчання – діти отримують посилання на кімнату та 

проходять квест. Отриманий результат відправляють учителю на 

електронну адресу, або іншим способом зворотного зв’язку. 

Платформа створена російськими розробниками, але доступна 

для українських користувачів. Як все працює? Квест створений у 

форматі «ескейп рум» – виберись із кімнати. Учасникам пропонується 

якась локація (можна обрати на платформі, нижче зразки кімнат). 
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Учасникам потрібно  відкрити двері, для цього потрібен код. 

Щоб отримати код, потрібно пройти всі завдання квесту, для цього 

необхідно знаходити підказки, натискаючи на різні предмети, 

картини, та всі можливі зображення, які зустрічаються в кімнаті, 

відкривати шухляди, пересувати меблі і т. д.  

Отже, учасник досліджує кімнату, правильно відповідає на всі 

завдання та отримує певний набір цифр, який допоможе відкрити 

двері та вийти з кімнати. Обмеження у часі такі завдання не мають, 

тому такий вид веб-квесту доцільно використовувати при 

дистаційному чи змішаному форматах навчання.  

Щоб створити такий квест необхідно зареєструватись на 

платформі. Сервіс має як платні, так і безкоштовні функції, та на 

практиці, в роботі з молодшими школярами, безкоштовних локацій 

(видів кімнат) достатньо.  
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На сайті краще зареєструватися, адже створені без реєстрації 

квести видаляються через деякий час, а зареєстрований користувач 

може завжди знайти та відредагувати свій квест у власному кабінеті.  

Після реєстрації потрібно обрати квест-кімнату. Для цього 

необхідно перейти на головну сторінку та натиснути кнопку 

«Створити квест». Кожна кімната наповнена певними унікальними 

ігровими механіками та дозволяє вбудовувати різну кількість завдань.  

Як завантажити предметні завдання 

Формат для завантаження – графічні файли (зображення) 

популярних форматів: jpg, png, bmp тощо. Завдання найпростіше 

підготувати в редакторі презентацій і зберегти її у форматі зображень.  

Можливе завантаження декількох варіантів завдань і відповідей.  

Після створення, можна отримати номер квесту і повідомити 

його своїм учням, або пройти квест разом з ними.  

Квест можна проходити багато разів. Якщо варіантів завдань 

було декілька, то вони будуть формуватися випадковим чином 

(Ховатися за різними предметами).  

Для створення веб-квесту можна використати майже всі сервіси 

в яких є можливість добавляння гіперпосилань. Їх можна поєднувати. 

Наприклад створити квест на Google Sites, Google Forms Blogger. 

(Розробляємо та додаємо завдання, дотримуючись структури  квесту. 

Якщо квест у Google Forms – налаштовуємо поля відповідей.  

Важливо все спланувати так, щоб учень не міг перейти до наступного 

запитання доки не знайде правильну відповідь).   У вигляді завдань до 

таких квестів можна додавати гіперпосилання на різні сайти, на 

вправи, розроблені в Learning Apps чи на інтерактивні дошки.   

Можна організувати веб-квест так, що після виконання роботи 

на одній з таких платформ (зразок за посиланням: 

https://cutt.ly/iR5UuFO) школярі потрапляють (переходять за 

гіперпосиланням) до квест-кімнати розміщеної на сайті Learnis 

(зразок тут: https://www.learnis.ru/544346/), з якої мають вийти. Якщо 

завдання виконані і двері кімнати відчиняться, то кожен отримає, 

наприклад, адресу електронної пошти, на яку потрібно надіслати 

виконане завдання чи 2 додаткові бали до майбутньої оцінки. Така 

форма роботи з учнями допоможе в цікаво та ефективно організувати 

https://cutt.ly/iR5UuFO
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F544346%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaWCsUoXuaTiXhherK_XQjzq5zjg
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дистанційний рок.  Обговорення роботи, представлення робіт можна 

провести, наприклад, на Zoom конференції). 

Якщо дітям складно виконувати завдання квест кімнати, то на 

початку можна давати підказки. Наприклад, якщо кімната у вигляді 

лабораторії, то підказки можуть бути наступними: 
 

 
 

Квест-кімната зображена у вигляді лабораторії. Для початку 

потрібно звільнити кімнату від газу, увімкнувши витяжку. 

Щоб дізнаватися підказки потрібно знайти книгу дослідів 

(у третій шухляді). 

Текст у книзі дрібний, тому потрібно знайти лупу та навести її 

на книгу. 

Одна з підказок знайдеться, коли натиснути на полицю з книгами. 

У сейфі лежить флеш накопичувач, який потрібно навести на 

комп’ютер за допомогою комп’ютерної миші, щоб прочитати наступну 

підказку. Для того щоб відкрити сейф, потрібно дізнатися код. Підказка 

коду на портреті Менделєєва (роки народження та смерті). 

У кишені білого халату є записка. На полицях стоять пробірки з 

невідомою речовиною, їх потрібно зняти на стіл. За допомогою 

пінцета потрібно взяти записку та навести її на одну з пробірок. Тоді 

відкриється ще одна підказка. Для знаходження відповідей діти 

можуть користуватися інтернетом, підручниками, обговорювати між 

собою тощо. 
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Отже, чому веб-квест? 

Містить інтерактивні вправи, виконання яких передбачає участь 

у грі-змаганні, стимулює інтерес учнів, забезпечує активність і 

залучення всіх учасників, згуртовує колектив учнів, а використання 

мережі Інтернет сприяє створенню мотивації навчальної діяльності з 

урахуванням вікових та особистісних особливостей учнів, розвитку 

критичного мислення, реалізації міжпредметних зв’язків на основі 

мобільності будь-яких педагогічних дій. 
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ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТУ ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
 

Світлана ЩЕРБИК, 

вчитель початкових класів Смолигівської гімназії Торчинської селищної ради 

 

Упровадження інноваційних технологій та методик навчання і 

виховання сприяє різнобічному розвитку школярів. Однією з таких 

методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її 

аналізу, систематизувати та вирішувати поставлені задачі є квест. 

Для більшості учнів проблемним є здійснення логічних 

операцій, засвоєння великого обсягу інформації, яка, на їхню думку, 

не завжди їм потрібна. Квест дозволяє розвивати активне пізнання на 

уроках, сприяє мотивації та розвитку логічного та креативного 

мислення школярів, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме: 

https://vseosvita.ua/library/kvest-korotko-pro-kvest-429894.html
http://kvest-posibnyk.blogspot.com/p/blog-page.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvesti-ak-odin-iz-sposobiv-uspisnogo-vikoristanna-internetu-na-urokah-informatiki-ta-matematiki-412160.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvesti-ak-odin-iz-sposobiv-uspisnogo-vikoristanna-internetu-na-urokah-informatiki-ta-matematiki-412160.html
https://naurok.com.ua/mayster-klas-stvorennya-veb-kvestu-ukra-na---nasha-batkvschina-26838.html
https://naurok.com.ua/mayster-klas-stvorennya-veb-kvestu-ukra-na---nasha-batkvschina-26838.html
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вирішувати,  придумувати, актуалізувати  та уміти застосовувати свої 

знання на практиці у нестандартних ситуаціях, розвивати 

інтерактивні здібності. 

Упровадження квесту дозволяє: 

 активізувати розумову діяльність шляхом створення 

спеціальних умов для виконання завдань, які потребують достатньої 

свідомості й зрілості учнів, здатності до подолання спеціально 

створених перешкод; 

 формувати стійкий інтерес учнів до предмету; 

 активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності 

(реальних предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, 

фотографій, малюнків, умовних графічних знаків, символіки); 

 поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання; 

 розвинути універсальні форми розумової діяльності в 

контексті навчання інформатики (аналіз, синтез, індукція, порівняння, 

систематизація тощо). 

Спочатку назва «квест» (англ. quest) використовувалася в назві 

комп’ютерних ігор, розроблених компанією Sierra On-Line: King’s 

Quest, Space Quest, Police Quest. Пізніше квестом почали називати 

активні екстремальні та інтелектуальні ігри. У 1995 році модель веб-

квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні 

Доджем як метод для найбільш вдалого використання Інтернету на 

уроках. Ним було виділено 12 видів завдань для веб-квестів: переказ, 

планування та проектування, самопізнання, компіляція, творче 

завдання, аналітична задача, детектив, головоломка, таємнича 

історія, досягнення консенсусу, оцінка, журналістське розслідування, 

переконання, наукові дослідження. 

За джерелами Вікіпедії, квест (від англ. quest – пошук, пошук 

щастя / знання / істини, пошук пригод) – інтелектуальне змагання з 

елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання 

заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими 

учасниками. 

На мою думку, квест – це вид інноваційного навчання з 

елементами традиційного виду навчання (проблемного) у якому 

використовуються методи стимулювання засобами рольової гри 

(друга група методів навчання за Ю. К. Бабанським). 
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Змістова лінія квесту включає такі компоненти: 

 Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, 

головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній план 

роботи, знайомлення зі змістом квесту в цілому. 

 Центральне завдання – чітко визначено результат, який має 

одержати команда, виконавши задану серію завдань. 

 Список інформаційних ресурсів (на електронних чи паперових 

носіях), необхідних для виконання завдання, може даватися учням в 

процесі роботи на кожному з етапів. 

 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам 

під час проходження етапу (може зазначатися на кожному етапі 

окремо чи на початку гри). 

 Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання – залежить від 

типу навчальних завдань, які вирішуються на квесті. 

 Висновок – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту. 

Основні засади квесту: 

 Проходження за сюжетом, який може бути чітко визначеним 

або мати декілька варіантів, у залежності від вибору учасника. 

 Питання розраховані на застосування логіки. 

 Однозначність відповіді (одне слово – якщо це запитання для 

переходу між етапами; розширена відповідь – якщо це запитання 

самого етапу). 

 Регламентована кількість часу на обговорення. 

 Не завжди лаконічні та чіткі завдання розвивають 

дослідницькі навички – аналіз випадкових, на перший погляд, 

відомостей, збір різних, дещо абсурдних як за виглядом, так і за 

функціональністю даних-повідомлень. 

 Залучення всіх учасників – думка кожного учасника 

враховується, навіть, якщо це тільки «рух у невідоме», 

висловлювання ідей, виконання певних практичних завдань. 

 Міжпредметні зв’язки, застосування знань у новій ситуації. 

Таким чином, основна ідея квесту: розвиток навчально-

пізнавальної активності в умовах, коли всі психічні процеси учня, 

його увага, емоційно-вольова сфера готові до активного опрацювання 

навчального матеріалу. 
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При використанні квесту, як методу стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ігрової діяльності 

школярі шукають оригінальні рішення. Під час гри команди 

вирішують логічні завдання шляхом підказок і пошуку рішень в 

нестандартних ситуаціях. Після завершення чергового завдання 

команди переходять до виконання наступного. Перемагає команда, 

що виконала завдання швидше за інших. 

Переваги використання квесту: 

 дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності 

прийняття швидких рішень; 

 виявляє: приховані якості учнів, потенційних лідерів, 

інтелектуалів, учнів-логістів, які вміють прорахувати на декілька 

ходів вперед; 

 розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко 

знаходити вихід із складної ситуації, знайти спільну мову з різними 

людьми; 

 дозволяє учням краще ознайомитися з темою, бо всі сценарії 

носять тематичний характер; 

 проводить аналогії й асоціації між явищами; 

 швидка актуалізація інформації; 

 ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, 

що психологічно зближує учнів, викликають масу позитивних емоцій 

і радісних спогадів, сприяють розвитку комунікабельності; 

 інтелектуальні етапи розвивають ерудицію і виявляють 

спритність. 

Аналізуючи власну професійну діяльність, роблю висновок, що 

використання квесту в освітньому процесі приносить позитивні 

результати. 

Розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги, уяви, 

спостережливості, інформатичних вмінь підвищує загальний рівень 

розвиненості школяра. Ким би не збирався стати учень, який фах не 

обрав би, йому потрібно правильно і швидко міркувати, діяти 

організовано, враховуючи обставини і наявні ресурси. Впевнена, що 

той вчитель, який спробує створити та провести хоча б один квест з 

учнями, одразу побачить у своїх вихованцях позитивні зміни. 



 

52 

У своїй професійній діяльності я з учнями початкової школи 

проводжу гру-квест «Подорож у казку». 

У грі беруть участь дві групи. Кожній групі видається карта з 

маршрутом. Карти  однакові, а послідовність маршрутів – різна. 

Головне, щоб групи не знаходилися одночасно на одній станції. 

Хід гри 

Учитель повідомляє дітям, що сьогодні школа перетворилася на 

казкову країну. В гості прийшли казкові герої і просять про допомогу: 

Поміха-Неуміха їх пограбував і сховав їхні речі разом зі своїми 

скарбами. Він залишив записку-підказку, де їх шукати, але частина 

слів зникла. 

Ось записка: 

Вийдіть на ______________. Станьте спиною до ____________. 

Зробіть 35 кроків на ______________. Обійдіть друге _____________. 

Через 6 кроків ви побачите ____________. Відкрийте його та 

дістаньте___________. 

Щоб допомогти героям, потрібно виконати завдання на  

чарівних станціях, отримати слова – підказки для розгадування 

записки та знайти скарб. 

Станція «Квіткове місто» 

(Двір школи. Керує Незнайко.) 

Завдання: назвати 5 видів квітів і 5 дерев. 

За виконання завдання Незнайко дає перше слово-підказку: 

Що це? 

Станція «Казкова» 

(Їдальня. Керує Маленький Мук.) 

Конкурс «Артистичний» 

1. Проспівати пісеньку Колобка. 

  Я Колобок, Колобок,    По засіку зшкрябаний, 

  По коморі метений,    На сметані мішаний… 

2. Яку пісню співала мати Телесику? 

  Телесику, Телесику! 

  Приплинь, приплинь до бережка… 

3. Проспівати пісню-прохання Півника, коли того викрала 

Лисиця. 
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  Котику-братику, несе мене Лиска по каменю-мосту 

  На своєму хвосту, порятуй мене… 

4. Яку пісеньку співав Котик під вікном у Лиски? 

  Ой у Лиски, в Лиски новий двір 

  Та чотири дочки на вибір… 

5. Якою пісенькою лякала Коза-Дереза своїх ворогів? 

  Я – Коза-дереза, 

  За три копи куплена, 

  Півбоки луплена… 

(За виконання завдання друга підказка – загадка.) 

  Великий будинок у селі стоїть, 

  Та завжди, як вулик бджолиний шумить. 

  Як чаша, він повний знаннями 

  Ласкавий будинок цей з нами. (Школа.) 

Станція «Тридев’яте царство» 

(Стадіон. Керує Царівна Лебідь.) 

Необхідно намалювати портрет казкового героя (група визначає 

сама, чий), але для цього учасники групи у парах, тримаючи удвох  

один олівець, повинні намалювати один елемент із портрета) і 

підписати малюнок. 

(За виконання завдання Царівна Лебідь дає третє слово-підказку: 

ребус.) 

Станція «Царство Снігової королеви» 

(Спортзал. Керує Снігова Королева.) 

Снігова Королева пропонує дітям дати відповіді на запитання до 

казки: 

– У якій казці головний герой дерев’яний? 

– Скільки гномів зустріла Білосніжка? 

– Хто в казках є царем звірів? 

– В якому творі хлопчик живе у вовчій зграї? 

– Де знаходиться смерть Кощія? 

– У якому творі розповідається про Ведмедика, П’ятачка та їхніх 

друзів? 

– Хто першим знайшов рукавичку? 

– Що загубила Попелюшка на балу? 
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– Як називається казка, в якій дуже розумний Кіт допомагав 

своєму хазяїнові? 

– Як  звали Мишенят, які не хотіли працювати в казці «Півник і 

двоє Мишенят? 

– Назвіть звірів, що жили в рукавичці. 

(За виконання завдання Снігова Королева дає четверту підказку – 

пазли, з якого діти складають дерево). 

Станція «Будинок Попелюшки» 

(Спортзал. Керує Попелюшка.) 

На цій станції Попелюшка пропонує дітям гру «Склади вірш». 

  – Мав Сашко гарну книжку, 

  Кинув раз її під … (ліжко). 

  – Де лежала бідна книжка, 

  Пробігала сіра … (мишка). 

  Стала мишка книжку … (їсти). 

  – Звідкись взявся їжачок, 

  Він був весь із … (колючок). 

  – Він прогнав зубасту … (мишку). 

  – Врятував нещасну … (книжку). 

  – Слава, слава їжачкові, 

  Сором же кому? (Сашкові.) 

(За виконання завдання Попелюшка дає п’яте слово підказку). 

