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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із головних пріоритетів, що визначає 

траєкторію розвитку української освіти, є її перетворення на ефективний 

важіль культурного та економічного розвитку країни, створення 

інноваційного середовища, у якому суб’єкти навчального процесу 

опановують уміння самостійного набування знань протягом життя та їх 

застосування в практичній діяльності, стають успішними та 

конкурентоспроможними на європейському й світових ринках праці. Це 

зазначено у відповідних нормотворчих документах, як-от: Закони України 

«Про вищу освіту» [91], Концепція розвитку освіти України на період 2015–

2025 років [199], Дорожня карта освітньої реформи (2015–2025 рр.) [76], 

галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти тощо. Саме 

тому перед системою післядипломної педагогічної освіти, яка й покликана 

оперативно реагувати на нагальні потреби суспільства, актуалізується 

завдання щодо запровадження надсучасних моделей підвищення кваліфікації 

вчителів, їхньої підготовки до здійснення професійної діяльності в 

інноваційному освітньому просторі, використовуючи новітні засоби 

навчання та розвитку, серед яких на сьогодні провідне місце посідають 

навчальні квести. На думку багатьох науковців (О. Багузіна [12], 

Я. Биховський [30], Д. Грабчак [56], Б. Додж [302], Т. Марч [302] та ін.), вони 

є ефективним засобом активізації пізнавальних інтересів, навчальної 

мотивації, мисленнєвої діяльності, комунікативної компетентності учнів у 

процесі роботи з автентичним матеріалом, що дає змогу оволодіти не тільки 

предметними, а й надпредметними знаннями та вміннями. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 

актуальність і доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями 

між: 

– сучасними вимогами суспільства до професійної діяльності вчителя, яка 

має забезпечити створення розвивального інноваційного освітнього 
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середовища, та неготовністю більшості педагогів до її здійснення; 

– актуальною потребою сучасної дидактики в новітніх ігрових педагогічних 

технологіях, що відповідають віковим особливостям розвитку й пізнавальним 

інтересам школярів, і відсутністю науково-методичного підґрунтя їх 

застосування в навчально-виховному процесі; 

– визнанням педагогічною наукою та практикою необхідності впровадження 

в систему післядипломної педагогічної освіти сучасних форм і методів 

навчання, що ґрунтуються на принципах компетентнісного підходу та 

андрагогіки й забезпечують підготовку вчителів до впровадження 

інноваційних освітніх технологій, та переважанням традиційного знаннєвого 

підходу до організації освітнього процесу. 

Проблема підготовки вчителів до використання квест-технології в 

системі післядипломної освіти знайшла відображення при вирішенні 

широкого кола теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з такими 

аспектами: науково-педагогічним супроводом професійного зростання 

педагогічних працівників (В. Дивак [71], Н. Протасова [202], Л. Сущенко 

[251]); розробкою концепції неперервної освіти вчителів та підвищення їх 

кваліфікації (М. Громкова [57], О. Дубасенюк [81], С. Змєєв [97], Н. Ничкало 

[162]); дослідженням психологічних засад підготовки та перепідготовки 

вчителів (О. Клепцова [110], М. Рубінштейн [213]); розробкою новітніх 

підходів до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розвитку їх 

інноваційної культури (О. Анісімов [7], В. Воронцова [44], Н. Конасова 

[115]); визначенням психолого-педагогічних засад розвитку професійної 

компетентності викладачів (О. Гура [59], І. Зимня [96], Н. Кузьмина [126], 

В. Сластьонін [226] та ін.); виявленням особливостей використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

(Р. Гуревич [62], А. Кучай [129], А. Панфілова [181] та ін.). Дослідженню 

готовності педагога до різних видів педагогічної діяльності приділено увагу у 

працях А. Капської [108], О. Пєхоти [209] та ін. Питання використання квест-

технології в освітньому процесі розглядали О. Багузіна [12], Я. Биховський 
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[30], Г. Воробйов [41], О. Гапеєва [46], Д. Грабчак [56], Л. Желізняк [89], 

С. Іць [104], Н. Кононец [116], С. Напалков [156-158], Г. Шаматонова [281], 

О. Шевцова [283], В. Шмідт [285], О. Шульгіна [288] та ін. 

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань 

професійної підготовки та неперервної освіти вчителів, проблема 

формування готовності вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної освіти як у теоретичному, так і практичному аспекті є 

малодослідженою, що зумовлено, передусім, новітнім характером самого 

явища квесту, а також невизначеністю науково-методичних засад підготовки 

педагогів до застосування інноваційних освітніх технологій. 

Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку неперервної 

освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної 

науки зумовили вибір теми дисертації: «Підготовка вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексної програми науково-

дослідної роботи кафедри управління навчальними закладами й педагогіки 

вищої школи Класичного приватного університету «Еволюція педагогічної 

освіти в Україні на етапі націєтворення» (номер державної реєстрації 

0105U002557), у межах реалізації Регіонального освітнього проекту 

«Формування і розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів Запорізької області» (затверджено рішенням колегії ОблУОН від 

20.05.2008 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради 

Класичного приватного університету (протокол № 8 від 16.05.2013 р.) та 

узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

науковому обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формування готовності вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти. 
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Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності квест-технології; 

– виявити й охарактеризувати складові готовності вчителів до використання 

квест-технології, особливості їх формування в системі післядипломної 

педагогічної освіти; 

– визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують ефективність формування готовності вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення підготовки вчителів 

до використання квест-технології в системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

Об’єкт дослідження – процес підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

готовності вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективність 

формування готовності вчителів до використання квест-технології залежить 

від упровадження в систему післядипломної педагогічної освіти такого 

комплексу організаційно-педагогічних умов: орієнтації змісту 

післядипломної педагогічної освіти на формування готовності вчителів до 

використання квест-технології; розвитку цілісного уявлення вчителів про 

квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-середовище; 

спрямування пізнавально-практичної діяльності вчителів на створення та 

реалізацію власних навчальних квестів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і 

перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних 

загальнонаукових і спеціальних методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 



7 

 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 

моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності 

готовності вчителів до використання квест-технології, обґрунтування змісту 

та структури цього феномена, особливостей його формування в умовах 

системи післядипломної педагогічної освіти; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 

матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних 

програм – для визначення особливостей підготовки вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної освіти; педагогічний експеримент 

– для перевірки ефективності визначених організаційно-педагогічних умов. 

– статистичних: метод графічного подання емпіричних даних засобами 

табличного процесора – для встановлення наукової достовірності отриманих 

результатів дослідження; дихотомічна шкала та кутове перетворення Фішера 

– для перевірки гіпотези дослідження; метод середніх величин, метод парних 

порівнянь. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують ефективність формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти: 

орієнтація змісту післядипломної педагогічної освіти на формування 

готовності вчителів до використання квест-технології, що передбачає його 

вибудовування відповідно до етапів розробки освітніх квестів, спрямування 

на формування спеціальних професійних знань і вмінь, професійно-

особистісних якостей, а також активізацію самостійної діяльності учителів як 

у курсовий, так і міжкурсовий періоди; розвиток цілісного уявлення вчителів 

про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-середовище, що 

дасть змогу вийти на позицію учнів, ознайомитись з існуючим досвідом 

створення навчальних квестів, розвинути пошукові вміння та мисленнєві 

якості тощо; спрямування пізнавально-практичної діяльності вчителів на 

створення та реалізацію власних навчальних квестів завдяки поєднанню 
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різних форм і методів підготовки вчителів у міжкурсовий період їх 

післядипломної освіти; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«квест-технологія», «готовність учителя до використання квест-технології»); 

складові, критерії й показники готовності учителя до використання квест-

технології; 

– удосконалено організаційно-методичні засади післядипломної педагогічної 

освіти вчителів на основі впровадження нетрадиційних форм та методів 

(активних лекцій, лекцій-візуалізацій, рольових ігор, практичних робіт 

пошукового характеру, «стратегії 3-2-1», заохочення, підтримки, активного 

обговорення, онлайн-консультування); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність, 

зміст і структуру підготовки вчителів до впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у систему післядипломної педагогічної освіти. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в процес післядипломної педагогічної 

освіти спецкурс «Основи впровадження квест-технології в освітній процес» у 

межах курсів підвищення кваліфікації, освітній веб-квест «Полювання на 

лисиць», дистанційний спецкурс «Теорія і практика впровадження квест-

технології в освітній процес» та проблемний он-лайн семінар у міжкурсовий 

період, систему науково-методичної підтримки (очне та дистанційне 

консультування за допомогою сучасних ІКТ, створений авторський 

навчальний посібник, методичні матеріали, розміщені на методичному сайті 

«Quest» та Вікі-сторінці «Квест»). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес курсів 

підвищення кваліфікації вчителів Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 256 від 22.12.2014 р.), 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 166 від 21.12.2014 р.), Вінницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 01/21-199 від 26.03.2015 р.), у навчально-
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виховний процес Михайлівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 

(довідка № 556 від 05.12.2014 р.), Запорізької спеціалізованої школи-інтернат 

ІІ–ІІІ ступенів «Січовий колегіум» (довідка № 57 від 03.02.2015 р.), під час 

реалізації обласних проектів «Формування і розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів Запорізької області» та «Школа 

сучасних знань» (довідка № 613.02-17 від 02.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. У монографії «Моделювання й 

інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища» [154] 

автору належить підрозділ «Використання сервісів для впровадження квест-

технології». У статті «Quest «Zaporizhzhia in faces»» [64] автору належить 

постановка проблеми, ідеї квесту та його опис. Ідеї співавторів, з якими було 

опубліковано окремі науково-методичні праці, у дисертаційній роботі не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, 

виставках і форумі: 

– міжнародних: «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та 

інфраструктури» (м. Київ, 2012 р.); «Інформаційні технології в освіті, науці і 

виробництві» (м. Луцьк, 2013 р.); «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии» (м. Москва, 2013 р.); «Сучасні заклади освіти» (м. Київ, 2013 р., 

2014 р.), «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, 2014 р.) «Особистість в 

єдиному освітньому просторі» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Дидактика XXI века: 

инновационные аспекты использования ИКТ в образовании» (м. Самара, 

2014 р.), «Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2014» 

(м. Будапешт, 2014 р.), «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2015 р.), EdCamp Ukraine (м. Харків, 2015 р.); 

ІІІ Міжнародна освітня онлайн конференція Intel (2015 р.); 

– всеукраїнських: «Використання мережних технологій у конструюванні 

креативного середовища підготовки обдарованих дітей до дослідницької 

діяльності» (м. Київ, 2013 р.); «Інноваційні технології перепідготовки та 
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підвищення кваліфікації управлінських та педагогічних кадрів: проблеми та 

перспективи впровадження» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Міжрегіональна 

робоча зустріч делегації освітян АР Крим по обміну досвідом роботи з 

обдарованою молоддю» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Єдиний інформаційний 

простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Актуальні питання навчання інформатики та 

інтеграції ІКТ в освіту в Україні» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Формування 

інформаційно-освітнього середовища: ІТ-підтримка регіональної системи 

освіти» (м. Рівне, 2015 р.); 

– регіональних: «Організація краєзнавчих досліджень під час туристсько-

краєзнавчих подорожей» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Актуальні питання 

інформатизації освіти» (м. Запоріжжя, 2014 р., 2015 р.); «Підсумки роботи та 

діяльність методичних служб з питань інформатизації в новому навчальному 

році» (м. Запоріжжя, 2014 р., 2015 р.); «Впровадження квест-технології в 

освітній процес» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Науково-методичні засади 

запровадження он-лайн технологій навчання в освітніх закладах» 

(м. Запоріжжя, 2014 р.); «Проектування україномовного освітнього 

середовища» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Основні тенденції викладання 

безперервного курсу інформатики у загальноосвітній школі» (м. Запоріжжя, 

2015 р.). 

 Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження 

викладено у 22 наукових і науково-методичних працях, з них: 1 – підрозділ у 

колективній монографії, 10 – статті в наукових фахових виданнях із 

педагогіки, 2 – статті в зарубіжних виданнях, 2 – статті в інших виданнях, 6 – 

матеріали конференцій, 1 – навчальне видання.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

 

1.1. Сутність квесту як сучасної інноваційної педагогічної 

технології 

 

В Україні відбуваються освітні реформи, які покликані вдосконалити 

освіту, зокрема покращити інноваційну діяльність вчителів. Згідно з 

нормотворчими документами сьогодні в країні має відбуватися політика 

прискореного, випереджувального, інноваційного розвитку освіти й науки; 

сучасна особистість має бути забезпечена умовами для розвитку, 

самоствердження, самореалізації впродовж усього життя; система освіти має 

забезпечувати формування в дітей і молоді цілісної наукової картини світу, 

сучасного світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного 

наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості, здатних до 

творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження 

наукомістких та інформаційних технологій, мобільності та 

конкурентоспроможності на ринку праці [70; 76; 93; 117; 159]. Для навчання 

та виховання такої особистості самі педагогічні працівники мають 

відповідати цим умовам, тому підготовка педагогічних кадрів, їхнє 

професійне вдосконалення є важливою умовою модернізації освіти.  

«Освіта стала вирішальним фактором розвитку суспільства, і 

післядипломна освіта педагогів не є винятком. Для кожної людини 

неперервна освіта є процесом формування та задоволення її пізнавальних 

запитів і духовних потреб, розвитком нахилів та здібностей у мережі 

державно-суспільних навчальних закладів і шляхом самоосвіти. Звідси – 
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необхідність постійної перепідготовки викладачів, організації гнучкої й 

мобільної системи підвищення їх кваліфікації» [182, с.9-10].  

Основними проблемами вітчизняної освіти, вирішення яких є 

першочерговим завданням для сучасної педагогічної науки та практики, що 

зазначені у відповідних нормотворчих документах, є: недостатня 

відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, 

потребам ринку праці; повільне здійснення гуманізації, екологізації та 

інформатизації системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність 

системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності в системі освіти, 

нівелювання ризиків у зазначеній діяльності та інші [140; 159]. Сьогодні 

змінюються стандарти, впроваджуються нові навчальні програми, 

створюються нові підручники, але в багатьох навчальних закладах вчителями 

не змінюється методика викладання, що може призвести до зниження 

мотивації учнів до навчання, внаслідок чого виникне «відсиджування» 

нецікавого уроку, невиконання домашньої роботи тощо. Як зазначає 

А. Кучай, «…освіта в цілому є надзвичайно консервативною системою, тому 

й нові технології запроваджувати в процес навчання, виховання і в 

організацію навчально-виховних заходів дуже складно, особливо порівняно з 

запровадженням технічних інновацій» [129, с.111]. 

Отже, однією з нагальних проблем освітнього простору є 

урізноманітнення навчального процесу, упровадження новітніх форм, 

методів та технологій навчання, розвиток інноваційної діяльності. Сьогодні 

сучасний вчитель має не лише навчати та надавати базові знання учням, але й 

розвивати «вміння 21 століття» й навички мислення вищого рівня, готувати 

до життя в сучасному соціумі, вчити учня приймати самостійно рішення 

тощо. У педагогіці доведено, що у розвитку дитини визначальну роль грають 

обрані методи, технології, форми навчання, які мають допомогти учню 

здобути необхідні знання, вміння та компетентності саме для сучасного, 

теперішнього життя. На думку багатьох вчених (О. Багузіна [12], 
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Я. Биховський [30], С. Напалков [156] та ін.) однією з таких надсучасних 

інноваційних технологій, яку необхідно впроваджувати в освітній процес для 

забезпечення всебічного розвитку учня 21 століття, є квест-технологія.  

Зважаючи на те, що «квести» є новим в освіті, в першу чергу 

розглянемо його характеристики саме в аспекті педагогічних інновацій, 

інноваційної діяльності вчителя.  

Вивчення наукових праць із проблем педагогічної інноватики 

(О. Дубасенюк [81] та ін.) дозволяє стверджувати, що інновація – це 

принципово нове утворення: нова ідея, принцип, форма, зміст, структура 

тощо, що істотно змінює сформовану практику. Інновація – це те, що 

привнесене в цю систему з іншої або що вперше винайдено [19]. Інновація в 

освіті – це процес створення, запровадження та поширення в освітній 

практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, 

унаслідок яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних 

компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану [85, 

с. 338]. Сутнісною ознакою інновацій є їх здатність впливати на загальний 

рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле 

освітнього середовища в навчальному закладі, регіоні [85]. Особливостями 

освітніх інновацій є такі: цілеспрямований пошук ідеї з метою розв’язання 

певних суперечностей; дуальна природа: можливість як стихійного, так і 

контрольованого існування (як спеціально організований процес, управління 

яким передбачає досягнення змін керованого об’єкта); експериментальна 

апробація для подальшого поширення; спеціальна підготовка фахівця, який 

їх поширює. 

Необхідно зазначити, що інновації за рівнем поширення можуть бути 

системно-методологічними (їх поширення здійснюється на усю систему 

освіти) та локально-технологічними (поширення на окремі об’єкти освіти), а 

за інноваційним потенціалом – радикальними (запроваджуються на основі 

принципово нових засобів), модифікаційними (спрямовані на удосконалення 
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змісту, форм і методів навчання) та комбінаторними (освітні й педагогічні 

традиції, адаптовані до нового соціокультурного середовища). 

Ми згодні з думкою М. Кларіна, що важливим для розуміння є те, що 

інновація не є лише створенням та поширенням нового, але й є 

перетворенням, змінами в образі діяльності, стилі мислення, який із цим 

новим пов'язаний [109]. 

Під інноваційною діяльністю розуміється включення вчителя в 

діяльність по створенню, освоєнню і використанню педагогічних 

нововведень у практиці навчання і виховання учнів, створення в освітньому 

закладі певного інноваційного середовища [36]. Інноваційна діяльність – це 

поєднання творчої та науково-експериментальної діяльності педагога, яка 

вимагає від нього особливих професійних та особистісних якостей, 

інноваційного потенціалу. 

Отже, розглядаючи квест як педагогічну інновацію, ми маємо 

дослідити питання його впливу на освітній процес, навчання та розвиток 

учня (у контексті результативних змін), а також педагогічну діяльність, 

вимоги до вчителя. 

На сьогодні багато науковців та вчителів-новаторів розглядають 

особливості впровадження та розповсюдження квест-технології в освітньому 

процесі в різних напрямах:  

- для навчання суб’єктів освітнього процесу: студентів (Л. Аверкієва [1], 

Т. Бондаренко [25], О. Гапеєва [46], Б. Додж, Т. Марч [302], А. Драгунова 

[77; 78], З. Молдабаєва [72], О. Мельник [151], О. Осадчук [174], 

Н. Олійник [169], Л. Павлова [177], А. Попов [195], О.Толмачьова [260], 

Н. Фоміних [270]); учнів (І. Зеленецька [94], С. Маївка [144], С. Напалков 

[156], О. Шевцова [283]); майбутніх вчителів (Н. Борисова, О. Філатова 

[27], Г. Фесенко [267]); іноземних стажерів (А. Мельнікова [152]); 

- як дидактичний засіб (О. Багузіна [12]);  
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- як інтерактивна методика (М. Кадемія [106], Н. Христова [274], 

Г. Шаматонова [281]), інтерактивне освітнє середовище (Т. Кузнецова 

[125]);  

- у контексті ресурсно-орієнтованого навчання (Н. Кононец [116]);  

- як засіб реалізації методу проектів (А. Дубаков [80], Н. Лямзіна [144], 

А. Статкевич, О. Фенчук [247]);  

- як засіб формування корпоративної культури і партнерських стосунків 

(В. Вихрущ [31; 35]), інформаційної культури (С. Маївка [144]); 

профорієнтація (О.Халіна [271]); 

- як засіб підготовки до міжкультурної комунікації (О. Волкова [38]);  

- як засіб розвитку компетентностей та компетенції: медіа компетентності 

(А. Бадарацький, І. Григор’єва [12], А. Новікова [150]); інформаційної 

компетентності (В. Левченко [136], Н. Олійник [168]); іншомовної 

комунікативної компетенції (А. Драгунова [77], О. Шульгіна [287]); ІКТ-

компетентності (С. Маївка [144]); 

- для вивчення навчальних предметів: математики (С. Напалков, М. Зайкін 

[156], Н. Добровольська [74]); фізики (Д. Грабчак [56], Н. Цідокова [273]); 

літератури (О. Харіна [273]); англійської мови (А. Драгунова [77], 

І. Зеленецька [94], Л. Іванова [100], Є. Китманова [131], І. Самойленко 

[218]); словесності (Л. Телішевська [253]); теорія автоматичного 

управління (Н. Пакшина [178]); екологія (С. Лутковська [143]); російської 

мови (Т. Путій [206]); 

- використання квестів в позаурочній діяльності (Н. Ларіонова, В. Ларіонов 

[72]); 

- один із способів побудови сюжету в літературному творі (А. Борова [28], 

Я. Королькова [119], О. Тихомирова [256]).  

Необхідно відмітити, що слово «квест» у перекладі з англійської мови 

«quest» означає «пошук». У сучасному трактуванні цього поняття є декілька 

підходів. 
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По-перше, під квестом розуміють особливу комп’ютерну гру. У 70-х 

роках програміст Вільям Кроутер розробив програму «Colossal Cave 

Adventure» з текстовим інтерфейсом для ЕОМ марки PDP-10. Згідно з 

сюжетом головний герой повинен виконувати завдання, переміщуючись у 

великій печері Colossal Cave. Саме цю програму і вважають першим 

«прабатьком» квестів. У 1980 році у сфері комп’ютерних ігор з’являються 

ігри-квести, за сюжетом яких головний герой має дійти до кінця, виконуючи 

різні завдання, розшукуючи різні предмети та ін. У 90-х роках ці ігри були 

дуже популярні, зокрема в Росії та Україні, де за ними закріпився і став 

загальним ім'ям термін «квест» [262]. 

З появою ери комп’ютерних ігор квестом почали називати цікаві 

пригодницькі ігри, тому синонімами до слова «квест» є слова «гра» та 

«завдання» [257].  

 По-друге, під квестом розуміють сюжет літературного твору, у якому 

головному герою необхідно дійти до мети, виконуючи різні завдання або 

долаючи різні перешкоди [256]. Такий сюжет твору простежується від 

стародавньої міфології («Міф про 12 подвигів Геракла», «Міф про Персея» та 

ін.) до сучасних творів (Дж.Р.Р. Толкін «Володар перснів», Б. Акунін 

«Квест», О. Фомін «Хлібний квест», С. Деркач «Квест» та ін.). 

По-третє, квест визначається як сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, 

виконуючи те чи інше навчальне завдання (Я. Биховський [30], І. Новик 

[164], А. Федоров [150, с.108]). Варто зазначити, що згідно з тлумачним 

словником термінів понятійного апарату інформатизації освіти [211], сайт – 

це набір веб-сторінок, які становлять єдине ціле (присвячені якій-небудь 

одній тематиці або належать одному й тому ж автору), зазвичай розміщені на 

одному й тому ж сервері та мають одне й теж доменне ім'я, й пов'язані між 

собою перехресними посиланнями. Згідно вільної енциклопедії «Вікіпедія», 

сайт (від англ. Website: web – «павутина, мережа» і site – «місце», буквально 

«місце, сегмент, частина в мережі») – сукупність веб-сторінок, доступних у 

мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією [217]. Отже, 
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ми вважаємо, що в процесі реалізації квестів сайт (а також блог, Вікі тощо) є 

лише платформою, де розміщується основна інформація, необхідні ресурси, 

створені продукти тощо, а сам квест не доцільно ототожнювати із сайтом. 

Крім того, необхідно підкреслити, що визначення квесту як сайту суперечить 

тим квестам, які проводяться в реальному часі (на природі, території школи 

тощо).  

По-четверте, квест розуміється проблемним (або проектним) завданням 

з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси Інтернету (Е. Азімов [2], А. Бадарацький [12], 

Я. Дьячкова [84], О. Прядільнікова [203], А. Яковенко [292]). 

Зазначимо, що проблемне завдання – це практичне і/або теоретичне 

завдання, яке викликає пізнавальну потребу в новому невідомому знанні, 

слугує для найбільш ефективного виконання дії, що призводить до 

вирішення поставленої задачі, досягнення мети [148]. Аналізуючи науково-

педагогічну літературу та надане визначення, робимо висновок, що під час 

реалізації квестів учні виконують проблемні завдання, але не на всіх його 

етапах, тобто поняття квесту є набагато ширшим, ніж поняття проблемного 

завдання. 

 По-п’яте, квест деякими вченими визначається як орієнтована на 

вирішення проблеми діяльність (Н. Гончарова [55], К. Дяченко [168], 

Л. Крившенко [122], Н. Олійник [168], Л. Павлова [177], С. Спірідонова 

[248], О. Шевцова [283], О. Шульгіна [288]). 

Зауважимо, що відповідно до загальновизнаного розуміння діяльність – 

це активність людини, робота, заняття в якій-небудь галузі [215]. Термін 

«діяльність» вживається в декількох значеннях: сукупність результатів і 

наслідків (виробництво); процес подолання труднощів, як вирішення 

проблем, завдань, як засіб їх вирішення (праця); процес самозміни людини в 

ході зміни обставин свого життя (самодіяльність); спосіб ставлення до умов 

свого життя як діяння (практика). Застосування зазначеного терміну в 

характеристиці квесту, на нашу думку, можливе тільки в такому аспекті: у 
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процесі реалізації квесту всі його учасники виконують певний вид діяльності: 

інформаційну – сукупність процесів збору, аналізу, перетворення, зберігання, 

пошуку й поширення інформації; організаційну – практична діяльність по 

керівництву людьми/учнями, узгодженню їх спільних дій та управління 

ними; навчальну – спрямована на засвоєння теоретичних знань і способів 

діяльності в процесі вирішення навчальних завдань тощо. 

 По-шосте, під квестом (веб-квестом) розуміють особливу новітню 

освітню технологію (І. Албегова [3], О. Багузіна [12], О. Волкова [38], 

М. Гриневич [37], Н. Добровольська [74], С. Напалков [156], О. Осадчук 

[174], Н. Пакшина [178], О. Толмачьова [257; 259], Н. Фоміних [270]).  

 Так, у 1995 р. в Сан-Дієго викладачами Б. Доджом та Т. Марчем була 

розроблена концепція освітніх «веб-квестів», тобто квестів з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет. Веб-квест 

визначається ними як «орієнтовна діяльність, де практично вся інформація 

береться з мережі Інтернет». В концепції Б. Доджа та Т. Марча визначено, що 

квести призначені для розвитку в учнів та вчителів вміння аналізувати, 

синтезувати та оцінювати інформацію [302]. 

 Саме визначення квесту як особливої технології, на нашу думку, є 

найбільш коректним, таким, що не суперечить логіці наукового пізнання та 

дозволяє розкрити його сутнісні ознаки. 

Отже, технологія (від грец. techne – майстерність, мистецтво, logos – 

знання, вчення) – це сукупність методів, засобів і реалізації людьми 

конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних 

взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш 

однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності певного виду 

діяльності [2]. Під технологією розуміється упорядкована система дій, 

виконання яких призводить до гарантованого досягнення педагогічних цілей 

[134, с.142]. Таким чином, технологія відображає послідовність педагогічної 

діяльності, її логіку, і тому завжди представлена етапами діяльності, кожен з 

яких має свою мету.  
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Квест як педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель 

спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення 

навчального процесу з чітко визначеними цілями, діагностикою поточних та 

кінцевих результатів, яка має певні етапи з виокремленими процедурними 

характеристиками [85, с.906].  

Виходячи із загальних ознак педагогічної технології [22], квест 

передбачає чітку, послідовну педагогічну дидактичну розробку цілей 

навчання та виховання; структурування, впорядкування, ущільнення 

інформації, належної до засвоєння; комплексне застосування дидактичних, 

технічних і комп’ютерних засобів навчання та контролю; підсилення 

діагностичних функцій навчання; гарантованість досить високого рівня 

якості навчання. 

Зазначивши поняття «педагогічна технологія», перейдемо до розкриття 

характерних особливостей квестів. 

Квестами зарубіжні та вітчизняні вчителі користуються досить давно, 

не називаючи таку діяльність «квестом». Так, наприклад, Є. Полат в 

навчальному посібнику «Нові педагогічні та інформаційні технології в 

системі освіти» наводить приклад телекомунікаційного проекту Є. Роджерса 

«The noon observation project» [192]. Проект був розрахований на учнів 8-9 

класів, які мають деякі математичні навички. При цьому сам автор проекту 

зазначає, що сам він не математик, він не може запропонувати учням готовий 

алгоритм до поставленої ним задачі. Тому він вважає, що учні повинні 

самостійно знайти найбільш раціональні алгоритми вирішення проблеми 

шляхом «змагання» в кмітливості та творчості. В даному проекті присутні 

основні елементи квесту: сюжет, проблемне завдання, пошукова діяльність, 

змагання тощо. Сам Є. Полат визначає такий проект як діяльність учнів 

(навчальну, пізнавальну, дослідницьку, творчу, ігрову), яка організована на 

основі комп’ютерної телекомунікації. В таких проектах повинна бути 

загальна для всіх учнів проблема, вирішення якої направлене на досягнення 

результату [192]. 
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Педагогічною основою квестів О. Багузіна визначає філософію 

конструктивізму, де важливе не відтворення енциклопедичної реальності, а 

формування власного уявлення про неї. Теорія конструктивізму заснована на 

концепції Ж. Піаже, який зазначав, що навчання – це активний процес, в ході 

якого люди активно конструюють знання на основі власного досвіду [12, 

с.87]. 

У зв’язку тим, що з моменту виникнення терміну «квест» він 

асоціюється з грою, а також на основі аналізу сутності квестів вважаємо, що 

квест у першу чергу – це ігрова педагогічна технологія, яка, на думку 

М. Буланової-Топоркової, В. Кукушина, Г. Селевко та ін. має чітко 

поставлену мету навчання і відповідний педагогічний результат, що можна 

обґрунтувати, виділити в явному вигляді та охарактеризувати навчально-

пізнавальною спрямованістю. До структури гри як діяльності Г. Селевко 

включає постановку мети, планування, реалізацію мети, аналіз результатів. 

До структури гри як процесу входять ролі, які взяли на себе гравці; ігрові дії 

як засіб реалізації цих ролей; ігрове використання предметів, заміщення 

реальних речей ігровими; реальні відносини між гравцями; сюжет (зміст) – 

сфера діяльності, умовно відтворювана в грі [220, с.52].  

На відміну від інших педагогічних технологій, ігрові технології 

навчання відрізняються тим, що гра є звичною формою діяльності для 

людини будь-якого віку; вона є ефективним способом активізації 

пізнавальної, психічної діяльності; забезпечує формування необхідних, 

надпредметних знань, умінь; є багатофункціональною, її вплив на учня 

неможливо обмежити одним аспектом; реалізується як в індивідуальній, так і 

в груповій формі роботи; має відповідний педагогічний результат. 

Квест як ігрова технологія здійснюється за структурою ігрової 

діяльності і містить такі компоненти: спонукальний (потреби, мотиви, 

інтереси, що спонукають до участі), орієнтувальний (вибір засобів і способів 

ігрової діяльності), виконавчий (дії, операції, які надають можливості 
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реалізувати ігрову мету) та контрольно-оцінювальний (коригування та 

стимулювання активності в ігровій діяльності). 

На основі поданого аналізу під квестом розуміємо інноваційну 

педагогічну ігрову технологію, 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 роботу, що сприяє 

систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню та 

поданню у вигляді цілісної системи. 

В подальшій роботі використання термінів «квест» та «квест-

технологія» вважаємо синонімічним.  

На сьогоднішній день зарубіжні та вітчизняні освітяни активно 

використовують квест-технологію для вирішення багатьох освітніх проблем: 

активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення мотивації до навчання, 

розвитку мисленнєвих навичок тощо ([1; 3; 13; 14; 30; 41] та ін.). 

Сутність квесту полягає в тому, що його учасники (студенти, учні) 

повинні вирішити проблему, яка не має однозначного рішення, а надані 

джерела інформації підбираються таким чином, щоб проблема розглядалася з 

різних ракурсів, при цьому інформація в наданих джерелах не дає точної 

відповіді на поставлене питання. Учасники квесту повинні винести з усього 

запропонованого різноманіття текстового, графічного і відеоматеріалів 

необхідну інформацію і сформулювати свій власний висновок [286, с.38].  

За своєю сутністю веб-квест, як зазначають А. Статкевич, О. Фенчук 

[247], – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює 

пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її 

час, вчить їх самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблеми, 

залучаючи з цією метою знання з різних галузей, прогнозувати результати та 

можливі наслідки різних варіантів рішення, вміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки. Роль викладача у навчальному процесі суттєво 
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змінюється, він виступає як координатор з високим рівнем предметної, 

методичної та інфокомунікаційної компетенції. 

Незважаючи на багатоаспектні дослідження квестів, їх специфіку 

використання в навчальній (навчання учнів) та навчально-професійній 

діяльності (навчання студентів), на різних навчальних предметах з різних 

галузей знань, більшість педагогів-учених та практиків зазначають, і ми з 

цим повністю погоджуємося, що основними функціями квестів у 

навчальному процесі є такі: загальна мотиваційна – забезпечує мотивацію 

навчальної та пізнавальної діяльності учасників завдяки свободі творчості дії 

кожного у межах колективної праці, простим та прозорим (зрозумілим) 

критеріям оцінки; навчальна – насичує зміст навчальної дисципліни 

різноманітним матеріалом завдяки застосуванню інтернет-ресурсів 

відповідно до провідних дидактичних принципів (наочності, доступності, 

культуровідповідності, науковості, врахування вікових, індивідуальних 

особливостей учасників, актуальності та новини інформації); розвивальна – 

забезпечує розвиток пізнавальної, мисленнєвої діяльності, суб’єктної позиції 

учасників, їх комунікативної та інформаційної компетентності завдяки роботі 

у групі, умінь самопрезентації, загальної рефлексії тощо. 

Зарубіжні дослідники (J. Abbit [296], C. Maddux [303], N. Hockly [306], 

R. Zheng [308] та ін.) стверджують, що квести є ефективним засобом 

розвитку комунікативних якостей учнів, студентів, і навіть ті, хто до участі у 

квестах обирав індивідуальні форми роботи, із задоволенням брали участь у 

групових квестах і отримували позитивні враження від спільної праці. 

В науково-педагогічній літературі зустрічаються різні класифікації 

квестів. 

Так О. Шульгіна на основі аналізу типології проектів та квестів надає 

порівняльну таблицю типології [288, с.45]. За даною класифікацією квести 

бувають таких типів:  

1) домінуючий метод: наукове дослідження (його мета формулюється перед 

виконанням, має чітку структуру, «аутентичне завдання» (за Т. Марчем 
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[302]), передбачає обов’язковий аналіз результатів); творче завдання 

(структура обирається учнями самостійно, передбачає здійснення 

творчого завдання – створення відеороліка, вірша, пісні та ін.); компіляція 

(має обов’язковий сценарій, його метою є зацікавлення учнів, передбачає 

обговорення результатів, презентацію продукту);  

2) предметно-змістовний: предметний (присвячений єдиній проблемі, має 

чітку структуру, спрямований на отримання знань та умінь в однієї галузі; 

міжпредметний (інтегрує знання з різних галузей);  

3) характер координації: відкритий (викладач є рівноправним учасником: має 

свою роль, організує та координує діяльність учнів), прихований 

(викладач керує процесом дистанційно, може бути консультантом);  

4) характер контактів: груповий (проводиться у межах однієї групи, 

колективу), міжнародний (мультигруповий квест); 

5) тривалість: нетривалі (розрахований на 1-2 заняття) і тривалі квести 

(термін виконання – місяць і більше). 

На думку К. Чистякової, типологія квестів має здійснюватися за такими 

критеріями [279, с.20-21]: 

1) за ступенем реальності: реальні та віртуальні;  

2) за часом проведення: денні та нічні квести; 

3) за тривалістю: короткі, нетривалі і тривалі квести; 

4) за рівнем складності: елементарні (для новачків), просунуті, гіперскладні; 

5) за засобом пересування: пішохідні, автомобільні; 

6) за віком учасників: підліткові, молодіжні, універсальні. 

За цільовою спрямованістю С. Напалков виокремлює такі види квестів 

[158]: 

1) ігрові квести в більшості орієнтовані на учнів 5-6 класів та сприяють 

ознайомленню з певною сукупністю предметних знань або окремими, 

розрізненими предметними фактами. Метою ігрових квестів є захоплення 

учня цікавою грою і разом з тим ознайомлення його з новими предметними 

відомостями; 
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2) дослідницькі квести дозволяють здійснювати поглиблення вивчених 

учнями знань з предмета, вони можуть охоплювати зміст якої-небудь однієї 

навчальної проблеми, що носить вузький характер або, навпаки, задіяти 

знання з різних галузей навчального предмета; 

3) тематичні квести дозволяють вирішувати важливу задачу 

вдосконалення предметної підготовки школярів як завдання розвитку їх 

пізнавальної самостійності. 

У ході виконання своєї дисертаційної роботи О. Волкова розробила 

п’ятирівневу класифікацію завдань квестів [38, с.75]: 

1) перший рівень – репродуктивні завдання: представлення матеріалу 

інших авторів з певної теми з різноманітних джерел без самостійної їх 

обробки; складання зразків ділових листів, видів контрактів; представлення 

виставки національного одягу, архітектурних, культурних досягнень того чи 

іншого народу; 

2) другий рівень – репродуктивно-когнітивні завдання: виклад змісту 

вивченого матеріалу і подання на його основі в новому форматі (стаття, 

повідомлення, виступ перед аудиторією, віртуальна подорож); переконання, 

залучення на свою сторону опонентів або нейтрально налаштованих осіб; 

вислів з певної проблеми (глобалізація, кліматичне потепління, екологічна, 

економічна криза, запобігання світової термоядерної війни тощо) та 

прийняття рішення; об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів); 

3) третій рівень – когнітивні завдання: пошук, систематизація та аналіз 

інформації з певної професійної теми (збір даних міжнародно-фінансової 

діяльності, статистична звітність спільного підприємства); 

4) четвертий рівень – когнітивно-креативні завдання: розробка плану / 

проекту на основі заданих умов по певним пунктам (план-конспект, бізнес-

план, укладення ділового контракту); вивчення міжкультурних особливостей 

країни, мову якої досліджують; пошук відповіді на питання, що представляє 

собою незрозуміле, незвідане, незнайоме, загадкове, таємниче; 
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5) п'ятий рівень – креативні завдання: реалізація задуманого сценарію в 

різних жанрах (музична вистава, літературний вечір, демонстрація 

відеоролика, театралізована постановка) за певною темою; обґрунтування 

власної точки зору з певної проблеми. 

Автори освітніх веб-квестів Б. Додж та Т. Марч розробили 

класифікацію квестів за типом завдань відповідно до таксономії Блума [106; 

302]: 

1) переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з 

різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката; 

2) планування та проектування – розробка плану або проекту на основі 

заданих умов; 

3) самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості; 

4) компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних 

джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, 

капсули часу, капсули культури; 

5) творче завдання – творча робота в певному жанрі (створення п'єси, вірша, 

пісні, відеоролика); 

6) аналітична задача – пошук і систематизація інформації; 

7) детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі 

суперечливих фактів; 

8) досягнення консенсусу – вироблення рішення гострої проблеми; 

9) оцінка – обґрунтування певної точки зору; 

10) журналістське розслідування – об'єктивний виклад інформації (поділ 

думок і фактів); 

11) переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально 

налаштованих осіб; 

12) наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на 

основі унікальних он-лайн джерел. 

На підставі здійсненого вивчення науково-педагогічної літератури 

(О. Багузіна [12], О. Волкова [38], Г. Воробйов [41], Б. Додж [302], 
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С. Напалков [158], Г. Шаматонова [281] О. Шульгіна [288] та інші), 

прикладів квестів, представимо авторську узагальнюючу класифікацію 

квестів за різноманітними системними та інструментально-значущими 

ознаками. 

Отже, навчальні квести нами класифіковані на: 

 1. За формою проведення: 

а) комп’ютерні ігри – один з основних жанрів комп'ютерних ігор, що 

представляє собою інтерактивну історію з головним героєм, при цьому 

найважливішими елементами гри є власне розповідь (сюжет) і обстеження 

світу, а ключову роль в ігровому процесі відіграють рішення головоломок і 

завдань, що вимагають від гравця розумових зусиль; 

б) веб-квести – спрямовані на пошук і аналіз веб-ресурсів та створення 

веб-продукту (сайт, блог тощо) [302], серед яких відрізняються: 

- веб-квест за типом «методу проектів» – простежуються основні етапи 

методу проектів: всі учасники об’єднуються в групи (дослідники, 

дизайнери, літератори тощо); кожна група отримує своє проблемне 

завдання, а також набір веб-ресурсів, з якими вони будуть працювати; 

кожна група, виконуючи завдання, повинна створити новий веб-продукт 

(веб-сайт, блог, віртуальний словник тощо). Основний акцент у такому 

виді веб-квесту – вирішення проблемного питання/завдання за допомогою 

аналізу веб-ресурсів та створення нового веб-продукту. 

- веб-квест за типом «змагання» – вчитель створює цікавий сюжет; учні 

(індивідуально або колективно, згідно сюжету) проходять завдання 

(пошук інформації, розкриття таємниці тощо); всі завдання виконуються 

для отримання мети (відгадати пароль, знайти скарби тощо). Основний 

акцент у такому виді веб-квесту – пошук відповідей за допомогою аналізу 

Інтернет-джерел. 

в) QR-квести – спрямовані на використання QR-кодів (двовимірний 

штрих-код); 
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г) медіа квести – спрямовані на пошук і аналіз медіа ресурсів (до такого 

виду квестів можна віднести фото/відео квести); 

д) квести на природі (вулиці, парках тощо); 

е) city-квести – командні квести, що проводяться в парках, торгових 

центрах, метро та ін., в окремих районах міста або в місті в цілому; 

ж) комбіновані. 

 2. За режимом проведення: в реальному режимі, у віртуальному 

режимі, у комбінованому режимі. 

 3. За терміном реалізації: короткострокові, розраховані на 

поглиблення знань та їх інтеграцію (1-3 заняття); довгострокові – 

поглиблення і перетворення знань (семестр або навчальний рік).  

 4. За формою роботи: групові, індивідуальні. 

 5. За предметним змістом: моноквест, міжпредметний. 

 6. За структурою сюжетів: лінійні, нелінійні, кільцеві. 

 7. За інформаційним освітнім середовищем: традиційне, віртуальне. 

 8. За технічною платформою: віртуальні щоденники та журнали, 

сайти, форуми, Вікі-сторінки, Google-групи, соціальні мережі. 

 9. За домінувальною діяльністю учнів: дослідницький, інформаційний, 

творчий, пошуковий, ігровий, рольовий, тематичний. 

 10. За характером контактів: учні одного класу чи школи, учні одного 

району, учні однієї країни, учні з різних країн. 

 11. За рівнем складності завдань: репродуктивні, репродуктивно-

когнітивні, когнітивні, когнітивно-креативні, креативні.  

 12. За типом завдань: переказ, планування та проектування, 

самопізнання, компіляція, творче завдання, аналітична задача, детектив, 

головоломка, таємнича історія, досягнення консенсусу, оцінка, журналістське 

розслідування, переконання, наукові дослідження. 

Велика різноманітність квестів, яка була зазначена вище, вимагає 

визначення єдиної структури, що забезпечить їх технологічність. 
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Так, Л. Крившенко зазначає, що до вимог, які висуваються до 

освітнього квесту, можна віднести: чіткі методичні рекомендації по 

організації діяльності учасників; грамотно сформульовані задачі та чітко 

визначені цілі; порядок організації самостійної роботи учнів у ході 

виконання веб-квесту; список інформаційних ресурсів (з анотацією), 

необхідних для виконання завдань; критерії та параметри оцінки; чітко 

сформульовані вимоги до кінцевого проекту [122]. 

В рамках самостійної діяльності при роботі над завданням квесту 

необхідно чітко визначити план і підсумковий результат самостійної 

діяльності учасників, а також способи управління цією діяльністю при роботі 

з інформацією, а саме: задати серію запитань, на які потрібно знайти 

відповіді в процесі роботи з ресурсами Інтернету; чітко окреслити проблему, 

яку потрібно вирішити; визначити позицію, яка повинна бути захищена за 

допомогою обраної учасником стратегії; вказати форму звіту після переробки 

зібраної інформації [289, с.165]. 

Здійснене дослідження наукових джерел показав, що існують різні 

підходи до визначення структури квестів.  

Так, за думкою Б. Доджа [302], для досягнення поставленої освітньої 

мети квест повинен розпочинатись зі вступу, в якому необхідно відобразити 

тему, описати головні ролі, план роботи, організаційні моменти та ін. Далі 

йде основне проблемне завдання та/або запитання, на яке учасники квесту 

повинні знайти відповідь. Важливим моментом, особливо у веб-квестах, є 

створення анотованого списку інформаційних ресурсів, які можна 

використати під час роботи. Далі необхідно описати всі основні етапи 

роботи, після чого квест завершується оцінюванням та висновком про 

отримані результати. Б. Доджом створена схема-алгоритм, за якою вчителі 

мають створювати квести [297]. В схемі представлені основні кроки  

створення якісної розробки квесту, а також певні рекомендації (рис. 1.1). 
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Як зазначають О. Козлова та Т. Сакова, робота над квестом включає 

три етапи, які і зумовлюють його структуру [112]:  

1) початковий, зміст якого передбачає постановку викладачем завдань для 

учнів-учасників квесту;  

2) рольовий – забезпечує виконання учнями певних рольових завдань 

(пошукових, дослідницьких та ін.); 
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вибраною темою 

 

Якщо ви 

знайшли те, 

що вам 

потрібно? 

Використайте 

знайдений 

приклад 

 

Кінець 

Так

к 

Ні Якщо 

необхідні 

невеличкі 

зміни? 

Так 

Зробіть ці зміни та 

використайте 

приклад 

 

Якщо 

необхідні 

великі зміни 

або приклади 

не за вибраною 

темою? 
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Отримати дозвіл від 

автора квесту 
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(зберегти) приклад 

квесту 

 

Змініть приклад на 

свій розсуд 

 

Оцініть свій 

створений продукт 

 

Публікація 
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основних розділів 

квесту 

 

Рис. 1.1. Алгоритм якісної розробки квесту за Б. Доджом 



30 

 

3) заключний – оцінювання та обговорення результатів.  

У своїх наукових працях О. Шульгіна представляє розроблений 

алгоритм, який включає не тільки загальноприйняті етапи і послідовність 

кроків в організації діяльності учасників квесту, але також і підготовчий етап 

для викладача, під час якого відбувається відбір та структурування 

проблемних ситуацій у відповідності до тематичних компонентів, підбір 

ресурсів мережі Інтернет у відповідності з певними завданнями квесту, 

визначення термінів, форм та оформлення результатів та ін. [289, с.166].  

Отже, здійснений огляд науково-педагогічної літератури дозволяє 

стверджувати, що структура квесту відповідає загальним етапам діяльності 

людини, яка за видовими ознаками відповідає структурі учнівської 

(навчальної) та педагогічної діяльностей. Відтак, етапами квесту є такі: 

організаційно-підготовчий, змістовий (етап реалізації) та результативний 

(табл. 1.1). 

Необхідно зазначити, що в залежності від предмету, цілей квесту, віку 

учнів, типу квесту, тривалості та ін., зміст етапів квесту може змінюватись та 

доповнюватись. Так, наприклад, для проведення «живих» квестів 

обов’язковою є розробка правил поведінки на природі та ознайомлення учнів 

із технікою безпеки.  

Важливим етапом у створенні квесту і вимогою до квесту як навчальної 

технології є розробка детальних критеріїв оцінювання як учнівської 

діяльності, так і створених ними продуктів. Квест є комплексним завданням, 

тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, 

орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення 

результату [89].  

Так, Л. Желізняк розбиває критерії оцінювання на такі: розуміння 

завдання (адекватне завданню включення матеріалу, велика кількість джерел 

інформації, здійснений аналіз та оцінка отриманої інформації), виконання 

завдання (аргументованість висновків, достовірність джерел інформації), 

результат роботи (чітке і логічне представлення інформації, критичний аналіз 
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і оцінка матеріалу, визначеність позиції) та творчий підхід (різноманітність 

підходів до вирішення проблеми, яскраво індивідуальний характер 

виконаних завдань) [89]. 

 

Таблиця 1.1 

Етапи створення та реалізації квесту 

Етап квесту Складові  

Організаційно-

підготовчий етап 

 

- Визначення навчальних потреб учнів 

- Визначення теми, мети квесту, типу квесту 

- Формулювання сюжету та завдань 

- Опис головних ролей учасників 

- Складання плану роботи 

- Визначення термінів реалізації квесту 

- Розробка та створення додаткових необхідних документів 

(пам’ятки, рекомендації тощо) 

- Розробка питань для вхідного та вихідного опитування  

(визначення потреб учнів, визначення знань з обраної теми, 

визначення отриманих знань, рефлексія тощо) 

- Розробка критеріїв оцінювання діяльності учнів 

- Підготовка списку інформаційних джерел 

- Підготовка та заповнення платформи для реалізації квесту 

Змістовий етап 

(етап реалізації) 

 

- Ознайомлення учнів із сюжетом, основними питаннями, 

оргмоментами тощо 

- Проведення та аналіз вхідного опитування 

- Корегування сюжету та завдань квесту за результатами 

опитування (у разі потреби) 

- Об’єднання учнів у групи (за потребою) та розподіл завдань 

- Ознайомлення учнів з платформою для реалізації квесту 

- Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання 

- Проведення консультацій для учнів під час реалізації квесту 

- Супровід проходження учнями квесту 

- Перевірка та оцінювання проміжних етапів 

Результативний 

етап 

 

- Оцінювання діяльності учнів за розробленими критеріями 

- Представлення результату діяльності учнів 

- Проведення та аналіз вихідного опитування 

- Формулювання висновків 

- Рефлексія результатів квесту 

 

Згідно з Б. Доджом, оптимальною є кількість від 4 до 8 критеріїв 

виконання квесту, які можуть включати оцінку таких аспектів: дослідної та 

творчої роботи, якості аргументації, оригінальності роботи, навичок роботи в 

мікрогрупі, усного виступу, мультимедійної презентації, письмового тексту 

тощо [302]. 
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За А. Статкевич та О. Фенчук основними критеріями оцінювання 

виконання квесту є такі: пошукова робота (чітке розуміння поставленого 

завдання, достатня кількість джерел для підготовки); опрацювання та 

систематизація матеріалу (аргументованість висновків, вірне цитування 

джерел, їх достовірність); результативність виконаного проекту (здійснення 

аналізу та оцінки матеріалу, вираженість власної позиції); трансформація та 

імплементація проекту (творчий характер виконання завдань) [247].  

М. Кадемія пропонує оцінювати роботи у квестах за такими 

напрямами: зміст (розуміння завдання, повнота розкриття теми, виклад 

аспектів теми, виклад стратегії розв’язання проблеми, логіки викладу 

матеріалу, узгодження роботи в групі, розподіл ролей у групі, самостійна 

робота в групах); оформлення роботи (граматичне та стилістичне 

оформлення роботи); захист роботи (якість доповіді, обсяг та якість знань з 

теми, культура мови, ділові та вольові якості доповідача) [106, с.56]. Авторка 

зазначає, що для створення бланка оцінки необхідно сформулювати найбільш 

значущі критерії оцінки, критерії мають бути адекватні типу завдання, цілям 

і видам діяльності та враховувати досягнення заявленої мети; якість 

виконання роботи та процесу виконання роботи; зміст; складність завдання; 

визначити шкалу оцінки, наприклад, трьох-, чотирьох- п’ятибальна; 

підготувати опис параметрів оцінки, необхідно починати з опису ідеального 

варіанту виконання завдання, а потім переходити до опису можливих 

недоліків виконання роботи за кожним із критеріїв [106, с.56-57]. 

На думку С. Іць, критерії оцінки роботи у квесті мають відповідати 

критеріям оцінювання творчих робіт, а саме [104, с.7-8]: естетичність та 

актуальність – як інформація, представлена в проектах, співвідноситься з 

основною ідеєю; доступність – наскільки доступна для розуміння й 

сприйняття основна ідея творчої роботи; форма подання – оригінальність 

творчого підходу, використання нових, переконливих форм і методів; 

ефективність впливу – наскільки проект зацікавлює, емоційно захоплює 
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аудиторію; технічність – виконання технічних вимог, пред'явлених до 

роботи; завершеність проекту. 

Крім оцінювання учнівської діяльності під час роботи з квестом, 

спеціалісти з даної області надають критерії оцінювання самого квесту. Так, 

в статті «WebQuests in Social Studies Education» подані критерії оцінювання, 

які пройшли декілька модифікацій: оригінал: Б. Додж; модифіковано у 2002 р 

Д. Зунал (D. Sunal) та В. Двайер (V. Dwyer), модифіковано далі Х. Дейвіс 

(H. Davis) [306]. У цих критеріях розглядаються: супровід пошукового 

процесу (рівень пошукової діяльності учнів, її рефлексивність); 

формулювання ключового (основного) запитання квесту (рівень таксономії 

Блума); загальне візуальне подання (якість графічних елементів); 

відповідність завдань квесту навчальним цілям програм та стандартів 

(міжпредеметність завдань), відповідність віку учнів; можливість залучення 

учнів до створення сценарію і виконання завдань; якість наданих джерел 

(різноманітність джерел інформації) тощо. 

Здійснений аналіз наукових джерел дозволив розробити загальні 

авторські критерії квесту, які містять:  

1) критерії оцінювання діяльності учнів під час реалізації освітнього квесту 

(пошукова діяльність, виконання та розуміння завдання, творчій підхід та 

інше) (Додаток А);  

2) критерії оцінювання творчих робіт учнів (хмари слів, карти знань, 

відеоролики, віртуальні плакати та інше) (Додаток Б); 

3) критерії самооцінки вчителем власної розробки квесту, які мають на меті 

допомогти йому у визначенні якості розробленого навчального квесту 

(Додаток В).  

Отже, здійснений теоретичний аналіз наукових праць щодо 

особливостей сучасної квест-технології, а також власний досвід розробки та 

реалізації освітніх квестів дозволяє стверджувати, що впровадження квест-

технології в освітній процес відповідає найсучаснішим вимогам організації 

освітнього середовища, оскільки: процес навчання орієнтовано на 
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самостійність учасника; функції вчителя трансформуються у функції 

тьютора, фасилітатора; збільшується час спілкування з вчителем; 

здійснюється розвиток мислення та перехід від пасивного отримання знань 

до діяльності; інформаційно-навчальне середовище перетворюється у 

відкриту систему, що постійно збагачується новими джерелами інформації, 

можливостями обробки, зберігання та представлення; інформаційні 

технології більш активно залучаються до навчального процесу; відбувається 

формування і розвиток здатностей школярів до самостійного пошуку, збору, 

аналізу і представленню в тому чи іншому вигляді інформації; відбувається 

розвиток загальнонавчальних і професійних умінь та навичок учнів, 

поглиблення їх знань із профільних предметів. 

Залучення учнів до участі у квестах підвищує мотивацію до навчання, 

адже звертання до дійсно цікавих для учнів проблем, створення умов 

самореалізації та самоствердження в близькому для них середовищі, вірно 

сформульовані теми та завдання квестів допомагають розвитку мотивації 

учнів до навчання ([41, с.123], [143, с.269]). 

Позитивне ставлення учнів до участі у квестах підтвердив і власний 

авторський досвід роботи. Так, у 2012 році був розроблений та проведений 

обласний квест для учнів «ІнфоСтратегія» (рис.1.2). Участь у ньому взяли 

більше 200 учнів 9-11 класів Запорізького регіону (Додаток Д).  

Завдяки ігровій формі проведення заходу та бажанню отримати 

головний подарунок учні «поринули» у гру-змагання, навчились працювати з 

сервісами Веб 2.0: плєйкасти, 3-D панорами, геосервіси, відеосервіси. В 

процесі пошуку інформації учні знайомились з історією фотографії та 

відомих фотографів, відправились у віртуальну подорож різними країнами, 

познайомились з творчістю Д. П. Макка ртні, поцікавились історією відомої 

картини Антоніса ван Дейка «Марія Стюарт та Вільгельм Оранський» та 

багато іншого. 
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Рис.1.2. Скриншот веб-квесту «ІнфоСтратегія» для учнів  

 

Цей квест спонукав учнів до самостійного пошуку інформації та 

опанування нових вмінь, адже вказані сервіси не вивчаються на уроках 

інформатики, а працювати в мережі Інтернет учні можуть лише в соціальних 

сервісах. Бажання виграти примусило їх відгадувати завдання, вивчати 

сервіси та створювати творчі продукти. Крім того, як зазначили самі 

учасники, до гри вони залучали своїх батьків, друзів, вчителів, що позитивно 

впливає на розвиток соціальної та комунікативної компетентностей. 

В ході обговорення результатів квесту учні відмітили загальне 

позитивне ставлення до участі у таких заходах. Деякі учасники отримали 100 

балів за всі завдання, але, як вони зазначили, це було складно, у зв’язку з тим, 

що на уроках шкільної інформатики вони не займаються ускладненим 

пошуком та аналізом інформації в Інтернеті. Це свідчить про те, що такі 

заходи спонукають учнів до удосконалення пошукових навичок, які будуть 

їм у нагоді в майбутньому.  

Ще одним прикладом зацікавленості учнів до участі у квестах може 

слугувати шкільний бінарний квест «Zaporizhzhia in Faces» (Додаток Ж), 

який був реалізований для учнів 9-11 класів на базі Запорізької 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум». 
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Розробниками квесту є авторка дисертаційної роботи та вчитель англійської 

мови Н. Гутарук [64].  

Цей квест демонструє яскравий приклад поєднання різних шкільних 

предметів, у даному випадку акцент був зроблений на історії рідного краю, 

інформатики, англійській мові та медіакультурі. Виконання завдань 

відбувалось у три етапи: за допомогою різних можливостей мережі Інтернет 

необхідно з’ясувати «закодоване» місце у м. Запоріжжя; поїхати на знайдене 

місце та виконати творче завдання: зробити фоторепортаж або відеозамітку, 

написати замітку, есе, відгук та ін.; оформити творче завдання та відправити 

організаторам квесту.  

Аналіз вихідного опитування квесту показав, що такий вид навчання 

сподобався учням (100%). На запитання «Чи користувались ви допомогою 

дорослих?» більшість учнів відповіли «Ні» (71%). На запитання «Чи хотіли б 

ви і надали приймати участь у квестах?» учні одноголосно відповіли «Так» 

(100%).  

Рольова гра-квест дала можливість поглянути на рідне місто очима 

туристів, зацікавлених та небайдужих, адже найчастотнішою причиною 

вивчення іноземних мов є можливість вільно почувати себе за кордоном та 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, маючи доступ до 

найновішої інформації. Квест створив можливість перетворити «статичні» 

знання на практичні навички та збільшити готовність учнів до 

безпосереднього мовного контакту. Розширення кругозору учасників квесту 

та групові форми творчої роботи дали можливість учням наблизитися до 

такої категорії мовців як «quick thinkers», тобто тієї категорії, яка спокійно 

користується різноманітними мовними кліше у спонтанному мовленні, не 

витрачаючи багато часу на дослівний переклад, а роблячи акцент на передачі 

основної думки. До важливих переваг даного виду роботи також відноситься 

можливість «винести» процес пізнання із навчального класу та формату 

звичайного уроку.  
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Розвивальний вплив квест-технології розкривається, на нашу думку, і з 

позиції положень таксономії розумової діяльності учня Б. Блума. 

Так, у 1956 р. професор Чикагського університету Б. Блум 

запропонував багаторівневу структуру розумової діяльності учнів [299]. Для 

визначення рівня розвитку в учнів навичок творчого і критичного мислення 

Б. Блум виділив 6 рівнів мислення. На першому, базовому, рівні знаходяться 

знання, а вище – послідовно розуміння, використання, аналіз, синтез та 

оцінювання фактів і інформації та їх застосування для розв’язування завдань 

реального життя та у навчальній діяльності. Б. Додж пропонує 

використовувати квести для розвитку навичок мислення вищих рівнів: 

аналіз, синтез та оцінювання (рис.1.3).  

 

 

Рис.1.3. Роль квестів у таксономії Блума 

 

За думкою Б. Доджа, завдання є найважливішим елементом у квесті. 

Вірно розроблене завдання повинно допомогти розвивати навички мислення 

вищих рівнів.  

На відомому блозі «Who we are» автор статті «How Serious Games Fit 

With Blooms Taxonomy» представляє зв'язок таксономії Блума з грою. Автор 

зазначає, що серйозну гру від звичайної відрізняє наявність реальної 

проблеми. Якщо вчитель бажає лише розширити знання учня, то необхідно 

створювати гру для рівня «знання / knowledge», але якщо вчитель бажає піти 

далі, то він повинен створювати гру для рівнів «аналіз / analysis», «синтез / 

synthesis», «оцінювання / evaluation» [304; 304]. 
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Необхідно зазначити, що квест-технологію можна використовувати на 

різних навчальних предметах, а також на різних етапах вивчення шкільного 

матеріалу (нова тема, закріплення тощо). В залежності від типу, мети квесту, 

поставлених завдань, віку учнів, до реалізації квесту можна підключити 

інформаційно-комунікаційні технології. Наприклад, пошук відповідей 

робити з використанням глобальної мережі Інтернет, дослідницьку роботу 

виконувати на основі аналізу наукових статей електронних видань, творчі 

роботи створювати за допомогою сучасних сервісів Веб 2.0. Крім цього, 

учням можна запропонувати різні ролі: фотограф, режисер, розробник сайту, 

журналіст з відповідним використанням відео та фото апаратури, мобільних 

телефонів тощо. Як результат пошукової діяльності учні можуть створювати 

сайти, блоги, Вікі-проекти, розробляти віртуальні екскурсії та газети, 

створювати фільми та анімації тощо.  

Все частіше в науковій літературі можна зустріти дослідження 

розвитку критичного мислення за допомогою квест-технології.  

Необхідно зазначити, що в науково-педагогічній літературі наведено 

багато визначень критичного мислення, які відображають різні його аспекти. 

Деякі вчені розглядають критичне мислення як систему суджень, яка 

використовується для аналізу речей і подій з формулюванням обґрунтованих 

висновків і дозволяє виносити обгрунтовані оцінки, інтерпретації, а також 

коректно застосовувати отримані результати до ситуацій і проблем. При 

такому розумінні критичне мислення включає як здібності (уміння), так і 

схильності (схильності) [36]. В. Болотов зазначає: «критичне мислення 

позначає не негативність суджень, а розумний розгляд різноманітності 

підходів і філософій, з тим, щоб виносити обґрунтовані судження і рішення» 

[25, с. 67-73]. На думку О. Федорова, критичне мислення є складним 

рефлексивним процесом мислення, який включає асоціативне сприйняття, 

синтез, аналіз та оцінку механізмів функціонування медіа в соціумі і 

вступників до людини через засоби масової комунікації медіатекстів 

(інформації / повідомлень) [267, c. 63]. 
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Поєднання таксономії розумової діяльності учнів, етапів технології 

розвитку критичного мислення та етапів квест-технології подані у табл. 1.2 

[161]. 

Таблиця 1.2 

Взаємозалежність етапів розумової діяльності учнів, етапів 

технології розвитку критичного мислення та етапів квест-технології 

Таксономія розумової 

діяльності учнів 

Блума 

Етапи технології розвитку 

критичного мислення (за 

Д. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл) 

Етапи квест-технології  

Знання 1 етап: «Виклик» Організаційно-підготовчий 

Розуміння 

Використання 

Аналіз 

2 етап: «Осмислення змісту» Змістовний 

Оцінювання 

Синтез 

3 етап: «Рефлексія» Результативний 

 

Дійсно, при реалізації квесту можна використати багато прийомів 

розвитку критичного мислення: робота в групах, написання листів, 

проведення дискусій, ведення журналів тощо. 

Отже, вивчення науково-педагогічної літератури та авторський досвід 

створення і реалізації навчальних квестів показали, що використання квест-

технології забезпечує вирішення багатьох освітніх проблем.  

Здійснений аналіз наукової літератури, ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом (О. Багузіна [12], О. Волкова [38], О. Гапеєва [46], 

Д. Грабчак [56] та ін.) бесіди з вчителями, які вже реалізовували квести, а 

також наш власний досвід показує, що квести мають в більшості позитивні 

характеристики, але є декілька особливостей, які необхідно враховувати. 

По-перше, це значний час перебування учнів за комп'ютером при 

впровадженні веб-квестів, що може негативно відображатись на їх 

психофізіологічному стані при недотриманні відповідних психогігієнічних 

вимог, відносно застарілої техніки. 

По-друге, це неможливість захисту учнів від небезпек в Інтернеті при 

впровадженні веб-квестів. 
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По-третє, це велика інформаційна насиченість роботи у квесті, яка 

вимагає значної психічної стійкості та може викликати в учнів психологічний 

дискомфорт. 

По-четверте, це ймовірні негативні переживання учнів у ситуації 

програшу при впровадженні квесту-змагання, що зумовлено не тільки 

психологічним ефектом очікування, але і надмірною емоційністю сюжету 

квесту. Крім того, психологічні складнощі групової роботи. 

По-п’яте, це можливі фізичні травми при проведенні живих квестів. 

По-шосте, це проблема професійної готовності педагога до розробки та 

впровадження квестів. Саме проблеми викладацького корпусу, на думку 

багатьох учених та практиків, є найбільш значущими. Серед них можна 

виділити такі: складність розуміння методичних питань, некваліфіковане 

володіння комп'ютерною технікою, незацікавленість в нових формах роботи 

тощо, епізодичне включення квест-технології та інші [38, с.79-80]. 

Як зазначає О. Волкова, шкідливий вплив на організм дитини (зір, слух, 

постава тощо) може компенсуватися можливістю розвитку розумових 

процесів тих, кого навчають, і їх реалізацією в конкретній діяльності при 

розумному використанні часу, відведеного на роботу з інформаційними 

ресурсами. А результативність загальної роботи, яка безпосередньо залежить 

від індивідуального внеску кожного учасника, а також від ступеня його 

компетентності, покривається встановленням чітких функцій індивідуальної 

відповідальності [38, с.81].  

Всіх цих негативних особливостей можна уникнути при впровадженні 

продуманого, організаційно вірного квесту. Тому для створення та 

використання ефективного квесту висуваються особливі вимоги до сучасного 

вчителя-практика. Вчитель повинен володіти багатьма вміннями та 

навичками для реалізації квесту в освітньому процесі.  

Як зауважив А. Бадарацький, вчитель, який створює квест, повинен 

мати високий рівень предметної, методичної та інфокомунікаційної 

компетенції [12]. 
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На підставі здійсненного в роботі аналізу науково-педагогічних праць 

щодо сутності квест-технології та її особливостей встановлено, що 

використання квест-технології в освітньому процесі висуває нові вимоги до 

вчителя:  

 1) наявність мотивації до використання квест-технології: 

а) внутрішній інтерес до використання квест-технології в своїй діяльності; 

б) розуміння необхідності впровадження сучасних технологій в освітній 

процес; 

в) внутрішня спрямованість на саморозвиток та самовдосконалення; 

г) розуміння необхідності стимулювання процесів саморозвитку та 

самовдосконалення вихованців засобами сучасних технологій; 

 2) академічні здібності:  

а) знання про суть і специфіку квест-технології; 

б) знання про можливість застосовування квест-технології у власній 

професійній діяльності;  

в) фахові знання з навчального предмету; 

г) знання про принципи користування комп'ютерною технікою та 

необхідного програмного забезпечення; 

 3) дидактичні здібності:  

а) вміння будувати цікавий ігровий сюжет; 

б) вміння формулювати пошуково-творчі завдання;  

в) вміння створювати детальні критерії оцінювання; 

г) вміння створювати додаткові документи для реалізації квесту; 

д) вміння поєднати предметний матеріал з використанням сучасних 

Інтернет-сервісів; 

 4) особистісні якості: 

а) вміння стимулювати розвиток пізнавально-пошукових інтересів учнів; 

б) вміння залучити учнів до роботи в квесті; 

в) творчість та креативність; 

г) активність; 
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д) здатність оцінити результат реалізації квесту та досяжність цілей.  

На сьогоднішній день велика увага в освітньому процесі приділяється 

упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій [31; 189; 257; 279]. 

Тому найчастіше створюються та використовуються квести (веб-квести, QR-

квести та ін.) з використанням різних сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (навігатори, моб.телефони та ін.) та мережі 

Інтернет (сервіси Веб 2.0, засоби спілкування, пошукові системи та ін.). Для 

використання цих квестів у вчителя повинні бути розвинені навички роботи з 

інформаційно-комунікаційними технологіями, а саме: 

а) створення платформи для проведення веб-квесту (блоги / сайти / Вікі); 

б) використання сервісів Веб 2.0 для побудови квесту (створення анкет, 

розміщення інструкцій в мережі Інтернет та інше); 

в) використання сервісів Веб 2.0 в завданнях квесту як творчий елемент; 

г) створення анотованого, безпечного списку Інтернет-джерел; 

д) використання засобів комунікації: e-mail, skype, viber та інше.  

Отже, можна констатувати про усвідомлену потребу як педагогічною 

наукою та освітянською практикою в цілеспрямованій, спеціально 

організованій професійній підготовці вчителя до використання квест-

технології, результатом якої є відповідна сформована професійна готовність. 

 

1.2. Зміст готовності вчителів до використання квест-технології у 

професійній діяльності 

 

У сучасному світі педагоги мають розв’язати складне завдання: крім 

знання інноваційних методик із фахового предмета, навчитися мистецтва 

виховної роботи, оволодіти новими технологіями комунікативної взаємодії з 

учасниками навчально-виховного процесу [276, с.34-35]. Це потребує 

готовності вчителя до серйозної роботи над собою, професійними і 

комунікативними вміннями, виробленням та вдосконаленням власних 

ціннісних орієнтирів, оволодінням новими інноваційними і інтерактивними 
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технологіями проведення занять: іграми, майстер-класами, тренінгами, бути 

тьютором та фасилітатором тощо.  

Феномен «готовності» давно став предметом наукових інтересів 

педагогіки та психології. Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, 

що перші фундаментальні дослідження проблеми готовності особистості до 

діяльності здійснювали такі видатні психологи, як К. Дурай-Новаковська 

[82], М. Д’яченко [83], Л. Кандибович [83], Н. Левітов [135], 

А. Прангашвілі [196], Д. Узнадзе [264], та ін. 

Дефініція готовності в педагогічній науці досліджується в контексті 

конкретного виду, форми або якості діяльності, зокрема, як готовність до 

інноваційної діяльності, до роботи з обдарованими учнями, до самоосвіти, 

готовність до самостійної діяльності, готовність до творчої діяльності, 

готовність до професійної діяльності. 

В педагогічній та психологічній науках існують різні підходи до 

визначення готовності. 

По-перше, особистісний підхід, в якому готовність розглядається як 

особистісне утворення, що забезпечує ефективність діяльності, а саме як: 

1) властивість і якість особистості (М. Дяченко, Л. Кандибович [83]); 

2) прояв певних здібностей (Б. Ананьєв [3], В. Крутецький [132]); 

3) спектр професійних здібностей (В. Якуніна [293]);  

4) динамічну структуру, яка включає в себе мотиваційні, пізнавальні, 

емоційні, вольові характеристики (В. Дружинін [79]). 

5) стійку характеристику особистості (Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна [126]). 

По-друге, функціональний підхід, в якому готовність визначається як 

певний психічний стан, що забезпечує успішність виконання професійних 

завдань. Таке розуміння готовності дозволило вченим розглянути її численні 

форми, як:  

1) установу (Д. Узнадзе [264], О. Прангвішвілі [196], С. Рубінштейн [214]);  

2) передстартовий стан в спорті (А. Пуні [202]); 
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3) пильність і готовність до екстремальних ситуацій (В. Пушкін, Л. Нерсесян 

[160]); 

4) як тимчасову готовність і працездатність (Н. Левітов [135]). 

По-третє, особистісно-діяльнісний підхід, автори якого поєднали 

положення особистісного та функціонального підходів та відзначили, що 

поняття «готовність» не можна зводити тільки до забезпечення «настрою» на 

діяльність або до набору професійних умінь і навичок, або до психічного 

стану (О. Селезньова [221], С. Максименко [147], О. Михайлов [153] та ін.), 

що готовність є цілісним феноменом, який включає різні компоненти: знання 

та вміння, а також особистісні якості, здібності, цінності провідної 

діяльності. 

Розглядаючи поняття «готовність до педагогічної діяльності», варто 

відзначити, що більшість науковців виходять з положень третього, 

особистіно-діяльнісного підходу. Отже, вона розуміється як складне явище, 

що містить у собі як функціональні, діяльнісні, так і особистісні компоненти. 

Так, на думку В. Сластьоніна, готовність особистості до педагогічної 

діяльності є передусім сукупністю якостей, що забезпечують її успішність у 

виконанні професійно-педагогічних функцій. Серед основних характеристик 

готовності до педагогічної діяльності вчений, окрім системи професійних 

знань, виокремлює здатність до ідентифікації себе з іншими або перцептивну 

здібність, психологічний стан, що відображає динамізм особистості, 

багатство її внутрішньої енергії, волю, ініціативність та ін., емоційну 

стійкість, професійно-педагогічне мислення, тощо [225, с. 79]. 

Згідно з Р. Сунгатулліною, готовність вчителя до діяльності є 

інтегративним професійно-особистісним феноменом, що включає в себе 

систему специфічних якостей, знань і умінь педагога [250]. 

Готовність учителя до професійної діяльності О. Івлієва розглядає як 

полікомпонентне утворення, що включає в себе психологічну, педагогічну, 
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предметну підготовку, а також сформованість певних особистісних якостей 

педагога [104]. 

Готовність вчителя до інноваційної діяльності визначається 

І. Белявською як інтегративна характеристика, що включає усвідомлення 

цінності інноваційної діяльності, знання методології, теорії та практики 

педагогічної інноватики, визначення оптимальних способів інноваційної 

педагогічної діяльності, оцінку власних можливостей у їх співвідношенні з 

майбутніми труднощами, пов'язаними із введенням педагогічних інновацій і 

необхідністю досягнення високих результатів професійної діяльності [20]. 

Деякі вчені зазначають, що більшість сучасних досліджень в галузі 

вивчення особливостей формування готовності до педагогічної діяльності 

орієнтована на майбутніх фахівців (Н. Кузьміна [127], О. Усата [266] та ін.), 

тобто на студентів, що здобувають професійну освіту з різних 

спеціальностей. Набагато менше дослідників феномена готовності до 

педагогічної діяльності приділяють увагу вже працюючим педагогам [211, 

с. 15-16]. І це, на нашу думку, пояснюється таким. 

Якщо предметом дослідження науковців є загальна готовність 

особистості до професійної (у тому числі педагогічної) діяльності, то її 

формування і розвиток відбувається у майбутнього фахівця у процесі 

професійної підготовки – навчання у вищому навчальному закладі. З перших 

днів реальної професійної діяльності педагога (а не змодельованої у 

навчальному процесі) в нього відбувається розвиток професійної 

компетентності – складного особистісно-професійного феномена, який 

забезпечує ефективність професійної діяльності фахівця, успішне вирішення 

ним професійних завдань відповідно до нормативних вимог, відображених у 

професійній педагогічній культурі; забезпечує рівновагу взаємодії його 

особистісної та професійної сфер; надає засади для творчого розвитку 

особистості, її професійного самоствердження та самовдосконалення [60]. 