Загадка 

  Що в мене поклали – те й забрали. (Мішок.) 

Станція «Школа Мальвіни» 

(Клас. Керує Мальвіна.) 

Дітям необхідно придумати рекламу для наступних казкових 

предметів: 

– «чарівна» паличка; 

– скатертина-самобранка. 

(За виконання завдання Мальвіна дає шосте слово-підказку). 

Загадка 

  Висить в селі і в місті,   Щодня її гінці 

  Збирає різні вісті.    Спішать у всі кінці.    

(Поштова скринька.) 
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Діти збирають усі слова  шифру разом, складають фразу, 

знаходять скарб. Разом із вчителем роздають героям вкрадені речі, а 

самі отримують скарби – цукерки. 

Школярам щодня хочеться розваг і свята. Вони завжди очікують 

чогось надзвичайного, таким чином засобами квесту можна 

урізноманітнити навчання, сприяти позитивним емоціям дітей, 

командній творчості і креативу,  дружній комунікації. 
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Наталія ЯСІНСЬКА, 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

педагогіки та психології Волинського ІППО 

 

Сучасний розвиток суспільства, освітні реформи, що 

відбуваються в Україні, охорона навколишнього середовища, що є 

актуальним питанням сьогодення, покликані вдосконалити якість 

освіти, покращити інноваційну діяльність учителів, посилюють увагу 

до екологічної освіти, формування екологічної культури школярів.  

Серед якостей, що характеризують екологічну культуру учнів, 

важливу роль відіграють знання про природні закономірності, 

взаємодію людства і природи. Педагогічна цінність квест-технології 

дає підстави для її широкого застосування у різних освітніх напрямах, 

зокрема й екологічному. Використання природознавчих, екологічних 

квестів в освітньому процесі сприяє формуванню у школярів основ 
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екологічної культури, правильного ставлення до природи, людей, 

самого себе, розвитку високих морально-психологічних якостей, 

дисциплінованості та ініціативності, навичок працювати у команді, 

згуртованості в учнівських колективах. 

Питання фoрмування уявлень школярів прo зв’язки у прирoді, 

екологічну культури знайшли cвoє відoбраження у працях Н. Бібик,  

О. Борейко, Н. Лисенко, Н. Пустовіт, В. Маршицької, П. Балканcькoї, 

В. Cухoмлинcькoгo,  C. Руcoвoї, Н. Уcик. Oгляд ефективних фoрм, 

метoдів та заcoбів oзнайoмлення учнів із прирoдними явищами та 

oб’єктами наведенo у дocлідженнях наукoвців:  Л. Присяжнюк, 

Т. Науменко, О. Половіна, Г. Бєлєнької, C. Веретеннікoва, Н. Лиcенкo, 

З. Плoхій [1; 2, с. 9–11; 3, с. 12–17 ].  

Інноваційні форми та методи такі, як: екологічний квест, метод 

лепбук, складання лімериків, складання і продовження казок 

«навиворіт» мають вагомий вплив на розуміння взаємoзв’язків та 

залежнocтей у прирoді, здатні формувати емoційний досвід, 

позитивне ставлення школярів до пізнання природи, підвищувати 

їхню активність, розивати критичне мислення, увагу, уяву, пам’ять. 

Допоміжним засобом у такій діяльності є наочність: ілюстрації, показ 

фільмів, мультфільмів на екологічну тематику, віртуальні природничі, 

мультимедійні екскурсії. 

Природознавчий квест передбачає завдання цікавого 

пошукового характеру. Основними умовами  проведення 

природознавчих квестів є пошук екологічних маршрутів, розробка 

оптимальних маршрутів переміщення, орієнтування на місцевості, 

оригінальне виконання завдань природознавчого змісту [4].  У ході 

екологічних квестів використовуються наступні методи та засоби: 

дидактичні ігри («Знайди дерево за листочком», «Відгадай за 

описом», «Знайди подібне за кольором», «Що змінилося»), словесні 

ігри («Коли це буває», «Назви, хто бігає, літає та стрибає»,  «Корисно 

– шкідливо», «Можна – не можна»), рухливі ігри («Метелики», «Дощ 

і сонечко», «Кіт і миші»), ігри-подорожі («Подорож до зоопарку», 

«У гості до білочок»); змагання, робота в групах, виконання 

практичних завдань, відгадування загадок про рослинний і твариний 

світ, кросвордів, збирання пазлів на «Екологічних станціях». 
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За виконання завдань на кожній станції учасники отримують бали та 

підказки. Обов’язковою умовою по завершенню гри-квесту є призи 

для учасників, наприклад, екопродукти. Отже, технологія квесту 

передбачає чітку етапність у роботі, від забезпечення якої залежить 

результат діяльності та охоплює такі компоненти: 

 вступ (продумується сюжет, ролі); 

 завдання (визначаються етапи, формулюються питання, 

добираються завдання); 

 порядок виконання (створюються маршрутні листи, 

путівники, продумується система заохочення); 

 оцінювання (проєктується спосіб підбиття підсумків, 

нагородження учасників). 

На основі розроблених (І. Присяжнюк, А. Логіновою)  матеріалів 

освітньої технології квесту, можемо окреслити алгоритм проведення 

екологічного квесту наступним чином: 

1. Підготовчий етап (визначення мети й завдань квесту, 

цільової аудиторії, створення сценарію; окреслення простору і 

ресурсів; визначення помічників). 

2. Початковий етап (ознайомлення учасників з тематикою, 

правилами квесту, обладнанням і матеріалами; створення команд, 

розподіл ролей між учасниками). 

3. Творчо-рольовий етап (забезпечення умов виконання 

індивідуальної чи групової роботи школярів відповідно до обраних 

ролей, творчих завдань: придумування командної пісні, емблеми, 

девізу, театральної постановки). 

4.  Підсумковий етап (підбиття підсумків гри; нагородження 

переможців). 

5.  Аналітичний етап (рефлексивна діяльність усіх учасників 

квесту) [3, с. 12–17; 4].   

Функції квест-ігор на природничу тематику – це закріплення, 

поглиблення та розширення знань про природу, обізнаності із 

правилами природокористування та їх дотримання; ознайомлення з 

глобальними проблемами забруднення планети; діагностика знань 

школярів про природу; активізація пізнавальних інтересів школярів; 

формування навичок роботи у команді, вирішення екологічних 
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питань, навичок, що ґрунтуються на ставленні до природи як 

універсальної, унікальної цінності; розвиток логічного, критичного, 

креативного мислення, емоційної сфери; формування основ  

екологічної культури, комунікативної, здоров’язбережувальної, 

еколого-природничої компетентностей. 

Таким чином, варто зауважити, що квест – технологія допомагає 

учням знаходити необхідну інформацію, аналізувати її, 

систематизувати, розв’язувати поставлені завдання, розвивати 

пізнавальну діяльність і формувати життєві компетентності. 

Використання сучасних методів формування екологічної 

культури школярів сприяє ефективній освітній взаємодії педагогів і 

учнів у  еколого-природничому середовищі, позитивно-емоційному та 

діяльнісному пізнанню світу природи. Внаслідок такої взаємодії 

когнітивним символом є правило еколого доцільної поведінки, що не 

продиктоване вчителем, а набуте учнем самостійно.  

 

Список використаних джерел 
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5. URL:https://lib.iitta.gov.ua/718602/1/Квест%20Цілі%20сталого%20розвитку.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Розділ ІІ. ПРАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ  

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

 

КВЕСТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

“THE FALLEN LEAVES QR-guest” 
 

8 клас 

 

Олександра  АХМЕДОВА, 

вчитель англійської мови ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

 Квест – ігрова форма 

групового виконання завдань, має 

багато позитивних моментів 

використання в освітньому 

процесі. Зокрема: забезпечує вільну 

діяльність, що дає можливість 

вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників; 

поєднує рухову та розумову активність; сприяє соціалізації особистості 

– школярі вчаться працювати в команді; стимулює на досягнення 

певного результату; створює комфортний стан через задоволення 

одержане від гри, підсилює  бажання здобувати нові знання. 

Для учнів 8 класу було розроблено, укладено та проведено квест 

з англійської мови «The Fallen Leaves QR-quest». Успішне проведення 

квесту передбачає також певне обладнання, а саме: 

обладнання від учнів: смартфон з налаштованою програмою 

Viber, ручка; 

обладнання від вчителя: роздруковані бланки із завданнями 

(воркшіти) з розрахунку 6 шт. для 1 команди та 3 QR-коди, кольорові 

листочки для дерева (у однаковій кількості для кожної команди), 

магніти для дошки.  

Підготовка до проведення квесту: підготувати робочі зони для 

кожної команди; розрізати кожен QR-код на 6 шматочків; 



 

60 

намалювати на дошці стовбур дерева; заховати/замаскувати листочки 

з дерева для кожної команди у відповідному кольорі. 

Час проведення: 45 хв  

Дошка: Fallen Leaves QR-quest 

– Good morning pupils! Nice to meet you!  

– Tell me please, what season is it now?   

– Yes, you are right!  So, today we’ ll revise some words from theme 

autumn. We’ll do many interesting tasks,  obstacle in the quest.  

We have to find leaves and stick to 

our tree. So, let’s start our Fallen Leaves 

QR-quest. I’ll give you 6 tasks. For each 

completed task, you will receive a piece 

of QR-code.  

After completing all the tasks, the 

team will be able to complete a Qr code 

and scan it. After scanning, you will see the secret of our Quest. You will 

find leaves and stick to our tree. 

1.  The first task (5 min) 

Look at the picture and answer true (T), false (F) or we don’t 

know (?) 

1. It's spring. (  ) 

2. The weather is good. (  ) 

3. A man is picking mushrooms. (  ) 

4. People are harvesting apples. (  ) 

5. The children are happy. (  ) 

6. It is windy. (  ) 

7. It is very hot. (  ) 

8. The girl on the ladder is 

twelve years old. (  ) 

9. The children are playing in 

the garden. (  ) 

10. A girl is flying a kite. (  ) 

11. There are many pumpkins. (  ) 

12. A man is riding over the field. (  ) 

13. The leaves of the trees are still green. (  ) 
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14. It's Saturday. (  ) 

15. The apples taste good. (  ) 

16. It will rain soon. (  ) 

Thank you. Your gift is one piece of QR code. 

 Ann, take one piece of QR code. 

2.  The next task is to choose and write  words under the pictures 

(2 min) 

In Autumn the weather is 

 

 
 

…………………….  ………………..  ………………… 

WORDS : boots- raincoat – apples –pumpkins – cloudy – pullover – 

school – snails –  

windy – umbrella – pears – chestnut – rainy – autumn tree – grapes – 

jacket – socks – 

mushrooms – hat – pants – 

Thank you. Your gift is one piece of QR code. 
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 Ann, take one piece of QR code. 

3. Now your task is to find the words and the  message 

Thank you. Your gift is one piece of QR code. 
 

 

4.The next task is to match the picture with the words on the left  

Excellent! Your gift is one piece of QR code. 

5. The next task is to choose the right question word: what, where, 

who, how many, whose, why… 
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1.  Task number 6. Find 13 words from Word bank 
 

V B U h g Y e l L O w a 

Z A S w e F v g C A t g 

B N I j a S d o T R e v 

A C O l g E d a R N z q 

D O G r f E r m E P o r 

V S A z a N b f E D l p 

B I R d s N a z S V b s 

F R A u t Y g b N M i L 

V B R a b B h e E R a L 

Q A C v h O r s E F g a 

A U T u m N z a Q W e f 

C B N r a B b i T L z L 

D F V u j G e d R E q e 

D E E r b N m o I A b n 

Z W S e v A e l A F i L 

V B Y g m O u s E G b y 

N O F n a S d c B N m e 

K J O a p A n d A N m e 

A Y T h b N a e D Q x k 

A W Z c a M e l O P r T 

 

Word bank: 

leaf cat dog bird horse rabbit deer mouse panda camel yellow trees 

autumn 

Good work! Now scan your Qr code (open Viber, additionally 

(додатково) below in the right corner 

and read the secret. 

AUTUMN is also called FALL. It is the only season        

that has two names. The name FALL may have come 

from seeing all the leaves fall from the trees. 

TASK: Find the fallen leaves from the tree on the board. 

TIP: Your color is orange. (red, yellow) 

So, the first team-What is your colour?  Find the fallen leaves from the 

tree on the board. Your task is to find orange leaves and stick to our tree.   

Friendship is the winner of our quest. You were active and brave! 

Thank you a lot and give me your diaries! See you! 

 

Список використаних джерел 

1.  Камінська В. В. Квест-технологія: переваги в освітньому процесі. 

Педагогічний пошук. 2020. № 2. С. 27–30. 

2. Казмірчук Н. М., Турчина Л. І. Запобігання залученню дітей у 

небезпечні квести як актуальна проблема діяльності психологічної служби 

закладів освіти. Педагогічний пошук. 2018. № 3. С. 70–72. 
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3.  Логінова А. Цілі сталого розвитку. Розробка квесту для педагогів. 

Методист. 2020. № 6. С. 22–53. 

4.  «Liveworksheets.com»: Автоматичне оформлення  інтерактивних 

завдань. URL: https://www.liveworksheets.com 

 

 

ГРА-КВЕСТ «ДЕ ЖИВУТЬ КНИЖКИ»  
 

1 клас 

 

Надія БАРАНЧУК, 

вчитель початкових класів ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Гра – квест «Де живуть книжки?» 

Очікування: збагачувати знання 

дітей про найважливіше з історії книги, 

ознайомити із бібліотекою та 

бібліотекарем, розвивати критичне 

мислення дітей, покращувати навички 

читання, формувати інтерес до книги, 

прищеплювати любов до читання, 

бережливе ставлення до книги. 

                                                        Хід роботи 

І. Перед початком гри вчитель готує книжкові полиці, кладе в 

різних місцях класної кімнати дитячу літературу, принесену 

напередодні. 

Запропонуйте учням поміркувати над таким: 

– Уважно погляньте навколо. Що змінилося в класі? 

– Чи з’явилось щось, чого вчора ще не було? 

– Звідки могли взятись усі ці книжки, журнали? 

– Чому сьогодні в класі так багато книжок? 

– Чим вони вас приваблюють? Чи є такі, які хотілося б погортати 

відразу? 

Питання: Де в школі живе велика кількість книжок? 

– Отже вирушаємо в пошуки. Я пропоную виконати це завдання 

у вигляді гри – квесту під назвою «Де живуть книжки?». 

file:///E:/ЗБІРНИКИ/2021/Камінська/Liveworksheets.com
file:///E:/ЗБІРНИКИ/2021/Камінська/Liveworksheets.com
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1. Формуємо групи.   

2. Ознайомлюємось з маршрутизатором.               

3. Вирушаємо виконувати завдання. Шлях наш буде проходити в 

приміщенні школи. 

Станція 1.  В куточку гри НУШ. 

Завдання 1 

 

 

 

 

 

 
 

Завдання  знаходиться в «Куточку гри».                     

Зашифроване слово «Книги». 

Станція 2 

Завдання 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завдання 2. Біля кабінету медичної сестри.  

Станція 3 

Завдання 3.Скласти словосполучення. 

     

 

 

 

 

 

    

Завдання 3. Біля їдальні.                                 

Виписати з кожного рядка букву, 

яка міститься лише один раз.

Рррррррррррррркррррррррр .

Ммммммммнмммммммммм .

Ттттттттттитттттттттттттттттт .

Пппппппппппгппппппппппппп .

Ллллллллллалллллллллллл .

Назвіть основні правила

збереження книжок.
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Станція 4  

Завдання 4 

   

 

 

 

 

 

 
             

Завдання 4. Поблизу бібліотеки. 

Отже. Наш 

маршрут успішно 

завершено! 

Ми потрапили в 

бібліотеку. Заходимо. 

Нас чекає бібліотекар, 

яка радо зустрічає 

дітей і ознайомлює 

дітей з бібліотекою. 

Ми дякуємо і 

повертаємось до 

класу. 

ІІ.  Повертаємось до класу. Хвилинка релаксації. «Щоденники 

вражень.» 

Обираємо тему, зафіксовуємо одержані враження. 

На дошці записано кілька тем: 

1. «Моя улюблена книжка…» 

2. «Мені б дуже хотілось мати книжку про…» 

3. Третю тему нехай запропонують самі учні, а вчитель запише 

тему на дошці. 

ІІІ. Підведення підсумків проведення гри. 

 

Список використаних джерел 

1. URL: https://vseosvita.ua/library/kvest-biblioteka-dim-de-zivut-26458.html 

 

ЛІББІОТЕКА

Букви місцями переставте та

ключове слово прочитайте
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УРОК ОСНОВ ЗДОРО’Я З ЕЛЕМЕНТАМИ КВЕСТУ  

«ПАЗЛИ ЗДОРОВ’Я» 
 

5 клас 

 

Людмила БАРДА, 

вчитель з основ здоров’я ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

У розвитку дитини 

визначальну роль відіграють 

обрані методи, технології, 

форми навчання, які мають 

допомогти школярам 

здобути необхідні знання, 

вміння та компетентності 

саме для сучасного, 

теперішнього життя. Однією з таких технологій – є квест-технологія, 

що дає можливість учасникам освітнього процесу реалізувати свої 

здібності в сприятливій, психологічно позитивній  атмосфері 

співробітництва, розвиває уміння аналізувати, синтезувати та 

оцінювати інформацію. Зважаючи на це, для учнів 5 класу було 

розроблено урок основ здоров’я з елементами квесту «Пазли 

здоров’я».  

Мета: формування в учнів навичок здорового способу життя, 

навичок толерантного спілкування, розширення читацького світогляду, 

розвиток вміння працювати у команді, виховання прагнення вести 

здоровий спосіб життя та усвідомлення цінності бути здоровим. 

Обладнання: книжкова виставка «З книгою подружиш – здоров’я 

здобудеш!», інтерактивна гра, піраміда харчування, прислів’я, 

кросворди, лото, зашифровані слова, скріпки, маршрутні листки. 

Хід уроку 

Учитель ОЗ. Добрий день, доброго здоров’я! Сьогодні ми з 

вами проведемо не простий урок, а урок з елементами квесту за 

участю шкільного бібліотекаря та медичної сестри, присвячений 

здоровому способу життя «Пазли здоров’я». 
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Головне – здоровим бути –   Все їй хочеться робити, 

Це потрібно всім збагнути!  І сміятись, і радіти. 

Бо як є здоров’я й сила,   А як тільки захворіє 

То весь світ людині милий.   Зразу й сонечко тускніє. 

Й думка в неї веселенька,   Тому це запам’ятай 

І тоді вона жвавенька.   Й про своє здоров’я – дбай! [1] 

Поділ на команди (кольорові стікери-закладки в подарунок). 

Учитель. Виконавши всі завдання, ми зможемо скласти пазли.  

Оголошення правил. Команди отримують маршрутні листки. 

1. 1 пазл – «Безпека в суспільстві» (всі разом в класі). 

Інтерактивна гра «Здоров’я людини» 

2. 2 пазл «Здорове харчування» (всі разом в класі). 

Бібліотекар Бойко М. М. 

Огляд виставки літератури, «смачна» вікторина. Складання 

піраміди харчування. 

3. 3 пазл «Профілактика захворювань» (бібліотека). 

Бібліотекар. Любі діти! Ми всі знаємо, наскільки важливо бути 

здоровим! Недаремно люди склали стільки прислів’їв і приказок про 

здоров’я та здоровий спосіб життя. 

А які знаєте ви? Давайте з вами це 

перевіримо.  Пропонуємо вам пограти 

в гру «Доповни прислів’я». Кожній 

команді ми роздамо по два комплекти 

карток.  

В першому комплекті знаходяться 

картки, на яких написаний початок 

прислів’я, а в другому – картки із 

закінченням цих прислів’їв. Вам 

потрібно за 3 хвилини правильно 

з’єднати початок прислів’я із його 

закінченням. За кожне правильно 

з’єднане прислів’я команда 

отримуватиме по 1 балу. Переможе та 

команда, яка отримає більшу кількість балів і, відповідно, правильно 

з’єднає більше прислів’їв, ніж команда-суперниця.  
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Прислів’я для гри:  

Для першої команди:  

1. Здоров’я – ... ...найдорожчий скарб.  

2. Здоров’я більше варто, ніж... ...багатство.  

3. Вартість здоров’я знає лише той, ... ...хто його втратив.  

4. Здоров’я за гроші... ...не купиш.  

5. У здоровому тілі – ... ...здоровий дух  

6. Здоров’я маємо – не дбаємо, а згубивши – ... ...плачемо.  

7. Турбота про здоров’я –  … …кращі ліки.  

8. Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – ... ...доки молодий.  

9. Як немає сили, то й світ... ...не милий.  

10. Було б здоров’я – все інше... ...наживемо.  

Для другої команди:  

1. Бережи одежу з нова, ... ...а здоров’я змолоду.  

2. Здоров’я – усьому... ...голова.  

3. Без здоров’я немає... ...щастя.  

4. Хвороб безліч, а здоров’я... ...одне.  

5. Бережіть здоров’я – його в крамниці... ...не купиш.  

6. Хто горілку любить, той... ...сам себе губить.  

7. Здоров’я в порядку – дякуй... ...зарядці.  

8. Ніхто не потурбується за тебе краще, ніж... ...ти сам.  

9. Здоров’ю ціни... ...немає.  

10. Не бігаєш здоровим, побіжиш,... ...коли захворієш.  

4. 4 пазл «Особиста гігієна» (медсестра) 

Конкурс «Розгадай кросворд» 

(Для кожної команди свій кросворд). Необхідно його розгадати 

правильно й швидко. Максимальна кількість балів – 5. 

Питання до І кросворду  

 

 

 

 

 

1. Відгадайте слово-підказку. До кого ми звертаємося, якщо 

захворіли? (Лікар.) 

2.  Два скельця, три дужки – на ніс і на вушка. (Окуляри.) 

    1.     

2. О К У Л Я Р И  

3. П О В І Т Р Я  

4. М О Р К В А   

 5.  Ї Д А Л Ь Н Я 

 6.  С І Р Н И К И 
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3.  Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш – споживаєш. 

(Повітря.) 

4.  Сидить панна на дворі, а коса її на дворі. (Морква.) 

5.  Ходять туди діти часто   Це не клас і не читальня. 

 Споживати їжу вчасно.   Смачно пахне у … (їдальні). 

6. Дерев’яні хлопці у малій коробці 

 Полягали спати. Не треба чіпати! 

 Бо вони, як граються, то вогнем займаються. (Сірники.) 

Питання до ІІ кросворду 
       1.      

   2. Б Л И С К А В К А 

3. В Е Л О С И П Е Д    

   4. В О Г О Н Ь    

    5. Б Е Р Е З А   

   6. С В І Т Л О Ф О Р 

 

1. Відгадайте слово-підказку. Чим треба займатися, щоб стати 

сильним, здоровим, витривалим, мати гарну статуру? (Спорт.) 

2. Нерозлийвода із братом – виступаємо у двох. 

Я йому підсвічу сцену, він співає: «Ух» та «Ох»! (Блискавка.) 

3. Ухоплю його за роги, розжену колеса-ноги, 

Ріжки знизу покручу й по дорозі полечу. (Велосипед.) 

4. Лісом він котився з ревом, їв траву, кущі, дерева. 

А коли напивсь води – стих і згаснув назавжди. (Вогонь.) 

5. Я біла і тендітна, зелені маю коси. 

І навесні п’ють люди мої цілющі сльози. (Береза.) 

6. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. 

Очей же я аж троє маю: червоне, жовте і зелене. (Світлофор.) 

5. 5 пазл «Раціональний режим дня» (вчитель основ здоров’я, 

клас) 

Лото «Здоровий спосіб життя» 

6. 6 пазл «Психологічний комфорт» 

(Кулик О. В.  асистент вчителя,  клас) 

Вправа «Шифровка» 

Учитель: Наступний пазл – 

«Шифровка». Я роздаю вам картки зі 

словами-анаграмами, ви маєте за 5 хвилин 
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їх розгадати. За кожну правильно розгадану анаграму команда отримає 

1 бал.  

Приклад: 

Для першої команди:    Для другої команди: 

Наркотик – корканит    Гігієна – єгігіан  

Здоров’я – в’язород    Нікотин – конитін 

Вітаміни – матівіни    Алкоголік – калголоік 

Спорт – ртосп     Зарядка – дазярка 

Режим – жирем     Хвороба – борохав 

7. 7 пазл «Фізична активність» (всі в класі) 

Руханка для команд «Здоров’я – Хвороба» 

Здоров’я – усі учасники виконують інтенсивні рухи. 

Хвороба – завмирають у тій позі, на якій було сказано слово 

хвороба. 

8. 8 пазл «Відмова від шкідливих звичок» (всі в класі) 

Вправа «Скріпка» (вчитель основ здоров’я) 

Учитель ОЗ: Отже, шановні учні, ми вже знаємо, наскільки 

погано впливають на наше здоров’я шкідливі звички. І для 

підтвердження цього я пропоную вам  провести просту, але досить 

цікаву вправу «Скріпка».  

Учитель дає кожному учню звичайну канцелярську скріпку. 

Учитель: Діти, уявіть, що ці канцелярські скріпки – це наше 

здоров’я. Пропоную вам скласти їх у будь-яку іншу фігурку або 

форму, тобто деформувати їх так само, як ми це робимо в житті зі 

своїм здоров’ям, коли куримо, вживаємо спиртні напої, наркотики, 

тобто губимо, згинаємо та деформуємо його.  

Діти згинають скріпки. 

Учитель ОЗ: А тепер давайте уявимо, що ми зрозуміли 

згубність шкідливих звичок і захотіли повернути своє здоров’я. Тож 

ми прошу вас зігнути скріпки у початкову форму.  

Діти намагаються зігнути скріпки у початкову форму і це їм не 

вдається. 

Діти, ви бачите, що навіть звичайну просту канцелярську 

скріпку зробити такою ж, як вона була на початку вправи, нам не 

вдалося. Так само відбувається і з нашим здоров’ям – неможливо 

повністю відновити те, що занапастив і зруйнував. Тому ви маєте 
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добре пам’ятати, що треба берегти здоров’я змалку, піклуватись про 

нього, щоб завжди бути здоровим!  

Учитель ОЗ. Поки наше журі підраховує загальну кількість 

балів, я хочу, щоб ви уважно подивилися на деревце і сказали, чого 

йому не вистачає? (листочків). А для того, щоб деревце зазеленіло, 

вам потрібно йому допомогти. Для цього на партах у вас лежать 

листочки, на яких написані корисні і шкідливі звички. Ваше завдання 

вибрати тільки корисні звички, які сприяють збереженню здоров’я і 

роблять наше життя гарним і щасливим. (Листочки з правильними 

відповідями прикріплюються до дерева).  

Корисні звички (листочки). Посміхатися друзям, бути чемним і 

вихованим, займатися фізкультурою, бути чесним і відкритим, 

загартовування, ігри на свіжому повітрі, правильне харчування, мити 

руки перед вживанням їжі, оберігати природу, дбати про рідних, 

знати свої права та обов’язки, чистити зуби, здобувати освіту, вивчати 

правила дорожнього руху, не чіпати бездомних собак і кішок, не 

відкривати двері незнайомим. 

Шкідливі звички (листочки). Куріння, алкоголізм, вживання 

наркотиків, неповага до старших, битися з товаришами, гризти нігті, 

гратися з електроприладами, ходити по льоду,  бути злим і 

роздратованим, гратися з сірниками, ходити по залізничним коліям, 

купатися у заборонених місцях, бути жадібним і заздрісним, 

перебігати дорогу під час руху авто.  

Учитель ОЗ. У цій грі переможців і переможених немає, тому 

що кожен, хто дбає про своє здоров’я і про здоров’я інших, хто знає, 

як зберегти наш світ від зла і ненависті, той завжди є і буде 

переможцем. І завершимо наш урок вправою «Будьмо здорові!». 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ  

У ЛУЦЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦНТТУМ 
 

Ярослава БОНДАР,  

методист, керівник гуртка «Розробка мобільних застосунків» 

Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

Позашкілля накладає особливі вимоги до педагогів. Якщо 

керівник гуртка не проведе заняття надзвичайно цікаво, винятково 

корисно, не викличе яскравого емоційного відгуку у вихованців, то 

наступного разу вони просто не прийдуть. Тому дуже актуальним для 

нас є використання освітніх інновацій, серед них і квестів.  

Квест (англ. Quest) – «пошук, предмет пошуків, пошук пригод». 

У міфології та літературі поняття «квест» спочатку означало один із 

способів побудови сюжету – подорож персонажів до певної мети 

через подолання труднощів.  

Квести набувають все більшої популярності в суспільстві – 

квест-кімнати, квест-екскурсії. В основі сюжету популярного серіалу 

у світі «Кальмар» – теж квест, головне завдання у ньому – вижити. 

Пропонуємо використовувати квести з освітньою метою. 

Освітній квест – інтегрована педагогічна технологія, яка 

об’єднує ідеї проектного методу, проблемного і ігрового навчання, 

взаємодії в команді і ІКТ; цілеспрямований пошук при виконанні 

головного проблемного і серії допоміжних завдань з пригодами і (або) 

грою за певним сюжетом [1]. 

Ось деякі з квестів, проведених у нашому закладі. 

1. Квест «Україна – це ми» 

Захід був приурочений 

Дню Соборності України. 

Ідею квесту ми запозичили в 

Оксани Коваленко [2] – 

фіналістки національної 

премії GlobalTeagherPrize. 

Для кожної команди 

створили карту проходження 

гри. Станції квесту: Пізнавальна, Комп’ютерна, Казкова, Творча, 

Language Kingdom.  
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На кожній станції діти отримують картки-відповіді. Результатом 

всього квесту є спільний висновок про загальнолюдські цінності, який 

учасники роблять, сформувавши спільну хмаринку слів з отриманих 

карток. 

Переглядаючи 

фотоархів заходу, 

помічаємо скромного 

хлопчика – Махновця 

Богдана. Сьогодні на 

його рахунку перемоги 

у Всеукраїнському 

Фестивалю Scratch 

проектів (2020 р.), Всеукраїнському Чемпіонаті з інформаційних 

технологій «Екософт» (2021 р.), Міжнародному конкурсі 

комп’ютерної графіки і вебдизайну (2020 р.). Богдан є стипендіатом 

Луцької міської ради в галузі інформаційних технологій (стипендія 

імені Михайла Кравчука).  

2. Квест «Стежками народної обрядовості» 

Метою цього квесту є узагальнення і систематизація знань 

вихованців про традиції нашого народу.  

Передбачається проходження восьми зупинок, на яких діти 

отримують завдання, а після їх виконання – картки-ключі з назвами 

народних свят. На останній зупинці з отриманих карток діти 

складають народний календар українських свят.  

Вихованка гуртка «Основи 

дизайну» Падалюк Дарина, 

продовжила дослідження цієї теми і 

отримала вищу нагороду Всеукраїнської 

краєзнавчо-етнологічної конференції 

«Лиш те в народі буде жити, що 

серце серцю передасть» – спільну 

Грамоту МОН України, Українського 

Державного центру національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді з 

відзнакою «За особливо привабливу доповідь». 
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3. Квест «Острів скарбів» 

Квести «Острів скарбів», де учасники уявляють себе піратами і 

за картою шукають заховані скарби, уже давно є популярними, 

особливо серед дітей. В кінці таких заходів ми визначаємо команду-

переможця, вручаємо дітям призи, але завжди робимо висновок, що 

найцінніший скарб – це знання та вміння вчитись. 

Переглядаючи відеозапис квесту [3], помічаємо, що в одній з 

команд капітаном обирають хлопчика, не тільки нижчого зростом від 

усіх інших членів команди, але й значно молодшого. Це Литвішко 

Даниїл. 

Зате як він справляється з покладеною на нього місією, як завзято 

він керує командою! Бачимо, що під час квесту формуються не лише 

предметні, а й загальні, міжпредметні компетентності, лідерські якості. 

З того часу Даниїл став переможцем Всеукраїнських конкурсів 

«Екософт», ITalent, Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів  і аспірантів «Молода наука Волині» (у віці 13 років він 

здобув на ній диплом 

«За найкращу доповідь»). 

В 14 років Даниїл вступив 

до СНУ (тепер ВНУ) імені 

Лесі Українки, зараз 

паралельно навчається у 

німецькому виші.  

Якщо умовно розділити квест на три частини – підготовчу 

(вступ, формулювання правил, порядку роботи і необхідних ресурсів), 

основну і підведення підсумків, то найдовше у часі проведення 

займає основна частина. Але надзвичайно важливими є й інші дві. 

На прикладі квесту «Острів скарбів» покажемо підготовку до 

квесту – від неї великою мірою залежить успіх заходу. Передусім 

педагог або ініціативна група повинні чітко усвідомлювати мету 

квесту. 