Отже, професійна готовність особистості до педагогічної діяльності 

формується та розвивається до початку її реального здійснення.  
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Проте, коли предметом дослідження є специфічна готовність педагога 

до окремого виду, сфери професійної діяльності та формування якої не може 

бути забезпечено у процесі фахової підготовки, в цьому випадку її 

становлення і розвиток забезпечується у системі післядипломної освіти. Саме 

тому йдеться мова про формування та розвиток професійної готовності 

вчителя до використання квест-технології як результату його підготовки у 

системі післядипломної освіти. 

Вивчення наукових педагогічних джерел дає змогу стверджувати, що 

існують різні підходи до визначення структури готовності вчителя до 

професійної діяльності.  

Структура готовності розглядається вченими як сукупність різних 

компонентів, що взаємообумовлені та пов'язані між собою та які 

виокремлюються відповідно до їх специфічних функцій. Найбільш часто 

дослідниками виокремлюються такі компоненти: 

1) мотиваційний як сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням 

певного виду професійної діяльності (І. Белявська [20], І. Дичківська [73], 

В. Сластьонін [225, с.52-92], В. Уруський [265]); 

2) когнітивний, що пов’язаний з пізнавальною сферою людини, який являє 

собою сукупність знань, необхідних для продуктивної діяльності 

(І. Белявська [20], І. Дичківська [73], Н. Раітіна [208], В. Уруський [265]); 

3) операційний − сукупність вмінь та навичок практичного вирішення 

завдань у процесі виконання діяльності (І. Белявська [20], В. Сластьонін 

[225, с.52-92], В. Уруський [265]); 

4) особистісний – сукупність особистісних якостей, важливих для виконання 

діяльності (В. Уруський [265]); 

5) креативний – характеризується в оригінальному розв’язанні педагогічних 

завдань, в імпровізації, експромті; виявляється через відкритість щодо 

педагогічних інновацій; гнучкість, критичність мислення; творчу уяву 

(І. Дичківська [73], В. Сластьонін [225, с.52-92]);  
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6) рефлексивний – характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної 

свідомості та діяльності (І. Дичківська [73], В. Сластьонін [225, с.52-92]); 

7) емоційно-вольовий – забезпечує професійну витривалість, стійкість, 

регуляторні властивості (Н. Раітіна [208]) та ін.  

Узагальнення положень багатьох дослідників готовності вчителя до 

професійної діяльності надало підставу зробити висновок, що готовність 

вчителя має складну структуру, системоутворювальними компонентами якої 

є мотивація до діяльності, система професійних цінностей (мотиваційний або 

мотиваційно-орієнтаційний, ціннісно-мотиваційний компонент), професійні 

знання (когнітивний, змістовно-операційний компонент), професійні вміння 

та навички (операційний, діяльнісний компонент) та особистісні якості, 

необхідні для виконання діяльності (особистісний, креативний, 

рефлексивний компонент).  

Представлені раніше вимоги до вчителя щодо застосування квест-

технології, а також загальнонаукові положення, що визначають сутність 

феномену професійної готовності особистості дали підстави під готовністю 

вчителя до використання квест-технології розуміти особливий особистісно-

професійний феномен, що інтегрує в собі мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний та особистісний компоненти і забезпечує успішність створення 

та впровадження педагогом освітніх квестів. 

Розкриємо зміст кожного з компонентів готовності вчителя до 

використання квест-технології. 

Першим компонентом є мотиваційний компонент. Вважаємо, що 

ефективність формування готовності вчителів до використання квест-

технології залежить, в першу чергу, від комплексу мотивів, цінностей та 

настанов, що утворюють педагогічну спрямованість особистості на розвиток. 

Проблеми формування мотивації особистості досліджували в своїх 

роботах такі психологи і дидакти, як Д. Єльконін [290], Є. Ільїн [102], 

Г. Костюк [120], А. Леонтьєв [137], А. Мудрик [155], І. Підласий [187], 

С. Рубінштейн [214] та ін. 
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Загальнонауковим є трактування мотиву як складного психологічного 

утворення, що спонукає до свідомих дій та вчинків, а також є основою для 

цих дій. Крім того, цим поняттям часто позначають деякі психологічні явища 

(прагнення, бажання, побоювання та ін.), в яких відображається наявність у 

людській психіці готовності, що спонукає до досягнення певної мети [102].  

Мотиваційний компонент готовності вчителя до використання квест-

технології передбачає наявність внутрішнього інтересу до використання 

квест-технології в своїй діяльності, розуміння необхідності впровадження 

сучасних технологій в освітній процес, внутрішньої спрямованості на 

саморозвиток та самовдосконалення, розуміння необхідності стимулювання 

процесів саморозвитку та самовдосконалення учнів засобами сучасних 

технологій.  

Вчитель не може використовувати квест-технологію без специфічних 

професійних знань, що включають знання про сутність і специфіку квест-

технології, можливість застосовування квест-технології у власній 

професійній діяльності, принципи користування комп'ютерною технікою та 

необхідним програмним забезпеченням, а також фахові знання з навчального 

предмету. Отже, другим компонентом готовності вчителя до використання 

квест-технології є когнітивний компонент як сукупність професійних знань, 

необхідних вчителю для ефективного створення та реалізації освітніх квестів.  

Необхідно зазначити, що у межах нашого дослідження ми не будемо 

забезпечувати формування фахових знань учителя з начального предмету, 

оскільки він вже повинен мати ці знання, а метою нашого дослідження є 

наукове обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формування готовності вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Вважаємо, що для будування ефективного навчального квесту замало 

оволодіти знаннями про квест-технологію. З нашого власного досвіду 

можемо зробити висновок, що бувають випадки, коли вчитель, добре 

володіючи теоретичною підготовкою про квест-технологію, не здатний 
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розробити пошуково-творчі завдання, і весь сюжет квесту зводиться до 

звичайної вікторини. Тому наступним, третім компонентом готовності 

визначаємо діяльнісний компонент, який характеризується комплексом 

професійних умінь (а саме – уміння будувати цікавий ігровий сюжет, уміння 

формулювати пошуково-творчі завдання, уміння стимулювати пізнавально-

пошукові інтересі учнів, уміння залучати інформаційно-комунікаційні 

технології, тощо), необхідних вчителю для ефективного використання квест-

технології.  

Останнім компонентом готовності вчителя до використання квест-

технології ми визначаємо особистісний компонент. Створення та реалізація 

ефективного освітнього квесту вимагає від вчителя наявності певних 

особистісно-професійних якостей, таких як: об’єктивність, творчість, 

активність та ін.; організаторських здібностей: здатність організувати та 

реалізувати квест, здатність залучити учнів до роботи в квесті; наявність 

педагогічної рефлексії: здатність оцінити власний результат реалізації квесту, 

досяжність поставлених вчителем цілей тощо.  

Крім того, дуже важливим, на нашу думку, є усвідомлення властивості 

інноваційності діяльності вчителя щодо створення та реалізації освітніх 

квестів, тому його визначальними особистісно-професійними якостями є ті, 

які забезпечують успішну адаптацію педагога до інновації.  

Необхідно відзначити, що процес адаптації учителя до педагогічної 

інновації за своїми етапами відповідає фазам адаптації людини до стресу і 

відбувається за такими етапами:  

1) етапом шоку та заперечення, визначальними емоційними станами фахівця 

на якому є роздратування, гнів, негативні установки щодо інновації, відчуття 

неможливості її реалізації, орієнтація на минуле;  

2) етапом супротиву, що характеризується відчуттям безпорадності, відчаю, 

негативними емоціями з приводу неможливості уникнути змін; 
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3) етапом дослідження, на якому з’являються перші орієнтації на майбутнє, 

нестійкий інтерес до інновації, нові ідеї, здійснюється проблематизація 

ситуації;  

4) етапом залучення, який характеризується найбільшою пізнавальною 

активністю, ініціативністю, прагненням до змін, створенням нових смислів, 

постановкою нових цілей;  

5) етапом традиціоналізації – звикання до інновації як до постійного, 

традиційного, що призводить до зниження активності, інтересу. Так званими 

«антиінноваційними перешкодами» в аспекті особистісних властивостей 

педагога, які йому заважають в успішній адаптації до інновації і призводять 

до «зупинки» на етапах шоку і заперечення та супротиву, є страх нового, 

консерватизм, негативна мотивація професійної діяльності, почуття 

незадоволеності тощо. 

Відтак, серед особистісно-професійних якостей, що складають 

особистісний компонент готовності вчителя до використання квест-

технології, базовим є його здатність до саморозвитку – складне інтегративне 

особистісне утворення, комплекс індивідуально-психологічних особливостей 

педагога, що включає до себе прийняття професійно-особистісного 

самовдосконалення як смислу та цінності професійної діяльності та 

життєдіяльності в цілому; потребу у постійному розвитку власних творчих 

можливостей; уявлення про свій образ Я, свої можливості та ресурси; 

прийняття власного досвіду саморегуляції, досягнення мети саморозвитку; 

органічне включення елементів саморозвитку у повсякденні професійні дії 

[223]. 

Отже, саме мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний 

компоненти утворюють цілісне особистісно-професійне явище – готовність 

вчителя до використання квест-технології. Структура готовності вчителя до 

використання квест-технології подана на рис. 1.4. 

Важливим для подальшої роботи з визначення та оцінки ефективності 

педагогічних умов професійної підготовки вчителя до впровадження квест-
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технології є визначення критеріїв сформованості кожного визначеного нами 

компоненту як певних показників, на підставі яких формується оцінка якості 

об'єкта, процесу [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідники засвідчують, що критерії сформованості готовності 

особистості до діяльності повинні відповідати певним вимогам. Дотримання 

цих вимог надає змогу вивчати педагогічні явища та порівнювати результати 

експериментальних досліджень різних авторів. Науковці висувають 

різноманітні вимоги до критеріїв, найбільш часто – об’єктивність, надійність, 

простота їх виміру [87, с. 312-313]. 

На основі дослідження різних праць науковців (І. Дичківська [73], 

К. Макагон [146], І. Піскарьова [186], В. Сластьонін [225] та ін.) та на основі 

визначених вимог до вчителя визначимо критерії та показники готовності 

вчителя до використання квест-технології (табл. 1.3). 

Рис. 1.4. Структура готовності вчителя до використання квест-

технології 

ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

Мотиваційний 

компонент 
 - мотивація 

саморозвитку; 

 - мотивація до 

здійснення 

інноваційної 

діяльності; 

 - інтерес до 

використання 

квест-технології 

Когнітивний 

компонент 
- система 

спеціальних 

професійних знань 

щодо сутності квест-

технології, типів 

квестів, їх будови, 

етапів та принципів 

створення, вимог до 

вчителя 

Діяльнісний 

компонент 
 - система 

спеціальних 

професійних умінь 

з побудови сюжету, 

формулювання 

пошуково-творчих 

завдань, 

використання 

сервісів Веб 2.0 для 

побудови квесту; 

використання 

особливих засобів 

комунікації 

Особистісний 

компонент 
 - система 

особистісно-

професійних 

якостей: 

креативність, 

здатність до 

саморозвитку, 

рефлексивність, 

розвинуте 

професійне 

мислення 
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Важливим для подальшої роботи є окреслення рівнів готовності 

вчителів до використання квест-технології як ступенів сформованості 

визначених компонентів.  

 

Таблиця 1.3  

Критерії та показники готовності вчителя до використання  

квест-технології  

Компонент Критерій 

сформованості 

Показник 

Мотиваційний 

компонент 

мотивація 

інноваційної 

діяльності, 

використання квестів 

прояв інтересу до використання квест-технології, 

потреба у формуванні пізнавального інтересу 

школярів до вивчення навчального предмету через 

квести; усвідомлена потреби у використанні 

сучасних технологій навчання у професійній 

діяльності та самовдосконаленні; спрямованість на 

розвиток комп’ютерної грамотності та творче 

вдосконалення тощо 

Когнітивний 

компонент 

комплекс спеціальних 

професійних знань 

глибокі знання про суть і специфіку квест-

технології та можливості застосовувати її у 

власній професійній діяльності 

Діяльнісний 

компонент 

комплекс спеціальних 

професійних умінь 

вміння будувати цікавий ігровий сюжет; вміння 

формулювати пошуково-творчі завдання; вміння 

створювати детальні критерії оцінювання; вміння 

створювати додаткові документи для реалізації 

квесту; вміння поєднати предметний матеріал з 

використанням сучасних Інтернет-сервісів; вміння 

створювати та наповнювати платформи для 

проведення веб-квесту; вміння використовувати 

сервіси Веб 2.0 для побудови квесту; використання 

особливих засобів комунікації. 

Особистісний 

компонент 

сукупність 

особистісно-

професійних якостей, 

важливих для 

використання квест-

технології 

креативність, здатність до саморозвитку, 

рефлексивність, розвинуте професійне мислення 

 

Враховуючи співвідношення та ступінь прояву критеріїв і показників 

сформованості готовності, на основі аналізу наукових праць [73; 146; 266 та 

ін.], ми визначили три рівні готовності вчителів до використання квест-

технології: початковий, достатній та високий (табл. 1.4). 

Одним з основних параметрів, за якими ми будемо визначати ступінь 

сформованості готовності вчителів до використання квест-технології, є 
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цілісність її структури, тобто сформованість усіх структурних компонентів.  

 

Таблиця 1.4 

Рівні готовності вчителів до використання квест-технології  

Рівень Компонент Показник 

Початковий 

Мотиваційний 

компонент 

вчитель застосовує традиційні методики в своїй 

педагогічній діяльності та не виявляє зацікавленості у 

використанні квест-технології; відсутність усвідомленої 

потреби у використанні сучасних технологій; відсутність 

спрямованості на розвиток комп’ютерної грамотності та 

творчого самовдосконалення 

Когнітивний 

компонент 

вчитель не розуміє сутності квест-технології, не бачить 

можливості її реалізації в професійній діяльності; 

Діяльнісний 

компонент 

відсутність вміння будувати цікавий ігровий сюжет та 

формулювати пошуково-творчі завдання; не вміє 

створювати детальні критерії оцінювання та додаткові 

документи для реалізації квесту; не розуміє як можна 

поєднати предметний матеріал з використанням сучасних 

Інтернет-сервісів; не вміє створювати та наповнювати 

платформи для проведення веб-квесту; не розуміє як можна 

використати сервіси Веб 2.0 для побудови квесту; не 

використовує особливих засобів комунікації. 

Особистісний 

компонент 

слабо виражена креативність, здатність до саморозвитку, 

рефлексивність, розвинуте професійне мислення 

Достатній 

Мотиваційний 

компонент 

вчитель використовує сучасні педагогічні технології, 

конструює свій варіант визначення і розв’язання 

педагогічних проблем, впроваджує квести, але виявляє 

пасивний та епізодичний інтерес до даної технології; у 

вчителя є потреба в самовдосконаленні, але лише при появі 

труднощів у професійній діяльності; вчитель інколи 

проявляє власну спрямованость на розвиток комп’ютерної 

грамотності та творчого самовдосконалення 

Когнітивний 

компонент 

вчитель вільно володіє навчальним матеріалом на рівні 

аналізу, але знання мають продуктивний характер, вчитель 

може створити найпростіший квест; 

Діяльнісний 

компонент 

вміє будувати цікавий ігровий сюжет, але він не 

простежується у завданнях; вміє формулювати творчі 

завдання, але без ускладненого пошуку; вміє створювати 

деякі критерії оцінювання та додаткові документи для 

реалізації квесту; розуміє як поєднати предметний матеріал 

з використанням найпростіших Інтернет-сервісів; вміє 

створювати та наповнювати платформи для проведення 

веб-квесту; вміє використовувати сервіси Веб 2.0 для 

побудови квесту, але не розуміє як їх можна інтегрувати у 

завдання; використання деяких засобів комунікації 

Особистісний 

компонент 

вчитель проявляє лише деякі якості, необхідні для 

ефективного використання квест-технології 
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Продовження таб. 1.4 

Рівень Компонент Показник 

Високий 

Мотиваційний 

компонент 

проявляє інтерес до використання квест-технології; має 

потребу у формуванні пізнавального інтересу школярів до 

вивчення навчального предмету через квести; розуміє 

потреби у використанні сучасних технологій навчання у 

діяльності та самовдосконаленні; має спрямованість на 

розвиток комп’ютерної грамотності та творче 

вдосконалення; 

Когнітивний 

компонент 

має глибокі знання про суть і специфіку квест-технології та 

можливості застосовувати її у власній професійній 

діяльності 

Діяльнісний 

компонент 

вміння будувати цікавий ігровий сюжет; вміння 

формулювати пошуково-творчі завдання; вміння 

створювати детальні критерії оцінювання; вміння 

створювати додаткові документи для реалізації квесту; 

вміння поєднати предметний матеріал з використанням 

сучасних Інтернет-сервісів; вміння створювати та 

наповнювати платформи для проведення веб-квесту; вміння 

використовувати сервіси Веб 2.0 для побудови квесту; 

використання особливих засобів комунікації 

Особистісний 

компонент 

учитель виявляє особистісно-професійні якості, важливі 

для створення та реалізації освітніх квестів: креативність, 

здатність до саморозвитку, рефлексивність, розвинуте 

професійне мислення 

 

Уміння вчителя усвідомити та оцінити свій рівень сформованості 

готовності до використання квест-технології, здатність до професійної 

рефлексії сприятимуть активізації професійного саморозвитку вчителя, що 

дозволить постійно самовдосконалюватися, підвищувати рівень власної 

професійної компетентності та, відповідно, більш ефективно 

використовувати квест-технологію.  

Для подальшого дослідження умов ефективної професійної підготовки 

вчителя до використання квест-технології у системі вітчизняної 

післядипломної освіти необхідним є вивчення вже існуючого досвіду у 

зарубіжному та вітчизняному освітньому просторі, що є завданням 

наступного підрозділу. 
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1.3. Теорія та практика підготовки вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної освіти 

 

Оскільки квест-технологія на сьогодні є досить молодою і має лише 20-

річну історію, то і питання існуючого досвіду професійної підготовки 

педагогів до використання квестів є досить умовним, ситуаційним, часто не 

відокремлюваним від загальної ІТ-підготовки вчителів. Але окремі її аспекти 

все ж таки можуть бути розглянутими і, на нашу думку, вони є дуже 

важливими. 

Згідно описаних історичних даних про виникнення квест-технології в 

освіті, концепцію навчальних квестів запропонував професор освітніх 

технологій Університету Сан-Дієго (США) Б. Додж. Відтак, розглянемо 

освітні послуги, які надають університети (та інші організації) США з 

підготовки вчителів та викладачів до використання квестів.  

Необхідно зазначити, що в США вчителі повинні раз у 5-7 років 

підтверджувати диплом вчителя. Для цього їм необхідно протягом цих років 

проходити навчання на різних курсах (семінарах, тренінгах та ін.), набрати 

від 75 до 100 балів, пройти сертифікацію та ліцензування ([16; 85; 106]).  

До структури системи післядипломної освіти США входять різні 

організації, які проводять безкоштовні або платні заходи для підвищення 

кваліфікації: коледжі, університети, великі школи; центри педагогічної 

служби; громадські професійні організації; приватні фірми та організації.  

Тому, для аналізу теоретико-практичного досвіду підготовки вчителів 

до використання квест-технології, звернемось до різних типів організацій.  

Вивчення організацій, які працюють в напряму перепідготовки 

вчителів США (державних та приватних), показав, що в Америці існують 

навчальні курси підготовки вчителів до використання квест-технології. 

Переважно всі курси цього напряму проходять в дистанційній формі, у 

режимі, зручному для вчителя, тобто він сам обирає скільки годин в день та в 

які дні йому навчатись.  
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Так, організація професійного розвитку вчителів «Cambridge English 

Teacher» при університеті Cambridge використовує дистанційну форму 

навчання для реалізації курсу «Teaching with Technology: Internet and Tools» 

(http://www.cambridgeenglishteacher.org/), метою якого є показ того, як за 

допомогою квест-технології можна покращити якість уроків та мотивувати 

учнів до навчання. Курс розрахований на 25 годин та проводиться 

досвідченими викладачами університету. Цей курс складається з 10 розділів, 

з яких на квести відводиться лише один, під час якого слухачі розглядають 

особливості квест-технології, аналізують приклади навчальних квестів.  

Дослідження матеріалів курсу показав, що під час навчання 

здійснюється як індивідуальна робота слухачів (самостійне вивчення 

матеріалу), так і групова (робота на форумах, інтерактивні вправи). Крім 

того, для успішного завершення курсу слухачам необхідно створити власний 

навчальний квест, який оцінюється як результат проходження курсу 

слухачем. 

Організація «The Consultants-E» (http://www.theconsultants-e.com/) 

пропонує як дистанційні, так і очні курси перепідготовки вчителів. З питань 

підготовки вчителів до використання квест-технології представлений 

дистанційний курс «Cert ICT: Certificate in Teaching Languages with 

Technology». Курс спрямований на розвиток знань та вмінь слухачів в області 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

вирішення освітніх завдань та розрахований на 120 годин. Під час навчання 

застосовуються різні форми та методи навчання. Так, відповідно до розкладу, 

проводяться відеоконференції, бесіди в чатах. Самостійна робота слухачів 

відбувається у власному режимі, але пройти тему та виконати всі практичні 

завдання необхідно протягом відповідного тижня. Крім цього, надається дві 

однотижневі перерви, під час яких слухачі мають можливість реалізувати 

свої ідеї у своїх навчальних закладах з учнями.  

Огляд навчальної програми курсу показав, що окрім безпосередньо 

вивчення квест-технології, слухачам цього курсу надаються теми (модуль 1. 



57 

 

«Комп'ютерні навички», 15 годин) з розвитку базових умінь володіння 

інформаційно-комунікаційним технологіями (e-mail, обробка текстів, 

комп’ютерна безпека тощо), а також з ознайомлення з іншими видами 

інформаційно-комунікаційних технологій, на прикладі веб-сайтів, блогів, 

підкастів та ін. (модуль 2 «Інформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти в класі», 85 годин). Завершується курс, як і попередній, 

створенням власного проекту освітнього квесту (модуль 3 «Курсовий проект 

з ІКТ», 20 годин). 

Необхідно зазначити, що описаний курс реалізований на відомій 

дистанційній платформі Moodle. Як показав наш подальшій аналіз, дуже 

багато організацій використовують вказану платформу для проведення 

дистанційних курсів. Саме завдяки цьому і ми зупинили свій вибір на 

платформі Moodle при створенні дистанційного курсу з підготовки вчителів 

до використання квест-технології.  

Крім описаного вище курсу, на сайті організації представлений 

репозиторій з розробками квестів учасників минулих курсів: General 

Language WebQuests, Business English WebQuests, Teacher Training & 

Education WebQuests, English for Peacekeeping WebQuests. В репозиторії 

розміщуються готові розробки квестів (у форматі текстового документу), які 

можна завантажити та використовувати в подальшій роботі. Всі розробки 

побудовані відповідно концепції «веб-квестів» (автори Б. Додж, Т. Марч) та 

включають такі розділи: вступ, запитання, опис процесу виконання, завдання, 

дослідження, презентація, оцінювання.  

Крім дистанційного курсу, вчителям пропонується пройти очний 

семінар «Webquests», протягом якого розглядається теорія виникнення 

квестів, аналізуються приклади застосування квестів під час викладання 

шкільних предметів, а також вивчаються всі етапи створення квестів: від 

проектування до реалізації.  

Організація курсів підвищення кваліфікації «PBS TeacherLine» 

(http://www.pbs.org/) пропонує дистанційний курс «Teaching with WebQuests 



58 

 

for Grades K-12», метою якого є не тільки знайомство з квест-технологією, 

але й огляд сучасних сервісів Веб 2.0 та навчання інтегрувати їх в своїй 

професійній діяльності. Курс розрахований на 30 годин. Під час його 

вивчення вчителям пропонують 6 модулів, в яких розкриваються такі теми: 

знайомство з квест-технологією, аналіз прикладів навчальних квестів, 

особливостей будови предметних квестів; постановка цілей та завдань 

квесту, вибір теми; розробка документів, необхідних для проведення квесту, 

створення анотованого списку веб-ресурсів; розробка власного навчального 

квесту; огляд питань, важливих для інтеграції квестів з навчальними 

програмами. 

Здійснене вивчення навчальної програми (Додаток З) показало, що 

окремим модулем автори курсу винесли тему «Розробка інструментарію для 

оцінювання діяльності учнів». Вважаємо, що це є доцільним у зв’язку з тим, 

що в Україні все більше приділяється увага розвивальному оцінюванню, яке 

ефективно можна застосовувати для діагностики та оцінювання учнів під час 

реалізації навчальних квестів.  

Крім того, здійснений огляд матеріалів цього курсу показав, що 

основними методами навчання є практична робота, робота в он-лайн 

дискусіях, перегляд відеороликів, особливого значення має організація 

самостійної роботи, тощо. 

Підготовкою вчителів до використання квест-технології займається й 

освітня організація «Institut Play» (http://www.instituteofplay.org/). Крім курсів 

підготовки вчителів, ця організація займається розробкою ігор, освітніх 

програм, інтернет-майданчиків, в основі яких лежить ігрова квест-технологія.  

Зупинимось на освітніх ініціативах організації, які пов'язані з 

використанням квест-технології. Перша ініціатива з'явилась у 2009 р. в 

м. Нью-Йорк – це школа, яка працює за методикою QuestSchool. Програма 

закладу повністю відповідає освітнім стандартам штату Нью-Йорк, але учні 

не просто слухають лекції, а протягом двох тижнів вони беруть участь в 

освітніх квестах. Сюжети квестів є досить різноманітними – це пошук 
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скарбів, битва з «босами» та ін., але всі вони націлені навчити дітей 

вирішувати проблемні завдання [284].  

Другою ініціативою організації «Institut Play» є MobilQuest – 

п'ятиденний літній табір для шестикласників, який знайомить учнів з 

основами створення ігор для мобільних платформ. На перших заняттях діти 

вчяться основам гейм-дизайну, занурюючись у галузеву термінологію, і 

створюють прості настільні та рухливі квест-ігри. Після цього вони 

переходять до вивчення мобільних технологій і починають працювати над 

власними проектами. Курс MobileQuest спеціалізується на створенні 

геолокаційних ігор, дія яких розгортається на реальних міських майданчиках 

[9]. 

Для підготовки вчителів до використання сучасних ігрових технологій 

організація «Institut Play» запровадила очний курс «TeacherQuest», який 

розрахований на 25-30 годин. Під час курсу використовуються дискусії, 

групова робота, гра. Курс проходить у формі тренінгу, під час якого вчителів 

навчають як будувати завдання квестів для розвитку в учнів умінь та навичок 

21 століття, а також вчать створювати різні інструментарії для інтеграції 

квестів у педагогічну практику.  

Отже, здійснений огляд різних освітніх організацій, які надають 

послуги з перепідготовки вчителів в США, дав змогу побачити загальну 

структуру курсів підготовки вчителів до використання квест-технології: 

знайомство із квест-технологією, аналіз прикладів створених та реалізованих 

квестів; створення власного квесту (постановка цілей, створення сюжету, 

формулювання завдань); створення інструментарію для оцінювання 

діяльності учнів; аналіз створених квестів.  

Крім того, вивчення освітнього контенту курсів виявив, що всі 

організації посилаються на сайт «Webquest.org» (http://www.webquest.org/, 

автори: Б. Додж, Т. Марч) та на он-лайн сервіс Zunal (http://zunal.com/). На 

першому сайті (рис.1.5) представлена концепція квестів, відбувається збір 
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цікавої інформації, яка може допомогти вчителю/викладачу у створенні 

власного ефективного квесту.  

 

 

Рис.1.5. Скриншот головної сторінки сайту «Webquest.org» 

 

Так, наприклад, на сторінці «Research About WebQuests» можна знайти 

дослідження за напрямком квестів, на сторінці «Creating WebQuests» подані 

поради та шаблони для створення ефективного квесту. Крім того, автори 

сайту створюють колекцію навчальних квестів для вчителів та викладачів.  

На сервісі Zunal, крім бази навчальних квестів, є шаблони для 

створення власного освітнього квесту, пошук авторів квестів та ін. Але цей 

ресурс є умовно-безкоштовним і дозволяє створювати лише один навчальний 

квест безкоштовно.  

Однією із старіших у світі систем післядипломної педагогічної освіти є 

Британська, яка включає до себе три основні організаційні моделі: курсова 

модель на базі університетів; підвищення кваліфікації педагогів, що 

здійснюється безпосередньо у школах; інтеграція двох попередніх форм на 

базі регіональних учительських центрів [47; 48]. Післядипломна освіта 

педагогічних кадрів у Великій Британії будується на основі інтеграції 

анадрагогічної та соціально-психологічної концепцій у межах 

фундаментальних базових та різнорівневих спеціалізованих програм, зміст 
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яких визначається потребами шкіл, університетів та відділів освіти. Ще з 

2006 року у Великій Британії спеціалізовані програми післядипломної освіти 

педагогів різних категорій на базі університетів (вузькоспеціалізовані 

короткострокові курси) включають тренінги з розробки та впровадження 

освітніх квестів як в очному, так і в дистанційному форматі. Результатом 

участі педагога у тренінгах є власноруч розроблений та апробований у школі 

освітній квест [298]. Щорічно на базі регіональних учительських центрів 

(Teachers' Centers) проводяться спеціальні освітні семінари з підготовки 

педагогів до розробки і реалізації веб-квестів, завданням яких є і 

професійний розвиток самого вчителя, і розвиток його професійного 

мислення. 

У Китайській народній республіці післядипломна педагогічна освіта 

здійснюється завдяки поєднанню курсів підвищення кваліфікації, 

спеціальних освітніх заходів на базі навчального закладу та самоосвіти 

вчителя [298]. Тематика з проблем створення і використання навчальних 

квестів входить до планів курсів підвищення кваліфікації та до тематики 

творчих робіт, які свідчать про рівень професійної компетентності вчителя. 

Особливий досвід підготовки вчителів до використання квест-

технлогій мають науковці технологічного університету Сінгапуру: Цзянь-

Хуэй Ян (Chien-Hui Yang), Пей Вэнь Тзуо (Pei-Wen Tzuo), Кларенс Піай Йон 

Тан (Clarence Puay Yon Tan) разом з Хайди Хиггинс (Heidi Higgins) з 

університету Північної Кароліни Вілмінгтон, США. Саме вони реалізували 

відомий дослідницький проект з питань підготовки вчителів до використання 

квест-технології [298, с.327-338]. 

Основними запитаннями проекту були такі: 

1) Чи є квести корисним інструментом для підвищення критичного 

мислення, мотивації, залучення вчителів до креативності та творчості?  

2) Чи може застосування квестів у підготовці вчителів сприяти у виявленні 

бажання інтегрувати інформаційно-комунікаційні технології у викладанні 

предметів? 
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Це дослідження, у якому взяло участь 28 вчителів, проходило у два 

етапи. На першому етапі вчителі взяли участь у веб-квесті, який їм 

запропонували науковці. Під час його виконання учасники дослідження 

повинні були виконати такі завдання: на основі Інтернет-ресурсів 

підготувати та провести дебати про те, як реалізуватись дитині з особливими 

потребами; розробити слоган та рекламу з відеоматеріалами залучення 

батьків до інклюзивної освіти; зробити аналіз е-статей та розробити книгу 

про дітей з обмеженими можливостями, і створити брошуру про навчальні 

стратегії для роботи з дітьми з обмеженими можливостями. 

Під час другого етапу дослідження, протягом 13 тижнів, спеціальні 

тренери спочатку надавали учасникам теоретичний матеріал з історії 

виникнення квест-технології, а потім допомагали учасникам поетапно 

будувати власні квести.  

Після проходження двох етапів учасникам запропонували заповнити 

анкету з 20 запитань, аналіз результатів якої дав змогу зробити такі висновки:  

1) 100% вчителів (71,4% повністю згодні і 28,6% згоден) погодились з тим, 

що знайомство з квест-технологією допомогло їм зрозуміти, як можна 

краще застосовувати інформаційно-комунікаційні технології на уроках,  

2) 100 % (39,3% повністю згодні і 60,7% згодні) вчителів відмітили, що після 

знайомства з квест-технологією вони планують на уроках більше 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та веб-ресурси; 

3) усі учасники дослідження (46,4% повністю згодні і 53,6% згодні) 

погодились з тим, що участь у квестах, а також створення та реалізація 

квестів, допомогла їм розвивати своє критичне мислення, сприяло 

розвитку творчості (53,6% повністю згодні і 46,4% згодні) та підвищило 

мотивацію для подальшого використання квестів (46,4% повністю згодні і 

53,6% згодні).  

У країнах Європейського Союзу підготовка вчителів до використання 

квест-технології є схожою, тому більш детально розглянемо основні її форми 

і методи на прикладі Польщі.  
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Пройти курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги та ін. 

вчителі Польщі можуть очно та дистанційно в університетах, приватних та 

державних організаціях. Вивчення послуг Польських центрів та організацій 

перепідготовки вчителів також показав, що проблемі спеціальної підготовки 

педагогів до використання квест-технології приділяється значна увага.  

Так, у Польських центрах підготовки вчителів з 2008 р. запроваджені 

різні заходи щодо підготовки вчителів до використання як інноваційних 

технологій в цілому, так і квест-технології зокрема. Центр підготовки 

вчителів м. Вроцлав проводить 8 годинний очний тренінг «WebQuest – jako 

praca metodą projektu w oparciu o Internet», який складається з чотирьох 

розділів: квест як сучасна форма роботи в класі; обговорення основних 

моментів побудови квестів; приклади навчальних квестів; реалізація квестів 

на своїх уроках. Як можна побачити, структура цього курсу є аналогічною 

всім описаним вище курсам. Крім того, для вчителів різних категорій 

кожного року проводяться конференції з цієї проблематики, наприклад, 

«Метод веб-квестів в роботі бібліотекаря», «Інформаційні технології в 

процесі професійної підготовки» та ін. (http://www.dodn.wroclaw.pl/). 

У 2015 р. в межах проекту «Comenius Regio» був проведений тренінг 

«Веб-квест для середньої школи». Участь у тренінгу взяли вчителі середньої 

та вищої школи м. Гродзиськ. Робота будувалась за таким сценарієм: вступ та 

принципи роботи; квест: шукаємо відповіді на запитання; підготовка 

презентацій та обговорення колективної роботи; обговорення можливості 

використання квест-технології на різних предметах.  

Навчальний центр «Вчитель» м. Познань пропонував вчителям пройти 

семінар «WebQuest jako pomysł na pracę projektową z gimnazjalistami», який 

розрахований на педагогів різних предметів та орієнтований на 15 годин 

навчання. Теми, які розглядалися на семінарі: історія квестів, використання в 

реаліях школи; ідея власного навчального квесту, знайомство з блогами та 

сайтами; опис квесту, адміністрування блогів та сайтів; авторське право в 

мережі Інтернет, оцінювання в квестах; презентація результатів учнів. 
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Аналізуючи цей семінар, ми звернули увагу на тему авторського права в 

Інтернет, вважаємо, що при вивченні веб-квестів вона є досить актуальною і 

має бути включеною до програми підвищення кваліфікації вчителів. 

Центр освітніх і соціальних інновацій підготовки кадрів м. Варшава 

пропонує електронні курси «Веб-квест в практиці вчителя» на 30 годин для 

вчителів всіх типів шкіл, а також курс «Веб-квест в практиці вчителя 

філолога» на 30 годин для вчителів-філологів. Курси проводяться на 

платформі дистанційного навчання Moodle. Крім того, учасники курсу 

можуть взяти участь у конкурсі на кращий квест, розроблений на платформі 

Webuzza.  

Вивчення матеріалів даного курсу показав, що основною платформою 

для створення веб-квестів використовуються блоги, а під час навчання 

використовуються такі сервіси Веб 2.0 як: Soho, Glogster, Prezi та ін.  

Організація вчителів, викладачів ВНЗ, керівників навчальних закладів 

та тренерів «KISS» пропонує курс «Веб-квест як сучасний метод роботи з 

учнями» на 10 годин для вчителів (за винятком вчителів комп'ютерних класів 

/інформатика/ІКТ), педагогів, артистів, викладачів та інших бажаючих, які 

хочуть поглибити свої знання з цієї теми. Програма курсу складається з 30% 

лекційних форм навчання та 70% практичних. Теми, які пропонуються 

слухачам, – це визначення та характеристики квесту; аналіз прикладів, 

спрямованих на різні вікові групи учнів; елементи авторського права в 

контексті освіти; використання презентацій PowerPoint при проектуванні 

елементів квесту; квест на практиці – основа для підготовки своїх проектів.  

Регіональний навчальний центр «Вчитель» м. Катовіц пропонує 

навчальний курс на 50 годин «Методологія електронного навчання», в 

рамках якого протягом 10 годин вивчається квест-технологія: «Tworzenie 

lekcji on-line w formie webquest» (Додаток К). Протягом вивчення цього 

розділу розглядаються такі питання: інтеграція квест-технології в Польську 

систему освіти, історія виникнення квест-технології, принципи побудови 

власних квестів. Крім знайомства з лекційним матеріалом та виконання 
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практичних робіт зазвичай проводиться семінарське заняття для огляду 

правил дотримання авторських прав під час створення та реалізації квестів, 

тестування рівня здобутих знань та самооцінювання власних квестів.  

Отже, здійснений аналіз досвіду підготовки вчителів до використання 

квест-технології у системі післядипломної освіти Польщі дав підстави 

визначити такі її особливості. По-перше, в усіх регіональних центрах 

післядипломної освіти педагогів проводяться різні заходи з проблеми 

підготовки вчителів до створення та реалізації освітніх квестів: в очній формі 

– це семінари, тренінги, лекційно-практичні навчальні курси, конференції та 

ін., у дистанційній формі – навчальні курси, вебінари, конкурси на кращий 

веб-квест. По-друге, особлива увага у контексті підготовки вчителів до квест-

технологій приділяється проблемам авторського права в Інтернет в цілому та 

дотримання авторських прав під час створення та реалізації квестів зокрема. 

По-третє, для різних категорій педагогів проводяться окремі заходи з їх 

підготовки до створення та реалізації освітніх квестів. 

Система післядипломної педагогічної освіти Білорусі є дуже схожою з 

вітчизняної системою. Послуги з підвищення кваліфікації учителів надають 

вищі педагогічні навчальні закладі та національний і регіональні академії 

(інститути) післядипломної педагогічної освіти.  

Вивчення сайтів академій (інститутів) післядипломної педагогічної 

освіти Білорусі дозволяє стверджувати, що підготовка вчителів до створення 

та реалізації освітніх квестів відбувається завдяки дистанційним спецкурсам, 

тренінгам та тематичним очно-дистанційним семінарам-практикумам за 

стандартним змістом: проектування квестів, веб-квестів, використанням 

квестів для вирішення освітніх завдань, сервіси Веб 2.0 для створення та 

організації сумісної діяльності при розробці квеста та ін. 

Згідно з положеннями «Державної програми розвитку освіти 

Республіки Казахстан на 2011-2020 роки», основними базовими комплексами 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників є центри педагогічної 

майстерності (Center of Excellence) при «Назарбаєв Інтелектуальних школах» 
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із охопленням вчителів вищої та першої категорії – 1 рівень; АТ 

«Національний центр підвищення кваліфікації педагогів» (на базі РІПКСО і 

16 регіональних інститутів підвищення кваліфікації) з охопленням вчителів 

першої та другої категорії – 2, 3 рівні; центри підвищення кваліфікації 

вчителів при педагогічних вищих навчальних закладах та закріплені за цими 

закладами експериментальні опорні школи з охопленням вчителів першої та 

другої категорії – 2, 3 рівні. Курси підвищення кваліфікації складаються з 7 

модулів (розроблені спільно з Університетом Кембридж): нові педагогічні 

технології в освіті; критичне мислення; критеріальне оцінювання навчальних 

досягнень учнів; менеджмент у середній освіті і навчання на основі 

компетенцій в умовах переходу на 12-річне навчання; використання ІКТ, «e-

learning» у викладанні; сучасні технології роботи з обдарованими дітьми; 

психолого-педагогічні особливості викладання в конкретних вікових групах 

школярів. Підготовка вчителів до використання навчальних квестів 

відбувається як у межах курсів підвищення кваліфікації, так і спеціально 

організованих інтерактивних on-line семінарів. Ії результати оцінюються за 

якістю розробленого вчителем самостійно навчальним квестом. Так, 

наприклад, Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу» Інституту 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-

Казахстанської області пропонує для вчителів цикл семінарів з проблеми 

створення предметних квестів, успішність проходження яких вимірюється 

якістю розроблених та реалізованих педагогами навчальних квестів. 

Дослідження особливостей підготовки вчителів до використання квест-

технології в системі післядипломної освіти Російської Федерації показав, що 

ця проблема є також досить актуальною та вирішується завдяки розробленим 

та реалізованим дистанційним курсам, тренінгам та ін. формам.  

Так, наприклад, Тамбовський інститут підвищення кваліфікації 

працівників освіти використовує різні форми та методи підготовки вчителів у 

сфері використання квест-технології. У 2014 році центром дистанційного 

навчання була організована обласна віртуальна майстерня «Веб-квест як 
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активна форма організації проектної урочної та позаурочної діяльності», у 

межах якої пройшов 36 годинний навчальний семінар за такими темами: 

квест як активна форма організації проектної урочної та позаурочної 

діяльності; мережеві інструменти для сайту квесту; аналізуємо структурні 

елементи квестів; структуруємо завдання квесту; методичні підходи до 

оцінювання мережевий освітньої проектної діяльності; практична робота по 

створенню квесту; рефлексія (рис. 1.6). 

 

 

Рис.1.6. Скриншот технологічної карти семінару 

 

Здійснений огляд навчальних матеріалів семінару показав, що 

основними методами навчання було обрано практичну роботу (створення 

шаблона веб-квесту, інструментів оцінювання) та особливу організацію 

самостійної роботи (робота з різним навчальним матеріалом) вчителів в 

умовах мікрогрупової, групової (колективне обговорення, коментування та 

ін.) та індивідуальної форми навчання.  

Під час навчання вчителі знайомились не лише з квест-технологією, 

але і з сервісами Веб 2.0 (наприклад, сервіси Google), створювали документи 

розвивального оцінювання та аналізували різні навчальні квести з позиції 

організації структури квесту. Для проведення семінару була обрана 
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платформа «Відкритий клас. Мережеві освітні спільноти» 

(http://www.openclass.ru/node/438551/).  

Кузбаський регіональний інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників освіти пропонує дистанційний курс підвищення 

кваліфікації «Створення веб-квестів на платформі JIMDO» на 20 годин 

(Додаток Л). Цей курс дозволяє вчителям ознайомитись із квест-технологією, 

структурою квесту та особливостями його створення. Також учасникам 

пропонується ознайомитись із платформою для розміщення власного квесту 

на прикладі JIMDO. Завершується курс розробкою власного освітнього 

квесту та розміщенням його на платформі JIMDO. 

Вивчення навчальних матеріалів курсу показало, що під час навчання 

слухачі знайомляться з лекційним матеріалом, виконують практичні роботи, 

але групова робота в цьому курсі не використовується (рис.1.7).  

У 2011 р. кафедрою освітніх інформаційних систем та технологій  

Приморського Крайового інституту розвитку освіти у межах курсів 

підвищення кваліфікації був проведений очно-дистанційний семінар 

«Цифрові канікули. Розвиток навичок аналітичного та творчого мислення 

учнів за допомогою освітніх веб-квестів», метою якого була підготовка 

працівників освіти до розробки та організації мережевих заходів для 

школярів у формі Інтернет-квесту – універсальної ігрової технології.  

 

 

Рис.1.7. Приклад практичної роботи  
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На семінарі розглядалися такі теми: знайомство з технологією 

«Освітній квест», принципи проектування квесту, інструменти для розробки 

освітнього квесту (блог, гугл-офіс), розвиток критичного мислення і навиків 

співпраці, огляд дистанційних модулів. Під час очної сесії слухачів 

знайомили із сутністю квест-технології, показали можливості використання 

Googlе-сервісів в освітньому процесі. Крім цього, учасникам необхідно було 

зробити аналіз навчальних квестів, заповнити колективні документи, 

створити анотований список Інтернет-джерел та ін. Під час дистанційної сесії 

учасники знайомились із сервісами Веб 2.0, які можна застосовувати у 

процесі проведення квестів: блог, інтелект-карти, фотоальбом Пікаса, дошка 

Stixy. Для проведення та розміщення матеріалів семінару були застосовані 

Google-сервіси (блог, диск) та Вікі-технологія.  

Спеціалісти навчального центру Недержавного освітнього закладу 

«Відкритий молодіжний університет» розробили дистанційний майстер-клас 

«Веб-квести: навчання з елементами гри», розрахований на підготовку 

вчителів у напрямі ІТ-технологій на 24 години 

(http://internika.org/uch_mkwebquest). У межах навчання слухачі опановують 

такі теми: знайомство з квестами; ідеальний квест: який він?; про те, як 

створити квест за п'ять кроків; як я оцінюю власний квест?; вибір засобів 

розробки; квести спільного виробництва; використання та адаптація 

існуючих квестів.  

На жаль, детальніше проаналізувати матеріали даного курси ми не 

змогли, у зв'язку з тим, що він є закритим для загального перегляду, але 

аналіз прикладів навчальних квестів показав, що основний акцент робиться 

на огляді веб-квестів. Крім того, ми побачили багато прикладів предметних 

квестів, які наразі використовуються нами як демонстраційний матеріал у 

власному курсі «Впровадження квест-технології в освітній процес».  

Співробітниками Автономної установи Удмуртської Республіки 

«Регіональний центр інформатизації та оцінки якості освіти» розроблений 

очно-дистанційний курс «Веб-квест як нова технологія проблемного 
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навчання в системі російської освіти». Курс розрахований на 36 годин та 

охоплює такі теми: вибір теми, ресурсів; складання завдань; розподіл ролей; 

вибір засобів розробки квесту; розробка критеріїв оцінювання.  

Муніципальна бюджетна установа додаткової професійної освіти 

«Навчальний центр підвищення кваліфікації працівників бюджетної сфери – 

Центр комп'ютерних технологій» пропонує очно-заочний курс «Методика 

використання технології освітніх веб-квестів (WebQuest) у діяльності 

вчителя-предметника» у межах додаткової професійної освітньої програми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 72 години. Згідно 

пояснювальної записки на курс відводиться 18 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять, а також 24 години самостійної роботи. Самостійна робота 

слухачів спрямовується на отримання конкретного результату у вигляді 

навчального квесту. Особливістю програми курсу є її орієнтованість на 

наявність первинних знань і умінь в області комп'ютерної грамотності 

слухача. У зв'язку з цим на першому занятті організатори курсу проводять 

діагностичний тест з метою оцінки загальної підготовленості слухачів. 

Вивчення послуг закладів післядипломної педагогічної освіти 

Російської Федерації дало змогу виявити й інші форми підготовки вчителів 

до використання квест-технології, які проводяться лише в дистанційній 

формі та за структурою, описаною вище: 

1) Камчатський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

Майстер-клас «Веб-квест як сучасна педагогічна технологія в рамках 

реалізації ФГОС». 

2) Навчальний центр Недержавного освітнього закладу «Відкритий 

молодіжний університет», Семінар-тренінг «Веб-квест про веб-квест». 

3) Інтел. Навчання для майбутнього в Росії, Майстерня квестів. 

4) Муніципальна бюджетна освітня установа інформаційно-методичний 

центр додаткової педагогічної освіти (підвищення кваліфікації) 

Амурського муніципального району. Семінар «Веб-квест як активна 

форма організації проектної урочної та позаурочної діяльності» та ін. 
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Отже, узагальнюючи вищесказане, представимо основні елементи 

існуючого у зарубіжних країнах досвіду підготовки вчителів до використання 

квест-технології у вигляді схеми (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Узагальнююча схема існуючого досвіду підготовки вчителів 

до використання квест-технології в зарубіжних країнах 

 

Вивчення послуг інститутів (центрів) післядипломної педагогічної 

освіти України показало, що на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

значна увага приділяється фаховій підготовці, менше (або взагалі відсутня) – 

підготовці в області інноваційної діяльності та впровадження сучасних 

технологій, у тому числі й квест-технології.  

Аналіз навчальних планів курсів підвищення кваліфікації дає змогу 

стверджувати, що на сьогоднішній день фактично не існує розроблених 

очних або дистанційних курсів з підготовки вчителів до використання квест-

технології. Так, у Миколаївському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти впроваджується курс «Крок до зірок. Основи розробки 

Основні теми: 
1.Знайомство з квест-технологією 

2.Аналіз прикладів квестів 

3.Особливості будування квестів 

4.Розробка необхідного інструментарію 

5.Створення анотованого списку веб-ресурсів 

6.Розробка власного квесту 

7.Захист / самоаналіз / демонстрація власного квесту 

 

 

 

Очна форма 

Тривалість: від 10 до 120 годин, 

але в більшості випадків 20-30 

годин 

Тривалість: від 15 до 36 годин 

Дистанційна форма 

Завершення курсу: розробка власного квесту 

 

Основні форми та методи: 

1)індивідуальна робота (знайомство з теорією, створення 

квесту) 

2)групова робота (форуми, чати, відеоконференції, 

інтерактивні вправи, дискусії, квести) 
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педагогічного веб-квесту» для підготовки молодих спеціалістів у рамках 

дворічного стажування [33].  

У той же час аналіз діяльності обласних інститутів (центрів, академій) 

післядипломної педагогічної освіти засвідчив, що існують деякі поодинокі 

заходи неформальної освіти у міжкурсовий період: семінари, наради.  

Таким чином, виникає актуальна потреба у визначенні та створенні 

особливих організаційно-педагогічних умов у вітчизняній системі 

післядипломної педагогічної освіти для цілеспрямованої професійної 

підготовки вчителів до використання квест-технологій. Адже, як зазначає 

Ю. Кучерява, кожен педагог унікальний своєю неповторністю, фаховою 

освітою та особистим досвідом, творчими можливостями і природою власних 

здібностей. Примушувати його до інноваційної діяльності абсурдно, а от 

створити умови для розвитку його інноваційного потенціалу, самобачення 

себе у інноваційних змінах освіти – це важливе завдання закладів 

післядипломної освіти [130]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ  

 

Здійснений аналіз теоретичних основ дослідження підготовки вчителів 

у системі післядипломної педагогічної освіти до використання квест-

технології дозволив зробити такі загальні висновки до розділу. 

 1. У сучасній педагогічній науці існують різні підходи до розуміння 

сутності квесту – це: сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те 

чи інше навчальне завдання; проблемне або проектне завдання з елементами 

рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси 

Інтернету; діяльність, яка орієнтована на вирішення певної проблеми; 

особлива новітня освітня технологія. Саме визначення квесту як особливої 

технології є таким, що не суперечить логіці наукового пізнання та дозволяє 

розкрити його сутнісні ознаки. 
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Квест – 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 роботу, що 

сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його 

збагаченню та поданню у вигляді цілісної системи. 

Основними функціями квестів у навчальному процесі є такі: загальна 

мотиваційна, навчальна, розвивальна. Класифікація навчальних квестів 

здійснюється за такими підставами: за формою проведення: комп’ютерні 

ігри, веб-квести, QR-квести, медіа квести, квести на природі, city-квести, 

комбіновані; за режимом проведення: в реальному, віртуальному,  

комбінованому режимах; за терміном реалізації: короткострокові, 

довгострокові; за формою роботи: групові, індивідуальні; за предметним 

змістом: моно, міжпредметні; за структурою сюжетів: лінійні, нелінійні та 

кільцеві; за інформаційним освітнім середовищем: у традиційному та 

віртуальному освітньому середовищі; за технічною платформою: віртуальні 

щоденники та журнали, сайти, форуми, Вікі-сторінки, Google-групи, 

соціальні мережі; за домінувальною діяльністю учнів: дослідницький, 

інформаційний, творчий, пошуковий, ігровий, рольовий та тематичний; за 

характером контактів учасників: для учнів одного класу чи школи, учнів 

одного району, учнів однієї країни, учнів з різних країн; за рівнем складності 

завдань: репродуктивні, репродуктивно-когнітивні, когнітивні, когнітивно-

креативні та креативні; за типом завдань: переказ, планування та 

проектування, самопізнання, компіляція, творче завдання, аналітична задача, 

детектив, головоломка, таємнича історія, досягнення консенсусу, оцінка, 

журналістське розслідування, переконання, наукові дослідження. 

Загальними етапами, за якими відбувається квест, є організаційно-

підготовчий, змістовий (етап реалізації) та результативний етап. 

Критеріями освітнього квесту, за якими здійснюється оцінка його 

якість, визначені: критерії оцінювання діяльності учнів під час реалізації 
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освітнього квесту (пошукова діяльність, виконання та розуміння завдання, 

творчій підхід та інше); критерії оцінювання творчих робіт учнів (хмари слів, 

карти знань, відеоролики, віртуальні плакати та ін.); критерії самооцінювання 

вчителем власної розробки квесту.  

Створення та реалізація освітніх квестів висуває особливі вимоги до 

вчителя, які забезпечують його якість та знижують існуючі ризики. 

2. Здійснений аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних 

авторів, присвячених дослідженням сутності готовності особистості та 

професійної готовності особистості до педагогічної діяльності, а також 

особливостей квест-технології та її вимог до вчителя, дає підстави під 

готовністю вчителя до використання квест-технології розуміти особливий 

особистісно-професійний феномен, що інтегрує в собі мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти і забезпечує 

успішність створення та впровадження педагогом освітніх квестів. 

3. Незважаючи на незначну історію розвитку квест-технології в освіті, 

здійснений огляд зарубіжного досвіду підготовки вчителів до її 

впровадження свідчить про існування різних форм та методів навчання 

педагогів. Серед них – в очному режимі – це семінари, тренінги, майстер-

класи, лекційно-практичні навчальні курси, конференції; у дистанційній 

формі – це навчальні курси, вебінари, педагогічні майстерні, конкурси. 

Здійснений аналіз науково-педагогічних джерел, освітніх сайтів, 

методичних порталів, навчальних планів курсів підвищення кваліфікації 

вітчизняних інститутів післядипломної педагогічної освіти засвідчив, що 

сьогодні в Україні відсутня система цілеспрямованої підготовки вчителів до 

використання квест-технології в освітньому процесі, що вимагає розробки та 

впровадження відповідних організаційно-педагогічних умов. 

Результати дослідження з даних питань представлено у таких 

публікаціях автора – [243], [228], [229], [231], [233], [235], [236], [237], [238], 

[239], [240], [241].  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

 

 

2.1. Організаційно-педагогічні умови формування готовності 

вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної 

освіти 

 

Для успішного здійснення підготовки вчителів до використання квест-

технології у системі післядипломної педагогічної освіти необхідно визначити 

та реалізувати відповідні умови організації освітньої діяльності. 

Як зазначають учені, одним з обов’язкових аспектів сучасних науково-

педагогічних досліджень, що розглядають проблеми вдосконалення 

функціонування педагогічних систем, є виявлення, обґрунтування та 

перевірка педагогічних умов, які забезпечують успішність цієї діяльності 

[103, с.8].  

У більшості вітчизняних наукових праць організаційно-педагогічні 

умови вдосконалення функціонування педагогічних систем визначаються як: 

1) сукупність об'єктивних можливостей, яка забезпечує успішне вирішення 

поставлених завдань [113, с.4-9]; 

2) сукупність можливостей змісту, форм, методів цілісного педагогічного 

процесу, спрямованих на досягнення цілей педагогічної діяльності [20, 

с.235]; 

3) сукупність об'єктивних можливостей навчання та виховання, 

організаційних форм і матеріальних можливостей, а також такі обставини 

взаємодії суб'єктів педагогічної взаємодії, які є результатом 

цілеспрямованого, планованого відбору, конструювання і застосування 

елементів змісту, методів (прийомів) для досягнення мети педагогічної 
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діяльності [178, с.14; 179]; 

4) такі обставини, що відображають функціональну залежність суттєвих 

компонентів педагогічного явища від комплексу об’єктів (речей, їх станів, 

процесів, взаємодій) у різних проявах [281, с.82]; 

5) характеристика педагогічної системи, яка відображатиме сукупність 

потенційних можливостей просторово освітнього середовища, реалізація 

яких забезпечить впорядковане і спрямоване ефективне функціонування, а 

також розвиток педагогічної системи [42, с. 147]. 

Дослідження наукових праць з визначення сутності поняття 

«організаційно-педагогічні умови» дав змогу під організаційно-

педагогічними умовами підготовки вчителів до використання квест-

технології вважати сукупність організаційних та власне педагогічних 

обставин, які забезпечують досягнення мети діяльності – формування 

готовності вчителів до використання квест-технології у єдності її 

компонентів. 

При визначенні організаційно-педагогічних умов, реалізація яких 

позитивно впливатиме на досліджуваний нами феномен – підготовку 

вчителів до використання квест-технології, маємо орієнтуватися на 

вищеописані вимоги до вчителя для ефективного використання квест-

технології, визначені компоненти професійної готовності, існуючий 

зарубіжний досвід та специфіку сучасної вітчизняної системи 

післядипломної педагогічної освіти. Отже, більш детально розглянемо 

основні риси сучасної вітчизняної післядипломної педагогічної освіти як 

сукупність об’єктивних можливостей підготовки вчителя до використання 

квест-технології. 

Вітчизняна система післядипломної педагогічної освіти повинна 

допомогти вчителю розширити, поглибити та оновити професійні знання, 

вдосконалити вміння та навички, враховуючи не лише потреби освітян, але й 

тенденції сучасного суспільства.  
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Однією із головних проблем сучасної вітчизняної системи 

післядипломної педагогічної освіти є відсутність її визначених нормативних 

основ, адже до сих пір не існує прийнятого Закону України «Про 

післядипломну освіту», що регламентує діяльність закладів післядипломної 

педагогічної освіти та визначає її основні завдання, функції і напрями 

функціонування й розвитку. 

Метою післядипломної освіти, згідно із Законом України «Про вищу 

освіту» [91] є задоволення індивідуальних потреб фахівців в особистому та 

професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно 

до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих 

кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 

відповідально виконувати фахові функції, упроваджувати у виробництво нові 

технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку 

суспільства. 

Основні завдання післядипломної освіти в Україні, згідно з наявними 

нормотворчими документами (Концепцією розвиту неперервної педагогічної 

освіти [117], останнім за часом розгляду проектом Закону України «Про 

післядипломну освіту» [200], проектом Положенням про післядипломну 

освіту у сфері вищої освіти України [198], Положенням про 

республіканський, обласні інститути післядипломної педагогічної світи та 

ін.), полягають у: 

1) поглибленні, розширенні, оновленні знань, умінь, навичок і 

компетентностей фахівців відповідно до досягнень науково-технічного 

прогресу та вимог ринку; 

2) вдосконаленні професійної майстерності та розширенні фахової 

компетенції; 

3) сприянні інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись 

до умов стрімко змінного суспільства; 

4) стимулюванні потреби в загальній і професійній самоосвіті; 
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5) формуванні потреби особистості в інтелектуальному, культурному та 

духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження 

гуманістичних суспільних цінностей; 

6) сприянні формуванню громадянської позиції особистості, здатності до 

життя в умовах сучасної цивілізації, демократичного розвитку 

суспільства. 

Головними функціями післядипломної освіти в Україні визначено такі: 

1) адаптивна – пристосування змісту післядипломної освіти відповідно до 

нових вимог ринку праці й умов життя в суспільстві, яке динамічно 

змінюється; 

2) компенсаторна – доповнення, розширення й оновлення базової 

професійної освіти; 

3) розвивальна – збагачення індивідуальних можливостей особистості, її 

здібностей і духовного світу; 

4) аналітико-прогностична – дослідження, аналіз і наукове передбачення 

тенденцій розвитку суспільства та виробництва, визначення нових видів 

освітніх послуг; 

5) перетворювальна – підвищення освітнього й освітньо-кваліфікаційного 

рівнів особи впродовж життя, сприяння інтелектуальному та культурному 

розвитку суспільства; 

6) комунікативна – передача соціального досвіду від покоління до 

покоління; 

7) заохочувальна – стимулювання освітніх потреб особи. 

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» [91], 

післядипломна педагогічна освіта здійснюється шляхом підвищення 

кваліфікації, перепідготовки, навчання за спеціалізацією та проходження 

стажування. Вона реалізується за багатоваріантними освітніми програмами 

та проектами з проблем педагогічної майстерності, інноваційних технологій 

та інтерактивних форм і методів навчання, інформаційних технологій, 

надсучасних досягнень у теорії і практиці психології, педагогіки, методики 
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навчання та виховання, а також за дистанційною формою навчання з 

ефективним використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Згідно Закону України «Про вищу освіту» [91], підвищення 

кваліфікації педагогів здійснюється не рідше одного разу на п’ять років. 

Проте, як зазначають науковці (С. Буртовий [29], В. Олійник [166] та ін.), для 

ефективного розвитку вчителя вже недостатньо лише курсів підвищення 

кваліфікації. Повертаючись в своє звичне середовище та чекаючи наступних 

курсів, вчитель залишається сам на сам зі своїми проблемами, не маючи 

можливості застосовувати здобуті знання та вміння. Важливу роль у 

розвитку вчителя відіграє його навчання, а також підтримка з боку закладів 

післядипломної педагогічної освіти у міжкурсовий період. Тому систему 

післядипломної освіти педагогів не можна ототожнювати лише з курсами 

підвищення кваліфікації, а розглядати як цілісну систему курсового та 

міжкурсового періодів забезпечення їх професійного розвитку та, безумовно, 

їх самонавчання, професійного саморозвитку. 

Представимо розгляд та обґрунтування організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують ефективну підготовку вчителів до використання 

квест-технології у системі сучасної вітчизняної післядипломної педагогічної 

освіти.  

На сьогодні дуже часто можна почути вислів: «В Україні учителі 20 

століття вчать дітей 21 століття за методиками 19 століття». Дійсно, для 

навчання та виховання успішного випускника 21 століття вчитель повинен 

володіти інноваційними технологіями, постійно самовдосконалюватись, 

використовувати сучасні методи та форми навчання ([6; 121; 208] та ін.). Але, 

як показують реалії сьогодення, в більшості випадків цього не відбувається. 

Ми згодні з висловлюванням І. Підласого, який зазначив, що вчитель – 

це завжди творча та активна особистість. Саме вчитель виступає 

організатором повсякденного життя учня [187, с.243]. Це підтверджує і 

Н. Кравченко, яка зазначає: «Якщо раніше вчитель був джерелом інформації, 



80 

 

то зараз від нього очікують роботи в якості організатора активної 

пізнавальної діяльності учнів» [121]. 

На думку А. Панфілової, розрив між теорією і реальною системою 

підготовки фахівців обумовлений неготовністю педагогів до реалізації нових 

цінностей як в особистому плані (недостатність мотивації, пізнавальної 

активності), так і в плані розробки і впровадження інтенсивних технологій, 

методів і засобів навчання та розвитку [181, с.21]. 

Вдосконалення змісту освіти, організація навчально-виховного процесу 

з метою розвитку професійної компетентності вчителя є ключовими 

пріоритетами системи післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні саме 

заклади післядипломної освіти повинні створити такі умови розвитку 

вчителя, які б задовольняли потреби суспільства, школи, дитини ([44; 130; 

182; 202]). 

Важливі завдання розвитку вчителя вирішує система підвищення 

кваліфікації як одна із складових системи післядипломної освіти. Існує потреба 

організації процесу навчання з урахуванням особливостей освіті дорослих, 

поєднанні активних форм та методів навчання, вироблення в учителів 

творчого підходу до забезпечення навчально-виховного процесу в сучасних 

умовах розвитку освіти. Результатом цього процесу має бути підвищення 

ефективності професійної діяльності педагогів у навчальних закладах ([7; 99; 

130]). 

Шляхи удосконалення функціонування системи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів розкривають у своїх дослідженнях 

Т. Андрющенко [7], В. Воронцова [44], В. Дивак [71], Ю. Кучерява [130], 

В. Пашков [182], Н. Протасова [201], В. Руссол [216] та ін. 

При проходженні курсів підвищення кваліфікації найважливішу роль 

відіграє зміст навчання, який визначається як сукупність систематизованих 

знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень 

розвитку пізнавальних можливостей і практичної підготовки, досягнутий в 

результаті навчально-виховної роботи.  
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Зміст навчання вчителів визначається низкою нормативних документів, 

у тому числі Положенням про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

[193], галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти [199] 

та ін., згідно яких навчання вчителів здійснюється за навчальними планами 

та програмами, розробленими предметними (цикловими) комісіями, 

кафедрами, іншими структурними підрозділами, ухваленими педагогічними 

(вченими) радами та затвердженими керівниками закладів післядипломної 

освіти. Відповідно, програми курсів підвищення кваліфікації складаються з 

навчального плану та програмового змісту.  

Для підготовки вчителів до використання квест-технології у першу 

чергу необхідно оновити зміст навчання, адже, як показав здійснений нами 

огляд планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 

закладів післядипломної педагогічної освіти, на сьогоднішній день в Україні 

не існує спеціальних тем, що розкривають як сутність освітньої квест-

технології, так і вимоги до вчителя, який її впроваджує.  

Вивчення робочих навчальних планів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників різних регіональних закладів післядипломної 

педагогічної освіти (Дніпропетровського, Запорізького, Миколаївського та 

ін.) показав, що існують схожі за тематикою розділи, передусім, модуль з 

фундаментальної підготовки («Інноваційні освітні технології»), в які 

доцільно ввести теми щодо сутності квест-технології та особливостей її 

використання в загальноосвітньому процесі. 

Необхідно звернути увагу, що незважаючи на те, що пропоновані 

навчальні програми закладів післядипломної педагогічної освіти містять 

модулі, які дозволяють змінювати зміст підвищення кваліфікації залежно від 

наявного професійного досвіду вчителя, його інтересів, професійних 

ускладнень, вони далеко не завжди націлені на особистісний і професійний 

розвиток педагога [263]. Крім того, пропонуючи зміст навчання на курсах 

підвищення кваліфікації, слід враховувати й те, що ми живемо в 
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інформаційному суспільстві і, якщо декілька десятиліть тому вчитель мав 

обмежений доступ до певної інформації, то в даний час всесвітня мережа 

Інтернет надає однакові можливості до інформації всім учасникам освітнього 

процесу. Тому під час курсів підвищення кваліфікації необхідно вдаватись до 

обговорення нової для обох сторін інформації, залишивши в минулому 

озвучення матеріалу на відповідних лекціях [65]. 

У зв’язку з відсутністю розроблених програм підготовки вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти 

вважаємо, що існує потреба у розробці та впровадженні відповідної 

навчальної програми спецкурсу у межах курсів підвищення кваліфікації, 

який би забезпечив формування у вчителів всіх компонентів готовності до 

використання квест-технології. Для цього необхідно відібрати та 

відструктурувати навчальний матеріал таким чином, щоб він містив 

необхідну інформацію, яка б дала змогу вчителям на основі якісно засвоєних 

знань та сформованих уявлень розвинути в себе вміння будувати та 

використовувати якісні освітні квести.  

На підставі визначених компонентів готовності вчителів до 

використання квест-технології вважаємо, що навчальна програма спецкурсу 

повинна складатись з двох частин:  

1) теоретичної, яка забезпечить: 

а) оволодіння вчителями спеціальними професійними знаннями щодо 

змісту і специфіки квест-технології, можливостей її застосовування у 

професійній діяльності; правил створення предметних проблемних, 

пошукових завдань для квесту; можливостей використання сервісів 

Веб 2.0 в квестах; особливостей врахування авторського права при 

створенні та реалізації квестів; правил оформлення Інтернет-джерел; 

типових помилок при створенні предметних квестів та шляхів їх 

подолання; вимог до вчителя, який створює та впроваджує освітній 

квест, – тобто забезпечить формування орієнтовної основи їх 

діяльності зі створення та реалізації квестів; 
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2) практичної, що забезпечить: 

а) розвиток мотивації до створення та реалізації освітніх квестів, 

активізацію мотивації до здійснення інноваційної діяльності та 

професійного розвитку; 

б) формування та розвиток спеціальних професійних умінь зі створення та 

реалізації квестів, формулювання проблемних, пошуково-творчих 

завдань; створення додаткових документів для реалізації квесту; 

в) розвиток професійно-особистісних якостей: здатності до саморозвитку, 

педагогічної рефлексії, професійного мислення та ін. 

Впровадження розробленого авторського спецкурсу «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес» у курсовий період 

дозволить вирішити протиріччя між об'єктивною потребою суспільства у 

професійних вчителях, які відкриті до нового досвіду, здатні 

використовувати новітні методики та технології, можуть адаптуватись до 

сучасних змін та недостатньою зорієнтованістю системи післядипломної 

освіти на забезпечення їх підготовки до використання інноваційних 

технологій. 

Отже, першою умовою визначаємо орієнтацію змісту курсів 

підвищення кваліфікації на формування готовності вчителів до 

використання квест-технології. 

Як вже було зазначено вище, підготовка вчителів до використання 

квест-технології буде ефективною лише у поєднанні курсової, міжкурсової 

підготовки та самонавчання, що і складають систему післядипломної 

педагогічної освіти. Це підтверджує вислів ректора Херсонської академії 

неперервної педагогічної освіти А. Зубко, а саме: «Зміцнення зв’язків 

курсового навчання педагогів із підвищенням кваліфікації фахівців у 

міжкурсовий період сприяє більш детальному ознайомленню з освітніми 

потребами майбутніх слухачів, інтенсифікації процесу визначення 

(самовизначення) та формулювання освітніх потреб, а отже, впливає на 

підвищення дієвості навчального процесу в цілому» [99, с.58]. 



84 

 

Власний досвід автора роботи та проведений аналіз науково-

педагогічних праць показав, що для ефективної підготовки вчителів до 

використання квест-технології, усвідомлення ними сутності цієї технології, а 

також розвитку мотиваційного компонента замало використання традиційних 

форм та методів навчання. Крім того, як вже було зазначено вище, 

повертаючись з курсів, вчитель потрапляє в своє звичайне середовище, як 

правило, без можливості вдосконалення навичок та розширення знань, які 

отримав на курсах.  

Тобто, для ефективної підготовки вчителів до використання квест-

технології, перетворення звичайного середовища вчителя на цікавий процес 

навчання необхідно використання зовсім нових, сучасних форм та методів 

навчання. Цей момент необхідно розглядати як найвагоміший етап 

організації навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації 

педагогів, адже застосування невдало дібраних форм та методів навчання 

(навіть з цікавим для вчителя змістом навчання) може знизити ефективність 

навчального процесу [99, с.59]. 

Впровадження нових сучасних форм і методів навчання дозволяє 

вирішити протиріччя між усвідомленістю педагогічною наукою і практикою 

необхідності використання сучасних форм і методів підготовки вчителів до 

використання квест-технології та переважанням у системі післядипломної 

педагогічної освіти традиційних форм і методів занять. Отже, для 

забезпечення успішної підготовки вчителів до використання квест-технології 

вважаємо необхідним впровадити у систему їх післядипломної освіти саму 

квест-технологію. 

Як нами було вже зазначено, квест є ефективною освітньою 

технологіює. 

По-перше, він дозволяє працювати з великою кількістю цікавої 

інформації в мережі Інтернет. По-друге, працюючи над виконанням завдань 

квесту, учасник може обрати найбільш зручний темп виконання завдання, що 

є досить актуальним при роботі з вчителями у міжкурсовий період. По-третє, 
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застосування квестів допомагає розвивати навички інформаційної діяльності, 

формувати позитивне емоційне ставлення до процесу навчання, розвивати 

творчій потенціал, критичне мислення та ін. [287]. 

Правильно створений навчальний квест втягне вчителів до творчої, 

пошуково-напруженої роботи. Що, за словами директора Інституту 

психології НАПН України академіка С. Максименко, є умовою успіху 

творчості, допомагає натхненню, а за наявності натхнення у людей 

починають з'являтись нові ідеї, емоційне захоплення предметом, нові 

способи розв'язання завдань тощо [148, с.67].  

Крім того, що для нас є особливо важливим, участь учителів у 

навчальному квесті забезпечить актуалізацію механізму занурення, який є 

особливим педагогічним методом.  

Метод «занурення» виник у 1970 році у контексті експериментального 

навчання М. Щетиніна, він забезпечує зміну пасивної позиції вчителів як 

здобувачів інформації та знань про квест-технологію на позицію активних 

суб’єктів процесу навчання і самонавчання.  

Спираючись на твердження Н. Колпакової, «…щоб сформувати у 

вчителя готовність до реалізації діяльнісного підходу, вчителю необхідно не 

тільки дати теорію, а й можливість на практиці прожити ситуацію, коли в 

процесі навчання реалізується діяльнісний підхід» [113]. Вважаємо, що саме 

метод «занурення» дозволить сформувати цілісне уявлення у вчителів про 

квест-технологію поглядом «зсередини» та надасть можливість пропустити 

отримані знання та вміння через себе. 

Науковці по-різному визначають поняття «занурення». Деякі пишуть 

слово тільки в лапках, підкреслюючи його умовність, інші використовують 

словосполучення «так зване занурення».  

На думку А. Остапенко, існує два напрями розуміння сутності явища 

занурення у педагогічній науці: за першим «занурення» розглядається як 

один з методів інтенсивного навчання; за другим – це тривале (від кількох 
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годин до кількох днів) спеціально організоване заняття одного (або 

декількома близькими) предметами [176]. 

Як зазначає Р. Грановська, «занурення» – це активний метод навчання з 

елементами релаксації та гри, який може допомогти у зникненні зовнішніх 

рухових компонентів пізнавальної діяльності і перетворення їх в розумові 

операції [57, с.14, с.490].  

Дослідження різних визначень поняття «занурення» у педагогічній 

науці дає змогу виокремити таку загальну характеристику методу занурення, 

коли відбувається глибоке входження суб’єкта навчання в предмет вивчення 

завдяки: збільшенню кількості годин на підготовку/навчання; високій 

інтенсивності занять; створенню особливого освітнього середовища. 

Метод занурення є системоутворювальним у моделі концентрованого 

навчання як спеціально організованого освітнього процесу, що передбачає 

засвоєння учнями великої кількості навчальної інформації без збільшення 

навчального часу завдяки більшій її систематизації (узагальнення, 

структурування) та іншого (на відміну від традиційного) часового режиму 

занять [170]. 

У своєму дослідженні розуміємо метод занурення як особливий 

активний відносно тривалий спеціально організований педагогічний спосіб, 

який забезпечує глибоке входження суб’єкта навчання у предмет вивчення. 

Метод занурення для формування готовності вчителя до використання квест-

технології передбачає орієнтацію на метапредметне занурення за концепцією 

А. Хуторського [170], в якому найголовніше – це впровадження дидактичної 

евристики – типу навчання, при якому всі основні освітні елементи первинно 

створюються та знаходяться самими учнями; вчитель лише надає матеріал у 

якості середовища, що містить освітню домінанту; учень здобуває освітній 

продукт, який має культурно-історичний характер; зміст навчання має 

діяльнісний вимір. 

Отже, саме участь педагогів у квесті відповідає усім ознакам 

метапредметного занурення та забезпечує, з одного боку, неперервність їх 
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післядипломної освіти, оскільки здійснюється у міжкурсовий період, а з 

іншого – надає вчителям особистий досвід участі у квесті та є формувальним 

заходом щодо їх готовності до використання квест-технології. 

Крім того, як влучно зазначив Марк Пренскі, наші вчителі є цифровими 

мігрантами, вони говорять архаїчною мовою, мовою доцифрової епохи, 

щосили намагаючись вчити покоління, яке говорить зовсім новою мовою 

[304].  