Ми готували: 

1) бейджі для учасників різних команд; 

2) маршрутні карти; 

3) назви станцій; 
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4) картки із завданнями; 

5) бонуси за проходження завдань, можливо призи за виконання 

головного завдання квесту; 

6) оголошення про квест; 

7) інструкцію з техніки безпеки; 

8) інструкції для волонтерів (у складі ініціативної групи можуть 

бути старші (досвідченіші) вихованці). 

Учасникам (і дітям, і педагогам)  

пропонувалось одягнути якийсь елемент 

одягу піратів. Такий дрескод допомагає 

краще зануритись у таємничу атмосферу 

пригод. 

Активним 

учасником квесту був 

вихованець гуртка 

інформатики Дмитро 

Солтисюк. Зараз на 

його рахунку перемоги у Всеукраїнських конкурсах-захистах 

науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення МАН 

(2021 р.), обласного і всеукраїнського етапів конкурсу «Екософт» 

(2020–2021 рр.), Міжнародного конкурсу «Еко-Техно-Україна-2021». 

Дмитро був стипендіатом Луцької міської ради в галузі 

інформаційних технологій. Цьогоріч він представляє Україну на 

Міжнародному конкурсі INFOMATRIX. Вболіваємо за нього і 

чекаємо на результати. Дмитро продовжує навчання у Львівській 

політехніці на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». 

Учасником, а пізніше волонтером квесту «Острів скарбів» був 

Денис Решетник. З того часу він здобув перемоги у Всеукраїнських 

конкурсах ITalent, Екософт, «Космос. Людина. Духовність», 

X Міжнародній науковій студентській конференції «Молодь України 

як стратегічний потенціал розбудови національної економіки. Тоді 

Денис, будучи дев’ятикласником, змагався зі студентами вищих 
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навчальних закладів і 

зайняв I місце! Двічі ставав 

стипендіатом Луцької 

міської ради в галузі 

інформаційних технологій. 

Зараз Денис здобуває вищу 

освіту і працює у сфері 

інформаційних технологій. 

4. Web-квест «Безпечний інтернет» 

Як заклад науково-технічної творчості, ми не могли оминути 

такий вид квестів, як web-квести. 

Вебквест (webquest) у педагогіці – проблемне завдання з 

елементами рольової гри, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси Інтернету [4]. 

Один з таких заходів ми приурочили до Дня безпечного 

інтернету. Технічно розмістили завдання квесту на сайті Центру. 

Більшість завдань підібрали придатними до виконання як на ПК, так і 

на мобільному пристрої. Це значно розширило аудиторію квесту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. QR-квести 

Щоб потрапити до зали Королівства Доповненої Реальності, 

вихованцям гуртка «Розробка мобільних застосунків» довелось 

пройти незвичайне випробування – QR-квест. Діти шукали QR-коди і 

розшифровували їх за допомогою смартфону.  
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Кожен вихованець отримав 

Путівник до зали Королівства 

Доповненої Реальності. Заповнивши в 

ньому пропуски, діти перетворювали 

Путівник на Перепустку.  

Один з учасників,  а потім і 

авторів QR-квесту, Андрій Семенюк, 

згодом розвинув дослідження доповненої реальності і створив проект 

«Живі Центрові новини» – газету нашого Центру з ефектами 

доповненої реальності. При наведенні камери смартфону на деякі 

фото з газети читач бачить відео, складається враження, що світлини 

оживають.  

«Живі Центрові новини» 

були продемонстровані під час 

Дня Відкритих Дверей закладу 

08.09.2018 р., міського семінару 

вчителів та керівників гуртків 

інформатики 28.11.2018 р., під 

час зустрічі з представниками влади та освіти міста в рамках 

відзначення 45-тиріччя Луцького міського ЦНТТУМ 04.12.2018 р. 

Проект дістав схвалення спеціалістів та широкого загалу. Андрій з 

проектом «Живі Центрові новини»  зайняв перше місце в обласному 

етапі чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт–2019» та 

третє місце у Всеукраїнському етапі цього конкурсу.  

Ми уже відзначали важливість вступної частини квесту, тепер 

хочеться наголосити на ролі підсумку. Саме він дає дітям 

усвідомлення мети і виконаних завдань. Уміло зроблений підсумок 

надихне учнів на нові пошуки і винаходи, дасть усвідомлення власних 

сильних сторін і того, над чим у собі ще треба працювати. 

Під час QR-квесту ми робили такий підсумок:  

1. Діти показували заповнені путівники-перепустки. 

Користуючись ними, виконували інтерактивну вправу на сервісі 

LearningApps. Обмінювались враженнями від проходження квесту. 

Педагог задавав питання для обговорення: 

– Яке питання видалось вам найлегшим? Найважчим? 
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Заповнений путівник став опорним конспектом заняття. 

Користуючись відео, отриманим після успішного виконання 

інтерактивної вправи, вихованці самостійно створювали власний 

QR-код і перевіряли його дію за допомогою смартфону і програми-

зчитувача QR-кодів. 

2. На наступному занятті вихованці створювали власний QR-квест.  

Найкращий з них згодом проводили для молодших вихованців. 

6. AR-квест (квест з доповненою реальністю) 

У Луцьку є п’ять муралів з ефектом доповненої реальності. 

Це означає, що, якщо навести на них камеру мобільного пристрою зі 

встановленою спеціальною програмою, вони оживають, розширюючи 

і доповнюючи їх символічний зміст. Ці арт-об’єкти були створені в 

рамках проєкту «Перше digital-сузір’я на карті України» та фестивалю 

вуличного мистецтва «Lutsk Wallking». Усі вони розміщені в 

центральній частині міста. Ці стінописи стали основою 

найдивовижнішого квесту для наших вихованців – AR-квесту (AR – 

скорочено від Augmented Reality – доповнена реальність). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут через усі п’ять муралів займає трохи більше 4 км. 

Юні інформатики Центру подолали цю відстань за годину-півтори. 

По дорозі зустрічали і обговорювали інші графіті художників, що 

взяли участь в проекті. Ділилися враженнями від побаченого, 

міркували, що автори хотіли донести глядачам, що означають 

використані символи і образи. 
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В ході квесту розмірковували над різницею у поняттях «графіті» 

і «мурал», «мистецтво» і «вандалізм».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумовуючи досвід проведення квестів у нашому закладі, 

хочеться відмітити: 

– виняткову важливість підготовчого і заключного етапів квесту; 

– ефективне сприяння квест-технології розвитку творчих і 

інтелектуальних обдарувань дітей; 

– особливу користь від використання сучасних IT-технологій у 

проведенні квестів. 

Круговорот. Андрій Кальков Рівновага. Сергій Радкевич 

Квантовий стрибок. Сергій Радкевич 

Споглядання. Тарас Довгалюк 

Спорт. Андрій Присяжнюк 
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Якщо вчитатись у означення квесту, то розумієш, що вся освіта – 

це квест. Та й усе життя – теж квест. Бажаємо вам у цьому квесті 

лише приємних і корисних бонусів! 

 

Список використаних джерел 

1. Хващевська О. О., Хорунжа В. С. Характерні особливості квест-

технології як ефективного засобу навчання молодших школярів. URL: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/specvipusk/33.pdf 

2. Квест Україна це МИ! Блог учителя математики і інформатики. URL: 

http://oksanakovalenko.blogspot.com/2020/01/blog-post_8.html 

3. Посвята в юні інформатики (відео). URL: http://youtu.be/ 

wSwtm5TQtcg?t1370 

4. Крутієнко С. А. Роль веб-квест технологій у розвитку творчої 

особистості вчителів і учнів. URL: http://krutienko.ucoz.ua/2013-2014/rol_veb-

kvest_tekhnoloigj.pdf 

5. Острів скарбів (відео). URL: http://www.youtube.com/watch?v= 

eJVJS067HyM 

 

 

ПАТРІОТИЧНИЙ КВЕСТ  

«УКРАЇНА – НАЙКРАЩА КРАЇНА» 
 

Із досвіду роботи 

 
Алла БОЩУК, 

класний керівник ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Для учнів 11 класу було укладено та 

проведено патріотичний квест «Україна – 

найкраща країна».  

Мета квесту: розповісти учням 

інформацію про Україну, її талановитих 

людей, природні багатства, її звичаї та 

традиції; розвивати дружелюбність, 

згуртованість, вміння діяти командою, 

спостережливо, кмітливо; виховувати 

любов до рідної країни. 

Обладнання: картки, карта України, картинки, скакалка, м’яч, 

вишиванка, олівці, фарби, зірочки, клей, маршрутний лист. 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/specvipusk/33.pdf
http://oksanakovalenko.blogspot.com/2020/01/blog-post_8.html
http://youtu.be/wSwtm5TQtcg?t=1370
http://youtu.be/wSwtm5TQtcg?t=1370
http://krutienko.ucoz.ua/2013-2014/rol_veb-kvest_tekhnoloigj.pdf
http://krutienko.ucoz.ua/2013-2014/rol_veb-kvest_tekhnoloigj.pdf
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Перебіг квесту 

Вчитель 

Красивий, щедрий, рідний край  

І мова наша солов’їна.  

Люби, шануй, оберігай  

Усе, що зветься Україна. 

Вчитель 

Буває, часом сліпну від краси.  

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,– 

оці степи, це небо, ці ліси,  

усе так гарно, чисто, незрадливо,  

усе як є – дорога, явори,  

усе моє, все зветься – Україна.  

Така краса, висока і нетлінна,  

що хоч спинись і з Богом говори. 

Вчитель. Вітаємо всіх на патріотичному квесті «Україна – 

найкраща країна!» Україна – це працьовиті, розумні, талановиті люди, 

родючі землі, прекрасна природа, гарні звичаї  та традиції. На нашому 

квесті ми спробуємо доторкнутися нашими душами до найкращого, 

що стосується нашої держави та всього ,що оточує нас.  

Дорогі учні, давайте об’єднаємося у дві команди за кольорами 

нашого прапора.  

Отже, команда синіх і жовтих починаємо подорож. Ви отримуєте 

маршрутні листи, в яких прописані назви станцій, які ви проходите. 

За кожне виконане завдання ви отримуватимете бали – зірочки. 

Яка команда отримає найбільшу кількість зірочок, та і переможе. 

(Підказки для станцій робляться згідно розташування школи. 

Одна команда починає рух з першої станції, а інша з останньої). 

1. Станція «Важливі дати» 

Завдання: установити дати й назви державних і пам’ятних свят. 

22 січня   День соборності України 

24 серпня   День Незалежності України 

14 жовтня   День захисника України 

28 червня   День Конституції України 

9 листопада  День української писемності та мови  

21 лютого   День рідної мови 
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2 . Станція «Зображення на грошах» 

Завдання: пригадати, хто зображений на купюрах різних 

номіналів  та назвати по факту з їх біографії чи творчості. 

1 гривня – князь Володимир Великий. 

2 гривні – князь Ярослав Мудрий.  

5 гривень –  гетьман Богдан Хмельницький.  

10 гривень – гетьман Іван Мазепа.  

20 гривень – письменник Іван Франко. 

50 гривень – Михайло Грушевський.  

100 гривень – письменник Тарас Шевченко.  

200 гривень – письменниця Леся Українка.  

500 гривень – мандрівний філософ Григорій Сковорода. 

1000 – Володимир Вернадський.  

3. Станція «Козацькі забави» 

Завдання: нашими предками були козаки. Вони були витривалі, 

сильні, вольові, кмітливі. Вам потрібно теж показати ці риси характеру 

на ділі: уявіть , що вас приймають у козаки вам потрібно 10 разів 

присісти, 5 разів віджатися, 25 разів процибати через скакалку, 10 разів 

набити м’яч на ребрі долоні, процибати на одній нозі п’ять метрів. І все 

це потрібно зробити за 2 хвилини. (Завдання виконується як естафета: 

один присідає, другий – віджимається і так далі.) 

4. Станція «Сім чудес України» 

Завдання: Україна має сім чудес України, вони розташовані у 

різних куточках України. Ви повинні на карті України розташувати їх 

у тих областях, де вони знаходяться. (Картинки чудес України 

розрізати.) 

5. Станція «Чий це предмет» 

Завдання: перед вами предмети, які належать відомим людям 

сучасності, і які прославляють чи прославили Україну. 

6. Станція «Душа народу» 

Завдання: «Пісня – це душа народу», – говорять люди. 

Українська пісня зачаровує кожного. Вам потрібно відгадати назву 

пісні за підказкам і заспівати її. 
*
У пісні співається про обман. 

*
Пісня має перелік днів тижня. 

*
У пісні згадується барвінок. 
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Пісня «Ти ж мене підманула» 

Ти сказала: в понеділок    Я прийшов – тебе нема, 

Підем разом по барвінок.    Підманула, підвела! 

Я прийшов – тебе нема,    Ти сказала: у п’ятницю 

Підманула, підвела!     Підем разом по суниці. 

Ти сказала: у вівторок    Я прийшов – тебе нема, 

Поцілуєш разів сорок,    Підманула, підвела! 

Я прийшов – тебе нема, –    Ти сказала: у суботу 

Підманула, підвела!     Підем разом на роботу. 

Ти сказала: у середу     Я прийшов – тебе нема, 

Підем разом по череду.    Підманула, підвела! 

Я прийшов – тебе нема,    Ти сказала: у неділю 

Підманула, підвела!     Підем разом на весілля. 

Ти сказала: у четвер     Я прийшов – тебе нема, 

Підем разом по щавель.    Підманула, підвела! 

7. Станція «Модна Україна» 

Завдання: Україна багата на символи, 

одним із них є вишиванка. Вам потрібно 

створити власну вишиванку. (Дається велика 

картинка вишиванки, роздрукована на 

чотирьох аркушах, діти її розмальовують.)  

8. Станція «Різноманіття смаколиків» 

Завдання: українська кухня дуже ситна і 

смачна, ми маємо дуже багато різних страв. 

Кожен з вас зараз буде якоюсь стравою, вам потрібно відгадати, яка 

ви страва. (На зразок гри «Крокодил».) 

Вареники, гречана каша, узвар, борщ, сало, домашня ковбаса, 

пампушка, пироги з сиром. 

9. Станція «Культура та традиції» 

Завдання: наша країна має багато цікавих звичаїв та традицій, 

зараз я перевірю чи добре знаєте ви їх. Вам потрібно дати відповідь на 

запитання вікторини. 

1. У цей день люди печуть паски. (Чистий четвер.) 

2. На це свято дівчата плетуть вінки. (Івана Купала.) 

3. Коли готують 12 страв? (На Святвечір.) 
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4. Як називається яйце, яке розмальовують? (Писанка.) 

5. З чим зустрічають дорогих гостей? (Хліб-сіль на рушнику.) 

6. Що роблять господині на Трійцю? (Уквітчують будинки 

зеленню.) 

7. Гілочку якого дерева ламають дівчата на свято Катерини? 

(Вишня.) 

8. Які фрукти зазвичай освячують на Спаса? (Яблука, груші.) 

9. Коли формують дідуха? (Влітку, на початку жнив.) 

10. Які обереги повинні бути в кожному домі? (Ікони, освячене 

зілля, свічки.) 

10. Станція «Рослини України» 

Завдання: пригадати назви творів української літератури, пісень, 

в яких використовуються назви квітів, дерев. 

«Тополя», «Тече вода з-під явора», «Лілея», «А льон цвіте», 

«Чорнобривці» і т. д. 

(Прийшовши до фінішу, учні підраховують кількість зароблених 

зірок. Нагороджуються переможці.) 

 

Список використаних джерел 

1. URL: https://vseosvita.ua/library/scenarij-patrioticnoi-kvest-gri-a-lublu-ukrainu- 

112175.html 

2. URL: https://super.urok-ua.com/patriotichniy-kvest-na-temu-v-nas-yedina-

meta-ukrayina-svyata-nezdolanna-nikim-i-nikoli/ 

 

 

УРОК-КВЕСТ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

ТЕМА ТИЖНЯ «Я І МОЯ БАТЬКІВЩИНА» 
 

Марія ГРИЦАЙ,  

вчитель початкових класів ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Тема. Чотирикутник. Порядкова і кількісна лічба предметів. 

Ознайомлення з картою України. 

Мета: повторити геометричну фігуру чотирикутник, 

вдосконалювати навички усної лічби, розвивати спостережливість, 

увагу, логічне мислення. Виховувати любов до нашої Батьківщини. 

https://vseosvita.ua/library/scenarij-patrioticnoi-kvest-gri-a-lublu-ukrainu-112175.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-patrioticnoi-kvest-gri-a-lublu-ukrainu-112175.html
https://super.urok-ua.com/patriotichniy-kvest-na-temu-v-nas-yedina-meta-ukrayina-svyata-nezdolanna-nikim-i-nikoli/
https://super.urok-ua.com/patriotichniy-kvest-na-temu-v-nas-yedina-meta-ukrayina-svyata-nezdolanna-nikim-i-nikoli/
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Хід уроку 

Тільки що нам принесли посилку. Подивимось звідки вона і від 

кого. 