Нові виклики інформаційного суспільства вимагають активного 

впровадження ІТ-технологій в освіту взагалі, в післядипломну педагогічну 

освіту зокрема [16; 24]. Важливо працювати та удосконалювати 

інформаційну культуру самого вчителя, оскільки в інформаційному 

суспільстві будь-який професіонал повинен бути готовий до швидкого 

сприйняття й обробки великих обсягів інформації та своєчасному 

оволодінню сучасними засобами, методами й технологіями ([31; 166; 185; 

288]). 

В останні роки в Україні широко впроваджуються сервіси Веб 2.0, 

хмарні та Вікі-технології, починає розвиток STEM-освіта, скрайбінг-

технологія та ін. Ці новітні технології надають багато можливостей для 

вдосконалення освітнього процесу: створення колективних Вікі-статей, 

робота над колективними творчими проектами, розміщення власних наробок 

на авторських веб-ресурсах, доступ до освітніх спільнот та багато іншого.  

Тому вважаємо доцільним проведення саме веб-квесту із 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

дозволить навчити вчителів працювати з деякими сервісами Веб 2.0, шукати 

та аналізувати Інтернет-джерела, оцінювати інформацію на веб-ресурсах. 

Отже, вважаємо, що для підготовки вчителів до використання квест-

технології у міжкурсовий період доцільним буде розробка та запровадження 

спеціального навчального веб-квесту, який допоможе: 

1) поглянути на процес реалізації квесту зсередини; 
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2) подивитися на приклад застосування квест-технології у навчальному 

предметі; 

3) прийняти роль учасника квеста (тобто роль учня); 

4) підвищити пошукові навички, розвинути власне мислення; 

5) ознайомитись із сучасними сервісами Веб 2.0, які будуть їм у нагоді в 

майбутньому використанні кест-технології; 

6) активізувати ігровий інтерес для підвищення активності у проходженні 

всього квесту; 

7) підвищити рівень творчості та креативності за допомогою завдань квесту 

та ін. 

Але необхідно зазначити, що при побудові навчального веб-квесту в 

міжкурсовий період підвищення кваліфікації вчителів важливими є 

врахування таких аспектів: участь у квесті можуть брати вчителі різних 

предметів, категорій, освітніх закладів та ін.; проходження квесту вчителями 

відбувається у другій половині дня; учасники знаходяться в різних районах 

області. Відтак створений навчальний веб-квест повинен бути універсальним 

для будь-якої категорії вчителів.  

Також вважаємо, що розробниками квесту повинні бути фахівці 

закладів післядипломної освіти у команді фахівців з інформаційно-

комунікаційних технологій та фахівців-предметників. Саме у такому тандемі, 

на нашу думку, з’являється можливість створення ефективного навчального 

веб-квесту для вчителів з метою формування їх готовності до використання 

веб-технології.  

Отже, другою умовою визначаємо формування цілісного уявлення 

вчителів про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-

середовище. 

Одним із базових принципів сучасної післядипломної педагогічної 

освіти є принцип неперервності, що передбачає забезпечення умов для 

постійного професійного розвитку вчителя, вдосконалення його професійної 
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компетентності як у період проходження курсів підвищення кваліфікації, так 

і в міжкурсовий період. 

Однією з проблем підготовки вчителів, як зазначив В. Андрущенко, є 

його традиційно-радянський досвід, який хоча й мав певні позитивні 

напрацювання, загалом здійснювався на хибній основі тодішньої офіційної 

ідеології і моралі. Не всі вчителі змогли або можуть здійснити власне 

«переформатування» [6]. З цієї причини деякі вчителі «відштовхують» всі 

інновації. Тому необхідно забезпечити сучасну, ефективну підготовку 

вчителя в системі післядипломної освіти.  

На сьогодні в усіх закладах післядипломної освіти запроваджується 

андрагогічний підхід, який допомагає розкрити теоретичні і практичні 

проблеми навчання, підготовки, виховання і освіти дорослої людини 

протягом всього її життя.  

Як зазначив С. Гончаренко, при опрацюванні теоретичних засад 

дидактичної системи освіти дорослих важливо враховувати особливості 

учіння дорослої людини, а саме [53, с. 70]: залежність ступеня включеності 

людини в процес навчання від автономності мислення, здатності до новацій, 

до співробітництва, здатності учитися і передавати іншим набуті знання; 

наявність внутрішнього спонукання до навчання, яке допомагає дорослій 

людині самій ставити собі завдання, будувати план її розв’язання і 

здійснювати його; мобільність; самостійність як уміння організувати процес 

розв’язання задачі і керувати ним згідно з цим завданням; постійне 

прагнення людини будувати свою професійну діяльність на основі нової 

інформації як спосіб її самовираження і саморозвитку.  

Крім того, значущим для здійснення ефективної професійної 

підготовки дорослої людини є усвідомлення того, що вона націлює свою 

діяльність на проблему, опановує знання для її вирішення, а не 

спрямовується на вивчення цілісної дисципліни, її змісту; вчиться 

епізодично, завдяки чергуванню періодів роботи та відпочинку; схильна до 

навчання за методом спроб та помилок; віддає пріоритет навчанню дією; 
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вимагає створення особливого партнерського простору, в якому немає місця 

класичної для середньої освіти ролі учня та вчителя та ін. 

Вважаємо, що для успішного формування усіх компонентів готовності 

вчителів до використання квест-технології на засадах андрагогіки необхідний 

вибір таких форм та методів пізнавально-практичної діяльності, які б 

ефективно допомогли вчителю опанувати принципи побудови власних 

навчальних квестів.  

Під пізнавально-практичною діяльністю розуміємо інтелектуальний 

розвиток людини, спрямований на перетворення світу у відповідності з 

поставленими цілями ([53, с.96; 202; 215]). Під формою організації навчання 

розуміємо зовнішнє вираження узгодженої діяльності того, хто навчає, і того, 

хто навчається, здійснюваної в певному порядку і режимі [255]. Метод 

навчання – спосіб організації практичного й теоретичного освоєння 

дійсності, зумовлений закономірностями розглядуваного об’єкту [53]. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надали поштовх до 

оновлення та модернізації усіх сфер діяльності людини, у тому числі й 

освіти, що сприяло появі нових форм, методів та засобів навчання [123; 175; 

187].  

Як показав розгляд підготовки вчителів до використання квест-

технології у різних країнах, досить популярною є дистанційна форма 

підготовки, за допомогою якої можна результативно поєднати активні та 

інтерактивні методи та форми організації навчання. Крім того, в останні роки 

активніше постає питання запровадження дистанційної форми навчання у 

закладах післядипломної освіти саме у міжкурсовий період. Так, у 

Запорізькому, Дніпропетровському, Вінницькому, Житомирському, 

Рівненському та інших закладах післядипломної освіти вже проводяться різні 

дистанційні тренінги, курси, майстер-класи з підготовки вчителів.  

Вважаємо, що саме особливий науково-методичний комплекс у формі 

дистанційного навчання забезпечить реалізацію описаних вище принципів 

андрагогіки та успішну підготовку вчителів до використання квест-
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технології, адже можливості різних дистанційних платформ дають змогу не 

лише створювати свій самостійний напрям навчання, але й використовувати 

різні види ресурсів (відео, аудіо, презентації тощо) та застосовувати різні 

форми та методи навчання (обговорення, аналіз ситуацій та ін.).  

Крім того, дистанційне навчання передбачає не просто передачу 

вчителю визначеної кількості знань, а формування оптимального комплексу 

знань, вмінь і навичок, які забезпечують універсальність його освіти, 

реалізують необхідність постійного професійного вдосконалення [188; 252]. 

За думкою В. Пуцова, однією з особливостей роботи з дорослими є їхня 

спрямованість на миттєве застосування результатів навчання. Виходячи з 

цього, доцільно використовувати методи інтерактивного навчання, які 

відповідають природі і характерним ознакам навчання дорослих. Вони 

дозволяють не тільки оптимально враховувати навчальні потреби дорослої 

людини, а й створювати умови для постійного, систематичного аналізу 

власних дій. Завдяки інтерактивному навчанню можна уникнути появи у 

свідомості педагогів шаблонів, стереотипів у ставленні до професійної 

діяльності [206, с. 24-25]. 

Отже, поєднати різні сучасні форми та методи підготовки вчителів до 

використання квест-технології можливо за допомогою особливого 

дистанційного спецкурсу, що у свою чергу дозволить вирішити протиріччя 

між потребою у безперервності післядипломної педагогічної освіти та 

епізодичністю, короткотривалістю, обмеженістю фахової спрямованості 

курсів підвищення кваліфікації учителів. 

Таким чином, третьою умовою формування готовності вчителів до 

використання квест-технології є спрямування пізнавально-практичної 

діяльності вчителів на створення та реалізацію власних навчальних квестів. 

Узагальнена характеристика визначених організаційно-педагогічних 

умов формування готовності вчителів до використання квест-технології 

подані у табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Загальна характеристика організаційно-педагогічних умов формування 

готовності вчителів до використання квест-технології 

Умови Період 

післядипломної 

освіти 

Компоненти 

готовності, 

формування 

яких 

здійснюється 

Форми і 

методи 

реалізації 

Н
а
у
к

о
в

о
-м

ет
о
д

и
ч

н
а
 п

ід
т
р

и
м

к
а
 в

ч
и

т
ел

ів
 

орієнтація змісту 

післядипломної педагогічної 

освіти на формування 

готовності вчителів до 

використання квест-

технології 

курсовий 

період, 

самоосвіта 

мотиваційний 

когнітивний 

діяльнісний 

особистісний 

очний 

спецкурс 

формування цілісного 

уявлення вчителів про квест-

технологію шляхом 

занурення в освітнє квест-

середовище 

міжкурсовий 

період, 

самоосвіта 

мотиваційний 

когнітивний 

діяльнісний 

особистісний 

навчальний 

веб-квест 

спрямування пізнавально-

практичної діяльності 

вчителів на створення та 

реалізацію власних 

навчальних квестів 

міжкурсовий 

період, 

самоосвіта 

мотиваційний 

когнітивний 

діяльнісний 

особистісний 

дистанційний 

спецкурс,  

проблемний 

он-лайн 

семінар 

 

Вивчення зарубіжного досвіду професійної підготовки вчителів до 

створення та реалізації освітніх квестів, особливостей формування і розвитку 

професійної готовності особистості та подолання антиінноваційних 

перешкод, а також принципи сучасної післядипломної педагогічної освіти 

дають змогу стверджувати, що обов’язковим є здійснення заходів з науково-

методичної підтримки вчителів, яка має на меті не лише надання реальної 

дієвої допомоги вчителям у підготовці до використання квест-технології, але 

й активізацію їх творчого потенціалу, налагодження позитивного соціально-

психологічного клімату освітнього середовища та ін. 
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2.2. Зміст, форми та методи підготовки вчителів до використання 

квест-технології у системі післядипломної освіти 

 

Для успішного формування готовності вчителів до використання квест-

технології в системі післядипломної педагогічної освіти повинно відбуватись 

оновлення змісту, форм та методів навчання відповідно до вимог сучасності.  

Як зазначає В. Руссол, «учителя треба спрямовувати на 

самовдосконалення, самоактуалізацію, самореалізацію, саморозвиток, 

доводячи необхідність власного навчання й удосконалення. Учителя треба 

ставити в умови критичного оцінювання рівня професійної майстерності й 

показувати нові горизонти його підвищення. Учителя треба заохочувати до 

такого вдосконалення, ставлячи перед ним напружені й привабливі цілі. 

Учителя треба спонукати, а в разі потреби й змушувати 

самовдосконалюватися, висуваючи це як посадову і професійну вимогу. 

Учителеві треба створити максимально сприятливі умови для професійного 

зростання через струнку, продуктивну й привабливу систему видів і форм 

методичної роботи» [216, с. 9]. 

Отже, формувальні заходи з метою підготовки вчителя до 

використання квест-технології мають виходити із зміни змісту 

післядипломної педагогічної освіти в цілому та курсів підвищення 

кваліфікації зокрема. 

Передусім зауважимо, що зміст освіти з позиції сучасної педагогічної 

науки – це система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів 

діяльності і мислення, якими необхідно оволодіти в процесі 

навчання/підготовки [91, c.91]; це структура й обсяг навчальної інформації, 

засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної 

кваліфікації [91]. Зміст освіти розкривається в освітніх програмах, 

навчальних планах та посібниках. 
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У своєму дослідженні ми дотримуємося точки зору, згідно з якою зміст 

підготовки вчителів до використання квест-технології є складовим 

елементом змісту курсів підвищення кваліфікації, містить теоретичну й 

практичну інформацію, необхідну для здійснення відповідних професійних 

функцій. Зміст підготовки закріплюється нормативними документами та 

навчально-методичними комплексами у системі післядипломної освіти, що 

включають навчальну програму, навчально-тематичний план, підручники, 

посібники тощо.  

Підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

використання квест-технології повинна бути такою, щоб у ній чітко й 

збалансовано поєднувалася теорія і практика, а вчитель не лише знайомився з 

сучасною технологією, а й набував умінь нею користуватися та оптимально 

застосовувати.  

У зв’язку з тим, що курси підвищення кваліфікації проходять різні 

вчителі, то вважаємо, що вибір змісту не повинен орієнтуватись на 

кваліфікаційну категорію вчителів, навчальний предмет, досвід роботи та 

інше. Крім того, при виборі змісту підготовки необхідно орієнтуватись на 

андрагогічний підхід. Адже дорослий як суб'єкт освіти характеризується 

низкою особливостей, що відрізняють його від учнів і студентів. Вони 

обумовлені вже наявною освітою учасників, досвідом професійної 

діяльності, життєвим досвідом, характерними віковими змінами та ін. 

(О. Дубасенюк [81], В. Пуцов [206], В. Руссол [216], А. Копилова [118], 

А. Глазиріна [47], О. Кукуєв [128] та ін.). 

Виходячи з того, що визначені етапи квесту, з одного боку, 

відповідають загальним етапам діяльності, з іншого, вони є тотожними 

етапам мисленнєвого пошуку, то зміст підготовки вчителів до використання 

квест-технології має включати загальні питання теорії мисленнєвої 

діяльності. Так, більшість сучасних дослідників людського мислення 

виокремлюють декілька загальних фаз мисленнєвого процесу, а саме:  
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1) виникнення проблемної ситуації, проблематизації або зіткнення з 

несподіванкою, яка викликає здивування та спрямовує думку;  

2) формулювання завдання та гіпотез, що передбачає здійснення перебору та 

перевірки варіантів знаходження інформації, оцінювання ймовірності 

варіантів, а значить – розуміння проблемної ситуації;  

3) спроба вирішення спочатку відомим шляхом, якщо завдання не 

вирішується, настає час інкубації – дозрівання, очікування;  

4) прийняття рішення або формулювання судження, вибору єдиного варіанту 

вирішення, відкриття, несподіваного осяяння та вирішення другорядних 

завдань;  

5) перевірки, оцінки отриманих результатів та їх презентації. 

Відтак, розробляючи навчальний квест, вчитель має: 

1) створити проблемну ситуацію – таку, яка, з одного боку, актуалізує 

несумісність альтернативних суджень, позицій, інтересів, функціональних 

або просторово-часових характеристик, а з іншого, призведе до зупинки 

діяльності; 

2) створити умови для розуміння учнем проблемної ситуації, що передбачає 

рух учня від вирішення завдань до проблем, які (на відміну від попередніх) 

не мають вихідного формулювання і самий процес їх вирішення починається 

з пошуку. Саме проблема є таким різновидом питання, відповідь на яке не 

міститься в накопичених учнями знаннях і способах діяльності, тому вимагає 

відповідних практичних дій, відмінних від простого інформаційного пошуку; 

3) створити умови для висування гіпотез (збирання та аналізу даних, 

необхідних для вирішення проблеми, актуалізації життєвого досвіду учнів, 

спонукання до висування ідей), стимулювання мисленнєвого процесу; 

4) передбачити два шляхи вирішення учнем проблемної ситуації у 

навчальному квесті – детермінований (алгоритмізований, такий, що 

передбачає обробку існуючої інформації, даних за певними правилами і 

критеріями) та імовірнісний (спонтанний, неалгоритмізований, випадковий, 
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що реалізується в ситуації недостатності інформації, в умовах дефіциту 

часу); 

5) створити умови для аналізу учасниками квесту отриманого результату, 

рефлексії власної діяльності, спілкування тощо; 

6) забезпечити можливість презентації учнями результатів навчального 

квесту, обміну новим досвідом. 

Як бачимо, створення та реалізація навчальних квестів відбувається за 

основними положеннями теорії проблемного навчання, суть якого – у 

створенні перед учнями проблемних ситуацій, усвідомленні, прийнятті і 

розв’язанні цих ситуацій у процесі спільної діяльності учнів та вчителя за 

максимальної самостійності перших і під загальним спрямувальним 

керівництвом останнього [123]. Обов’язковими умовами успішності такого 

навчання є проблематизація навчального матеріалу; активність учнів; 

відповідність рівня складності проблемного завдання індивідуальним 

інтелектуально-вольовим можливостям учнів; зв'язок навчання з життям, 

грою, працею. Основними критеріями його ефективності є значне 

підвищення якості знань, умінь та цінностей учнів; сформованість 

пізнавальних мотивів та інтересів, розвинута пізнавальна активність; значна 

динаміка творчих здібностей та емоційно-вольових рис учнів; підвищення 

загальної мотивації навчальної діяльності та саморозвитку і самонавчання. 

Отже, усі ці питання щодо теоретичного підґрунтя квест-технології, а 

саме її відповідність положенням теорії проблемного навчання та загальній 

теорії мислення людини, її мисленнєвої діяльності, відображають загальне 

змістовне наповнення підготовки вчителів до використання квест-технології. 

Розглянемо детальніше зміст підготовки вчителів до використання 

квест-технології відповідно до визначених організаційно-педагогічних умов.  

Для забезпечення реалізації першої організаційно-педагогічної умови – 

орієнтація змісту післядипломної педагогічної освіти на формування 

готовності вчителів до використання квест-технології – розроблений 

авторський спецкурс «Основи впровадження квест-технології в освітній 
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процес» (Додаток М). 

Навчальна програма спецкурсу «Основи впровадження квест-

технології в освітній процес» складається з таких компонентів: пояснювальна 

записка, в якій визначено основну мету, категорію слухачів, необхідні 

технічні та програмні засоби тощо; навчально-тематичний план, який 

визначає кількість модулів та розподіл годин (табл. 2.2); зміст програми, який 

визначає мету, теми, знання та вміння, список рекомендованої літератури 

кожного модуля. 

Таблиця 2.2  

Навчально-тематичний план спецкурсу 

«Основи впровадження квест-технології в освітній процес» на 10 годин 

 

Аналізуючи досвід науковців технологічного університету Сінгапуру, 

які провели дослідницький проект з питань підготовки вчителів до 

використання квест-технології [298], вважаємо доцільним розпочинати 

заняття на спецкурсі за допомогою спеціально розробленого навчального 

квесту.  

Метою проведення вступного навчального квесту є формування у 

вчителів відповідної професійної установки на подальшу діяльність, 

розвиток мотивації щодо подальшої роботи та активізація професійних 

інтересів. Завданнями навчального квесту є: демонстрація дидактичних 

можливостей квесту; налаштування на творчу активну роботу; демонстрація 

вчителям всіх ігрових ролей; презентація всіх етапів реалізації квесту; 

систематизація знань про квест-технологію та формування вмінь і навичок 

№ Назва модулів, розділів, тем 
Кількість годин 

Лекцій Практ. 

1 Навчальний веб-квест  2 

2 Сутність квест-технології  1 1 

3 Створення власних навчальних квестів  3 

4 Аналіз створених квестів  1 

5 Помилки при створенні та реалізації квестів 1  

6 Використання сервісів Веб 2.0 при реалізації освітніх 

квестів 

1  

 Разом 3 7 
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необхідних для побудови власного освітнього квесту.  

Вивчення існуючого досвіду підготовки вчителів до використання 

квест-технології створює підґрунтя для розуміння того, що після проведення 

вступного навчального квесту доцільним є викладення теоретичного 

матеріалу про сутність квест-технології. У межах теми «Сутність квест-

технології» учасники спецкурсу ознайомляться з історією виникнення 

дефініції «квест», дидактичними можливостями освітніх квестів, 

класифікацією квестів та ін.  

Для розвитку вмінь побудови власного освітнього квесту запроваджено 

тему «Створення власних навчальних квестів», у межах якої, після 

знайомства зі структурою квестів та вимогами до їх створення, учасники 

повинні розробити власний предметний квест.  

Для оцінки власноруч створеного предметного квесту (на дотримання 

концепції квест-технології, правильність завдань, цікавість сюжету і т.д.), 

його порівняння з найкращими створеними та реалізованими фахівцями 

квестами, з метою розвитку рефлексивних умінь педагогів запроваджена 

тема «Аналіз створених квестів». Після цього спільно з учителями 

здійснюється аналіз найбільш поширених помилок, які зустрічаються при 

створенні та реалізації квестів.  

На сьогодні в Україні, і в Запорізькій області зокрема, йде 

впровадження сучасних сервісів Веб 2.0 в освітній процес, продовжується 

процес інформатизації освіти та побудова віртуального освітнього 

середовища, формування віртуальних предметних спільнот тощо. Тому 

вважаємо необхідним у зміст спецкурсу включити тему «Використання 

сервісів Веб 2.0 при реалізації освітніх квестів», під час якої вчителі 

розглянуть, які сучасні сервіси Веб 2.0 існують сьогодні у віртуальному 

просторі та як їх можна застосовувати для власних квестів. Адже 

застосування сучасних Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі 

значно збільшує імідж вчителя, підвищує зацікавленість учнів та збільшує їх 

мотивацію до вивчення предмету (Г. Гадецька [45], О. Голубєв [52], 
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Л. Олійник [167], Л. Чернікова [276] та ін.).  

Організація процесу підвищення кваліфікації вчителів на основі 

андрагогічного підходу повинна створити умови для максимального прояву і 

розвитку активності педагога (Л. Архангельська [10], А. Копилова [118], 

А. Глазиріна [47]). У цьому контексті реалізація андрагогічного підходу, а 

також обраний нами зміст підготовки вимагає відповідного відбору форм, 

методів, засобів організації навчального процесу. 

Багатовимірне, поліфункціональне поняття «метод навчання» має 

багато аспектів ([53; 267]), у більшості педагогічних праць воно розуміється 

як спосіб отримання інформації та оволодіння учнями уміннями і навичками; 

спосіб спільної діяльності вчителя і учнів; сукупність упорядкованих 

прийомів, дій і операцій, достатніх для отримання результатів спільної 

діяльності вчителя і учнів; спосіб і форма руху змісту навчального матеріалу 

за правилами логіки його розгортання тощо (Є. Голант [51], І. Лернер [138], 

М. Скаткін [224], М. Данилов [67], Б. Єсипов [86], І. Харламов [270], 

Ю. Бабанський [11]). Зовнішньою стороною організації навчального процесу, 

яка відображає характер взаємодії, взаємозв’язків його учасників є, згідно з 

положеннями сучасної дидактики, форма навчання. 

Під поняттям «метод навчання» ми розуміємо спосіб формування 

готовності вчителів до використання квест-технології, під поняттям «форма 

навчання» – спосіб організації процесу підготовки вчителів до створення та 

реалізації освітніх квестів, що визначає часовий і організаційний режими 

навчання, місце його проведення. 

Враховуючи низку специфічних ознак і особливостей навчання 

дорослих, змісту навчання, а також сутності квест-технології, вважаємо, що 

провідну роль в організації навчання у контексті нашого дослідження, 

безумовно, належить активним та інтерактивним методам. Адже, як зазначив 

А. Кукуєв, кращою технологією андрагогічного підходу є саме інтерактивне 

навчання [128]. Ми згодні з думкою Т. Гури, яка зазначила, що саме активні 

методи мають великий ресурс для професійного розвитку педагогів, їх 
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професійної самоорганізації, а також відповідають сучасним тенденціям 

світового і вітчизняного післядипломної освіти [62]. 

Отже, активні методи навчання – це методи, які спонукають до 

активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним 

матеріалом. Активне навчання передбачає використання такої системи 

методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем готових 

знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння тими, 

хто навчається, знаннями і вміннями у процесі активної розумової і 

практичної діяльності. 

Інтерактивний метод означає діалогове навчання, взаємодію, режим 

бесіди, діалогу з будь-ким. Іншими словами, на відміну від активних методів, 

інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію всіх суб’єктів навчання.  

Успіх підготовки вчителів до використання квест-технології значною 

мірою залежить не лише від використання в ній тих чи інших методів 

навчання, але й від організаційних форм цієї роботи. У свою чергу, ці форми 

визначаються метою і завданнями навчання, кількістю учасників, 

характерними особливостями напрямку навчання, місцем і часом навчання.  

Для проведення навчального квесту у межах спецкурсу «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес» ми обрали популярний на 

сьогодні вид квесту – веб-квест. Адже на сьогодні сучасний вчитель повинен 

бути компетентним, в тому числі мати розвинену ІТ-компетентність. В 

державних документах вже не йде мова про «навчання» вчителів основам 

інформаційно-комунікаційних технологій, вже говориться про «активне 

застосування та впровадження» ІКТ в освітній процес. Тому застосування 

саме веб-квесту може допомогти розвивати ІТ-компетентність вчителя, 

допомогти йому підвищити рівень пошукових навичок, познайомити з 

різними сервісами Веб 2.0. Крім того, як показав аналіз науково-педагогічної 

літератури, такий вид квесту є сьогодні найпопулярнішим ([1; 12; 12; 30; 35; 

40] та ін.).  

Результати здійсненого розгляду науково-педагогічної літератури 
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дають змогу стверджувати, що реалізація веб-квесту поділяється на декілька 

етапів, тотожних загальним етапам квесту, а саме: 

1) організаційний етап: знайомство, мета спецкурсу та веб-квесту, 

об’єднання вчителів у групи, правила роботи під час проведення веб-

квесту. 

2) етап реалізації квесту: виконання поставлених завдань; 

3) кінцевий результат: підведення підсумків, рефлексія.  

Отже, на кожному з етапів відповідно до їх завдань доцільне 

застосовування різних методівта форм навчання.  

Організаційний етап доцільно провести за допомогою словесного 

метода – вступна бесіда. Метою цього методу є концентрування уваги на 

подальшій роботі, забезпечення психологічного налаштування вчителів на 

сприйняття нового матеріалу, налаштування на ігрову діяльність тощо.  

У зв’язку з тим, що на курсах підвищення кваліфікації навчаються 

вчителі з різними категоріями, досвідом, навичками ІКТ, то вкрай важливим 

для проведення веб-квесту є застосування групової форми, що дозволить 

залучити всіх вчителів до спільної діяльності. Крім цього, більш досвідчені 

колеги можуть виступити джерелом навчання для менш досвідчених, як у 

професійному розвитку (наприклад, вчитель-спеціаліст та вчитель з вищою 

категорію), так і в розвитку навичок роботи з інформаційно-комунікаційними 

технологіями. Крім цього, робота в групі сприяє створенню більш довірчої 

обстановки між її учасниками ([10; 183]). 

Вважаємо, що при проведенні навчальних квестів для вчителів 

доцільним буде застосування методу змагання, який спрямований на 

забезпечення умов розвитку пошукових здібностей, формування умінь та 

навичок роботи з комп'ютером, швидкого проходження завдань квесту 

шляхом здорового суперництва між групами учасників. Крім того, у 

педагогічно правильно організованому змаганні є дієві стимули для 

підвищення ефективності навчання [191]. 

Відповідно до умов та вимог методу змагань [191] кожне завдання 
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квесту оцінюється відповідними балами, які заносяться до заздалегідь 

створеної форми та озвучуються учасникам для забезпечення принципу 

відкритості.  

При застосуванні методу змагань виправдано застосування методу 

заохочення, який використовується як спосіб педагогічного впливу на 

особистість з метою закріплення позитивних якостей і стимулювання до 

діяльності, адже навіть доросла людина внутрішньо очікує психологічного 

підживлення від колег та керівників. До основних видів заохочення 

відносять: схвалення, похвалу, подяку, надання почесних прав, нагородження 

грамотами, подарунками та ін.  

Вченими доказано [254], що почуття задоволення, яке відчуває 

заохочений учасник, викликає у нього приплив сил, підйом енергії, 

впевненість у своїх силах і, як наслідок, супроводжується високою 

старанністю і результативністю, тобто підвищується мотивація для 

подальшої роботи. Але найголовніший ефект від заохочення – виникнення 

гострого бажання вести себе так і діяти таким чином, щоб випробувати цей 

стан психологічного комфорту якомога частіше [101]. 

Сюжет веб-квесту побудований на основі методу рольової гри, який, за 

думкою науковців, є дієвим діагностичним, прогностичним і корекційним 

засобом соціально-психологічної підготовки ([101; 181;194]). Рольова гра 

дуже добре поєднується із груповою роботою, адже, як і всі інтерактивні 

методи навчання, гра заснована на навчальному ефекті спільних дій [181, 

с. 127].  

Відповідно до сюжетів навчальних веб-квестів учасники можуть 

програвати різні ролі: капітан, зберігач часу, мандрівник тощо. Але 

найголовніша роль вчителів при проходженні веб-квесту – роль учня.  

Для формування практичних умінь пошуку та аналізу інформації 

застосовуються практичні методи навчання, а саме – практичні роботи 

пошукового характеру. Під час виконання практичних робіт учасники 

повинні за допомогою мережі Інтернет та сервісів Веб 2.0 знайти відповіді на 



103 

 

поставлені завдання.  

Результати здійснених досліджень Інституту перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи соціального 

захисту населення щодо специфіки курсів підвищення кваліфікації показали, 

що вчителі найбільш активно включаються в роботу саме на практичних 

заняттях (у формах практикумів, семінарів, тренінгів та ін.), коли існує 

тісний зв'язок теоретичних знань з практичною діяльністю [133]. 

Проведені в США в 1980-х роках дослідження (National Training 

Laboratories in Bethel, Maine) дозволили узагальнити дані щодо ефективності 

(середній відсоток засвоєння знань) різних методів навчання дорослих. Як 

наочно показує схема «Піраміда навчання» (рис.2.1), найбільший відсоток 

ефективності мають групові форми навчання, а саме: практичні дії, навчання 

інших та негайне застосування знань, що ми і використаємо під час 

проведення спецкурсу та веб-квесту зокрема.  

Після проведення навчального веб-квесту важливим етапом є 

здійснення зворотного зв’язку. Він допомагає з’ясувати настрій учасників; 

проблеми, які виникли під час проходження веб-квесту; позитивні моменти, 

на які необхідно звернути увагу; ідеї, які виникли у учасників щодо 

застосування веб-квестів в своїй діяльності тощо.  

Під час проведення зворотного зв’язку необхідно дотримуватись 

деяких правил, на які звертають увагу науковці [181], а саме: концентрація 

уваги на співрозмовника; ефективне рефлексивне слухання; установка на 

взаємодію і позитивне ставлення один до одного.  

Активні методи навчання, які є природними, органічними для 

проведення практичних занять, є основою і для лекцій у межах розробленого 

спецкурсу. 

Так, під час вивчення теми «Сутність квест-технології» доцільне 

застосування активної лекції, за допомогою якої забезпечується досягнення 

трьох основних дидактичних цілей: засвоєння слухачами теоретичних знань; 
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розвиток професійного мислення; формування пізнавального інтересу до 

змісту навчального предмета і професійної мотивації [181].  

 

Рис. 2.1. Піраміда навчання (дослідження National Training Laboratories 

in Bethel) 

 

Під час проведення такого виду лекції доцільне застосування 

відеоматеріалів, прикладів розробок квестів, зображень, презентацій та ін. 

Дослідження Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників 

та спеціалістів системи соціального захисту населення показали, що 

сприйняття лекційного матеріалу залежить від активного використання 

наочних матеріалів, які подаються у формі презентацій за допомогою 

мультимедійного обладнання [133]. На думку вчених, такі лекції доцільно 

проводити для підготовки до практичного заняття [181].  

Під час проведення активної навчальної лекції слухачі мають дізнатись 

про можливості квестів як технології проблемного навчання, історію 
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розвитку квестів, сутність квестів, різні погляди на визначення квестів, 

можливості застосування квестів як один із способів підвищення навчальної 

мотивації школярів, види квестів, плюси та мінуси квестів. 

Наступну тему «Створення власних навчальних квестів» доцільно 

проводити як пояснення з подальшим виконанням практичних робіт. Метод 

пояснення вимагає чіткого формулювання завдання, використання порівнянь, 

прикладів розробок квестів тощо [183]. Спираючись на піраміду навчання, 

подану на рис. 2.1, вважаємо, що практичну роботу доцільно провести за 

допомогою групової роботи, об’єднавши слухачів у невеликі групи. Під час 

такої роботи реалізовується принципи адрагогічного підходу: спільної 

діяльності, елективності навчання, системності навчання та ін.  

Методом пояснення забезпечується опанування вчителями знань щодо: 

основних етапів квестів (підготовчий, реалізація, рефлексія); базових 

елементів квесту (сюжет, завдання, оцінювання); типових помилок при 

створенні завдань квесту та ін. За допомогою практичних вправ слухачі 

повинні розробити власний навчальний квест, самостійно вибираючи тему, 

сюжет, категорію учнів; розробити критерії оцінювання діяльності учнів під 

час квесту.  

Після створення власних навчальних квестів доцільно провести аналіз 

створених розробок. Для проведення аналізу розробок, а також для 

зворотного зв’язку, викладачу необхідний інструментарій, який дозволить 

провести аналіз, контроль процесу навчання, сприйняття та розуміння 

інформації слухачами [181]. Для виконання цієї мети використовується 

метод «стратегія 3-2-1», під час застосування якого відбувається 

оцінювання розробок квестів колегами за допомогою заздалегідь 

розробленого бланку. Цей метод можна застосовувати як на етапі знайомства 

з різними розробками квестів, так і на етапі оцінювання квестів своїх колег. 

Ідея полягає в тому, щоб дати вчителям можливість узагальнити деякі 

ключові ідеї квестів. Для цього необхідно детально ознайомитись із 

розробкою квесту. Після цього сформулювати 3 запитання, які виникли в 
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ході знайомства з розробкою квесту, написати 2 речі, які зацікавили в квесті, 

та надати 1 ідею для покращення розробки. 

Після цієї роботи доречно проведення лекції з проблеми типових 

помилок, які найчастіше зустрічаються у розроблених освітніх квестах. Для 

вивчення тем «Помилки при створення та розробці навчальних квестів», 

«Використання сервісів Веб 2.0 при проведенні квестів» доцільне 

використання саме лекції-візуалізації, яка сприяє створенню проблемної 

ситуації, вирішення якої відбувається на основі аналізу, синтезу, 

узагальнення, згортання або розгортання інформації. Підготовка такої лекції 

передбачає зміну, реконструкцію навчальної інформації з теми лекційного 

заняття у візуальну форму для подання слухачам через технічні засоби 

навчання або вручну (схеми, малюнки, креслення тощо). Читання лекції 

зводиться до зв'язного, розгорнутого коментування викладачем 

підготовлених наочних матеріалів [183, с.91-92]. При проведенні таких 

лекцій варто застосовувати презентації, відеоролики, демонструвати бази 

навчальних квестів та ін. 

Ефективність вибору методів та форм навчання при реалізації 

спецкурсу підтверджує й циклічна чотириступінчата емпірична модель 

процесу навчання і засвоєння людиною нової інформації, запропонована 

Девідом А. Колб (David A. Kolb) і його колегами [301]. Дослідники виявили, 

що люди навчаються одним з чотирьох способів: через досвід; через 

спостереження і рефлексію; за допомогою абстрактної концептуалізації; 

шляхом активного експериментування. Науковці зазначають, що неможливо 

ефективно навчитися, просто читаючи про це, вивчаючи теорію або 

слухаючи лекції, але не може бути ефективним і навчання, в ході якого нові 

дії виконуються бездумно, без аналізу і підбиття підсумків [301]. 

Отже, основні етапи циклу Д. Коба: отримання безпосереднього 

досвіду; спостереження, в ході якого слухач обмірковує те, що він тільки що 

дізнався; осмислення нових знань, їх теоретичне узагальнення; 

експериментальна перевірка нових знань і самостійне застосування їх на 
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практиці й є теоретичним підґрунтям розробленого нами спецкурсу «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес». За допомогою обраних 

нами методів та форм реалізації спецкурсу вчитель повинен отримати досвід 

учасника освітнього веб-квесту, отримати та осмислити нові теоретичні 

знання та опанувати навички створення власного навчального квесту. 

Для реалізації другої умови – формування цілісного уявлення вчителів 

про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-середовище – 

необхідно розробити та запровадити навчальний квест, який допоможе 

увести вчителів у квестове освітнє середовище. У зв'язку з тим, що ця умова 

реалізується у міжкурсовий період, вважаємо, що варто застосувати веб-

квест за допомогою дистанційної форми проведення.  

На сьогодні актуальним є питання використання можливостей 

дистанційного навчання в системі безперервної освіти. Так, Т. Волобуєва 

підкреслює, що дистанційна освіта є новою формою організації освітнього 

простору, в якій знімаються обмеження, пов’язані з місцем і часом 

одержання освіти, пристосуванням до єдиних національних освітніх традицій 

та державних освітніх стандартів за рахунок використання сучасних засобів 

комунікації і комп’ютерних технологій [41].  

Крім того, для більшої мотивації вчителів до участі у веб-квесті ми 

обрали метод змагання та метод заохочення, які були описані вище. 

Для проведення навчального веб-квесту з метою занурення вчителів в 

особливе освітнє середовище необхідно: 

1) обрати цікавий сюжет з урахуванням того, що взяти участь можуть 

вчителі з різними категоріями, знаннями, досвідом тощо;  

2) розробити практичні завдання пошукового характеру (Завдання веб-

квесту варто розроблювати таким чином, щоб поєднати розвиток 

пошукових здібностей вчителів, знайомство з сучасними сервісами Веб 

2.0, а також створення творчих продуктів, це дозолить не тільки 

познайомити із квест-технологією, але й дозволить підвищити рівень їх 

ІТ-компетентності); 
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3) розробити критерії оцінювання кожного завдання. 