З Країни Пригод від Міністерства щастя. 

Цікаво, що ж там є ? Подивимось. (Виймаю сундук.) 

1. Але як його відкрити, де ключі?  Тут записка: 

«Щоб відкрити цей сундук потрібно декілька ключів. Перший 

ключ у закладці книжки. А книжка де …? 

Відгадайте загадку 

Робоче місце учня – парта. 

а вчителя ... (стіл)?» 

Відкривають книжку, там чотирикутники жовтого і голубого 

кольору. – Візьміть, один собі. 

Запитання: 

– Яка це геометрична фігура? 

– Якого кольору? 

– Коли скласти два чотирикутники докупи, на що це буде  буде 

подібне? 

Відповіді 

На прапор. 

– Якої країни? 

України. 

Отже, наше завдання – знайти ключі і скласти з пазлів нашу  

Батьківщину. 

Давайте, об’єднаємось у групи за кольором чотирикутників. 

Перше завдання ми виконали і один ключ уже знайшли – це 

ключ до знань. 

Складаємо  перший пазл  України. 

2. Відкриваємо сундук цим ключем, але тут стільки дверей і 

знову лежить записка. 

«Шукайте завдання там де вчителька пише число і класна 

робота, тільки з другої сторони.» 

Починаємо шукати!  

(Знаходять два пакети.) 
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Тепер будемо збирати урожай. В одній тарілці горіхи і квасоля. 

Потрібно продукти перекинути з тарілки в тарілку маленькою 

ложкою. Хто зробить це швидше за одну хвилину? 

Користуємось пісочним годинником. 

Порахувати в кого більше. (В кожній групі є хранитель часу, 

який слідкує за часом.) 

Отже ми виконали ще одне завдання і знайшли ще один ключ. 

Складаєм другий пазл  України. 

3. А як же відкрити треті двері? О, біля них підказка. 

Відгадайте загадку 

Щодня несете на спині, 

Як до школи прибігаєте, 

То швиденько його знімаєте ... (портфель). 

Шукаємо завдання у портфелях. 

У кожного учня на листку намальоване дерево. Потрібно на 

дереві намалювати стільки  яблук, відповідно до цифри, що там 

написана. 

Є третій ключ і третій пазл України. 

4. Біля четвертих дверей дуже 

гарний смайлик. Він означає, що ви 

молодці і тут написано, щоб знайти 

наступний ключ, треба бути дуже 

уважним, спостережливим. Подивіться 

направо і наліво, там є квіти. До квітів 

підете – ключі знайдете.  

Розв’язують приклади. 

Вішають ключ і складають ще 

один пазл України. 

5. Уявіть собі, що ми будемо 

подорожувати морем на кораблі. 

Капітаном буду я. (Одягаю шапку.) 

В руках у вас кораблики. Вони пливуть у життєвому морі. Кожний 

кораблик має порядковий номер. Потрібно вистроїти їх: в порядку 

зростання – жовті  кораблі, в порядку зменшення – сині кораблі. 
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Але раптом наскочила буря і нас перекидає (рвемо кораблик), 

проте ми будемо боротися, щоб вижити, боротися і перемагати. 

Подивимося на проблему знизу, зверху і розкладаємо корабель. 

Вийшла сорочка-рятівниця, рятівник-желет. Бажаю у бурхливому 

морі щастя. 

Ми знайшли ще один ключ на кораблі і склали ще один пазл 

України. 

6. Ключі ми знайшли всі, але 

треба знайти головні двері, до яких 

вони підійдуть.  Але що це за 

папірець? О, який гарний смайлик! 

Тут щось написано…. 

Шукайте там, де все почалось. 

(Згадуємо, принесли посилку). 

Давайте подивимось у коробку. Там 

сундук, що в ньому? 

– Дзеркало. 

– Кого ви бачите? 

– Cебе. 

Отже, ми з пазлів склали нашу 

Батьківщину – Україну. І на цій землі живемо ми – люди. Ми всі різні, 

але прагнемо всі стати гідними людьми нашої Батьківщини. 
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ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ КВЕСТ  

ДО ДНЯ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ  

«У ГОНИТВІ ЗА ОЦІНКОЮ» 
 

Оксана ДОМАЛЬЧУК,   

Тамара ЛІЩИНСЬКА, 

вчителі української мови та літератури ОЗЗСО Торчинський ліцей 

  

Однією з нагальних проблем освітнього простору є 

урізноманітнення освітнього процесу, упровадження новітніх форм, 

методів та технологій навчання, серед яких вагоме місце займають 

освітні квести. Ігрова технологія квесту дає змогу залучити всіх 

учасників освітнього процесу до пізнання, обміну знаннями та ідеями. 

Кожен робить свій внесок у досягнення бажаного результату, а у 

підсумку ми маємо міцніші знання, краще відпрацьовані вміння, ніж 

за традиційних форм організації роботи. Враховуючи потенційні 

можливості застосування квест-технології в професійній діяльності 

педагога, нами будо укладено загальношкільний квест до Дня 

писемності та мови «У гонитві за оцінкою». 

Мета квесту: активізувати пошукову 

діяльність учнів, збільшити інтерес до 

вивчення української мови, популяризувати 

рідну мову серед здобувачів освіти. 

Суть квесту полягає у виконанні 1 з 

5 завдань на знання рідної мови. 

За правильне розв’язання поставленої 

проблеми здобувачі освіти мають змогу 

отримати додаткових 2 бали до своєї оціки. 

Той, хто виконає 3 завдання, отримує 

10 балів, хто 4–11 балів, а хто відповість 

правильно на всі 5 – здобуде титул знавця 

рідної мови і 12 балів. Завдання 

розміщуються на стінах навчального 

закладу і всі охочі можуть долучитися до квесту. 
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Станція І. «У гонитві за оцінкою!» 

Як гарно ти знаєш рідну мову? Сьогодні ти маєш реальний шанс 

збільшити свою оцінку з української мови на 2 бали! Виконай одне з 

5 завдань, які знаходяться на дверях кабінетів української мови, і 

отримай посвідчення, за яким ти гарантовано здобудеш право на 

підвищення своєї оцінки на 2 бали! Той, хто виконає 3 завдання, 

отримає 10 балів, 4 завдання – 11 балів, а хто виконає всі 5 завдань, 

здобуде титул знавця української мови і гарантовано отримає 

12 балів! Поспішай! Гонитва за оцінками розпочалася! 

Завдання 5 

Розтлумачте значення слів 

Дзиґлик    Канапка    Ковінька 

Дитинець    Карб    Когут 

Драглі    Кебета    Копистка 

Драгоман    Кін     Корогва 

Жижки    Кісник    Кресаня 

Зиґзиця    Клечання 

 

Станція ІІ. «У гонитві за оцінкою!» 

Як гарно ти знаєш рідну мову? Сьогодні ти маєш реальний шанс 

збільшити свою оцінку з української мови на 2 бали! Виконай одне з 

5 завдань, які знаходяться на дверях кабінетів української мови, і 

отримай посвідчення, за яким ти гарантовано здобудеш право на 

підвищення своєї оцінки на 2 бали! Той, хто виконає 3 завдання, 

отримає 10 балів, 4 завдання – 11 балів, а хто виконає всі 5 завдань, 

здобуде титул знавця української мови і гарантовано отримає 

12 балів! Поспішай! Гонитва за оцінками розпочалася! 

Завдання 4 

Розтлумачте значення слів 

Криси    Маржина    Огир 

Криця    Мжичка    Очкур 

Кужіль    Моріг    Перебендя 

Ластовиння   Мушля    Перістий 

Линва    Нехворощ    Плай 

Льоля    Обійстя 
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Станція ІІІ. «У гонитві за оцінкою!» 

Як гарно ти знаєш рідну мову? Сьогодні ти маєш реальний шанс 

збільшити свою оцінку з української мови на 2 бали! Виконай одне з 

5 завдань, які знаходяться на дверях кабінетів української мови, і 

отримай посвідчення, за яким ти гарантовано здобудеш право на 

підвищення своєї оцінки на 2 бали! Той, хто виконає 3 завдання, 

отримає 10 балів, 4 завдання – 11 балів, а хто виконає всі 5 завдань, 

здобуде титул знавця української мови і гарантовано отримає 

12 балів! Поспішай! Гонитва за оцінками розпочалася! 

Завдання 3 

Розтлумачте значення слів 

Кичера    Рахманний   Сувій 

Переліг    Риштовання   Таця 

Переступ    Рінь     Твань 

Плесо    Сарна    Тенета  

Поступ    Сквира    Тлум 

Рамена    Стрій 

 

Станція IV. «У гонитві за оцінкою!» 

Як гарно ти знаєш рідну мову? Сьогодні ти маєш реальний шанс 

збільшити свою оцінку з української мови на 2 бали! Виконай одне з 

5 завдань, які знаходяться на дверях кабінетів української мови, і 

отримай посвідчення, за яким ти гарантовано здобудеш право на 

підвищення своєї оцінки на 2 бали! Той, хто виконає 3 завдання, 

отримає 10 балів, 4 завдання – 11 балів, а хто виконає всі 5 завдань, 

здобуде титул знавця української мови і гарантовано отримає 12 

балів! Поспішай! Гонитва за оцінками розпочалася! 

Завдання 2 

Розтлумачте значення слів 

Толока    Церата    Шкварка 

Тронка    Чалий    Шквиря 

Узвіз    Чічка    Шори 

Фіранка    Чуні     Шульга 

Характерник   Шарварок    Ятка 

Хуга     Шелюга 
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Станція V. «У гонитві за оцінкою!» 

Як гарно ти знаєш рідну мову? Сьогодні ти маєш реальний шанс 

збільшити свою оцінку з української мови на 2 бали! Виконай одне з 

5 завдань, які знаходяться на дверях кабінетів української мови, і 

отримай посвідчення, за яким ти гарантовано здобудеш право на 

підвищення своєї оцінки на 2 бали! Той, хто виконає 3 завдання, 

отримає 10 балів, 4 завдання – 11 балів, а хто виконає всі 5 завдань, 

здобуде титул знавця української мови і гарантовано отримає 

12 балів! Поспішай! Гонитва за оцінками розпочалася! 

Завдання 1 

Що роблять ці майстри? 

Бровар    Тесля    Ґуральник 

Стельмах    Гонтар    Олійник 

Тинькар    Гармаш    Різник 

Швець    Дігтяр    Бортник 

Кравець    Лимар    Золотар 

Грабар    Мірошник 

 

(Усі виконанні завдання здаються вчителю української мови та 

літератури відповідно до визначеного терміну виконання. Переможці 

отримують нагороду.) 
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УРОК-КВЕСТ «ПОДОРОЖ У КРАЇНУ РІДНОЇ МОВИ» 
 

До дня української писемності та мови 

Тетяна ЄПІШКО, 

вчитель початкових класів ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Мета: розширити знання учнів про культуру української мови; 

формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб; 

підтримувати в учнів інтерес до вивчення рідної мови, читання книг; 

розвиток грамотності на основі рідної мови; виховувати 

громадянсько-патріотичні почуття, любов до рідної мови). 

Квест можна провести дистанційно та очно (у класі або за 

його межами). 

Для очного проведення (у класі) також можна використати 

мультимедійну презентацію або об’єднати учасників квесту у групи та 

роздрукувати для кожної команди завдання з презентації або документа. 

Очно квест можна проводити в одному приміщенні або з 

переміщенням різними кабінетами. 

Час: 30–40 хвилин. 

Хід проведення 

1. Вступне слово вчителя, презентація теми та визначення мети 

квест-гри «Подорож в країну рідної мови». 

2. Учасники гри об’єднуються в команди (3–4 команди, для 

кожної підготуйте стіл за яким вони будуть працювати, об’єднайте 

учасників шляхом жеребкування. Потім команда обирає капітана, 

придумує назву, девіз та емблему команди (візитну картку). 

3. На дошці прикріпіть назву квесту (роздрукуйте завдання для 

команд) або використовуйте мультимедійну презентацію. 

4. Команди отримують маршрутний лист (два варіанти є у 

презентації. Ви також можете поміняти місцями назви станцій та 

розробити більше карт за потреби) де будуть фіксуватися бали, які 

учасники команд зможуть заробити виконуючи певні завдання. 

Виконавши завдання капітан команди звертається до модератора гри, 

який перевіряє та виставляє бали. Наступне завдання капітан команди 
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отримує також від модератора 

гри (або на наступній станції за 

межами класу).  

5. Гра вважається 

завершеною, коли кожна 

команда виконає усі завдання 

та пройде усі станції зазначені 

на маршрутній карті. 

Історія свята 

День української писемності та мови – державне свято, яке 

було започатковано 9 листопада 1997 року Указом Президента 

№ 1241/97 «Про День української писемності та мови», а також в цей 

день вшановують пам’ять Преподобного Нестора-Літописця – монаха 

Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника, 

послідовника творців слов’янської писемності Кирила й Мефодія. 

Саме Нестор-Літописець традиційно вважається одним із авторів 

«Повісті минулих літ». Цікаво знати, що раніше існувала традиція: 

9 листопада, привівши дитину до школи, батьки йшли до церкви, щоб 

поставити свічку перед образом Преподобного Нестора й помолитися, 

щоб він допоміг дитині в навчанні. 

День української писемності та мови – це свято, коли в нас є 

нагода «вклонитися» рідній мові – її красі та виразності, влучності та 

розмаїтті. 

Зупинка. Асоціативний кущ 

 

 

 

 

 

 
 

Учасникам квесту потрібно розшифрувати анаграми та скласти 

асоціативний кущ до слова «мова». Відповідь: РІДНА, ЩИРА, 

МЕЛОДІЙНА, БАГАТА, КРИЛАТА, КАЛИНОВА, ЧИСТА, ВЕЛИЧНА. 
 

Мова – це віконця, через які людина бачить світ… 

В. Сухомлинський 
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Зупинка. Вірш про мову 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учасникам квесту потрібно скласти вірш-сенкан до слова «мова». 

Сенкан – це вірш, у якому синтезована інформація в короткий 

вислів з п’яти рядків. 

Щоб скласти сенкан дотримуйтеся наступних правил: 

Перший рядок складається з одного слова (іменника) – назва 

поняття. 

У другому рядку представлений опис, що складається вже із 

двох слів (прикметників). 

Третій – визначає характерні дії й складається із трьох слів 

(дієслів). 

У четвертому рядку формується фраза, що складається з 

чотирьох слів і виражає ставлення до теми. 

Останній рядок складається з одного слова (синоніма до теми), 

у якому відбито суть або сформульований висновок. 
 

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. 

Т. Шевченко 

Зупинка. Дешифратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно розшифрувати дешифратор та 

дізнатися назву першого друкованого підручника в Україні. (Буквар.) 
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Зупинка. Чи знаєш ти алфавіт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно за одну хвилину вписати пропущені 

літери в українському алфавіті. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Птицю пізнають по пір’ю, а людину по мові.   

Українське прислів’я 
 

Зупинка. Українське слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно розшифрувати слово 

використовуючи український алфавіт та дізнатися, що означає слово 

бузько в українській мові? (Бусол.) 
 

 Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта. 

О. Гончар 
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Зупинка. Знавець фразеологізмів 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно відновити фразеологізм, вставляючи 

на пропущене місце слово.  Слова: колесо, рак, бити, очі, голова, ніс, 

вовк, коліна, руки, тиждень. 

Крутитися, як білка в колесі – бути постійно зайнятим. 

Пекти раків – червоніти від сорому.  

Байдики бити – лінуватися.  

Замилювати очі – обманювати.  

Викинути з голови – забути.  

Задирати носа – задаватися.  

Голодний як вовк – має великий апетит.  

Море по коліна – нічого не страшно.  

Умивати руки – уникати відповідальності. 

Сім п’ятниць на тиждень – легко міняє свої рішення.  
 

Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить. 

                                                                                                О. Олесь 

Зупинка. Ключ до знань 

  

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно розшифрувати ребус та дізнатися, 

що є ключем до всіх знань. КНИГА (БУКВА + НИТКА + ГАВА). 

Складіть ваш варіант ребусу до відгаданого слова. 
 

Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх. 

О. Гончар 



 

98 

Зупинка. Скриня для душі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно у всіх рядках закреслити літери, які 

повторюються більше ніж два рази. З літер, що залишилися скласти 

слово та дізнатися, яке слово в перекладі з інших мов означає «скриня 

для душі». (Бібліотека.) 
 