Під час застосування дистанційної форми навчання важливим є 

використання самостійної роботи. Самостійну роботу в процесі підготовки 

вчителів до використання квест-технології розглядаємо як самостійну 

діяльність, при якій вчитель виконує завдання під методичним керівництвом 

і контролем науково-педагогічного працівника без його прямої участі. 

Дистанційна форма проведення веб-квесту дозволить реалізувати 

базовий принцип андрагогіки – пріоритет самостійного навчання, тобто 

самостійного здійснення організації процесу свого навчання ([6; 10; 47; 53; 

66]). Вважаємо, що для виконання принципів адрагогічного підходу роль 

викладача має зводитись до ролі фасилітатора, консультанта, а вчитель 

повинен самостійно обирати шляхи виконання поставлених перед ним 

завдань.  

Для вирішення можливих проблем, спірних питань, які можуть 

з'явитись у учасників веб-квесту, необхідне забезпечення проведення 

консультацій як в очній формі, так і дистанційно за допомогою сучасних 

ІКТ: електронної пошти, skype, вікі-технологій.  

Науковці зазначають, що здатність до рефлексії є одним з найбільш 

важливих і потужних потенційних ресурсів, яким повинен володіти кожен 

вчитель. Тільки думаючий, рефлексивний учитель може вирішувати 

професійні завдання, в яких не може бути шаблону (А. Бізяєва [23], 

Н. Ніязбаєва [163]). Існують різні рефлексивні методи навчання: метод 

самоспостереження, метод інтроспективного аналізу, метод 

філософствування та ін., які забезпечують усвідомленість учителем власної 

діяльності, власного професійного розвитку [163].  

Саме тому після реалізації веб-квесту необхідно здійснювати 

індивідуальну та групову рефлексію з використанням спеціально створеної 

анкети (рис.2.2), яка містить запитання рефлексивного характеру: що вийшло 

під час участі у квесті, що ні; яке завдання було найлегшим або найважчим; 

як Ви змінилися після проходження квесту та ін.  
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Рис.2.2. Приклад анкети  

 

Для рефлексії власної діяльності при роботі з навчальним квестом, 

аналізу правильності роботи над завданнями доцільно ввести таблицю 

«Варіанти відповідей» до кожного завдання, в якій буде зроблений аналіз 

всіх відповідей учасників з коментарями, чому та чи інша відповідь не є 

правильною (рис. 2.3). Це допоможе учасникам проаналізувати, на якому 

етапі вони допустили помилку, чи детально вчитались у завдання, чи 

правильно зрозуміли інструкції з виконання завдань та ін.  

Отже, участь учителів у навчальному веб-квесті забезпечить 

формування усіх компонентів їх готовності до використання квест-

технології, підсилюючи ефект очного спецкурсу особистісними, 

рефлексивними механізмами. 

Для забезпечення третьої умови – спрямування пізнавально-практичної 

діяльності вчителів на створення та реалізацію власних навчальних квестів 

– реалізовується авторський дистанційний спецкурс «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес», розрахований на 70 годин 

(кількість годин на вивчення спецкурсу розраховувалась з урахуванням 

зайнятості вчителів та обсягу навчального матеріалу) (Додаток Н). 
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Рис.2.3. Приклад таблиці «Варіанти відповідей»  

 

Застосування дистанційної форми навчання у міжкурсовий період 

дозволяє розширити навчальний план очного спецкурсу.  

Крім того, дистанційний спецкурс дає змогу подовжити формувальний 

ефект очного спецкурсу, який є відносно короткотривалим і, як зазначають 

науковці ([66; 175; 252; 276] та ін.), дистанційні технології сьогодні вигідно 

доповнюють і розширюють традиційні форми організації освітнього процесу: 

інтерактивне навчання за допомогою ІКТ проводиться без відриву від 

основного робочого процесу, відбувається економія фінансів та часу. 

Дистанційний спецкурс побудований за допомогою модульного 

підходу, де структурною одиницею є модуль. Кожний модуль спецкурсу – це 

завершений тематичний блок, який має лекційний матеріал, практичні 

роботи, необхідні навчальні ресурси (презентації, відеоролики, статті тощо). 

В таблиці 2.3 поданий навчально-тематичний план спецкурсу «Теорія і 

практика впровадження квест-технології в освітній процес». 
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Таблиця 2.3  

Навчально-тематичний план спецкурсу 

«Теорія і практика впровадження квест-технології в освітній процес» 

 

№ Назва модулів, розділів, тем 
Кількість годин 

Разом Лек. Практ. Дист. 

 Модуль 0. Участь в освітньому квесті 4 0 0 4 

 Участь в освітньому веб-квесті     4 

 Модуль 1. Теоретичні основи створення освітніх 

квестів 

6 2 0 4 

1.1 Історія поняття, визначення квестів, сутність 

квестів 

 1   

1.2 Види квестів. Плюси та мінуси квестів  1  1 

1.3 Знайомство з різними прикладами квестів    1 

1.4 Залікова робота модуля 1    2 

 Модуль 2. Платформи для реалізації квестів 9 1 0 8 

2.1 Огляд різних платформ для реалізації квестів  1   

2.2 Аналіз платформ для реалізації квестів    2 

2.3 Підготовка платформи для квесту    4 

2.4 Залікова робота модуля 2    2 

 Модуль 3. Сучасні Інтернет-сервіси  10 2 0 8 

3.1 Сервіси для роботи з різними типами документів   1  2 

3.2 Інтернет-сервіси для реалізації квестів  1  4 

3.3 Залікова робота модуля 3    2 

 Модуль 4. Створюємо освітній веб-квест 19 3 0 16 

4.1 Структура квестів.   1  2 

4.2 Сценарій квестів.  1  2 

4.3 Створюємо завдання для квесту.  1  2 

4.4 Підготовка необхідних документів для реалізації 

квестів 

   4 

4.5 Заповнення платформи для впровадження квесту    4 

4.6 Залікова робота модуля 4    2 

 Модуль 5. Аналіз квестів. Критерії оцінювання 7 1 0 6 

5.1 Критерії оцінювання   1  2 

5.2 Аналіз створених квестів. Виправлення помилок    2 

5.3 Залікова робота модуля 5    2 

 Модуль 6. Створення «живих» квестів 9 1 0 8 

6.1 Приклад «живих» квестів.   1   

6.2 Створення сценарію «живого квесту»    4 

6.3 Аналіз створених сценаріїв    2 

6.4 Залікова робота модуля 6    2 

 Модуль 7. Безпечне використання ІКТ. 

Авторське право 

2 0 0 2 

7.1 Безпечне використання ІКТ. Авторське право    2 

 Модуль 8. Захист створених квестів    4 

 Разом: 70 10  60 
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Основною формою навчально-пізнавальної діяльності в дистанційному 

навчанні є самостійна робота з навчально-методичними матеріалами, 

головними вимогами до якої є повна забезпеченість усіма необхідними 

ресурсами, висока мотивація навчання відповідно до навчального плану, 

постійний контроль процесу вивчення, забезпечення взаємодії слухачів між 

собою, забезпечення постійного контакту з викладачем за допомогою 

телекомунікаційних засобів або особисто. Навчання із застосуванням 

дистанційної форми безпосередньо спирається на дидактичну складову, 

технічне забезпечення і спеціальні форми організації навчального процесу.  

Так, наприклад, в модулі 1 запропоновані такі вправи для самостійної 

роботи: проаналізувати різні види навчальних квестів, скласти таблицю 

порівняння; проаналізувати різні приклади квестів, скласти таблицю плюсів 

та мінусів; зробити аналіз квестів з точки зору ефективності використання в 

освітньому процесі. 

Заліковою роботою спецкурсу вважаємо розробку власного 

навчального квесту. Це допоможе реалізувати принципи андрагогіки – 

принцип актуалізації результатів навчання (їх швидке використання на 

практиці). Цей принцип припускає невідкладне застосування на практиці 

здобутих на попередніх модулях теоретичних знань.  

В результаті освоєння курсу вчитель повинен:  

1) Знати: поняття квестів; можливість використання квестів в освітньому 

процесі; основне призначення квестів; історію виникнення поняття; види 

квестів; різні погляди на квести; поняття блогів / гугл сайтів / ВікіВікі; 

можливості використання Інтернет-сервісів при реалізації квестів; поняття 

карт знань, онлайн офісів; особливості роботи в Інтернет-сервісах; основні 

етапи квестів; базові елементи квесту; поняття авторського права. 

2) Вміти: аналізувати приклади квестів; визначати вид квесту; оцінювати 

зміст різних видів квестів; вміти вибирати платформу для більш 

ефективного впровадження квесту; створювати блоги, або гул-сайти, або 

Вікі-сторінку; створювати структуру квесту на вибраній платформі; 
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реєструватись в Інтернет-сервісах; створювати карти знань, онлайн 

опитувальники / анкети; розміщувати та створювати документи в онлайн 

офісах; будувати шаблон структури майбутнього квесту; створювати 

цікавий сценарій для квесту; вибирати ролі для учнів; створювати 

завдання для квесту; аналізувати створені завдання; створювати критерії 

оцінювання різних продуктів; аналізувати квести за створеними 

критеріями оцінювання  

Основними формами та методами навчання при реалізації 

дистанційного спецкурсу «Теорія і практика впровадження квест-технології в 

освітній процес» є такі методи навчання: лекція, стратегія «3-2-1», 

обговорення, аналіз прикладів квестів та ін.; форми навчання: самостійна 

робота, практичні завдання, консультації.  

Крім цього, при проведенні обговорень актуальних питань, практичних 

робіт використовується як індивідуальна, так і групова робота. Так, в модулі 

1 «Теоретичні основи створення освітніх квестів» при обговоренні різних 

прикладів квестів застосовується індивідуальна робота. Кожен учасник 

повинен переглянути запропоновані навчальні квести та обговорити з 

іншими учасниками його специфіку, доцільність використання, цікаві ідеї 

тощо. А в модулі 4 «Створюємо освітній веб-квест» у межах вивчення теми 

«Сценарій квестів» учасники об’єднуються у групи відповідно до 

навчального предмету, який вони викладають. У групах їм необхідно 

обговорити власні ідеї сюжетів майбутніх квестів, задати питання колегам 

або надати ідею для реалізації.  

Вчені зазначають, що при навчанні дорослих на дистанційних курсах 

з’являються певні дидактичні та психологічні проблеми (Л. Богданова [227], 

З. Дамирова [66], Л. Лісіна [139], Л. Чернікова [276; 279] та ін.). Так, з метою 

зняття напруги при оцінці проміжних і підсумкових результатів освоєння 

вчителями програми курсу запроваджено таблицю руху слухачів (рис.2.4). 
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Рис.2.4. Приклад таблиці руху учасників 

 

В таблиці виконання завдань результат замальовується відповідним 

кольором: зелений – все правильно, жовтим – є помилки, червоним – не 

виконано. Крім цього, учасникам дозволяється виконувати кожне завдання 

декілька разів, поки вони не отримають бажаний результат.  

Також для знаття психологічної напруги доцільне використання 

«мотиваційних повідомлень». Так, за проходження модулів учасники можуть 

отримувати відповідні значки-відзнаки (рис.2.5). Під час роботи у Форумах 

застосовуються повідомлення – похвала, відзнака цікавої ідеї, схвалення.  

 

 

Рис.2.5. Скриншот значків-відзнак 
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Для зняття незадоволення учасників від того, що на освоєння нових 

знань та вмінь йде багато часу, інформація повинна подаватись невеличкими 

блоками, а також розроблені детальні інструкції щодо роботи із сервісами 

Веб 2.0, роботи на дистанційній платформі тощо (рис.2.6). 

 

 

Рис.2.6. Приклад інструкції щодо роботи з форумом дистанційної платформи 

 

Для зняття бар’єру щодо відсутності безпосереднього контакту з 

викладачем застосовуються різні види консультацій (очні, дистанційні: e-

mail, skype та ін..), а також активний супровід тренером курсу: вчасна 

відповідь на запитання, застосування «мотиваційних повідомлень» тощо. 

Для зняття напруги щодо дискомфорту від незнайомого виду 

діяльності, а також для створення доброзичливої, творчої атмосфери 

доцільне впровадження методу «Знайомство». Вчителям пропонується 

представити себе: написати своє ім’я, місце роботи, який предмет вони 

викладають, чи є у них досвід участі або проведення квестів та ін. Під час 

такої роботи слухачі можуть дізнатись, що багато хто ще не має глибоких 

знань з квест-технології, а також, що для багатьох дистанційна форма 

навчання є новою (рис.2.7). 
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Рис.2.7. Приклад застосування методу «Знайомство» 

 

На якість підготовки вчителів до використання квест-технології 

суттєво впливає і вибір засобів навчання. З точки зору Н. Волкової, засоби 

навчання – це матеріальні й ідеальні об'єкти, які використовуються в 

освітньому процесі як носії інформації та інструменти діяльності суб’єктів 

навчання та застосовуються ними як окремо, так і спільно. До них належать: 

природне і соціальне оточення, обладнання, підручники, книжки, комп'ютери 

з відповідним інформаційним забезпеченням, наукова допомога, електронні 

довідники, енциклопедії тощо [40]. 

У зв’язку з тим, що матеріали про квест-технологію представлені 

переважно лише як науково-педагогічні статті, вважаємо за потрібне для 

більш ефективної підготовки вчителів до використання квест-технології 

забезпечити процес навчання такими засобами навчання, як відеоролики, 

мультимедійні презентації, база навчальних квестів та навчальний посібник. 

Зазначимо, що такий вибір навчальних засобів повинен допомогти 

поглибити, уточнити та урізноманітнити необхідну навчальну інформацію 

про особливості використання квест-технології. А також забезпечує 

навчально-методичну підтримку вчителів у процесі їх підготовки до 

використання квест-технології. 
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Отже, описаний комплекс методів і форм навчання у системі 

післядипломної педагогічної освіти дозволить, на нашу думку, здійснити 

успішну підготовку вчителів до використання квест-технології. 

 

 

2.3. Концептуальна модель підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до використання квест-технології 

 

Ключовими пріоритетами роботи системи післядипломної педагогічної 

освіти є вдосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного 

процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його 

педагогічних компетентностей. Крім того, основною задачею післядипломної 

педагогічної освіти є не лише донесення до вчителя змісту інноваційної 

діяльності, а й формування готовності вчителя до її використання. Важливим 

освітнім процесом, який будується як цілеспрямовано організована взаємодія 

суб'єкта й об'єкта навчання, необхідна для вдосконалення його професійної 

підготовленості у системі післядипломної педагогічної освіти, є підвищення 

кваліфікації. Мета підвищення кваліфікації – оволодіння вищим рівнем 

професійної діяльності, що забезпечує якісне виконання нових завдань в 

умовах, що змінюються. 

Для якісної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної 

освіти необхідне створення сучасної моделі як цілісного педагогічного 

процесу, яка б базувалась на основі провідних традицій педагогіки та 

сучасних педагогічних інновацій та об’єктивувала процес підготовки вчителя 

до використання квест-технології у професійній діяльності. Крім того, 

моделювання, згідно з вимогами педагогічного експерименту, є його 

обов’язковим етапом, показником його науковості. 

У педагогіці модель розглядають як уявну або матеріально-реалізовану 

систему, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи 

соціальний) і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію 
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стосовно цього об’єкта [85, c.516]. Модель – це штучно створений об'єкт в 

вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, 

будучи подібний досліджуваному об'єкту (або явищу), відображає і 

відтворює в більш простому і згрубілому вигляді структуру, властивості, 

взаємозв'язки і відносини між елементами цього об'єкта [69, с.22]. Загальне 

полягає в тому, що модель в тому чи іншому сенсі, більш-менш повно імітує 

об'єкт. Модель ніколи не буває повністю ідентичною реальному об'єкту [50]. 

Вона завжди виступає як аналогія і є проміжною ланкою між висунутими 

теоретичними положеннями та їх перевіркою у реальному педагогічному 

процесі [38, с.34]. 

Процес створення, дослідження та використання моделей називають 

моделюванням [50]. Моделювання, як універсальна форма пізнання, 

використовується у багатьох сферах діяльності. За допомогою моделювання 

можна досліджувати об’єкти різної природи. Але в деяких наукових працях 

можна зустріти термін «проектування». Інколи ці терміни використовуються 

як зіставні і підміняють один одного, тобто стають, де це допустимо, 

синонімічними [69, с.24]. 

У науково-педагогічній літературі існують різні класифікації моделей 

та технологій моделювання: освітня модель, модель особистості, модель 

організації навчального процесу, стохастичне моделювання, гіпотетичне 

моделювання та ін. ([68; 139; 291]).  

У педагогічній та психологічній науках метод моделювання описаний у 

працях В. Афанасьєва [8], В. Бедерханової [16], О. Дахіна [68; 69], Є. Лодатко 

[139], В. Ясвіна [295], М. Ядровська [291] та ін. 

Узагальнення теоретико-методичних основ дослідження сутності 

квест-технології, які детально описані в першому розділі дисертації, дало 

підставу розглядати формування готовності вчителів в системі 

післядипломної освіти до використання квест-технології як складну 

динамічну систему. Під системою розуміють ціле, що складається з 

пов'язаних між собою частин або елементів [165]. 
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У зв'язку з цим, загальним методологічним підходом до побудови 

моделі є системний підхід, в основі якого лежить розуміння будь-яких 

об'єктів як систем. Системний підхід сприяє адекватній постановці проблем у 

конкретних науках і виробленні ефективної стратегії їх вивчення. 

Методологія, специфіка системного підходу визначається тим, що він 

орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта і забезпечує її 

механізми, на виявлення різноманітних типів зв'язків складного об'єкта і 

зведення їх в єдину теоретичну картину [215]. 

Розроблена нами концептуальна модель підготовки вчителів до 

використання квест-технології є єдиною системою, структурні елементи якої 

мають власне функціональне призначення, взаємно впливають один на 

одного, перебувають у тісній взаємодії і спрямовані на досягнення 

визначеної мети. Крім того, обов'язковими елементами педагогічної системи 

є мета, зміст освіти, дидактичні процеси, засоби навчання, організаційні 

форми, контроль. 

Основними структурними елементами розробленої концептуальної 

моделі є мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби, які забезпечують 

формування готовності вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної освіти, система критеріїв і показників як інтегративний 

оціночний комплекс, результат як сформований рівень готовності до 

використання квест-технології. Всі ці елементи моделі є концептуальними – 

сутнісними, визначальними, такими, що виявляють найвагоміші властивості 

та зв’язки, – тому і надають їй такої назви – концептуальна. 

Розроблена концептуальна модель, подана на рис. 2.8, складається з 

трьох блоків, виокремлення яких здійснюється відповідно до загальної 

структури діяльності: 

1) цільовий блок, який віддзеркалює мету та завдання освітнього процесу; 

2) змістовно-операційний блок, що визначає зміст підготовки, принципи, 

організаційно-педагогічні умови, організаційні форми і методи 

формування готовності вчителів до використання квест-технології;  
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3) результативний блок, який містить критерії та показники ефективності 

формування готовності вчителів. 

Суб'єктами освітнього процесу є педагогічні працівники, одні з яких – 

вчителі – слухачі курсів підвищення кваліфікації, інші – викладачі, 

співробітники інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Зміст цільового блоку концептуальної моделі визначається 

замовленням сучасного суспільства на підготовку вчителів до використання 

квест-технології. Системоутворювальним елементом процесу підготовки, на 

основі якого визначаються всі інші компоненти освітнього процесу (методи, 

засоби, форми), є його мета, яка зумовлюється соціальним замовленням.  

Мета – це уявне передбачення кінцевого результату процесу 

підготовки. Оскільки кінцевий результат підготовки – сформована готовність 

вчителя до використання квест-технології, метою підготовки є формування 

готовності вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Основними завданнями, які конкретизують мету, визначені такі: 

формування позитивного ставлення до використання квест-технології в своїй 

професійній діяльності; забезпечення оволодіння учителем системою 

спеціальних професійних знань щодо сутності квест-технології, вимог до її 

реалізації; розвиток спеціальних професійних умінь щодо створення та 

впровадження навчальних квестів; розвиток особистісно-професійних 

якостей, необхідних для впровадження квест-технології. 

Змістовно-операційний блок, з позиції системного підходу, 

розглядається нами як сукупність внутрішньо взаємозалежних частин, що 

забезпечують цілісність самої системи підготовки і дають змогу досягнути 

поставленої мети.  

Процес формування готовності вчителів до використання квест-

технології реалізується у двох напрямках: курсовий та міжкурсовий періоди.  
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МЕТА: формування готовності вчителів до використання квест-технології  

ЗАВДАННЯ: 
1) формування позитивного ставлення до використання квест-технології в своїй професійній 

діяльності; 

2) забезпечення оволодіння учителем системою спеціальних професійних знань щодо 

сутності квест-технології, вимог до її реалізації;  

3) розвиток спеціальних професійних умінь щодо створення та впровадження навчальних 

квестів; 

4) розвиток особистісних якостей, необхідних для впровадження квест-технології 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 
1) орієнтація змісту післядипломної 

педагогічної освіти на формування 

готовності вчителів до використання 

квест-технології;  

2) формування цілісного уявлення 

вчителів про квест-технологію 

шляхом занурення в освітнє квест-

середовище;  

3) спрямування пізнавально-

практичної діяльності вчителів на 

створення та реалізацію власних 

навчальних квестів 

ПРИНЦИПИ: 
1) загальнодидактичні: цілеспрямованості, 

науковості, систематичності, свідомості, 

активності, емоційного насичення; 

2) андрагогічні: пріоритетності самостійного 

навчання, спільної діяльності, 

індивідуалізації, елективності, контекстності; 

3) специфічні: єдності формування усіх 

компонентів готовності, рефлексивності, 

актуальності результатів навчання, 

пріоритету активних та інтерактивних 

методів, орієнтації на активізацію 

мисленнєвої діяльності; превенції, 

концентрованості навчання 

ЗМІСТ: 
- теоретична підготовка (засвоєння специфічних професійних знань, що є орієнтовною 

основою діяльності з використання квест-технології у навчально-виховному процесі );  

 - практична підготовка (оволодіння специфічними професійними уміннями зі створення 

та реалізації навчальних квестів); 

 - організація самостійної роботи/самонавчання/саморозвитку вчителів 

ФОРМИ І МЕТОДИ: 
1) очний спецкурс у межах курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

«Основи впровадження квест-технології в освітній процес»; 2) навчальний веб-квест; 

3) дистанційний спецкурс «Теорія і практика впровадження квест-технології в освітній 

процес» ; 4) проблемний он-лайн семінар 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА ВЧИТЕЛІВ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 
готовність вчителів до використання квест-технології на достатньому та високому рівні, що 

виявляється за критеріями: 

1) сформованість мотиваційного компоненту; 

2) сформованість когнітивного компоненту; 

3) сформованість діяльнісного компоненту; 

4) сформованість особистісного компоненту 
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Рис. 2.8. Концептуальна модель формування готовності вчителів  

до використання квест-технології в післядипломній педагогічній освіті 
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Для успішного досягнення поставлених завдань необхідне 

запровадження низки організаційно-педагогічних умов, які забезпечать 

підготовку вчителів у системі післядипломної освіти до використання квест-

технології як у курсовий, так і у міжкурсовий періоди, а саме: орієнтація 

змісту післядипломної педагогічної освіти на формування готовності 

вчителів до використання квест-технології; формування цілісного уявлення 

вчителів про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-

середовище; спрямування пізнавально-практичної діяльності вчителів на 

створення та реалізацію власних навчальних квестів. 

Ми згодні з думкою В. Чайки, що принципи навчання визначають зміст, 

організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних 

цілей і закономірностей, тобто регулюють основні компоненти процесу 

навчання [276]. Основними принципами формування готовності вчителів до 

використання квест-технології як вихідні положення, виконання яких 

забезпечує ефективне здійснення завдань учіння і розвитку особистості, є 

такі. 

По-перше, це загальнодидактичні принципи: 

1) цілеспрямованості навчання – знання основної мети та завдань 

підготовки; «переклад» цілей навчання у внутрішні мотиви та 

пізнавальний інтерес; забезпечення усвідомленого виконання навчальних 

дій щодо підготовки використання квест-технології; 

2) науковості – об'єктивне висвітлювання наукових фактів, понять сутності 

квест-технології; коригування знань про квест-технологію, здобутих 

самостійно за допомогою засобів масової інформації; 

3) систематичності – дотримання логічних зв’язків навчального матеріалу; 

4) свідомості – використання логічних операцій і позитивного, 

відповідального ставлення до навчання; планування власного 

навчального квесту відповідно до поставлених освітніх цілей; виявлення 

інтересу до використання квест-технології; 

5) активності – діяльного ставлення учасників навчання до об'єктів, які 
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вивчаються; стимулювання розвитку активності за допомогою створення 

проблемних ситуацій; застосування самої квест-технології та ігрової 

імітації; спонукання учасників до різноманітних видів творчості; 

демонстрація значення використання квест-технології для вирішення 

освітніх проблем; 

6) емоційного насичення – спрямованості на розвиток внутрішніх мотивів 

учіння на засадах співтворчості і співробітництва; стимулювання почуття 

радості від успіху в навчанні, почуття подиву; активізація емоційного 

(зацікавленого) ставлення до процесу і способів здобуття знань.  

По-друге, це андрагогічні принципи: 

1) пріоритетності самостійного навчання – орієнтованість на самостійне 

здійснення вчителями організації процесу свого навчання; 

2) спільної діяльності – реалізації, корегування і контролю процесу навчання 

з іншими членами групи; 

3) індивідуалізації навчання, опори на досвід вчителя – врахування 

індивідуальних особливостей, можливостей педагогів та досвіду роботи 

педагога під час планування та здійснення формувальних заходів; 

4) елективності навчання – надання вчителю певної свободи вибору джерел, 

засобів, термінів, часу, місця навчання; 

5) контекстності навчання – безумовної професійної спрямованості як 

змісту навчання, так і форми і методів роботи; 

По-третє, це специфічні принципи:  

1) єдності формування усіх компонентів готовності до використання 

квест-технології – спрямування усіх методів на формування цілісної 

готовності вчителя до створення та використання квестів; 

2) рефлексивності – створення умов для свідомого ставлення вчителя до 

підготовки з використання квест-технології, до свого професійного 

саморозвитку; 

3) актуальності результатів навчання – невідкладного застосування на 

практиці набутих знань та умінь, що виявляється у створенні власного 
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освітнього продукту – квесту; 

4) пріоритету активних та інтерактивних методів навчання; 

5) орієнтації на активізацію мисленнєвої діяльності – створення ситуації 

для розвитку професійного мислення вчителів, формування професійних 

умінь зі створення, проектування пошукових, проблемних ситуацій, 

проблемних завдань; 

6) превенції, орієнтації на попередження виникнення негативних 

психологічних явищ у віртуальному просторі – планування та реалізації 

спеціальних методів превенції та подолання психологічного 

дискомфорту, напруги, пов’язаних зі спілкуванням у дистанційній формі; 

7) концентрованості навчання – створення ситуації занурення в освітнє 

квест-середовище. 

Реалізація визначених принципів сприятиме підвищенню ефективності, 

удосконаленню змісту, форм та методів підготовки вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної освіти. Необхідно зазначити, що 

реалізація визначених принципів на різних етапах підготовки здійснюється 

по-різному: значення одних принципів на деяких етапах підсилюється, інших 

– послаблюється. 

Оскільки зміст підготовки визначається структурою і обсягом 

навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує успішне здійснення 

діяльності, у своєму дослідженні ми дотримуємося точки зору, згідно з якою 

зміст підготовки вчителів до використання квест-технології є складовим 

елементом змісту післядипломної педагогічної освіти, містить теоретичну й 

практичну складові, опанування якими є необхідними для здійснення 

вчителем відповідних професійних функцій. Зміст підготовки вчителів до 

використання квест-технології визначається компонентами відповідної 

готовності та зумовлює обрані форми і методи. 

Отже, основними методами формування готовності підготовки 

вчителів до використання квест-технології у системі післядипломної освіти, 

що складають змістовно-операційний блок моделі є очний спецкурс у межах 
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курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес», навчальний веб-квест, 

дистанційний спецкурс «Теорія і практика впровадження квест-технології в 

освітній процес», проблемний он-лайн семінар. Вкрай важливим є здійснення 

науково-методичної підтримки вчителів, що забезпечується здійсненням 

очного та дистанційного консультування, використанням розробленої 

навчально-методичної продукції (навчальний посібник з проблем 

впровадження освітніх квестів). 

Результативний блок створеної концептуальної моделі відображає 

критерії та показники сформованості готовності вчителів до використання 

квест-технології, він віддзеркалює комплекс діагностичних процедур, що 

здійснюються з метою визначення ступеня досягнення загальної мети, 

представлення результатів, здійснення коригуючих заходів (за необхідності). 

Результатом підготовки вчителів у системі післядипломної освіти є 

сформованість їх готовності до використання квест-технології, яка 

визначається за чотирма критеріями відповідно до визначених компонентів 

готовності на трьох рівнях (початковому, достатньому та високому). 

Отже, згідно з вимогами педагогічного експерименту розроблена 

концептуальна модель має бути апробованою в освітньому процесі для 

оцінки її ефективності, що і є завданнями наступного розділу дисертаційної 

роботи. 

 

ВИСНОВКИ ДО II РОЗДІЛУ  

 

Здійснене теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

підготовки вчителів до використання квест-технології у системі 

післядипломної освіти дає змогу зробити такі висновки за розділом. 

1. Визначені особливості квест-технології та її вимоги до педагога, 

узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду підготовки вчителів до 

створення та реалізації квестів, а також визначені характерні особливості 



126 

 

післядипломної педагогічної освіти в Україні дали змогу визначити такі 

організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до 

використання квест-технології: орієнтація змісту післядипломної 

педагогічної освіти на формування готовності вчителів до використання 

квест-технології; формування цілісного уявлення вчителів про квест-

технологію шляхом занурення в освітнє квест-середовище; спрямування 

пізнавально-практичної діяльності вчителів на створення та реалізацію 

власних навчальних квестів. 

2. Зміст підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти будується відповідно до етапів розробки 

освітніх квестів, складається з теоретичної та практичної частини, 

спрямованих на формування усіх компонентів готовності, визначає 

діяльність педагога як у курсовий, так і міжкурсовий період. 

Форми і методи підготовки вчителів до використання квест-технології в 

системі післядипломної педагогічної освіти ґрунтуються на позиціях 

сучасної дидактики та андрагогіки і передбачають пріоритет активних 

способів освітньої діяльності – активна навчальна лекція, лекція-візуалізація, 

рольова гра, «стратегія 3-2-1», практичні роботи пошукового характеру, 

різноманітні методи заохочення та підтримки, методи зворотного зв’язку, 

очне та дистанційне консультування, методи змагання, аналіз прикладів 

квестів, методи організації самостійної роботи педагогів (самонавчання), 

метод занурення в освітнє квест-середовище та ін. 

3. Створена авторська концептуальна модель презентує загальний 

процес підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти і включає три взаємопов’язані блоки, що 

забезпечують оптимальний шлях досягнення поставленої освітньої мети: 

цільовий блок, відображає мету та завдання процесу підготовки; змістовно-

операційний блок, визначає зміст підготовки, її принципи (загально 

дидактичні, андрагогічні та специфічні), організаційно-педагогічні умови, 

форми і методи; результативний блок візуалізує критерії та показники 
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ефективності формувальних заходів, адекватності отриманих результатів 

поставленій меті. 

 

Результати дослідження з питань розділу представлено в таких 

публікаціях автора – [244], [230], [242].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

 

 

3.1. Організація та хід дослідно-експериментальної роботи 

 

З метою перевірки ефективності описаних організаційно-педагогічних 

умов та побудованої концептуальної моделі підготовки вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти 

було здійснено педагогічний експеримент.  

Дослідно-експериментальну роботу організовано відповідно до 

основних вимог проведення педагогічного експерименту, описаних в працях 

Ю. Бабанського [11], О. Гури [60], М. Зав’ялової [90], І. Зязюна [98], 

В. Сердюкова [222], І. Черкасової, Т. Яркової [294] та ін.  

Експеримент як науково поставлений досвід перетворення педагогічної 

дійсності націлений на підтвердження або спростування висунутої гіпотези, в 

нашому випадку − на перевірку гіпотези щодо ефективності визначених 

організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти. 

Нормативно-правовою основою педагогічного експерименту є закони 

України: «Про вищу освіту» (01.07.2014, № 1556-VII), «Про професійний 

розвиток працівників» ( 12.01.2012, № 4312-VI), «Про інноваційну 

діяльність» (04.07.2002, № 40-IV), «Про загальну середню освіту» 

(13.05.1999, № 651-XIV), «Про Національну програму інформатизації» 

(04.02.1998, № 74/98-ВР); Накази МОН «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання» (25.04.2013, № 466), «Про затвердження Положення 

про електронні освітні ресурси» (01.10.2012, № 1060); Листи МОН «Про 
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удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі 

ІКТ» (19.06.2012, № 1/9-460); обласні документи: рішення колегії 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації «Про 

виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки з 

питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та 

розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» (від 

23.04.2014); Доповідна записка «Про формування простору відкритої освіти 

Запорізького регіону»; рішення колегії Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації «Про формування простору відкритої 

освіти Запорізького регіону» (від 24.06.2015). 

Крім того, педагогічний експеримент проводився в межах реалізації 

обласних проектів «Формування і розвиток ІТ-компетентності вчителів» 

(затверджено рішенням колегії ОблУОН від 20.05.2008 р.), «Школа сучасних 

знань» (Наказ ОблУОН від 28.12.2011 р. № 914 «Про створення «Школи 

сучасних знань»»). 

Ураховуючи специфіку роботи закладів післядипломної освіти, з 

метою проведення педагогічного дослідження розроблено нормативні 

документи, які надають можливість регламентувати підготовку вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти: навчальна 

програма спецкурсу «Основи впровадження квест-технології в освітній 

процес», навчальна програма спецкурсу «Теорія і практика впровадження 

квест-технології в освітній процес», затверджені Науково-методичною радою 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(протокол № 7 від 17.12.2013); Наказ Департаменту освіти та науки 

Запорізької обласної державної адміністрації «Про проведення онлайн 

семінару «Впровадження квест-технології в освітній процес»» (№176 від 

20.05.2014).  

Педагогічний експеримент здійснювався протягом 2011-2014 рр. та 

складався з підготовчого, констатувального, формувального та контрольного 

етапів. На різних етапах дослідно-експериментальної роботи взяли участь 
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2290 педагогів Запорізької, Дніпропетровської, Львівської та Вінницької 

областей. 

Експериментальна робота проводилась на базі Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. 

У педагогічному експерименті використовувалась платформа для 

розробки дистанційних курсів Moodle, методичний портал ЗапоВікі, сайт 

«Quest», а також ряд безкоштовних сервісів Веб 2.0: Google-документи, 

сервіси для побудови хмари слів, сервіси для побудови карт знань, відео 

сервіси та ін. 

Під час підготовки до проведення педагогічного експерименту з 

співробітниками КЗ «ЗОІППО» ЗОР, які були задіяні в його процесі (як 

фахівці-експерти, фахівці-предметники), було проведено навчання, яке 

включало оволодіння фахівцями теоретичними та практичними 

особливостями побудови освітніх квестів, особливостями застосування 

квест-технології в освітньому процесі та ін. 

Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження, метою 

якого було визначення актуальності проблемної теми, з’ясування критеріїв і 

показників підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної освіти, а також її форм і методів. 

Методом он-лайн анкетування було виявлено ставлення вчителів до 

використання квест-технології в своїй професіональній діяльності, а також їх 

думка про необхідність відповідної цілеспрямованої підготовки. Крім того, 

для визначення особливостей мотивації педагогів до створення та реалізації 

освітніх квестів був розроблений та проведений веб-квест «ІнфоСтратегія». 

Анкета розроблена за допомогою Google-форм та була розміщена на 

методичному порталі ЗапоВікі, сайті Quest.  

Ю. Долженко зазначає, що такий метод дослідження є досить 

ефективним, оскільки дозволяє залучити необмежену кількість респондентів, 

розробити зручний інтерфейс, не залежати від місцезнаходження 
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респондента, застосування сучасних інструментів для створення анкети та 

автоматичної обробки даних, мінімілізація матеріальних витрат тощо [75].  

В анкетуванні взяли участь 1000 вчителів різних областей України. 

Завдяки анкетуванню було виявлено, що 61% респондентів поверхнево 

знайомі з квест-технологією, в основному з веб-квестами (46%). Вчителі по-

різному надають визначення терміну «квест», на нашу думку, це пов’язано з 

відсутністю єдиної дефініції даного поняття. 93% респондентів хотіли б 

більш глибоко познайомитись із цією технологією, а також 90% опитаних 

вважають, що вони потребують підготовки до використання квест-технології. 

Отже, проведене анкетування показало, що у вчителів є зацікавленість 

у використанні квест-технології, але вони потребують підготовки та більш 

глибокого ознайомлення із сутністю квест-технології. 

Квест «ІнфоСтратегія» (Додаток П) проводився в дистанційному 

режимі на платформі методичного порталу ЗапоВікі протягом одного місяця 

(рис.3.1). За сюжетну лінію квесту було обрано подорож віртуальною 

мережею Інтернет у пошуках віртуального скарбу. На нашу думку, такий 

«дитячий» сюжет зміг зацікавити вчителів до участі у квесті, крім того, гра 

допомогла відірватись від робочих буднів та поринути у змагання, що 

дозволило залучити більшу кількість учасників.  

 

 

Рис.3.1. Скриншот сторінки веб-квесту «ІнфоСтратегія» на порталі ЗапоВікі 

 



132 

 

Для квесту розроблено 9 завдань, які побудовані на ускладнений 

пошук, аналіз та оцінювання інформації. Цікавий сюжет та коректна 

побудова завдань дозволила в ігровій формі опанувати учасникам цікаві 

факти, дати, нові терміни тощо.  

Загалом у квесті взяли участь 92 вчителя навчальних закладів 

Запорізької області, які викладають найрізноманітніші предмети: 

інформатика, російська мова, математика та ін.. За результатами проведеного 

опитування наприкінці квесту були отримані такі дані (Додаток П): на 

запитання «Ваші враження від участі у квесті» 62% педагогів відповіли 

«відмінне», а 35% «добре», жоден учасник не відмітив «погане»; серед 

проблем, з якими зіткнулись учасники в ході квесту, було зазначено: якість 

мережі Інтернет, брак часу на пошук відповідей, низькій рівень володіння 

інформаційно-комунікаційними технологіями тощо. 

В ході обговорення результатів квесту учасники зазначили 

необхідність використання квест-технології, у зв’язку з тим що побудовані 

завдання та завуальовані в них підказки змусили їх вчитуватись у завдання, 

перевіряти всі факти, тобто розвивати критичне та логічне мислення при 

роботі з інформацією у мережі Інтернет. Крім того, бесіди з вчителями, які 

не захотіли взяти участь або перестали брати участь у квесті після першого 

завдання, засвідчили про таке: 

1) вчителі мають страх перед новими інноваційними технологіями; 

2) вчителі не виявляють бажання у застосуванні нових технологій, 

застосовуючи традиційні, звичні методи навчання; 

3) частка вчителів має труднощі у проходженні квесту з причини 

недостатнього рівня розвитку критичного мислення, низького рівня 

розвитку пошукових умінь, а також недостатнього рівня саморегуляції, 

внаслідок чого їм бракувало вільного часу для виконання завдань. 

Проте необхідно зазначити, що багато учасників цього квесту стали 

постійними учасниками Всеукраїнських та обласних квестів, які 

організовувала та проводила кафедра інформатики та інформаційних 
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технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР, стали розробниками районних та 

шкільних квестів. Так, наприклад, переможець цього квесту вчитель 

математики О. Калінінська стала активним впроваджувачем квест-технології, 

а у 2014 р. стала учасником обласної творчої групи «Впровадження квест-

технології в освітній процес».  

Для з’ясування ступеня актуальності проблеми підготовки вчителів до 

використання квест-технології та для визначення діагностичного 

інструментарію з виявлення її діяльнісного компоненту ми припустили, що у 

сьогоднішньому світі велику роль в отриманні інформації слугує мережа 

Інтернет, і можлива ситуація, що вчителі отримали вже достатньо інформації 

про квест-технологію та можуть самостійно розробити навчальний квест, 

тобто вони не потребують додаткової підготовки до використання сучасної 

технології. 

Для перевірки цієї гіпотези був проведений обласний конкурс розробок 

квестів «Чому навчають у школі?» (Додаток Р). За умовами конкурсу 

учасникам необхідно було розробити та провести освітній квест за  

зазначеною темою (рис.3.2).  

 

 

Рис.3.2. Скриншот сторінки конкурсу розробок квестів для учнів «Чому 

навчають у школі?» 
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Для цього необхідно було: обрати власну тему з предмету чи 

предметів, які вивчаються учнями – потенційними учасниками квесту; 

добираючи завдання до квесту, спрямувати пошукову діяльність учнів на 

ознайомлення з принципами та підходами навчання тих самих тем з 

предмету у школах різних країн світу; результати пошукової діяльності учнів 

оформити таким чином, щоб максимально показати досягнення учнів під час 

виконання квесту. 

Інформація про конкурс, а також всі конкурсні матеріали 

розміщувались на порталі ЗапоВікі. У конкурсі взяли участь 19 учасників з 

10 районів Запорізької області. 

Для оцінювання конкурсних розробок був застосований метод 

експертних оцінок. До складу експертної комісії входили: для оцінювання 

змісту розробок – компетентні вчителі-предметники вищої категорії, які 

неодноразово вже брали участь в оцінюванні обласних конкурсних 

матеріалів різного спрямування; для оцінювання відповідності розробок 

квест-технології – фахівці кафедри інформатики та інформаційних 

технологій.  

Перед здійсненням експертизи був проведений інструктаж, визначені 

критерії оцінювання розробок відповідно до концепції квест-технології та 

положення конкурсу, складений протокол перевірки, обговорені терміни 

перевірки тощо.  

Після аналізу квестових розробок згідно встановленим критеріям 

експерти зняли з конкурсу 6 розробок, у зв’язку з тим що вони не відповідали 

концепції квест-технології. Чотири учасники змогли створити цікавий сюжет 

квесту, але не змогли створити складні творчі пошукові завдання. В деяких 

розробках простежувалась інша ситуація – були розроблені цікаві, але різні 

за тематикою завдання, які не складають єдності сюжету. Три переможці 

конкурсу змогли створити цікавий сюжет, відповідно до нього 

сформулювати пошукові завдання, скласти документи розвивального 

оцінювання, залучити сучасні Інтернет-сервіси тощо.  
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На рисунку 3.3 поданий скриншот розробки квесту-переможця 

обласного конкурсу «Чому навчають у школі?». 

 

 

Рис.3.3. Скриншот прикладу розробки переможця обласного конкурсу  

 

Результати проведеного конкурсу, а також бесіда з учасниками 

засвідчили про таке: 

1) вчителі мають низький рівень мотивації щодо використання квест-

технології; 

2) є нагальна потреба у створенні навчальних предметних розробок квестів, 

на які можуть спиратись вчителі при першому знайомстві з цією 

технологією; 

3) наявні інформаційні матеріали з питань квест-технології не є достатнім 

для розробки ефективного освітнього квесту та формування готовності 

вчителя до його використання; 

4) не дивлячись на наявність інформації в мережі Інтернет про квест-

технологію, вчителі потребують підготовки до її використання.  

Проведення описаних вище пілотних заходів висвітлило загальний 

недостатній рівень готовності вчителів до використання квест-технології, а 

також дозволило скорегувати формувальні заходи з підготовки вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти.  
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Основним завданням підготовчого етапу педагогічного експерименту 

було здійснення аналізу науково-педагогічних праць у фахових та Інтернет 

виданнях щодо сутності освітніх квестів, існуючих розробок освітніх квестів, 

досвіду підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

вітчизняної та зарубіжної післядипломної педагогічної освіти. 

Вивчення науково-педагогічних праць та розробок освітніх квестів 

дало змогу створити інформаційну базу з питань використання квест-

технології, базу навчальних квестів, які розміщені на відповідному 

методичному сайті на Вікі-сторінці. 

З метою визначення рівня сформованості готовності вчителів до 

використання квест-технології був підібраний комплекс діагностичних 

методик, а саме (Додаток С): для діагностики мотиваційного компоненту 

готовності – модифікований на основі Методики вивчення мотивів навчальної 

та професійної діяльності А. Реана та В. Якуніна опитувальник «Мотивація до 

використання квест-технології у навчальному процесі»; для діагностики 

когнітивного компоненту – авторський дидактичний тест; для діагностики 

діяльнісного компоненту – методика експертної оцінки створених учителями 

навчальних квестів; для діагностики особистісного компоненту – 

опитувальник «Оцінка рівня готовності педагога до розвитку» В. Зверєвої, 

Н. Немової. 

Таким чином, результати проведення заходів підготовчого етапу 

педагогічного експерименту дали змогу підібрати комплекс діагностичних 

методик визначення готовності вчителів до використання квест-технології, 

визначити експериментальні та контрольні групи. 

Відповідно до правил формування експериментальних груп (ЕГ) та 

контрольних груп (КГ) було застосовано стратегію формування 

експериментальної вибірки – залучення реальних груп, тобто використання в 

якості експериментальної та контрольної груп реальних груп. 

До експериментальних груп увійшли вчителі, які одночасно проходили 

курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР, а саме: вчителі 



137 

 

хімії (ЕГ1 = 22 педагога), вчителі української мови та літератури (ЕГ2 = 22 

педагога), вчителі біології (ЕГ3 = 22 педагога). До контрольних груп 

увійшли: вчителі музики (КГ1 = 21 педагог), вчителі етики (КГ2 = 21 

педагог), вчителі інформатики (КГ3 = 23 педагога). 

До ЕГ та КГ увійшли вчителі, які мають різні кваліфікаційні рівні, 

педагогічні звання, досвід роботи, вік та ін., що забезпечило виконання 

принципу однорідності та репрезентативності вибірки. До складу КГ3 

цілеспрямовано були віднесені вчителі інформатики, для того щоб 

підтвердити висунуту раніше гіпотезу про недостатню готовність педагогів-

фахівців з ІКТ до використання квест-технології, незважаючи на їх фахову 

освіту та специфіку професійної діяльності. 

Оскільки формування груп вчителів для проходження курсів 

кваліфікації на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти 

відбувається за замовленнями районних відділів освіти без конкретизації 

особистих даних та кваліфікаційного рівня слухачів, це допомогло 

реалізувати випадковість вибірки формування експериментальних і 

контрольних груп. 

Для перевірки репрезентативності вибірки застосуємо онлайн 

калькулятор, а для перевірки надійності результатів застосуємо декілька 

калькуляторів. З урахуванням точності = 95%, похибки = 5, а генеральної 

сукупності = 200 (середня кількість вчителів, які одночасно проходять курси 

підвищення кваліфікації), отримаємо необхідний об'єм вибірки = 132. Тобто 

наша експериментальна вибірка є репрезентативною.  

Перед упровадженням формувальних заходів був здійснений 

констатувальний етап педагогічного експерименту, метою якого було 

визначення первинного рівня сформованості готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти за всіма 

критеріями-компонентами готовності за допомогою розробленого 

діагностичного комплексу. 

Результати констатувального етапу будуть представлені далі в 
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дисертаційній роботі. 

Формувальний етап педагогічного експерименту реалізовувався 

протягом 2014 р. та передбачав реалізацію в процесі післядипломної освіти 

вчителів у курсовий та міжкурсовий періоди визначених організаційно-

педагогічних умов, упровадження розроблених формувальних заходів.  

На першому, установчому підетапі, з метою реалізації першої 

організаційно-педагогічної умови в програму курсів підвищення кваліфікації 

вчителів експериментальних груп був впроваджений спецкурс «Основи 

впровадження квест-технології в освітній процес». 

Спецкурс розпочинався проведенням невеликого спеціально 

розробленого навчального квесту «В пошуках скарбів» на 6 завдань різної 

складності. Завдання квесту, окрім знайомства з квест-технологією, 

побудовані ще й з метою ознайомлення вчителів із деякими сервісами Веб 

2.0: геосервіси, хмара слів (рис.3.4). 

Для проведення квесту застосовувалися методи змагання та 

заохочення, групова робота. Так, слухачі курсів об’єднувалися в групи по 3-4 

учасника випадковим чином. Виконуючи завдання, групи змагалися між 

собою, заробляючи бали за правильні відповіді. Для заохочення 

використовувалась сувенірна продукція компаній Інтел та Microsoft (ручки, 

блокноти, закладки та ін.), яка є винагородою для переможців квесту. 

Проведення навчального веб-квесту якнайкраще дало змогу показати 

учасникам сутність квест-технології, продемонструвати етапи реалізації  

квесту, важливість пошуково-творчих завдань тощо.  

Під час вивчення модуля «Сутність квест-технології» слухачі отримали 

знання з тем: квест як технологія проблемного навчання; історія розвитку 

квестів; сутність квест-технології; різні погляди на визначення квестів; види 

квестів; плюси та мінуси квестів та ін. Отримані знання вчителі змогли 

відразу застосувати під час практичної роботи «Створення власних 

навчальних квестів».  
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Рис.3.4. Приклад завдання веб-квесту «В пошуках скарбів» 

 

У зв’язку з тим, що кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації є 

різною (від 20 та більше), а комп’ютерів лише 10, слухачі об’єднувались у 

малі групи випадковим чином та разом створювали один навчальний квест. 

Вид квесту, тему, сюжет та завдання вони обирали самостійно. Недостатня 

кількість часу, відведена для опанування цієї теми (3 години) вимагала 

ввести додаткові організаційні моменти квесту, які вчителі мали описати 

(термін, кількість завдань, форми надання учнями відповідей, вид квесту та 

ін.), а також обмежувала завдання створенням цікавого сюжету та 

формулюванням 3 пошукових завдань. Після цієї роботи методом «стратегія 

3-2-1» за допомогою заздалегідь розробленого бланку відбувалась оцінка 

розробок квестів колегами. 

Під час вивчення модуля «Помилки при створення та розробці 

навчальних квестів» вчителі аналізували основні помилки при створенні 

власного навчального квесту та за допомогою обговорення шукали шляхи їх 

вирішення.  

На другому підетапі реалізації формувальних заходів – змістовому – у 

повній мірі забезпечується реалізація другої організаційно-педагогічної 

умови за допомогою упровадження освітнього веб-квесту «Полювання на 

лисиць» у міжкурсовий період післядипломної освіти вчителів 

експериментальних груп. 
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Опис організаційних моментів, сюжет, завдання тощо були розміщені 

на методичному порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua). Окрім учасників ЕГ, до 

участі у веб-квесті запрошувались всі бажаючі освітяни.  

Оскільки ми вважаємо, що для участі у квестах не стільки важлива їх 

тематика, скільки реалізація головного завдання – розвитку пошукових 

навичок, логічного та критичного мислення учнів, тому за сюжет була обрана 

реальна спортивна гра «Полювання на лисиць», а орієнтація квесту націлена 

на формування знань та умінь з фізичної культури та основ здоров’я. 

Вважаємо, що для досягнення найкращого результату в підготовці 

вчителів до використання квест-технології необхідно особливу увагу 

приділяти розвитку мотиваційного компоненту готовності. У процесі 

підготовки необхідно використовувати різні стимули для формування у 

вчителів мотивів навчання, опанування квест-технології та мотивації 

саморозвитку. Л. Сущенко зазначає, що не зафіксовано жодного випадку 

негативного ставлення вчителів до самовдосконалення, якщо цей процес 

відбувався без примусу. Найважливішими в залученні вчителів до 

професійного саморозвитку є мотивація і привабливість мети, дотримання 

принципу інтелектуальної взаємодії в навчанні [251, с.79]. Ми згодні з цим 

твердженням, тому вважаємо, що для розвитку мотиваційного компоненту 

вчитель повинен сам забажати взяти участь у квесті без примусу з боку 

адміністрації навчального закладу. Але на сьогоднішній день вчитель 

перенавантажений роботою, конкурсами, олімпіадами тощо, необхідно 

надати добрі стимули для залучення вчителя у квест-гру.  

Для заохочення вчителів були підготовлені: для переможців: цінні 

подарунки (flash-накопичувачі, usb-концентратори); грамоти Департаменту 

освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації; для 

учасників, які набрали максимальну кількість балів: сувенірна продукція 

(ручки, блокноти, комп’ютерні коврики) компаній Intel, Microsoft, Epson; 

дипломи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
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Нормативною базою проведення квесту були такі документи: Наказ 

ДОНМС № 884 від 09.10.2013 р. «Про проведення Року електронної 

дидактики «Мистецтво навчати»»; Лист КЗ «ЗОІППО» ЗОР № 013 від 

10.01.2014 р. «Про проведення обласного веб-квесту «Полювання на 

лисиць»». 

Автором сюжету та завдань квесту, а також модератором квестової 

сторінки на методичному порталі ЗапоВікі є авторка дисертаційної роботи.  

У зв’язку з тим, що працюючі вчителі – учасники ЕГ були завантажені 

у першій половині дня, то для надання більшої кількості часу на пошук 

відповідей квест проводився протягом цілого місяця, а на кожне завдання 

виділялось 3-4 дні. Як вже було зазначено, за сюжет квесту була обрана 

реальна радіоспортивна гра «Полювання на лисиць»: 

«…гра являє собою змагання між учасниками, які за допомогою 

віртуальних карт та сучасних засобів ІКТ повинні знайти на пересіченій 

місцевості мережі Інтернет шість «лисиць». Назва «Полювання на лисиць» 

майже дослівно перекладається на ряд іноземних мов у країнах, що 

розвивають радіоспорт. Однак сутність «полювання на лисиць» глибше, ніж 

просто пеленгація (визначення напрямку). Це ще й повний захоплюючої 

романтики пошук, який дає величезне задоволення в момент виявлення 

«лисиці». Слово «полювання» тут дуже доречне. Чому «на лисиць»? Якщо 

передавач вміло замаскований, то його дуже важко виявити по «радіо 

сліду», так само, як важко вистежити по сліду справжню руду лисицю. А 

наших «лисиць» ми будемо маскувати як можна краще. Участь у змаганнях 

буде вимагати від вас значного розумового тренування…». 

Обраний сюжет простежувався в усіх шести завданнях квесту, які 

покликані ознайомити вчителів з термінами та поняттями в області основ 

здоров’я та фізичної культури (Додаток Т). Використовувалися такі теми: 

історія їжі, харчові добавки, Олімпійські ігри та ін. В квесті також є завдання 

на створення творчих продуктів (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Характеристика завдань квесту «Полювання на лисиць» 

Завдання Використані сервіси Творчий продукт 

Завдання 1 Пошукові системи, сервіси для пошуку 

зображень 

– 

Завдання 2 Відеосервіс, пошукові системи, геосервіс – 

Завдання 3 Пошукові системи, сервіси для створення 

мотиватора/демотиватора 

Демотиватор / мотиватор 

Завдання 4 Пошукові системи, геосервіси, фото 

сервіси 

Пам’ятка 

Завдання 5 Пошукові системи, сервіси для створення 

карт знань 

Карта знань 

Завдання 6 Пошукові системи, сервіси для створення 

кросвордів, фото сервіси 

Он-лайн Кросворд 

Впродовж 

всього квесту 

Електронна пошта, портал ЗапоВікі 

 

Окрім учителів експериментальних груп, у квесті взяли участь за 

власним бажанням 213 вчителів з різних районів Запорізької області. 

Здійснений аналіз результатів квесту дав змогу виявити певні 

особливості, що характеризують ІТ-культуру сучасного вчителя, а саме: 

1) низькій рівень володіння віртуальною етикою як системою норм 

моральної поведінки у віртуальному просторі; 

2) низькій рівень користування електронною поштою: відсутні поняття тема 

листа, тіло листа, вкладений файл тощо; недотримання елементарних 

вимог віртуального спілкування; 

3) невміння та небажання учасників детально вичитувати завдання та 

перевіряти усі вимоги до їх виконання;  

4) недостатній рівень загальної рефлексії педагогів; 

5) небажання учасників аналізувати знайдену інформацію та знаходити чітку 

відповідь. Організаторам квестів часто надходили листи з вкладеним 

файлом у 20-30 сторінок без виокремлення необхідної відповіді. 

Вважаємо, що це саме небажання учасників аналізувати свої відповіді, 

перевіряти всі умови завдання та створення ситуації «знайдіть самі». 

Вирішення зазначених вище проблем, на нашу думку, є дуже 

важливим, адже вони виникнуть у вчителів при створенні та проведенні 
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квесту з учнями, що суттєво знизить дидактичний та розвивальний ефект і 

може призвести до негативних наслідків – стресових, конфліктних ситуацій, 

байдужого ставлення учнів до навчального предмету, зниження поваги до 

педагога та ін. 

Для вирішення даних проблем було: 

1) уведено штрафні бали за недотримання вимог віртуального спілкування; 

2) уведено таблиці спірних відповідей з детальним аналізом кожної невірної 

відповіді; 

3) уведений детальний алгоритм пошуку вірної відповіді на завдання з 

наведенням посилань, ключових слів та фраз; 

4) запропоновано та проведено індивідуальні он-лайн та оф-лайн 

консультації; 

5) уведено апеляції для вирішення спірних моментів; 

6) уведено обговорення цих проблем з відповідальними за інформатизацію в 

районах, тренерами спецкурсів з ІКТ.  

Проведення квесту також показало, що вірно побудовані завдання 

можуть слугувати допомогою у створенні освітнього контенту. Наприклад, 

створені хмари слів у подальшому можна використати для вивчення нових 

термінів, створення візуальної анотації до твору тощо (рис.3.5).  

 

Рис.3.5. Приклад створених хмар слів 
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Демативатори та мотиватори в подальшому можна використати як 

вступ до вивчення теми, створення лозунгу / цитати / афоризму, побудови 

візуального сприйняття тексту тощо (рис.3.6). 

 

 

Рис.3.6. Приклад створених демотиваторів 

 

Під час проведення квесту «Полювання на лисиць» були створені 

пам'ятки, кросворди, карти знань та інше. Отже, було доведено, що квест-

технологію можна використовувати не лише для розвитку вмінь та навичок 

21 століття, але й для розробки освітнього контенту.  

На третьому – завершальному підетапі впровадження формувальних 

заходів учасники експериментальних груп взяли участь у дистанційному 

спецкурсі «Теорія і практика впровадження квест-технології в освітній 

процес», який був реалізований у дистанційній формі на платформі Moоdle. 

Проходження цього курсу потребує від вчителів достатнього рівня володіння 

інформаційно-комунікаційними технологіями. Але в Запорізькій області 

підвищення рівня ІТ-компетентності вчителів відбувається з 2004 року, 

протягом 2004-2014 рр. в регіоні впроваджуються різні спецкурси на курсах 

підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, а саме: «Основи ІКТ», 

«Мережеві технології Веб 2.0», «Інтел. Навчання для майбутнього (версія 

3)», «Інтел. Навчання для майбутнього (версія 10)», «Цифрові технології», 

«Вчителі в онлайні», «Створення дистанційних курсів на платформі Moоdle» 

та ін. Тобто, на сьогоднішній день в Запорізькій області більшість вчителів 

мають достатній рівень володіння ІКТ, це також підтверджується щорічним 
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(починаючи з 2012 р.) моніторингом стану володіння вчителями області 

базовими навичками з ІКТ. У зв’язку з вищевказаним, вважаємо, що на 

сьогоднішній день вчителі Запорізької області мають достатній рівень 

підготовленості з ІКТ для участі у дистанційній формі навчання без 

упровадження додаткових спецкурсів / модулів з підготовки.  

Отже, основними елементами спецкурсу на платформі Moоdle були: 

1) вступ, в якому відображено основні змістовні компоненти спецкурсу: 

мета, терміни проведення, умови отримання сертифікату, інформація про 

тренера тощо; 

2) таблиця виконання завдань – таблиця руху учасників; 

3) новини – актуальні новини, загальні форуми для спілкування (рис.3.7). 

 

 

Рис.3.7. Скриншот основних елементів дистанційного курсу на 

платформі Moоdle 

 

Основний матеріал спецкурсу подавався у вигляді тексту з додаванням 

зображень, відеоматеріалів, презентацій тощо (рис.3.8).  
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Рис.3.8. Скриншот елементу дистанційного курсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» 

 

Крім основного матеріалу спецкурс наповнений інструкціями щодо 

роботи із сервісами Веб 2.0, які можна використовувати для побудови 

квестів, інструкціями щодо роботи із Форумами, додатковою інформацією 

про квести тощо (рис.3.9).  

 

 

Рис.3.9. Скриншот елементу дистанційного курсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» 
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Для зворотного зв’язку та контролю тренером засвоєння слухачами 

теоретичного матеріалу організовано роботу з обговореннями (форуми) за 

різними формами. Так, наприклад, в модулі 1 на форумі «Історія поняття, 

визначення квестів, сутність квестів» створено просте загальне обговорення, 

тобто всі учасники працюють в одному форумі, коментуючи завдання 

тренера та своїх колег (рис.3.10). 

 

 
Рис.3.10. Скриншот елементу дистанційного курсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» 

 

В модулі 4 «Створюємо освітній веб-квест» обговорення відбувається у 

групах відповідно до навчального предмету, який викладає вчитель 

(рис.3.11).  

 

 

Рис.3.11. Скриншот елементу дистанційного курсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» 
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Після самостійного ознайомлення з навчально-методичним матеріалом 

тренеру необхідно упевнитися, що матеріал сприйнятий вірно. Тому 

передбачена активна робота з обговореннями. Залучення та активна участь в 

обговореннях всіх учасників навчання є обов’язковою умовою для успішного 

завершення навчання. Також в такому виді роботи  необхідний контроль з 

боку тренера, який має направляти обговорення, корегувати відповіді та 

аналізувати ступінь сприйняття слухачами нового матеріалу (рис.3.12).  

Наприклад, Форум «Історія поняття, визначення квестів, сутність 

квестів» має на меті виявити розуміння учасниками сутності квест-технології 

після ознайомлення із теоретичним матеріалом. Цікавими виявились власні 

визначення квесту надані учасниками тренінгу в ході роботи над 

обговоренням дефініцій квесту. На Форумі «Приклади квестів» учасники 

обговорюють переглянуті приклади освітніх квестів, підсумовують, який вид 

квесту та яка розробка квесту їм найбільше сподобалось. Так, здебільшого, 

учасники звертають увагу на квести-змагання, які, на їх думку, більше 

сподобаються учням. Під час обговорення плюсів та мінусів квестів (Форум 

«Плюси та мінуси квестів») учасники погоджуються, що квести допомагають 

розвивати навички вищого мислення, критичне та логічне мислення тощо, 

але, в той же час, підготовка квесту потребує значної підготовки, трати часу. 

 

 

Рис.3.12. Скриншот елементу дистанційного спецкурсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» 
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Застосування групової роботи дає можливість допомогти колегам у 

пошуку ідей, корегуванні сюжету та завдань тощо. Наприклад, під час роботи 

з модулем 3 «Сучасні Інтернет-сервіси», після ознайомлення із теоретичним 

матеріалом всі учасники об'єднуються в групи. Кожен учасник повинен 

створити творчо-пошукове завдання з використанням будь-якого 

розглянутого Інтернет-сервісу, а його колега з групи повинен знайти 

відповідь на завдання та надати опис можливих труднощів, які виникли в 

ході роботи. Така робота допомагає учасникам вчитись вірно формулювати 

завдання, надавати ключові слова для пошуку тощо. 

У таблиці 3.2 представлені форуми дистанційного тренінгу «Теорія і 

практика впровадження квест-технології в освітній процес». 

Таблиця 3.2 

Форуми дистанційного тренінгу «Теорія і практика впровадження 

квест-технології в освітній процес» 

Назва Форуму Мета Форуму 

Знайомство Знайомство учасників, зняття формалізму навчання 

Історія поняття, визначення 

квестів, сутність квестів  

Обговорення дефініцій квесту, аналіз розуміння сутності 

квест-технології 

Приклади квестів  Обговорення розглянутих прикладів квестів, аналіз різних 

видів квестів 

Плюси та мінуси квестів Обговорення плюсів та мінусів квестів, надання 

рекомендацій щодо зменшення мінусів 

Платформа для квесту Обговорення різних платформ, обмін досвідом роботи на 

різних веб-платформах 

Підготовка платформи для 

квесту 

Представлення посилання на веб-сторінку або веб-

платформу майбутнього квесту 

Відеосервіси Створення пробного пошуково-творчого завдання з 

використанням відеосервісу, опис виконання завдання 

колегами 

Сучасні Інтернет-сервіси Створення пробного пошуково-творчого завдання з 

використанням будь-якого сучасного Інтернет-сервісу, опис 

виконання завдання колегами 

Помилкові завдання Аналіз помилкових завдань різних предметних квестів 

Сюжет квесту Представлення та аналіз сюжету майбутнього квесту 

Завдання квесту Представлення та аналіз завдань майбутнього квесту 

Створення необхідних 

документів 

Обговорення та представлення необхідних супроводжуючих 

документів для власного квесту 

Критерії оцінювання Обговорення різних критеріїв оцінювання 

Безпечне використання 

ІКТ. Авторське право 

Обговорення можливостей безпечного та відповідального 

використання мережі Інтернет, ІКТ, захист авторського 

права при роботі з квестом.  

Рефлексія роботи Аналіз власної діяльності на тренінгу 

http://do.ciit.zp.ua/mod/forum/view.php?id=3832
http://do.ciit.zp.ua/mod/forum/view.php?id=3832
http://do.ciit.zp.ua/mod/forum/view.php?id=3833
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Завершення навчання відбувається у віртуальній презентації (захисті) 

власного квесту іншим слухачам та аналізу створених квестів колег.  

Аналіз створених квестів колег відбувається за методом «Стратегія 3-2-

1», що передбачає після детального перегляду квесту задати 3 запитання, 

надати 2 коментарі та запропонувати 1 ідею для покращення квесту. Ця 

стратегія допомагає слухачам побачити ідеї колег, допомогти у виявленні 

помилок, проаналізувати власний квест тощо; сприяє розвитку у вчителів 

вміння аналізувати створені квести.  

Під час проходження дистанційного курсу за результатами 

рефлексивного аналізу учасниками були визначені труднощі його 

проходження, які буди враховані у подальшій роботі: 

1) недостатня самоорганізація: дистанційний спецкурс не має чіткого 

часового розкладу, тому учасники повинні самостійно визначати час 

навчання; 

2) недостатній рівень творчості та креативності: вчителям важко створити 

цікавий сюжет, творчі завдання, поринути в ігрову пригоду та створити 

гру для дітей; 

3) невміння створювати складні пошукові завдання; 

4) недостатній рівень віртуального спілкування: вчителі виявляли складнощі 

у висловлюванні свої думки, тому робота з обговоренням інколи носила 

формальний характер; деякі вчителі не бажали щось писати, прописуючи 

такі нейтральні формулювання, як «цілком згодна з колегами», 

«підтримую» тощо. 

Для зменшення формального ставлення вчителів до навчання доступ до 

7 модуля отримували учасники, які пройшли всі попередні модулі (особливо 

модуль 4, в якому будуються завдання квесту). 

У процесі проходження дистанційного курсу до модуля 1 «Знайомство 

з технологією квестів» був доданий новий елемент – Форум «Знайомство», де 

вчителям пропонувалось написати небагато інформації про себе, про свій 

досвід з використання квест-технології. Введення такого елементу мало на 
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меті зняти офіційність з процесу проходження квесту та послабити 

психологічний бар’єр. Крім того, до модуля 4 «Створюємо освітній веб-

квест» була додана сторінка «Помилкові завдання», яка створена на основі 

аналізу завдань для квесту попередніх груп. До модуля 7 «Захист створених 

квестів» було додано форум «Рефлексія діяльності», в якому учасники 

повинні проаналізувати свою діяльність та написати, що нового вони 

дізнались, який новий сервіс опанували, які ідеї колег відзначили для себе на 

майбутнє, чи планують реалізувати свій квест тощо. 

Окрім учасників ЕГ участь у дистанційному тренінгу взяли 498 

вчителів. Після успішного завершення навчання учасники отримували 

відповідний сертифікат. 

Крім дистанційного спецкурсу, на третьому підетапі впровадження 

формувальних заходів був проведений проблемний он-лайн семінар 

(рис.3.13). Платформою для проведення семінару обрано Moоdle «Школа 

сучасних знань» (http://www.zhu.edu.ua/mk_school/) (Лист КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

№ 176 від 20.05.2014 «Про проведення Всеукраїнського онлайн семінару 

«Впровадження квест-технології в освітній процес» (Додаток У). 

 

 

Рис.3.13. Скриншот он-лайн семінару 

 

Завданнями семінару були: обговорення актуальних питань з 

використання квестів в освітньому процесі, обмін учителями досвідом 
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створення квестів, здійснення рефлексивного аналізу діяльності вчителів зі 

створення та використання навчальних квестів тощо. Семінар мав 

підтримувальний характер, надавав пролонгований ефект попереднім 

формувальним заходам. 

Семінар проводився протягом двох місяців і включав для більш 

глибокого вивчення питання за таким планом: 

1. Перший тиждень. Проведення веб-квесту. 

2. Перший місяць. Актуалізація теоретичних знань.  

3. Другий місяць. Практична частина (робота по секціях) 

Окрім учасників ЕГ у семінарі взяли участь 327 вчителів України 

(педагогічні працівники Запорізької, Кіровоградської, Житомирської, 

Харківської, Дніпропетровської та інших областей).  

Крім визначених секцій, під час проведення семінару були створені 

додаткові розділи: форум «Давайте познайомимся!», загальний форум 

семінару, щоденник семінару, «А я створюю, пишу та вигадую...», копилка 

цікавостей (рис.3.14).  

 

 

Рис.3.14. Скриншот структури семінару на платформі Moodle 

 

В ролі спікерів секцій були запрошені вчителі-учасники обласної 

творчої групи «Впровадження квест-технологій в освітній процес», яка діє в 

Запорізькій області протягом 2014-2015 рр. 

Під час роботи секцій було написано більше 700 коментарів, 

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/forum/view.php?id=9950
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/forum/view.php?id=10101
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представлено більше 40 посилань на сучасні Інтернет-сервіси, поставлено 30 

відміток на карті семінару (карта Google), представлено 22 розробки досвіду 

використання квест-технології.  

На Форумі «А я створюю, пишу та вигадую...» були презентовані 

варіанти завдань для квестів з математики, історії, художньої культури, 

інформатики, екології та ін., які стали дидактичним контентом майбутніх 

навчальних квестів. 

Вивчення Інтернет-джерел та науково-педагогічної літератури з 

проблеми квест-технології засвідчило, що на сьогоднішній день багато 

авторів «передруковують» основні положення концепції Б. Доджа та 

Т. Марча, додаючи лише невелику кількість інформації власного досвіду, 

зазвичай це опис розробки одного веб-квесту, який був створений та 

впроваджений автором статті. Лише невеликий відсоток науковців та 

спеціалістів в області квестів додають нові практичні елементи. Крім того, 

здійснений огляд літературних джерел показав, що сьогодні основний акцент 

в дослідженнях робиться на веб-квестах і практично відсутня інформація про 

інші види квестів. Тому з’явилась нагальна потреба в науково-методичному 

та інформаційному супроводі підготовки вчителів до використання квест-

технології. 

Для цього в першу чергу, авторкою дисертації, був розроблений 

навчальний посібник, який складається з двох розділів: «Впровадження 

квест-технології в освітній процес» та «Розробки квестів для учнів та 

вчителів». В першому розділі поданий аналіз науково-педагогічної 

літератури з історії поняття «квест», сутності квест-технології, класифікації 

квестів тощо (рис.3.15, рис.3.16).  

Для створення другого розділу були зібрані різні приклади розробок 

навчальних квестів та за методом експертної оцінки були обрані ті, які 

відповідають концепції квест-технології.  
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Рис.3.15. Скриншот сторінки навчального посібника 

 

 

Рис.3.16. Скриншот сторінки навчального посібника 

 

Розробки квестів описувались за єдиним шаблоном: розробка квесту, 

«назва»; клас; основний та другорядні навчальні предмети; вік учнів, клас; 

термін проведення; необхідне обладнання/матеріали/ресурси; місце квесту в 

навчальному процесі; адреса квесту (якщо проводився веб-квест); попередня 

підготовка до проведення; мета та завдання квесту; хід квесту; отримані 

результати та висновки; список використаних джерел; додатки; критерії 

оцінювання та таблиця результатів діяльності учнів. 

У посібнику представлено 7 розробок навчальних квестів з англійської 

мови, історії, російської мови, які може використати вчитель як для 

створення власного квесту, так і реалізації існуючого.  
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Крім того, для здійснення науково-методичної підтримки вчителів з 

підготовки до використання квест-технології був створений україномовний 

методичний сайт «Quest». Метою його створення є надання педагогам 

інформаційної допомоги в опануванні квест-технологією, а також 

можливості продемонструвати наявні досягнення вчителів у створенні 

квестів, розміщення актуальної інформації для вчителів, опублікування 

матеріалів, обмін досвідом, надання консультації тощо. 

Актуальність створення такого сайту зумовлена тим, що існуючі сайти 

з інформацією про навчальні квести є тільки англомовними і умовно 

безкоштовними, що значно обмежує аудиторії їх відвідувачів та у більшості 

унеможливлює доступ до них українських педагогів. 

Саме тому був створений методичний сайт «Quest» 

(http://sopinairina.wix.com/quests) для педагогічних працівників, який слугує 

науково-методичною та інформаційною підтримкою з питань використання 

квест-технології в освітньому процесі в курсовий та міжкурсовий період 

післядипломної освіти (рис.3.17).  

 

 

Рис.3.17. Скриншот авторського сайту «Quest» 

Для створення сайту обрано одну з безкоштовних платформ – Wix. Ця 

платформа, з нашої точки зору, максимально підходить для створення сайту 
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такого типу, адже в ньому присутні потрібні елементи, які в подальшому 

будуть використовуватись користувачами: розміщення відео, аудіо 

матеріалів, презентацій, фотоальбомів тощо. На рисунку 3.18 представлена 

структура сайту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Схема структури методичного сайту«Quest» 

 

На сайті представлений матеріал про історію та класифікацію квестів, 

розміщено більше 60 статей науковців та практиків з питань створення та 

реалізації квестів, представлені відеоресурси, презентації, інші веб-ресурси 

(шаблони документів, приклади критеріїв оцінювання тощо). Також 

презентований досвід роботи обласної творчої групи, матеріали 

дистанційного спецкурсу та інші матеріали. 
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На сайт додано розділ «Допомога», на якому вчителі можуть отримати 

допомогу у створенні квестів. В даному розділі представлені 3 анкети (аналіз 

організаційних питань, аналіз сюжету, аналіз завдань), в яких вчителю 

пропонується описати свій майбутній квест та отримати консультації 

досвідчених вчителів-квестерів. Метою цього розділу є надання допомоги 

вчителю в розробці навчального квесту, подоланні типових помилок, 

підвищення його ефективності завдяки корегуванню сюжету та 

запропонованих завдань.  

Для здійснення науково-методичної підтримки вчителів з підготовки до 

використання квест-технології в освітньому процесі та створення банку 

Інтернет-ресурсів за даним напрямом на методичному порталі ЗапоВікі була 

створена Вікі-сторінка «Квест» в розділі «Інтернет-ресурси» 

(http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Квест). 