       Мова – втілення думки.  

       Що багатша думка, то багатша мова.  

       Любімо її, вивчаємо її, розвиваймо її. 

                                                                                                М. Рильський 
 

Зупинка. Збери прислів’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасникам квесту потрібно зібрати прислів’я та пояснити їх 

значення. 

      Рідна мова – це музика й малювання душі людської. 

      Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш. 

      Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. 

      Будь господарем своєму слову. 

      Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш. 

      Книги – морська глибина! Хто в них пірне аж до дна,  

      Той, хоч і труду мав досить. Дивнії перли виносить. 

                                                                                                           І. Франко 
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Заключний етап. Вручення медальок за участь у квесті. 
 

Список використаних джерел 

1. Єфимова І. В. Словник  прислів’їв та приказок з поясненням. Харків: 

Торсінг плюс, 2011. 96 с. 

2. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki 

3. URL: https://www.google.com/search?q 
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КВЕСТ З АЛГЕБРИ «7 ЧУДЕС УКРАЇНИ»  
 

8 клас 
 

Катерина НІКІТЮК,  

учитель математики, заступник директора  

з навчально-виховної роботи ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Використання квест-технології в освітньому процесі дає змогу 

вирішити питання: активізації пізнавальної діяльності учнів, 

підвищення мотивації до навчання, поглиблення знань з предмету, 

розвитку мисленнєвих навичок, емоційної сфери, логічного, 

критичного та креативного мислення, соціалізації особистості.  

Для учнів 8 класу було розроблено та укладено квест з алгебри 

«7 чудес України». 

Тема. Лінійні нерівності та 

системи лінійних нерівностей з однією 

змінною. 

Мета: узагальнити та 

систематизувати знання учнів з теми 

«Лінійні нерівності та системи 

лінійних нерівностей з однією 

змінною»; формувати вміння використовувати їх для розв’язування 

різних вправ та задач; розвивати логічне мислення, навички 

самостійної пізнавальної діяльності, виховувати увагу і 

зосередженість при розв’язування вправ різних типів. 

Обладнання від учнів: смартфон з програмним забезпеченням, 

ручка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiX6tWEpJ_0AhVO0oUKHYW6Aw0QrNwCKAB6BQgBEN8
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcrc6Ppp_0AhULgRoKHWU2C_YQ2-cCegQIABAA&oq=%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBggAEAgQHjoHCCMQ7wMQJzoECAAQGDoKCCMQ7wMQ6gIQJzoICAAQgAQQsQNQiw1Y0D5gukNoAXAAeACAAdYCiAGiFpIBCDAuMTA
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Обладнання від вчителя: картинки настрою, маршрутний лист, 

QRкоди, роздатковий матеріал, картки самооцінювання. 

Посилання: https://vseosvita.ua/webquest/start?id=1614 для 

використання як вебквесту. 

Хід квесту 

Організаційний момент  

З яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок? У кого настрій 

схожий на хмаринку, що плаче, а у кого настрій – тиха річечка, а у 

кого настрій схожий на сонечко, що усміхається? Прекрасно! То ж і я 

бажаю щоб цей настрій не полишав вас впродовж усього уроку. 

А зараз на картинках настрою запишіть очікування від 

сьогоднішнього уроку. 

Девіз. Знання збираються по краплині, як вода в долині. 

(Прислів’я.) 

Вчитель. До сьогоднішнього дня ви збирали по краплині знання 

з теми «Лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей з однією 

змінною», засвоїли їх властивості, найпростіші перетворення. 

Попереду на вас чекають ще 

багато цікавих і дуже 

потрібних знань з цієї теми. 

А для того щоб іти далі давайте 

разом з вами повторимо і 

узагальнимо все те, що нам 

відомо на сьогодні. І зробимо 

ми це у формі квест-подорожі.   

Епіграф. Узагальнення – це мабуть найлегший і 

найочевидніший шлях розширення математичних знань. 

Вчитель. Ми часто чуємо про 7 чудес світу, мальовничі місця за 

кордоном. Проте мало хто знає, які куточки, пам’ятки архітектури 

формують цей золотий список в Україні. Спробуємо сьогодні із цим 

розібратися. 

У 2007 році було проведено всесвітню акцію 7 чудес України. 

Ці місця та об’єкти були визначені шляхом інтернет-голосування, а 

також через опитування 100 експертів із різних галузей. Результати 

ініціативи ми з вами побачимо сьогодні і зможемо оцінити [1]. 

https://vseosvita.ua/webquest/start?id=1614
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Отже, наша мандрівка до семи чудес України.  

І зупинка 

Вчитель. Нашу подорож розпочнемо з 

пам’ятки архітектури, яка занесена до Світової 

спадщини ЮНЕСКО. За виконане домашнє 

завдання ви отримаєте підказку, куди ж ми 

потрапимо. 

Підказка. Це одна з найбільших православних святинь України, 

визначна пам’ятка історії та архітектури, яка була заснована ще в 

далекому 11 столітті. Разом із Софійським собором вона занесена до 

Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходиться ряд соборів, церков та 

храмів, а також печери. В цілому архітектурний ансамбль цього чуда 

формувався протягом дев’ятьох століть [1]. 

Отже, ми потрапили з вами до Києво-Печерської лаври. 

ІІ зупинка 

Вчитель. Далі маршрут веде нас до Хмельницької області, де 

знаходиться друге чудо України. Для того, щоб дізнатися його назву 

розгадаємо кросворд за QR кодом. 

1. Символ ∞ ... (нескінченість).  

2. Числовий проміжок, що відповідає нерівності bха <<  

називається ... (інтервалом). 

3. Знайти спільний розв’язок двох або кількох нерівностей, 

означає розв’язати ... (систему). 

4. Розв’язати сукупність нерівностей означає знайти ... 

(об’єднання) множин розв’язків нерівностей.  

5. Проміжок (– ∞; ∞) називають ... (числовою) прямою. 

6. Два вирази, з’єднані знаком <, >, ≤ або ≥ називаються ... 

(нерівність). 

7. Розв’язок системи – це спільна частина двох числових 

проміжків, яку називають ... (перерізом). 

8. Універсальний спосіб порівняння двох чисел – це 

знаходження їх ... (різниці). 

9. Дві нерівності, що мають одні і ті самі розв’язки, називають ... 

(рівносильними). 
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Підказка. Тут знаходиться 175 пам’яток архітектури, з яких 

значна частина –це пам’ятки національного значення. Старовинний 

замок не залишить нікого байдужим, а старовинні вулички із 

затишними будиночками та костьолами створюють чарівну магію 

піднесення. На цих будівлях ще збереглися написи латиною, тут ще у 

18 столітті літали перші повітряні кулі, саме це місто одне з перших 

отримало магдебурзьке право. 

Отже, це заповідник «Кам’янець» (м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька обл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ зупинка 

Вчитель. Далі ми мандруємо до місця закоханих та й просто 

цінителів природи. Я покажу вам цей сад після того, як виконаєте 

наступне завдання.  Онлайн-тест за посиланням join.naurok.ua, код 

8566534. 

Мабуть, кожному хочеться пройтися серед шедеврів природи, 

прогулятися по місткам, покормити лебедів в озерцях, відчути смак 

свободи, затишку. Побувати у павільйоні Флори, названому на честь 

богині весни та квітів, острові Кохання, який знаходиться посеред 

ставка, а на ньому – храм богині любові та краси Венери.  

Підказка. Це чудова пам’ятка садово-паркового мистецтва 

щороку приймає близько 500 000 відвідувачів. Створений у 

17 столітті магнатом Потоцьким, парк і досі зберігає у собі затишну 

атмосферу, чарівність та чаруючу красу природи. Свого часу тут були 

і училище садівництва, і заповідник. Переживала Софіївка і стихійні 

лиха та довгі роки відновлення. Проте все таки сьогодні цей парк 

радує відвідувачів великим переліком різних рослин, різними 

розвагами для малих та дорослих [1]. Це Софіївка (м. Умань, 

Черкаська область). 
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ІV зупинка 

Вчитель. Далі наш шлях лежить назад до Києва, нашої столиці. 

А куди саме ми дізнаємося коли складемо відповідності (Робота в 

парах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підказка. Софія Київська (м. Київ).  Цей християнський собор, 

який міститься у центрі Києва, є не лише пам’яткою архітектури 

11 століття, а й прикладом монументального живопису.  

Так, саме Софія Київська повертає усіх любителів старовини та 

історії в часи Київської Русі. Тут стіни ще дихають духом того часу, 

приховуючи на своїх стінах старовинні фрески, мозаїки, графіті [1]. 

V зупинка 

Вчитель. І знову в дорогу. Далі ми прямуємо до Криму, а саме 

до Севастополя.  

А куди саме ви дізнаєтесь після того, 

як виконаєте наступне завдання… 

(Колективна різнорівнева робота) 

Підказка. Цей потужний у свій час 

торгівельний, ремісничий та політичний 

центр був заснований вихідцями із Греції. 

Ставши містом-державою, пережив період 

свого найбільшого розвитку, становлення демократії, створення 

власної монети. Його розвали ще пам’ятають рабовласницькі часи, 

боротьбу за територію, завоювання та падіння. 

Отже, це Херсонес. 

VІ зупинка 

Вчитель. І знову в дорогу. Далі ми прямуємо в Чернівецьку 

область. Щоб нам продовжили подорож необхідно розв’язати 
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наступне завдання. Це практичне завдання, на якому вам необхідно 

попрацювати з реальними життєвими ситуаціями і знайти їх 

розв’язання.  

 

 

 

 

 

 

 

Підказка. Фортеця бере свій початок ще від Київської русі, коли 

вона була фортом, який вже з часом перебудували у тепер відому нам 

фортецю. Вона зазнала панування і різних руських князів, і 

Московського князівства, і Османської імперії. Саме під стінами цієї 

пам’ятки відбулася славнозвісна Хотинська битва [1]. 

Отже, це Хотинська фортеця. 

VІІ зупинка 

Вчитель. Далі ми прямуємо до м. Запоріжжя, де знаходиться 

останнє диво. 

І група 
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Підказка. Хортиця (м. Запоріжжя). Цей унікальний історичний та 

природничий комплекс є найбільшим островом на Дніпрі. Проте 

відомий він перш за все завдяки славній козацькій історії, про яку 

нагадують відтворене козацьке поселення, театралізовані дійства, музей 

та багато інших речей. Тут проходили важливі історичні події ще й до 

козаків, існували городища скіфського часу, слов’янські поселення [1]. 

Домашнє завдання 

Ось і закінчилась наша подорож Україною. Ми з вами 

милувалися творіннями людського генія, які дивували і зачаровували 

подив всіх часів і народів. 
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Закінчилась подорож, закінчилась гра, 

Закінчувати урок вже настала пора. 

Порахуйте суму балів, які ви собі поставили в «аркуші 

оцінювання» – це і буде ваша самооцінка за квест. А я поставлю… 

Поставтесь відповідально до виконання домашнього завдання, 

оскільки з повторенням кожного означення, твердження, формули, з 

виконанням кожного завдання ви наближаєтесь до досягнення мети, 

до успішної здачі ДПА та в майбутньому ЗНО, що є дуже важливим 

для вас. 

§ 1.1–1.4. вправа № 144 (а), 148 (в), 152 (б). 

Підсумок квесту 

Саме час повернутися до початку квесту, до мети, яку ми перед 

собою поставили. Поміркуйте, чи досягли ви її. Чи відтворили знання 

про лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей, чи перевірили 

свої навчальні досягнення під час виконання завдань? 

А я переконалася, що ви – клас однодумців, які вміють 

застосовувати набуті знання, а це означає, що кожен з вас, як і 

сьогодні, та і в майбутньому буде компетентний в певній галузі. 

Тож учіть свій розум та душу бачити добро, тоді дорогу до успіху 

буде для вас відкрито. 

Говорячи про нерівність, як про математичне поняття, хочеться 

внести до нашого уроку деякого присмаку і тим самим заперечити той 

факт, що математика суха та нудна наука. Поєднати і порівняти на 

перший погляд різні предмети, наприклад алгебру та літературу. 

Послухайте як почуває себе «нерівність» в поезії. 

Нерівність душ 

  Нерівність душ страшніша всіх розлук,  

  Нерівність душ-це бачиш різне сонце.  

  Але не відчуваєш його рук,  

  Хоч дивишся завжди в одне віконце. 

  Нерівність душ-це гірше, ніж тримать  

  В руках якесь розпечене залізо.  

  Нерівність душ потрібно признавать  

  Тоді, коли іще не буде пізно. 

  Нерівність душ-це різні світи,  
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  Це різне небо, навіть різні хмари.  

  Молю, цим свою душу не топчи,  

  І відпусти примарливі лиш чари...  

       Віда Вансель 

Варто пам’ятати, що технологія квест – це принципово нова 

організація освітнього процесу, нова дидактична модель технології 

навчання, методологічною основою якої є активне навчання, що 

створює передумови для перетворення нової інформації, що 

отримують учні в нові знання, які зможуть використовувати у 

реальному житті. 

 

Список використаних джерел 

1. Нечитайло Л. Г. Квест-технологія в контексті інноваційного навчання: 

практичний посіб. Балаклія, 2017. 99 с. 

2. URL:http://cruiseplanet.com.ua/service_view.php?lang=1&nav=4&cat_a= 

&cat=4&id=116 

 

 

КВЕСТ-ГРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ENGLISH EXPRESS» 
 

5 клас 

 
Оксана ОЛЕКСЮК, 

вчитель англійської мови ОЗЗСО Торчинський ліцей  

 

У «Англійському експресі» беруть участь учні 5 класів. Учні 

після команди ведучого беруться один за одного, утворюючи так 

званий «експрес» та, не 

розриваючи ланцюжок, рухаються 

за даним їм маршрутом. На кожній 

станції вони виконують відповідні 

завдання та керуючий станцією 

вносить набраний ними бал до 

їхнього маршрутного листа. 

Найвищий бал на кожній станції – 5 балів. 

Назви станцій та їхнє місцезнаходження 

Кабінет англійської мови – Guess the Word! 

http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=16664
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Комп’ютерний кабінет – Can You Use a Computer? 

Кабінет біології – Name the Words Using the Cards! 

Кабінет світової літератури – Recite a Poem! 

Кабінет математики – Count and Do Sums! 

Кабінет музики – Sing a Song! 

Кабінет української мови – Translate into Ukrainian! 

Guess the Word! 

На цій станції учні кожної команди повинні відгадати 5 

англійських слів, для цього їм слід поставити букви у кожному слові у 

правильному порядку, а коли слова знайдені, їх слід перекласти  на 

українську мову: 

w D N I 

Wind-вітер 

s W N o 

Snow- сніг 

w e r N i t 

Winter-зима 

r t t A i s 

Artist- художник 

w i t R r e 

Writer- письменник 

s i n G r p 

Spring – весна 

Can You Use a Computer? 

Діти показують свої вміння працювати з комп’ютером. Вони 

виконують завдання сайту “Learning Chocolate”.   

“Hobbies 1” (p. 2, Match 3). 

Name the Words Using the 

Cards! 

Для кожного класу підібрані 

картки за відповідною темою (по 

10 штук). Учні повинні назвати 

англійською мовою, що зображено 

на картках.  

“Fruit and Vegetables”  (It is a (an)… .) 
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Recite a Poem! 

Учні повинні всі хором 

продекламувати  один з вивчених 

віршів. 

Count and Do Sums! 

Учні повинні виконати 

математичні завдання. 

Виконати дії:  

55 + 15 =   

62 – 12 =    

15 + 25 =     

48 – 24 =   

35 + 14 = 

Sing a Song! 

Учні повинні всі хором проспівати  одну з вивчених пісень. 

Translate into Ukrainian! 

Учням кожного класу слід перекласти по п’ять речень на  

українську мову. 

Autumn is a beautiful season. / Осінь – красива пора року. 

The birds sing their songs. / Пташки співають свої пісні. 

A year has got four seasons. / Рік має чотири пори року. 

An artist paints pictures. / Художник малює картини. 

March, April and May are spring months. / Березень, квітень, 

травень – весняні місяці. 

Коли команди закінчують свій маршрут, вони повинні здати свій 

маршрутний лист вчителю англійської мови. Вчитель підраховує бали 

та визначає переможців. 

 

Список використаних джерел 

1. Агапшук С.  Квести на уроках німецької. Київ: ВД «Перше вересня», 

2016. 112 с. 

2. Болтромюк Д. В. Моя родина, моя сім’я – міцна фортеця, опора та 

захисниця моя. Квест-гра для знавців англійської мови. Вихователю ГПД. Усе 

для роботи. 2018. № 5. С. 39–41. 
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3. Дениско С. Загальношкільний квест “English world”. Англійська мова, 

1–4 класи. Іноземні мови в школах України. 2018. № 2. С. 45–47. 

4. Журба К., Шкільна І. Виховний потенціал квестів. Використання квесту 

у виховній практиці закладів освіти. Методист. 2019. № 4. С. 64–71. 

5. Камінська В. В. Квест-технологія: переваги в освітньому процесі. 

Педагогічний пошук. 2020. № 2. С. 27–30. 

 

 

КВЕСТОВИЙ ДЕНЬ У 1 КЛАСІ.  

29 ТИЖДЕНЬ «СВІТ ТВАРИН» 
 

Інна САВІЦЬКА,  

вчитель початкових класів Смолигівської  гімназії  

Торчинської селищної ради 

 

Розробка квестового дня у 1 класі «Світ тварин» передбачає 

створення позитивної сприятливої атмосфери співпраці між 

учасниками освітнього процесу щодо поглиблення знань про тварин, 

виховання гуманного ставлення до світу тварин шляхом 

налагодження дієвої командної комунікації під час гри. 

Завдання гри: 

– формувати у дітей вміння дотримуватись правил колективної 

гри; 

– розширювати та поглиблювати знання учнів про тварин; 

– розрізняти тварини за класами (звірі, птахи, риби, комахи); 

– виховувати гуманне ставлення до тварин; почуття 

товариськості, бажання прийти друзям на допомогу; 

– розвивати мислення, мовлення, уяву, увагу, пам’ять, творчі 

здібності. 

Обладнання: конверти із завданнями, картинки тварин; 

будиночки із написами «Звірі», «Птахи», «Риби», «Комахи». 

Хід гри 

Сьогодні ви познайомитесь з грою «Квест», у яку можна грати 

цілим класом. На вас чекає цікава гра-подорож уявними станціями. 

На кожній ви повинні виконати декілька завдань, отримати відмітку у 

маршрутному листі і продовжити подорож далі. Група, яка швидше 
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і правильно виконає завдання отримає картинку. Ці картинки 

потрібно зберігати до кінця гри. 

І. Станція «Дослідницька» (урок ЯДС) 

 Діти, листоноша нам приніс лист. Ось послухайте: 
 

«Вітаємо! У нас трапилась велика біда. Нас із наших 

будинків викрав злий Чарівник. І поселив у чорний-пречорний замок. 

Допоможіть нам повернутися додому. Визволіть нас!»  

 

 Хто написав нам цього листа ви дізнаєтесь, коли розгадаєте 

кросворд.  

Завдання 1 

1. Відгадайте, діти, хто 

Має носик-долото,  

Ним комах з кори виймає 

Про здоров’я лісу дбає? [1, с. 54] 
 

2. Сірий, зубатий, 

По полю блукає,  

Ягнят шукає. [1, с. 48] 
 

3. Боюсь я вовка і лисиці,        4. На колір  сірувата, 

Боюсь мисливської рушниці,        На вдачу  хитрувата, 

Тому від страху перед ними        «Кар-р-р» гукає, 

Я сплю з відкритими очима [1, с. 49].        Курчат лякає [1, с. 53]. 
 

5. Сіреньке, маленьке, 

Хоч якого кота з місця стягне [1, с. 52]. 
 

6. Має він великі ікла           7. На дорозі лежить квітка, 

І густу щетину.             Пелюстки згортає. 

Любить ритися в болоті           Я хотів її підняти, 

Та ще й зве родину [1, с. 51].          А вона тікає [1, с. 65]. 

 

Завдання 2. «Впізнай тварину за описом» 

Сірий, вухатий, куцохвостий, боягузливий  це  _____________ 

Вірний, домашній це  _____________ 

Отруйна, хижа, довга це  _____________ 
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Сірий, злий, голодний це  _____________ 

Хитра, руда, хвостата це  _____________ 

Руденька, пухнаста, прудка це  _____________ 

 

Завдання 3. Обведи блакитним олівцем тих, хто плаває; зеленим  

тих, хто повзає; синім  тих, хто літає. Червоним олівцем обведи 

тільки мешканців водойм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Станція «Математична» (урок Математика) 

Завдання 1 

Мусить Мавпенятко набрати із річки 

Рівно-рівно 1 літр водички. 

Ось, діти, відерце з водою і дві банки  3 л і 2 л. 

Покажіть, як Мавпеняті відміряти 1 л водички. 

(Діти виконують це завдання практично.) 

 

Завдання 2 

Окунь і Щука зібрались на гостину до свого друга Сома. 

Допоможіть їм знайти дорогу до Сома. Порівняйте числа. 

8 □ 10 12 □ 21 71 □ 71 32 □ 30  68 □ 48 

6 □ 2   50 □ 40  16 □ 60  54 □ 45  13 □ 12 

 

Завдання 3 

Ще і Карась захотів до Сома на гостину. Та от біда, йому 

потрібно пропливти крізь лабіринт. 
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Завдання 4 

Нарешті друзі зустрілися.  Сіли пити чай, а торта 

поділити не вміють. 

Діти, поділіть торт двома прямими лініями так, 

щоб утворилось чотири рівні частини. 

 

Завдання 5 

Наступну картинку ви отримаєте тоді, коли складете пазли. 

А пазл зможете взяти тільки після правильного розв’язання задачі 

(6 пазлів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Через поле навпростець  

Дибав сірий баранець. 

Сім овечок за собою 

Вів горою з водопою. 

Ви уважно полічіть, 

Скільки їх усіх, скажіть [2, с. 13]. 
5. Біля річки на галявці 

Знайшли моркву сірі зайці.  

Двадцять морквин  це немало, 

Вісім з’їли, скільки стало? 

6. У живім куточку в школі 

Є три рибки у воді,  

Ще сім рибок дасть Микола,  

Скільки буде риб тоді? [2, с. 15.] 

3. Три горобці і три синиці  

Он летять до годівниці. 

Скільки птахів, підкажіть, 

Будуть вдячні за обід? 

1. Пара коней вороних 

Паслися у лузі … 

Скільки ніг у коней тих,  

Порахуйте, друзі [2, с. 14]. 

2. Сорок грибів знайшов зайчик вперше, 

Вовк знайшов на десять менше. 

Ну, і хто з вас відгадав, 

Скільки вовк грибочків мав? [2, с. 14.] 
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ІІІ. Станція «Мовна» 

Завдання 1 

Із складів складіть назви тварин і отримайте їх зображення. 

 

 

 

 

Завдання 2 

Прочитайте віршик. Тільки тоді, як ви правильно вставите 

літери, то зможете прямувати за наступним завданням. 

   Знай_ов пі_ник колосок, 

   Змолов боро_на мі_ок. 

   Спі_  нега_но у пе_і 

   Пирі_ки та калачі. 

   Ми_енят не при_ощав, 

   Бо жо_ен з них не помаг_в [1, с. 92]. 

   

Завдання 3 

Із кожного рядка скласти речення. Записати їх в зошит. 

 

  нашої Мурки, хвостик, У, пухнастий. 

  з кігтиками, Лапки, чорненькі. 

  кицьки, Вуса, довгі, у. 

  з ниток, Вона, гратися, клубочком, любить. 

  заплющує, тихо, і, Часто, муркоче, очі, Мурка. 

 

Завдання 4 

Заміни у слові одну букву, щоб вийшла назва тваринки. 

БУЛКА МИСКА ВОРОТА ШИБКА  МОРОКА  КОСА 

 

ІV. Станція «Мистецька» 

Ми сьогодні визволили багато тваринок. Але ще не всіх. 

Залишилось звільнити їжачка і лебедя. 

(Перша група  їжачка; друга  лебедя.) 

Виготовлення аплікації їжачка і лебедя з долоньок. 

РО   КО   ВА 

ЛИК   МЕ   ТЕ 

ВЕ   ЛЕ   КО   НЯТ 

РО   СО   КА 

ЛА   КУ   А 

ЛА   БД   ЖО 
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Обладнання: малюнок на аркуші формату А-4, кольоровий 

папір, ножиці, клей. 
 

Підсумок дня 

Ось ви і звільнили всіх тваринок із чорного-причорного замку 

злого Чарівника. Давайте розселимо їх у їхні будиночки. 

 

 

 

 
 

Молодці, ви все зробили правильно! 

(Нагородження учнів солодкими призами.) 
 

Список використаних джерел 

1. Збірник загадок для учнів початкових класів / упоряд. Г. Сапун. 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. 112 с. 

2. Карнаух П. Цікаві завдання з математики. Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2001. 32 с. 

 

 

КВЕСТ «СКАРБИ РІДНОЇ МОВИ» 
 

Леся САЛІЄВА, 

вчитель початкових класів ОЗЗСО Торчинський ліцей 

 

Квест «Скарби рідної мови» укладено 

для учнів початкових класів. 

Мета квесту: розширити знання учнів 

про культуру української мови; підводити до 

усвідомлення того, що мова – найбільше 

надбання народу, а її складові – скарби нації, 

підтримувати в учнів інтерес до вивчення 

рідної мови, читання книжок, збагачувати 

словниковий запас, сприяти інтелектуальному 

та творчому розвитку кожного учня, 

розвивати мовлення, творчість, вміння працювати в групах, плекати 

любов, повагу до рідної мови, досліджувати її і збагачувати.  

ЗВІРІ ПТАХИ РИБИ КОМАХИ 
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Учасники: учні початкових класів або одного класу. 

Місце проведення: приміщення школи або клас. 

Тривалість: 35–40 хвилин. 

Правила проведення. У визначений час школярі збираються у 

прикрашеному класі, об’єднуються у команди, й отримують 

маршрутні листи. Виконавши завдання учасники звертаються до 

модератора, який перевіряє його, виставляє бали, дає підказку куди 

рухатись далі. Гра вважається завершеною, коли  команди пройдуть 

усі станції та виконають всі завдання. Команди відзначаються 

медалями «Знавець української мови». 

Хід квесту 

І. Вступна частина. Ранкова зустріч 

Вправа «Чарівна скарбничка» 

У скриньку заздалегідь ховається книжка. Діти стають у коло. 

По черзі беруть її до рук і за допомогою запитань, які потребують 

простої відповіді:  «так» або «ні» стараються здогадатися що там 

є. Скарбничку дозволяється трясти, перевертати, але не відкривати. 

Лише коли буде правильно названо предмет, скринька відкриється.    

Любі діти, а чи випадково саме сьогодні, 9 листопада, у нашій 

скарбниці лежить книжка? Яку пам’ятну дату ми святкуємо? 

9 листопада, наша країна відзначає День української писемності та 

мови. Це державне свято, засноване Указом президента України у 

1997 році. Приурочене воно дню вшанування пам’яті преподобного 

Нестора – ченця Києво-Печерського монастиря, першого 

давньоруського письменника, славнозвісного літописця, автора 

«Повісті минулих літ». Існує традиція: саме 9 листопада батьки 

ставлять свічку перед образом Преподобного Нестора і моляться, щоб 

їхній дитині все вдавалося у навчанні.  

Саме 9 листопада  у нас є можливість пошанувати ще раз рідну 

мову. Адже мова – це великий скарб, який треба шанувати і берегти. 

Весь світ захоплюється українською мовою, яка належить до трійки 

наймилозвучніших мов земної кулі, а за мелодійністю вона посідає 

друге місце, поступаючись лише італійській. У 1934 році наша мова 

поряд з французькою та перською була визнана як найкраща, 

найбагатша мова світу. То ж «вклонімося» рідній мові, її красі та 

влучності. 
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ІІ. Проведення квесту 

Зупинка «Алфавітна» (5 балів) 

Завдання: записати слова в 

алфавітному порядку.  

Родина, народ, мама, Україна, пісня, 

хліб, слово, грамота, абетка, книга. 

Зупинка «Казкова» (1 казка – 1 бал) 

Завдання: за 2 хвилини назвати 

якомога більше казок. 

Зупинка «Народ скаже, як 

зав’яже» (5 балів) 

Одним зі скарбів усної народної творчості – є прислів’я та 

приказки. 

Завдання: з’єднати частини прислів’я і пояснити його значення. 

Праця – годує, а            а лихим і в двері не ввійдеш.  

Добрим словом мур проб’єш,        а слово на відповідь. 

Слово не горобець –          вік учись. 

Хліб бережи на обід,          лінь – марнує. 

Вік живи            вилетить – не спіймаєш. 

Зупинка «Відгадайка» (1 загадка – 1 бал) 

Завдання: відгадати якомога більше загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли хочеш ти читати,  

то мене повинен знати. 

А коли мене не знаєш,  

то нічого не вгадаєш.             

 (Буква.) 
 

З ним подружився кожен з вас, 

Коли пішов у перший клас. 

Бо хоч завжди він мовчить,  

Та читати нас навчив. 

(Буквар.) 

– Що ти, донечко, шепочеш? 

І чому це ти не спиш? 

– Я, матусю, спати хочу, 

Але треба вивчить …. 

(Вірш.) 
 

На базарі їх не купиш. 

На дорозі не знайдеш. 

І не зважиш на терезах. 

І ціни не підбереш? 

(Знання.) 

На ріднім полі шепчуть колоски, 

Я рад би знати тихі їх думки. 

Я слухав, чув, як кожна колосина 

Шептала тихо слово …. 

(Україна.) 



 

117 

Зупинка «Асоціативний кущ» (4 бали) 

Завдання: розшифрувати анаграми і записати асоціативний кущ 

до слова «мова». 

РАЩИ (ЩИРА)   НОЛИВАКА (КАЛИНОВА) 

ДНАРІ (РІДНА)   ЛАКРИТА  (КРИЛАТА) 

ТАГАБА (БАГАТА)   МЕДІЙЛОНА (МЕЛОДІЙНА) 

СТАЧИ (ЧИСТА)   НАВЕЛИЧ  (ВЕЛИЧНА) 

Зупинка «Фразеологічна» (9 балів) 

Завдання: доповнити фразеологізм, вставляючи потрібне слово. 

Слова: носа, голови, бити, тиждень, коліна, решеті, очі, 

конопель, дверима. 

Викинути з …  – забути. 

Байдики … – лінуватися. 

Задирати  … – задаватися. 

Море по … –  нічого не страшно. 

Сім п’ятниць на … – дуже легко змінює свої рішення. 

Носити воду в … – даремно витрачати сили. 

Позичити у Сірка … – втратити почуття сорому. 

Як Пилип з … – щось зробити недоречно, невчасно, недоладно. 

Як у Бога за … – почуватися спокійно, жити в достатку 

Зупинка «Поетична» (4 бали) 

Завдання: відновити вірш, вставивши потрібні слова. 

Слова: рідна, слово, житом, веселі. 

Розвивайся, звеселяйся, моя … мово, 

У барвінки зодягайся моє щире … . 

Колосися … в полі, піснею в оселі, 

Щоб зростали наші діти мудрі і … . (Л. Забашта.) 

Зупинка «Ерудит» (1 правильна відповідь – 1 бал) 

Завдання: дати відповіді на чим більше запитань координатора 

протягом 1 хвилини. 

1. Державна мова України? (Українська.) 

2. Частина мови, яка називає предмет? (Іменник.) 

3. Члени речення? (Підмет і присудок.) 

4. Слова, близькі за значенням? (Синоніми.) 

5. Список всіх літер у певному порядку? (Алфавіт.) 
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6. Розмова двох осіб? (Діалог.) 

7. Скільки букв в українському алфавіті? (33) 

8. Яка сьома буква алфавіту? (е) 

9. Слова, протилежні за значенням? (Антоніми.) 

10. Знак у кінці питального речення? (Знак питання.) 

11. Частина мови, яка називає ознаку предмета? (Прикметник.) 

12. Префікс у слові «прекрасний» (пре-) 

13. Найменша одиниця мови? (Звук.) 

14. Слова, які мають однаковий корінь? (Спільнокореневі.) 

15. Які бувають типи текстів? (Розповідь, опис, міркування.)  

16. Остання буква алфавіту? (я) 

17. Людина, яка пише вірші? (Поет.) 

18. Як ще називають Т. Г. Шевченка? (Кобзар.) 

19. Скільки голосних звуків в українській мові? (6) 

20. Який знак позначає роздільну вимову? (Апостроф.) 

21. Частина слова без закінчення? (Основа.) 

22. Скільки звуків у слові «хрущ»? (5) 

23. Що стоїть в кінці слова «осінь»? (ь) 

24. Словник, з якого дізнаємося значення слова? (Тлумачний.) 

25. Які сто приголосних можуть зупинити рух 

автомобілів? (Сто-п.) 

Зупинка « Словотворча» (1 слово – 1 бал) 

Завдання: скласти за 1 хвилину якомога більше нових слів з 

літер даного. 

«МИЛОЗВУЧНІСТЬ» 

(Ніс, сіль, мило, осінь, злість, воли, мови, вино, ніч, сіть, лози, 

лом, міль, оси.) 

ІІІ. Підсумки квесту. Вручення грамот за участь 

 

Список використаних джерел 

1. URL: https://vseosvita.ua/library/movoznavcij-kvest-prigodi-v-kraini-slovograj- 

111430.html 

2. URL: https://naurok.com.ua/movniy-kvest-labirinti-movi-105405.html 

3. URL: https://gumoreska.in.ua/prysliv-ya-ta-prykazky-pro-movu/ 

4. URL: https://megaznaika.com.ua/zagadku/category/zahadky-pro-shkolu-shkilne- 

pryladdya-vchyteliv-uchniv/ 
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https://megaznaika.com.ua/zagadku/category/zahadky-pro-shkolu-shkilne-pryladdya-vchyteliv-uchniv/
https://megaznaika.com.ua/zagadku/category/zahadky-pro-shkolu-shkilne-pryladdya-vchyteliv-uchniv/
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ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТУ-РОЗСЛІДУВАННЯ  

НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
 

Наталія ФЕДОНЮК,  

учитель зарубіжної літератури Любомльського ліцею № 3  

Любомльської міської ради Ковельського району Волинської області 

 

Сучасний педагог повинен досконало володіти навиками 

побудови уроку, передбачати готовність до застосування нових 

освітянських ідей, постійно навчатися та самовдосконалюватися, бути 

у творчому пошуку.   

Для учня нового часу сучасна освіта пропонує нові методики 

навчання і  технічні здобутки. Однією з таких, що вчить знаходити 

необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і 

вирішувати поставлені задачі, є квест (веб-квест) технологія.  

Освітній квест стрімко набирає популярність не тільки в учнів, а 

й у дорослих, і дозволяє індивідуалізувати процес навчання, 

максимально задіяти освітній простір і створити найкращі умови для 

розвитку і самореалізації учасників освітніх відносин.  

За джерелами Вікіпедії, квест (англ. Quest) − «пошук, пошук 

щастя, знання, пошук пригод». Квест − інтелектуальне змагання з 

елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання 

заздалегідь підготовлених завдань, які виконують команди або окремі 

учасники. У міфології та літературі поняття «квест» спочатку  

означало один із способів побудови сюжету – подорож  персонажів  

до певної мети через подолання труднощів. Назва «квест» 

(англ. quest) використовувалася в назві комп'ютерних ігор. Пізніше 

квестом почали називати активні екстремальні та інтелектуальні ігри. 

У 1995 році модель веб-квесту представили Берні Додж та Том Марч 

(викладачі університету Сан-Дієго) як метод для найбільш вдалого 

використання інтернету на уроках. Визначені види завдань для 

квестів за Берном Доджем: переказ – розуміння теми, на основі 

подання матеріалів з різних джерел в новому форматі – це 

презентації, плакат, оповідання. Планування та проєктування – 

розробка плану або проєкту, на основі заданих умов. Самопізнання – 
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будь-які аспекти дослідження особистості. Компіляція – 

трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел. 

Творче завдання – створення п’єси, віршів, пісень, відеороликів. 

Аналітична задача – пошук і систематизація інформації. Детектив, 

головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих 

фактів. Досягнення консенсусу – винесення рішення з гострої 

проблеми. Оцінка – обгрунтування певної точки зору. Журналістське 

розслідування – об’єктивний виклад інформації (поділ думок і 

фактів). Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально 

налаштованих осіб. Наукові дослідження – вивчення різних явищ, 

відкриттів, фактів на основі он-лайн джерел. 

Початок роботи – це вивчення   методики  проведення квестів 

для використання в практичній діяльності через платформи 

LearningApps та Google Forms. Чому вирішила розпочати 

впроваджувати у своїй роботі метод квест? Тому що квест містить 

інтерактивні вправи, виконання яких передбачає участь у грі-

змаганні, стимулюює інтерес учнів, забезпечує активність і залучення 

всіх учасників, згуртовуює колектив. 

За метою проведення квести діляться: квест-новина, квест-

дослід, квест-відкриття, квест-вправляння, квест-цікавинка, квест-

створення. Цікавою формою поведення є Qr-квести – зашифрована 

інформація. Зашифрувати можна тему уроку, прислів’я, загадки, 

слова-відгадки з допомогою програми. Квест-новина дозволить учням 

вивчити новий для них матеріал. Квест-дослід допоможе довести або 

спростувати раніше поставлене питання, проблему, припущення. 

За допомогою Квест-відкриття школярі засвоюють нові теоретичні 

відомості. Квест-вправляння спонукає учнів вдосконалювати навички, 

вчитися практично застосовувати теоретичні знання. Квест-цікавинка 

систематизує отримані знання та допомогає застосувати їх у практиці, 

засвоїти цікаві факти, нову інформацію. Квест-створення передбачає 

виникнення певного матеріального або ідеального об’єкта. 

За формою проведення квести діляться на: розслідування, 

пригода, казка, звіт, концерт, інтерв'ю. Розслідування проводимо за 

допомогою певних підказок, при  розгадуванні яких, учні переходять 

до наступного етапу. Завдання педагога: підвести учнів до відповіді 
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на головне питання (проблемне), яке ставиться перед проходженням 

квесту. Для пригод необхідно пройти квест за «мапою». Сюжетний 

квест може  мати казкову форму. Для проведення  звіту необхідно 

кожній групі роздати  завдання пошукового характеру, результати 

роботи передбачають звіт груп. На концерті (виставі) діти отримують 

завдання творчого характеру, результат виконання якого презентують 

на заключному концерті (виставі). Для інтерв’ю необхідно, щоб одна 

група учнів працювала над розробленням цікавих запитань на основі 

біографії письменника (історичної особистості); друга група, 

вивчивши біографію, готує відповіді. 

 

Вивчаючи моральні цінності в казці «Пані Метелиця» братів 

Грімм, вводжу елемент пошуків.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. В ігровій формі учні зможуть безкоштовно 

придбати багато цінного товару –  людські моральні якості, які 

відшукають за допомогою героїв казки. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Вірю – не вірю», станція 

«Асоціації», станція «Пазл», станція «Хмаринка», станція   «Встанови 

відповідність», станція « Карта подорожі». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Повість Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» побудована на 

антитезі: радісний, чудовий світ дитинства та жорстокість, 

несправедливість дорослого світу.   

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. В пригодницькій ігровій формі учні зможуть 

поринути у незвичайні пригоди за «мапою». Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  
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Орієнтовні маршрути: станція «Відовіді на питання», станція 

«Літературна вікторина», станція «Ланцюжок подій», станція 

«Асоціації», станція «Ребус», станція «Встанови відповідність». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Пройти шлях до щастя разом з Петром Попельським у повісті 

«Сліпий музикант» Володимира Короленка можна за допомогою 

духовних пошуків.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. В пошуковій ігровій формі учні презентують свої 

результати на заключному концерті. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Перевір себе», станція «Пазл», 

станція «Логічний ланцюжок», станція «Встанови відповідність», 

станція «Асоціації», станція «Дружня порада». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

5. Запропонувати номери для заключного концерту. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Відправившись у подорож в Різдвяну ніч, у часі й просторі, 

разом зі Скруджем (повість «Різдвяна пісня у прозі» Ч. Діккенса) 

спостерігатимемо за змінами у поведінці та характері головного 

героя. В пригодницькій ігровій формі учні зроблять висновки про 

причини деградації особистості героя.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  
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Орієнтовні маршрути: станція «Словесне малювання», станція 

 «Перший з трьох духів», станція «Подорож з Духом Теперішнього 

Різдва», станція «Другий із трьох Духів», станція «Подорож з Духом 

Минулого Різдва», станція «Останній із Духів», станція «Пазли». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Щоб зрозуміти красу і силу земної  любові  героїв у трагедії 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, відчути подих епохи, школярі 

обоворюють особливості життя в часи Ренесансу,  засвоюють цікаві 

факти.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Асоціації», станція «Вірю − не 

вірю», станція «Логічний ланцюжок», станція «Встанови 

відповідність», станція «Пазл», станція «Літери імен». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Принцип свободи вибору – необмеженість власного, 

суб’єктивного трактування форм висвітлюється в комедії «Міщанин-

шляхтич» Мольєра і створюється певний ідеальний об’єкт. У формі 

гри, учні знайдуть багато мудрих і корисних порад.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди.  

2. Отримати маршрутний лист.  
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Орієнтовні маршрути: станція «Розминка», станція «Пазл», 

станція «Встанови відповідність», станція «Сатира», станція «Гумор», 

санція «Мудрі поради». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Визначаючи особливості «влади золота» у повісті «Гобсек» 

Оноре де Бальзака за допомогою  підказок підводимо учнів до 

відповіді на головне питання: «В чому цінність життя» чи «Гроші 

правлять світом».  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Логічний ланцюжок», станція 

«Запитай себе сам», станція «Асоціації», станція «Пазл», станція 

«Портрет Гобсека», станція «Шляхи збагачення Гобсека». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Вивчаючи роман «Історія одного кохання» Еріка Вольфа Сігела,  

учні проживають разом із героями радісні, щасливі та гіркі моменти 

життя. За допомогою квесту досліджуємо життя в коханні головних 

пеосонажів.  

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Асоціативна розминка», станція 

«Колаж малюнків», станція «Риси  вдачі», станція «Встанови 

відповідність», станція  «Дослідження», станція «Думка в подарунок». 
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3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Роман «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда поєднує красу й 

мораль і, водночас, руйнує особистість. 

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Асоціації», станція «Сюжетний 

ланцюжок», станція «Літературний диктант», станція «Аналіз образів 

героїв», станція «Запитання», станція  «Сходинки деградації», станція 

«Форум». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 

 

Повість-притча  «Старий і море» Е. Хемінгуея  вчить боротися 

за життя й людську гідність, шукати переможні шляхи у надважких 

життєвих ситуаціях. У творі необхідно дослідити тематику, 

проблематику і символічний зміст. 

Завдання квесту: пройти станції за маршрутним листом і 

виконати завдання. Складаємо алгоритм дій: 

1. Об’єднатися в команди, вибрати  капітана та назву команди. 

2. Отримати маршрутний лист.  

Орієнтовні маршрути: станція «Море», станція «Так чи  ні», 

станція «Логічний ланцюжок», станція «Пазл», станція «Образи-

символи», станція «Вузлик на дорогу». 

3. Вирішити шляхи виконання завдань. 

4. Оцінити кожне завдання. 

Учитель контролює хід квесту, на дошці записує отримані бали 

команд. 
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Підсумовуючи,  можна з впевненістю сказати, що квест дозволяє 

розвивати активне пізнання учнів на уроках зарубіжної літератури, 

сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощі, а 

саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти застосовувати свої 

знання на практиці у нестандартних ситуаціях. Школярі  сприймають 

матеріал засобами дидактичної наочності (реальних предметів, 

макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, 

умовних графічних знаків, символіки). Діти мають можливість більше 

спілкуватися, висловлювати власну думку, в них розвивається уміння 

не тільки працювати самостійно, а й у команді. Як говорить М. Венс: 

«Творчість – це рушійна сила, яка підтримує в нас життя». 
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5. Мольєр – Міщанин-шляхтич – УкрЛіб 
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗА ТЕМОЮ 

«ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»  
 

Валентина СМІХОВСЬКА,  

завідувач бібліотеки Волинського ІППО; 

Олена АСТАХОВА,  

бібліотекар 

 

Що таке квест? Назва «квест» походить 

від англійського слова quest, що означає 

«пошук», «пошуки пригод». Сьогодні квест – 

це гра, сновним принципом якої є покрокове 

виконання заздалегідь підготовлених завдань. 

Квести можуть бути командними або 

індивідуальними. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ  

круглого столу  

«Забезпечення суб’єктності навчання  

шляхом використання квест-технології» 
 

Відділом освітніх інновацій Волинського ІППО 25 жовтня 

2021 року було проведено круглий стіл «Забезпечення суб’єктності 

навчання шляхом використання квест-технології». Мета заходу: 

обговорення питання забезпечення суб’єктності навчання шляхом 

використання квест-технології, формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної педагогічної 

освіти.  

На сьогодні перед системою післядипломної педагогічної освіти 

актуалізується питання щодо запровадження сучасних моделей 

підвищення кваліфікації вчителів, їхньої підготовки до здійснення 

професійної діяльності в інноваційному освітньому просторі, 

використанні новітніх засобів  навчання та розвитку особистості, 

серед яких одне з провідних місць займають освітні квести. 

Застосування квест-технології в професійній діяльності педагога 

дає можливість реалізувати свої здібності в більш сприятливій, 

психологічно позитивній атмосфері, сприяє створенню сприятливої 

атмосфери співробітництва, дозволяє урізноманітнювати освітній 

процес, поєднуючи  новітні та традиційні дидактичні засоби 

навчання. 

Використання гейміфікації в освітньому процесі підвищує 

зацікавленість учнів та їх мотивацію до навчання, активізує їх 

пізнавальну діяльність, розвиток аналітичних навиків, критичного та 

креативного мислення, емоційної сфери, сприяє соціальній взаємодії 

між однолітками.  

Таким чином, доцільним є формування готовності педагогів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти, 

розвиток цілісного уявлення вчителів про квест-технологію шляхом 

занурення в освітнє квест-середовище.  
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Учасники заходу (науково-педагогічні працівники, методисти, 

педагогічні працівники закладів освіти, позашкілля, працівники 

Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, 

відповідальні особи за освіту в територіальних громадах, 

представники культурних установ міста) окреслили своє бачення 

щодо зазначеної тематики, поділилися практичним досвідом 

застосування квест-технології в професійній діяльності, висловили 

наступні пропозиції: 

На допомогу педагогам, у контексті усвідомлення сутності, 

змісту та способів застосування квест-технології у професійній 

діяльності, Волинському ІППО, відділу освітніх інновацій: 

 розробити освітні програми семінарів-практикумів, тренінгів 

щодо підвищення професійного розвитку педагогів з питань 

використання квест-технології у професійній діяльності; 

 розробити для освітян, учасників науково-методичних заходів 

ВІППО екскурсійний маршрут  «Мандруємо вулицями Старого міста» 

з використанням елементів квест-технології;  

 забезпечити інформування педагогів про безпеку 

використання квестів, їх позитивні і негативні чинники впливу на 

особистість, кіберггігієну під час курсів підвищення кваліфікації; 

 презентувати досвід використання квест-технології 

учасниками круглого столу  в професійній діяльності, потенційні 

можливості  використання квест-технології  з посиланням на 

Інтернет-джерела шляхом поповнення рубрики «Віртуальна кав’ярня» 

Віртуального освітнього центру Волинського ІППО, інформаційного 

ресурсу «Культурно-педагогічний експрес» (сайт ВІППО, сторінка 

відділу освітніх інновацій); 

 сприяти популяризації напрацювань педагогів з теми у 

науково-методичному журналі «Педагогічний пошук»; 

 укласти електронну збірку матеріалів круглого столу 

«Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання квест-

технології». 

Рекомендації педагогам: 

 використовувати квест-технології в професійній діяльності, 

розробці освітніх квестів, проєктів;  
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 залучати учнів до участі та спільної розробки веб-квестів, 

результати спільних напрацювань учнів та вчителів узагальнювати у 

наукових роботах, методичних рекомендаціях, створенні 

мультимедійних презентацій; 

 елементи квест-технології використовувати під час 

проведення уроків, інтегрованих курсів, організації дозвілля; 

 забезпечити інформування школярів про небезпечні квести, 

кіберггігієну;  

 активізувати співпрацю з закладами освіти, керівниками 

місцевих органів управління освітою територіальних громад, 

Центрами професійного розвитку педагогів, освітніми громадськими 

організаціями, культурними установами, бібліотеками, музеями щодо 

використання квест-технології в професійній діяльності, розробці 

спільних проєктів, дозвіллєвій діяльності; 

 популяризувати досвід використання квест-технології в 

професійній діяльності шляхом написання та друку публікацій, 

методичних рекомендацій у професійних виданнях, науково-

методичному журналі «Педагогічний пошук», електронній газеті 

«Педагогічні роздуми»; участі у науково-методичних заходах, 

обласній виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині». 

 

Ухвалено учасниками круглого столу 

25 жовтня 2021 року, м. Луцьк 
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