На сторінці можна побачити різні визначення поняття «квест», 

приклади українських навчальних квестів, приклади зарубіжних навчальних 

квестів, різні статті. Станом на червень 2015 дану сторінку переглядало 

більше 2300 учасників, йде постійне оновлення інформації, база 

поповнюється прикладами квестів тощо. Вибір платформи був обумовлений 

тим, що портал ЗапоВікі є популярним методичним порталом серед вчителів 

Запорізької області, а також ця платформа Вікі є відкритою і кожен вчитель 

за бажанням може самостійно доповнювати створену сторінку (рис.3.19). 

 

Рис.3.19. Фрагмент Вікі-сторінки «Квест» 
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Також на порталі ЗапоВікі для здійснення науково-методичної 

підтримки вчителів з підготовки до використання квест-технології був 

створений розділ «Впровадження квест-технології в освітній процес» 

(рис.3.20), в якому збирається вся інформація щодо впровадження та 

використання квест-технології. У цьому розділі представлені квести вчителів 

Запорізького регіону, інформація про дистанційний спецкурс, поданий 

навчальний посібник тощо. Станом на червень 2015 р. розділ «Впровадження 

квест-технологій в освітній процес» на порталі ЗапоВікі переглянуло більше 

3000 учасників. 

Для оперативного інформування учасників експерименту про хід 

дослідження розміщення напрацьованих матеріалів було здійснено на сайті 

Кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті 

(http://www.ciit.zp.ua/), методичному порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua), на 

сайті «Quest» (http://sopinairina.wix.com/quests), на сайті ЗОІППО 

(http://zoippo.zp.ua/). 

 

 
Рис.3.20.Скриншот розділу «Впровадження квест-технологій в освітній 

процес» на порталі ЗапоВікі 

 

Отже, окрім учасників експериментальних груп, доступ до матеріалів 

отримала велика кількість педагогічних працівників не тільки Запорізького 

регіону, але й всієї України. 

http://zoippo.zp.ua/
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Таким чином, на формувальному етапі педагогічного експерименту 

були реалізовані визначені організаційно-педагогічні умови підготовки 

вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти.  

На останньому, контрольному етапі педагогічного експерименту 

здійснювалась вторинна діагностика сформованості готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти. 

 

3.2.Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Зважаючи на складність досліджуваного явища, його рівневої 

організації, визначення рівня сформованості готовності вчителів до 

використання квест-технології передбачало здійснення комплексу 

діагностичних процедур на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту. 

Розглянемо динаміку рівнів готовності вчителів до використання квест-

технології в системі післядипломної освіти до та після реалізації 

організаційно-педагогічних умов та впровадження формувальних заходів. 

Для зручності математичного опрацювання отриманих даних учителі 

ЕГ1, ЕГ2, ЕГ та учителі КГ1, КГ2, КГ3 були об’єднані в групу ЕГ та КГ. 

Отже, діагностування рівня мотиваційного компоненту готовності 

вчителів до використання квест-технології здійснювалось за допомогою 

опитувальника «Мотивація до використання квест-технології в навчальному 

процесі», модифікованого на основі Методики вивчення мотивів навчальної та 

професійної діяльності А. Реана та В. Якуніна [102]. До опитувальника входили 

два блоки питань, що дали змогу оцінити ступінь мотивації вчителів до 

використання квест-технології у навчальному процесі (показник М1) і до 

власного розвитку, розвитку власної готовності (показник М2).  

Вчителям потрібно було висловити своє ставлення до наведених 

тверджень, відмічаючи відповідну клітинку. Кожному варіанту відповіді був 

наданий ваговий коефіцієнт. Показники мотивації М1 і М2 розраховувалися 
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як сума балів за три обрані варіанти відповіді, підсумкове значення 

знаходилося як сума значень за показниками S = M1+M2.  

При інтерпретації результати оцінювалися так: до 9 балів – початковий 

рівень; 10–16 балів – достатній рівень; 17–18 балів – високий рівень 

розвиненості мотиваційного компонента готовності вчителів до 

використання квест-технології. Результати опитування, що характеризують 

ступінь сформованості мотиваційного компонента, наведено в табл. 3.3. 

Дані таблиці 3.2 свідчать, що більша частина вчителів до початку 

експерименту мали початковий та середній ступінь мотивації до 

використання квест-технології в освітньому процесі та саморозвитку у цій 

сфері.  

 

Таблиця 3.3 

Рівень сформованості мотиваційного компонента готовності 

вчителів до використання квест-технології (у %) 

Група Початковий рівень Достатній рівень Високий рівень 

Рівень сформованості мотиваційного компонента готовності до початку експерименту 

(констатувальний етап) 

КГ 44 37,8 18,2 

ЕГ 34,7 48,1 17,2 

Рівень сформованості мотиваційного компонента готовності після впровадження 

експериментальних заходів (контрольний етап) 

КГ 37,5 34,4 28,1 

ЕГ 18,8 46,4 34,8 

 

Для визначення когнітивного компоненту готовності був розроблений 

та проведений авторський дидактичний тест з 20 питань різного типу. 

Відповідь на кожне питання оцінювалась в 1 бал. При інтерпретації 

результати оцінювалися так: до 5 балів – початковий рівень; 6-13 балів – 

достатній рівень; 14 і більше балів – високий рівень сформованості 

когнітивного компоненту готовності вчителів до використання квест-

технології. Результати тесту, що характеризують ступінь сформованості 

когнітивного компоненту, наведено в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Рівень сформованості когнітивного компоненту готовності вчителів 

до використання квест-технології (у %) 

Група Початковий рівень Достатній рівень Високий рівень 

Рівень сформованості когнітивного компонента готовності до початку експерименту 

(констатувальний етап) 

КГ 63,1 31,6 5,3 

ЕГ 66,3 26,1 7,6 

Рівень сформованості когнітивного компонента готовності до початку експерименту 

(контрольний етап) 

КГ 39,9 48,3 11,8 

ЕГ 14,3 50,2 35,5 

 

Для визначення рівня сформованості діяльнісного компонента 

учасникам ЕГ та КГ було запропоновано розробити навчальний квест на три 

питання з указівкою сюжету та деяких організаційних моментів. 

Оцінювались розроблені навчальні квести експертною комісією, до складу 

якої входили фахівці, які пройшли відповідну підготовку та навчання з 

квест-технології.  

Перед проведенням експертизи був проведений інструктаж, визначені 

критерії оцінювання розробок відповідно до концепції квест-технології, 

складений протокол перевірки. При побудові критеріїв оцінювання був 

застосований кваліметричний підхід.  

При інтерпретації результати оцінювалися за такими показниками: до 

0,4 балів – початковий рівень; 0,5-0,84 балів – достатній рівень; 0,85-1 – 

високий рівень сформованості діяльнісного компоненту готовності. 

Результати експертної оцінки розроблених вчителями навчальних квестів 

наведено в табл. 3.5. 

Для визначення рівня сформованості особистісного компоненту був 

застосований опитувальник «Оцінка рівня готовності педагога до розвитку» 

(адаптовано за методикою В. Зверевої та Н. Немової).  

Опитувальник складається з двох блоків. Мета першого блоку – виявити 

здатність вчителя до саморозвитку. Відповідаючи на 15 тверджень анкети, 

вчителям необхідно поставити біля кожного номера бал: 5 – якщо це 
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твердження повністю відповідає їхній думці; 4 – скоріше відповідає, ніж ні; 3 

– так, і ні; 2 – швидше не відповідає; 1 – не відповідає. 

Таблиця 3.5 

Рівень сформованості діяльнісного компоненту готовності вчителів 

до використання квест-технології (у %) 

Група Початковий рівень Достатній рівень Високий рівень 

Рівень сформованості діяльнісного компонента готовності до початку експерименту 

(констатувальний етап) 

КГ 49,3 38,3 12,4 

ЕГ 52,7 37,5 9,8 

Рівень сформованості діяльнісного компонента готовності до початку експерименту 

(контрольний етап) 

КГ 28,4 54,3 17,3 

ЕГ 13,1 47,4 39,5 

 

Мета другого блоку – виявити фактори, що стимулюють і 

перешкоджають навчанню, розвитку і саморозвитку вчителів. Відповідаючи 

на 20 тверджень опитувальника, вчителям необхідно поставити біля кожного 

номера бал: 5 – так (перешкоджають або стимулюють); 4 – скоріше так, ніж 

ні; 3 – так, і ні; 2 – швидше ні; 1 – немає. Показники сформованості 

особистісного компоненту готовності О1 і О2 розраховувалися як сума балів 

за два блоки, підсумкове значення знаходилося як сума значень за 

показниками S = О1+О2.  

При інтерпретації результати оцінювалися так: до 35 балів – початковий 

рівень сформованості особистісного компоненту; 36-54 балів – достатній 

рівень; 55 і більше балів – високий рівень сформованості особистісного 

компоненту готовності вчителів до використання квест-технології. 

Результати опитування, що характеризують ступінь сформованості 

особистісного компоненту, наведено в табл. 3.6. 

Для порівняння рівнів сформованості готовності вчителів на 

констатувальному та контрольному етапах дослідження для кожного 

компонента був розрахований сумарний показник за формулою: 

S = Nн·1 + Nд·2 + Nв·3 (3.1)  

де S – сумарний показник за компонентом; 
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Nн – відсоток початкового рівня; 

Nд – відсоток достатнього рівня;  

Nв – відсоток високого рівня; 

1, 2, 3 – вагові коефіцієнти. 

Таблиця 3.6 

Рівень сформованості особистісного компоненту готовності вчителів 

до використання квест-технології (у %) 

Група Низькій рівень Достатній рівень Високий рівень 

Рівень сформованості особистісного компонента готовності до початку експерименту 

(констатувальний етап) 

КГ 43,8 35,6 20,6 

ЕГ 48,9 38,2 12,9 

Рівень сформованості особистісного компонента готовності до початку експерименту 

(контрольний етап) 

КГ 15,7 46,1 38,2 

ЕГ 12,4 50,3 37,3 

 

Діаграму, побудовану за сумарним показником рівнів сформованості 

готовності вчителів ЕГ, подано на рис. 3.22. 

 

 

Рис. 3.22. Сумарний показник рівня готовності вчителів до використання 

квест-технології в порівнянні констатувального і контрольного етапів 

 

Діаграму, побудовану за сумарним показником рівня сформованості 

готовності вчителів КГ, подано на рис. 3.23. 

 



164 

 

 

Рис. 3.23. Сумарний показник рівня готовності вчителів до використання 

квест-технології в порівнянні констатувального і контрольного етапів 

 

Враховуючи, що максимальне значення за кожним компонентом може 

дорівнювати 400, визначено рівні сформованості готовності вчителів на 

констатувальному та контрольному етапах (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Динаміка рівнів готовності вчителів  

за результатами педагогічного експерименту (у %) 

Рівень готовності 

Констатувальний етап Контрольний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Початковий  62,5 66,4 54,7 9,7 

Достатній  33,3 29,7 39,8 66,0 

Високий  4,2 3,9 5,5 24,3 

 

Тепер перевіримо висунуті гіпотези дослідження: 

1) H0 – у вибірці 1 (КГ) та у вибірці 2 (ЕГ) досліджуваний ефект не 

відрізняється, тобто відмінності відсутні, результати педагогічного 

експерименту є випадковими значеннями, і розбіжності між вибірками не 

є статистично значущими. 

2) H1 – у вибірці 1 (КГ) та у вибірці 2 (ЕГ) досліджуваний ефект значно 

відрізняється, результати педагогічного експерименту не є випадковими 

значеннями, а мають достовірний, статистично значущий характер, 

отриманий під впливом системи заходів формувального експерименту 

нашого дослідження. 

Для прийняття рішення про те, яку з гіпотез слід прийняти, ми 
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обчислимо емпіричне значення статистичного критерію і порівняємо його з 

критичним значенням критерію. Якщо отримане нами емпіричне значення 

критерію виявиться менше або дорівнює критичному, то приймемо нульову 

гіпотезу, в противному випадку приймемо альтернативну гіпотезу.  

Для даної перевірки приймемо рівень значущості = 0,05, а 

достовірність відмінностей = 95%. 

Також будемо використовувати дихотомічну шкалу, яка фіксує лише 

наявність або відсутність у випробуваного (або групи) якоїсь ознаки при 

наявності тільки лише двох цих варіантів. Дихотомічна шкала містить саме 

мінімальну кількість інформації про кожне випробування. 

Для експериментальної групи приймемо: n1 – число учасників групи, 

що мають початковий рівень готовності; n2  – число учасників групи, що 

мають достатній рівень готовності; n3 – число учасників групи, що мають 

високий рівень готовності. 

Кількість учасників експериментальної групи: N=n1+n2+n3 = 66. 

Частка її учасників, що мають високий рівень готовності до 

використання квест-технології, дорівнює: 

                                                        (3.2) 

Для контрольної групи приймемо: m1 – число учасників групи, що 

мають низький рівень готовності; m2  – число учасників групи, що мають 

достатній рівень готовності; m3 – число учасників групи, що мають високий 

рівень готовності. 

Кількість учасників експериментальної групи: M=m1+m2+m3 = 65. 

Частка її учасників, що мають високий рівень готовності до 

використання квест-технології, дорівнює: 

                                                       (3.3) 

Визначимо розподіл членів експериментальної та контрольної групи за 

трьома рівнями готовності: «початковий», «достатній», «високий» та 

отримаємо результат (табл. 3.8). 



166 

 

Таблиця 3.8 

Розподіл вчителів ЕГ та КГ за рівнями готовності  

  Констатувальний етап Контрольний етап 

  КГ ЕГ КГ ЕГ 

Початковий 0,51 0,50 0,32 0,14 

Достатній 0,35 0,38 0,45 0,49 

Високий 0,14 0,12 0,23 0,37 

 

У зв’язку з тим що ми використовуємо дихотомічну шкалу, далі 

застосовуємо кутове перетворення Фішера, яке призначене для зіставлення 

двох вибірок за частотою досліджуваного ефекту. Емпіричне значення 

визначається за формулою: 

         (3.4) 

Критичне значення для рівня значущості = 0,05 складає 1,64, тобто: 

.  

Використовуючи формулу 3.4, визначимо емпіричне значення 

критерію Фішера для всіх можливих результатів парних порівнянь груп 

(експериментальної і контрольної групи, до початку і після закінчення 

експерименту). Отримаємо таку таблицю (табл. 3.9). 

У таблиці жирним шрифтом виділено результати порівняння 

характеристик експериментальної та контрольної групи до початку 

експерименту і після його закінчення.  

Таблиця 3.9 

Емпіричне значення критерію Фішера 

  

  

  

  

Констатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Констатувальний етап 

Кг 0,00 0,35 1,42 3,08 

ЕГ 0,35 0,00 1,76 3,43 

Контрольний етап 

Кг 1,42 1,76 0,00 1,67 

ЕГ 3,08 3,43 1,67 0,00 

 

З таблиці видно, що емпіричне значення критерію Фішера, одержане 

при порівнянні характеристик контрольної та експериментальної груп до 
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початку експерименту, дорівнює 1,67. Відтак, показники експериментальної і 

контрольної груп до початку експерименту збігаються з рівнем значущості 

0,05. 

У зв’язку з тим що = 1.65>1.64 = , то 

визначаємо, що достовірність відмінностей показників експериментальної та 

контрольної груп після закінчення експерименту становить 95%. 

Первинні (на констатувальному етапі) показники експериментальної та 

контрольної груп збігаються, а вторинні (на контрольному етапі) – різняться. 

Отже, можна зробити висновок, що ефект змін обумовлений саме 

експериментальним впливом – реалізацією створеної концептуальної моделі 

підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

Дані проведеного педагогічного експерименту підтвердили гіпотезу 

дисертаційного дослідження про те, що формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в професійній діяльності набуває 

ефективності за умови упровадження в процес їх професійної підготовки в 

системі післядипломної педагогічної освіти такої сукупності організаційно-

педагогічних умов: орієнтація змісту післядипломної педагогічної освіти на 

формування готовності вчителів до використання квест-технології; 

формування цілісного уявлення вчителів про квест-технологію шляхом 

занурення в освітнє квест-середовище; спрямування пізнавально-практичної 

діяльності вчителів на створення та реалізацію власних навчальних квестів. 

Ефективність здійсненого педагогічного експерименту можна оцінити і 

за результатами участі вчителів на обласному та Всеукраїнському рівнях. 

Так, у 2014 р. І місце на Всеукраїнському конкурсі «Успішний проект – 

2014», в номінації «Соціальні ініціативи», отримала розробка квесту: Quest 

«Zaporizhzhia in faces» (автори – учасники педагогічного експерименту). 

Розробки квестів «Zaporizhzhia in faces», «В поисках истины, или 

загадки для знатоков», «Орфографиада», «Чему учат в школе?» отримали 

сертифікат, запроваджений у Запорізькій області для розробок, розміщених 
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на порталі ЗапоВікі (Додаток Ф). 

Учасники педагогічного експерименту також стали співавторами 

багатьох регіональних та всеукраїнських квестів: Всеукраїнський квест «К 

сокровищам родного слова» для учнів 7-11 класів; регіональний освітній 

квест «В поисках истины, или загадки для знатоков» та ін. 

Крім того, на курсах підвищення кваліфікації в рамках написання 

курсової роботи слухачі стали обирати тематику квест-технології. Так, 

наприклад, створено квест «За сокровищами «серебряного века»…» на 

курсах підвищення кваліфікації вчителів російської мови та літератури 

(автори: Л. Уфімцева, Т. Безотосна, Л. Ільченко), розроблено курсову роботу 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики за 

допомогою квест-технології» (автор: О. Калінінська).  

Для учасників обласної творчої групи вчителів російської мови та 

літератури був проведений квест «В поисках истины, или загадки для 

знатоков» (https://sites.google.com/site/ktoestktoilivpoiskahistiny/) (автори: 

Ю. Лук’яненко, К. Телятник). 

На І Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Неперервна 

освіта як чинник професійного і творчого зростання бібліотечних 

працівників» був проведений майстер-клас «Веб-квест як засіб підвищення 

читацької активності» та веб-квест «Бібліопазлик» 

(http://bibliopaslik.blogspot.com). 

Вчителем англійської мови Січового колегіуму Н. Гутарук, протягом 

2014-2015 років створені та реалізовані різні квести для вчителів та учнів: 

травень 2014 р. – проведений квест «Tasty English» для учнів 7 класів 

Січового колегіуму (http://vk.com/club69320051); в червні 2015 р. проведений 

квест «The Carpathian Enigma» для учасників Всеукраїнської літньої школи 

фахової майстерності вчителів та викладачів англійської мови (с.Драгобрат, 

пгт. Ясіня, Закарпатської області); серпень 2015 р. розроблений квест «How 

to escape the camp in 2 hours» для учнів Січового колегіуму, який 

реалізований під час відпочинку учнів в ДОЦ «Молода Гвардiя». Наразі 
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Н. Гутарук описує свій досвід використання квест-технології на уроках 

англійської мови для участі у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 

2016».  

Отже, результати здійсненого педагогічного експерименту засвідчили 

його успішність – вірність висунутої гіпотези щодо визначених 

організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів до використання квест-

технологій у системі післядипломної освіти. 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО IIІ РОЗДІЛУ  

 

Узагальнення результатів упровадження організаційно-педагогічних 

умов формування готовності вчителів до використання квест-технології у 

системі післядипломної педагогічної освіти дає підстави зробити такі основні 

висновки до розділу. 

1. Здійснений аналіз наукових основ підготовки вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти, визначені та 

обґрунтовані відповідні організаційно-педагогічні умови стали підґрунтям 

для здійснення педагогічного експерименту. Дослідно-експериментальна 

робота, організована відповідно до основних вимог щодо проведення 

педагогічного експерименту, здійснювалась за чотирма етапами: 

підготовчим, констатувальним, формувальним та контрольним. 

Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження, 

результати якого підтвердили актуальність та доцільність обраної наукової 

теми, дали змогу визначити критерії і показників підготовки вчителів до 

використання квест-технології у системі післядипломної освіти, а також її 

форм і методів. 

Метою підготовчого етапу було створення інформації бази 

педагогічного експерименту, а також розробка комплексу діагностичних 
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методик визначення рівнів готовності вчителів до використання квест-

технології у системі післядипломної освіти.  

До комплексу діагностичних методик увійшли: для діагностики 

мотиваційного компоненту готовності – модифікований на основі Методики 

вивчення мотивів навчальної та професійної діяльності А. Реана та В. Якуніна 

опитувальник «Мотивація до використання квест-технології у навчальному 

процесі»; для діагностики когнітивного компоненту – авторський 

дидактичний тест; для діагностики діяльнісного компоненту – методика 

експертної оцінки створених учителями навчальних квестів; для діагностики 

особистісного компоненту – опитувальник «Оцінка рівня готовності педагога 

до розвитку» В. Зверєвої, Н. Немової. 

Метою констатувального етапу педагогічного експерименту було 

визначення первинного рівня готовності вчителів до використання квест-

технології в системі післядипломної освіти. 

Формувальний етап експерименту здійснювався у три підетапи: 

установчий, який був спрямований на формування позитивної мотивації 

педагогів до участі в експериментальних заходах, активізації мотивації 

саморозвитку та впровадження інноваційної діяльності, у тому числі – 

квестів, та передбачав реалізацію спецкурсу у межах курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників «Основи впровадження квест-

технології в освітній процес»; змістовий, що передбачав реалізацію метода 

занурення вчителів у середовище навчального квеста завдяки їх участі у веб-

квесті; завершальний, метою якого було здійснення рефлексивного аналізу 

діяльності вчителів зі створення та використання навчальних квестів, 

передбачав проведення дистанційного курсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» у міжкурсовий період 

післядипломної освіти та проблемного он-лайн семінару. Успішність 

здійснених формувальних заходів забезпечувалась науково-методичною та 

інформаційною підтримкою педагогів у процесі підготовки до 

використанням квест-технології, що здійснювалась завдяки розробленому 
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електронному навчальному посібнику, створених методичному сайті «Quest» 

та Вікі-сторінці «Квест» на методичному порталі ЗапоВікі. 

Метою контрольного етапу педагогічного експерименту було 

визначення вторинного рівня готовності вчителів до використання квест-

технології у системі післядипломної освіти. 

2. Застосування математичних методів опрацювання 

експериментальних даних дозволило стверджувати про ефективність 

розроблених та впроваджених формувальних заходів. 

Отримана статистично достовірна різниця рівнів готовності вчителів до 

використання квест-технології експериментальних груп до та після 

впровадження формувальних заходів, визначена статистично достовірна 

різниця рівнів готовності вчителів експериментальних і контрольних груп 

засвідчили про ефективність розроблених і впроваджених організаційно-

педагогічних заходів. 

Результати дослідження з питань розділу представлено в таких публікаціях 

автора – [154], [171], [172], [173], [245], [246], [247], [232], [234], [241].  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене теоретичне й експериментальне дослідження дало змогу 

сформулювати загальні висновки. 

1. Здійснений аналіз наукових підходів щодо розуміння сутності 

поняття квесту, а також особливостей педагогічних інновацій та провідних 

ознак сучасних педагогічних технологій дав підстави під квестом розуміти 

інноваційну ігрову педагогічну технологію, 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 роботу, що сприяє 

систематизації й узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню та 

поданню у вигляді цілісної системи. 

2. Готовність учителя до використання квест-технології визначено як 

особливий особистісно-професійний феномен, що інтегрує в собі 

мотиваційний (визначає професійний інтерес, мотивацію до створення та 

використання навчальних квестів, мотивацію до саморозвитку й 

самовдосконалення педагога); когнітивний (є системою особливих 

професійних знань про сутність і специфіку квест-технології, можливість її 

застосовування у власній професійній діяльності тощо); діяльнісний 

(характеризується комплексом особливих професійних умінь) та 

особистісний (включає особистісно-професійні якості) компоненти й 

забезпечує успішність створення та впровадження педагогом навчальних 

квестів. 

3. Формування готовності вчителя до використання квест-технології в 

системі післядипломної педагогічної освіти буде ефективним завдяки 

реалізації таких організаційно-педагогічних умов. По-перше, це орієнтація 

змісту післядипломної педагогічної освіти на формування готовності 

вчителів до використання квест-технології, що передбачає його 

вибудовування відповідно до етапів розробки освітніх квестів, поєднання 
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теоретичної частини (оволодіння вчителями спеціальними професійними 

знаннями щодо змісту і специфіки квест-технології, можливостей її 

застосовування в професійній діяльності; правил створення предметних 

пошукових завдань для квесту; можливостей використання сервісів Веб 2.0 у 

квестах; особливостей урахування авторського права під час створення та 

реалізації квестів; правил оформлення інтернет-джерел; типових помилок під 

час створення предметних квестів та шляхів їх подолання; вимог до вчителя, 

який створює та впроваджує освітній квест, тобто забезпечить формування 

орієнтовної основи їх діяльності зі створення та реалізації квестів) і 

практичної частини (що забезпечує формування спеціальних професійних 

умінь та особистісно-професійних якостей); організацію діяльності педагога 

як у курсовий, так і міжкурсовий період, активізацію самостійної діяльності 

учителів, їх самонавчання. По-друге, це формування цілісного уявлення 

вчителів про квест-технологію шляхом занурення в освітнє квест-середовище 

завдяки запровадженню дидактичної евристики, збільшенню кількості годин 

на підготовку/навчання, високій інтенсивності занять, створенню особливого 

освітнього простору. По-третє, це спрямування пізнавально-практичної 

діяльності вчителів на створення та реалізацію власних навчальних квестів 

завдяки поєднанню різних форм і методів підготовки вчителів у межах 

дистанційного спецкурсу та проблемного он-лайн семінару, впроваджуваних 

у міжкурсовий період їх післядипломної освіти. 

4. Застосування математичних методів опрацювання 

експериментальних даних дало змогу стверджувати про ефективність 

розроблених та реалізованих формувальних заходів. Достовірність 

відмінностей показників експериментальної й контрольної груп після 

впровадження формувальних заходів за критерієм Фішера становить 95% 

( = 1.65>1.64 = ). Отриманий статистично 

значущий показник різниці експериментальної та контрольної груп за 

частотою рівнів готовності вчителів до використання квест-технології за 

результатами констатувального та контрольного вимірювання, що свідчить 
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про ефективність розроблених і впроваджених організаційно-педагогічних 

умов. 

5. Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені 

організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі післядипломної освіти впроваджено 

в практику роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти на основі 

модульного спецкурсу «Основи впровадження квест-технології в освітній 

процес» у межах курсів підвищення кваліфікації, освітнього веб-квесту 

«Полювання на лисиць», дистанційного спецкурсу «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» на платформі Moоdle та 

проблемного он-лайн семінару в міжкурсовий період, а також здійснення 

науково-методичної підтримки завдяки постійним очним і дистанційним 

консультуванням за допомогою сучасних ІКТ, вільному використанню 

розробленого навчального посібника, доступу до матеріалів створеного на 

платформі Wix методичного сайту «Quest» та Вікі-сторінки «Квест» на 

порталі ЗапоВікі. 

Отже, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його мети 

– наукової розробки комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формування готовності вчителів до використання 

квест-технології в системі післядипломної педагогічної освіти. Проведене 

дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує необхідність її 

подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами, як: 

визначення організаційно-методичних засад використання квест-технології 

для розвитку професійної компетентності вчителів у системі неперервної 

освіти; розробка інструментарію для створення Всеукраїнської бази 

навчальних квестів; оптимізація адміністративної діяльності з використання 

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті тощо. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Критерії оцінювання учнівської діяльності у квесті 

Критерій/бали 3 бали 2 бали 1 бал 
Пошукова 

діяльність 

- при виконанні завдань 

використано як 

рекомендовані,  так і 

самостійно підібрані 

інтернет-ресурси; 

- застосовані різні 

пошукові навички роботи 

з пошуковими 

системами; 

- робота виконана 

самостійно. 

- при виконанні завдань 

використано всі  

рекомендовані  інтернет-

ресурси; 

- застосовані деякі пошукові 
навички роботи з 

пошуковими системами; 

- виконання роботи 

самостійне, але з 

консультативною 

допомогою вчителя. 

- при виконанні завдань 

використано декілька 

рекомендованих інтернет-

ресурсів; 

- застосовані стандартні 

пошукові навички роботи з 

пошуковими системами; 

- виконання роботи здійснено 
зі сторонньою допомогою. 

Виконання 

завдання 

- виконана  робота 

відповідає темі квесту та 

поставленим завданням; 

- використовується 
інформація з достовірних 

джерел;  

- цитати з використаних 

джерел точні, оформлені 

правильно, наявні 

посилання на інтернет-

джерела;  

- аналіз та оцінка 

матеріалу 

демонструються на 

високому рівні; 

- відповіді на запитання 

повні, підтверджуються 

прикладами, висновки 

аргументовані; 

- висновки аргументовані, 
мають безпосереднє 

відношення до теми, 

використано сучасні 

засоби візуалізації 

інформації; 

- завдання виконано в 

повній мірі; 

- завдання виконано 

вчасно у визначений 

часовий проміжок. 

- у виконаному завданні 

наявна інформація, яка не 

має прямого відношення 

до теми; 

- деяка інформація 

використовується з 

недостовірних джерел; 

- інформація використана 

неточно, цитування та 

посилання на інтернет-

джерела здійснюються 

частково; 

- інформація 
проаналізована та оцінена 

частково; 

- відповіді на запитання 

неповні, не завжди 

проілюстровані 

прикладами,  висновки 

частково аргументовані; 

- завдання виконано в 

повній мірі, але наявні 

неточності в посиланнях 

або виокремленні 

основного матеріалу з 

поміж другорядного; 

- недостатньо виражена 

власна позиція й оцінка 

інформації; 

- завдання виконано з 

невеличкою затримкою. 

- у виконаному завданні 

наявна інформація, яка не 

має прямого відношення до 

теми; 

- деяка (або вся) інформація 
використовується з 

недостовірних джерел; 

- інформація використана 

неточно, цитування та 

посилання на інтернет-

джерела не здійснюються; 

- матеріали дібрані 

випадково, не 

демонструють логічного 

зв’язку;  

- інформація не 

проаналізована і не 

оцінена; 

- відповіді на запитання 

неточні або відсутні 

взагалі; 

- відсутні приклади та 

висновки; 

- завдання виконано з 

затримкою. 

Розуміння 

завдання 

- виконана робота 

демонструє повне 

розуміння і виконання 

поставлених завдань; 

- виконане завдання є 

результатом аналізу, 

оцінювання, синтезу  

використаної інформації; 

- завдання включають 

матеріал, який 

безпосередньо має 

- виконана робота 

демонструє часткове 

розуміння та виконання 

поставлених завдань; 

- учнями використана 

обмежена кількість 

інтеренет-джерел; 

- включаються матеріали, 

які мають відношення 

до теми, але наявні і 

такі, які не відповідають 

- виконана робота 

демонструє нерозуміння 

учнями поставлених 

завдань; 

- включені матеріали не 

мають безпосереднього 

відношення до теми; 

- надані матеріали не 

мають відношення до 

поставленої задачі 

- зібрана інформація не 
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відношення до теми;  

- точне розуміння 

поставленої задачі щодо 

виконання завдання 

- проаналізовані запитання 
завдання та перевірена 

інформація (основна та 

допоміжна), яка приведе 

до правильної відповіді. 

заданій темі;  

- проаналізовані 

запитання завдання та 

перевірена інформація 

тільки з одного джерела, 

які можуть привести до 

хибної відповіді. 

проаналізована, що не дає 

можливості відповісти на  

запитання завдання 

квесту. 

Творчий підхід - учнями представлені 

різні підходи 

вирішення завдання;  

- реалізовано власний 

підхід до вирішення  

завдання;  

- наявні порівняння та 

ґрунтовні висновки; 

- створено власні 

(авторські) матеріали; 

- робота вирізняється 

яскравою 

індивідуальністю; 

- наявні міжпредметні 

зв’язки.  

- учнями представлені 

різні підходи вирішення 

завдання;  

- реалізовано шаблонний 

підхід до вирішення  

завдання;  

- наявні висновки; 

- створено деякі власні 

(авторські) матеріали; 

- наявні міжпредметні 
зв’язки. 

- учнями не представлені 

різні підходи вирішення 

завдання;  

- не реалізовано власний 

підхід до вирішення  

завдання;  

- наявні не ґрунтовні 

висновки; 

- робота не вирізняється 

яскравою 

індивідуальністю; 

- відсутні міжпредметні 

зв’язки.  

Співпраця в групі - чіткий розподіл 
обов’язків в межах 

групи;  

- рівномірна активність під 
час роботи над 

завданням; 

- взаємодопомога 
(підтримати та/або 

навчити іншого учасника 

групи). 

- нечіткий розподіл 

обов’язків в межах групи;   

- нерівномірна активність 

під час роботи над 

завданням;  

- слабкий рівень 

взаємодопомоги. 

- розподіл обов’язків в 

межах групи відсутній або 

не дотримується;  

- активність під час 

виконання завдання 

хаотична  та непослідовна;  

- взаємодопомога відсутня.  

Дотримання 

правил 

віртуального 

спілкування 

- використана власна 
електронна скринька; 

- застосовані правила 
віртуального 

спілкування; 

- використано функції 
прикріплення файлу; 

- дотримано етичні 
принципи та норми.  

- використана власна 
електронна скринька; 

- застосовані деякі правила 
віртуального спілкування 

- використано функції 
прикріплення файлу; 

- дотримано деякі етичні 
принципи та норми. 

- використана не власна 
електронна скринька; 

- не застосовані правила 
віртуального спілкування; 

- не використано функції 
прикріплення файлу; 

- не дотримано етичних 

принципів та норм. 

Робота з ІКТ - використовуються не 
лише запропоновані, але 

і власно дібрані сервіси 

для представлення 

інформації; 

- демонструються вміння 
спільно працювати у 

мережі; 

- дотримуються правила 
безпечної поведінки в 

Інтернеті; 

- демонструються вміння 
знаходити інформацію в 

Інтернеті різними 

способами; 

- демонструються вміння 
оформлювати 

різноманітні матеріали 

(презентації, публікації, 

- використовуються не 
лише запропоновані, але і 

власно дібрані сервіси для 

представлення 

інформації; 

- демонструються вміння 
спільно працювати у 

мережі; 

- дотримуються деякі 
правила безпечної 

поведінки в Інтернеті; 

- демонструються вміння 
знаходити інформацію в 

Інтернеті стандартними 

способами; 

- демонструються вміння 
оформлювати 

різноманітні матеріали 

(презентації, публікації, 

- використовуються  лише 
запропоновані сервіси для 

представлення інформації; 

- демонструються слабкі 
вміння спільно працювати у 

мережі; 

- дотримуються деякі 
правила безпечної 

поведінки в Інтернеті; 

- демонструються вміння 
знаходити інформацію в 

Інтернеті стандартними 

способами; 

- демонструються слабкі 
вміння оформлювати 

різноманітні матеріали 

(презентації, публікації, 

тощо) згідно вимог; 

- демонструється низький 
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тощо) згідно вимог; 

- демонструються вміння 
створювати 

гіперпосилання; 

- демонструється високий 
рівень навичок роботи з  

комп’ютерними 

програмами; 

 

Робота на платформі 

квесту: 

- коментарі не мають 

орфографічних 

помилок; 

- використовуються 

підписи в коментарях; 

- дотримання 

нейтрального тону 

коментарів; 

- вміння самостійно 

розміщувати роботи на 

платформі. 

тощо) згідно вимог; 

- демонструються вміння 
створювати 

гіперпосилання; 

- демонструється середній 
рівень навичок роботи з  

комп’ютерними 

програмами; 

 

Робота на платформі 

квесту: 

- коментарі мають 

незначну кількість 

орфографічних 

помилок; 

- використовуються 

підписи в деяких 

коментарях; 

- дотримання 

нейтрального тону 

коментарів; 

- розміщування робіт на 

платформі за 

допомогою вчителя. 

рівень навичок роботи з  

комп’ютерними 

програмами; 

 

Робота на платформі квесту: 

- коментарі мають 

орфографічні помилки; 

- не використовуються 

підписи в коментарях; 

- не дотримання 

нейтрального тону 

коментарів; 

- розміщування робіт на 

платформі за допомогою 

вчителя. 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Критерії оцінювання творчих робіт учнів у квесті 

Критерій 3 2 1 
Кросворди - відповідність темі 

- містить більше 20 слів 

- всі завдання сформульовані 
коректно 

- відповіді відповідають 
поставленим запитанням 

- в запитаннях відсутні 
орфографічні та 

синтаксичні помилки 

- естетичність оформлення  
- складність обраної форми  

- частково відповідає темі 
- містить 10-20 слів 

- більшість завдань 
сформульовані коректно 

- естетичність оформлення 

- деякі відповіді не 
відповідають поставленим 

запитанням 

- в деяких запитаннях 
присутні орфографічні та 

синтаксичні помилки 

- частково відповідає темі 
- містить менше 10 слів 

- окремі завдання 
сформульовані коректно 

- використання 
класичного оформлення 

кросворду 

- багато відповідей не 
відповідають 

поставленим 

запитанням 

- в багатьох запитаннях 
присутні орфографічні 

та синтаксичні помилки 

Хмара слів - правильно і в повному 
обсязі підібрані ключові 

слова завдання 

- обрана форма хмари слів 
відповідає суті завдання 

- вдале дизайнерське рішення 

- вдало підібрані кольори 

- правильно, але в 
неповному обсязі 

підібрані ключові слова 

завдання 

- обрана форма хмари слів 
відповідає суті завдання 

- вдале дизайнерське 
рішення 

- деякі кольори заважають 
сприйняттю інформації 

- правильно підібрані 
лише окремі ключові 

слова завдання 

- обрана форма хмари 
слів не відповідає суті 

завдання 

- кольорова схема 
відволікає від 

сприйняття інформації 

Демотиватори/ 

мотиватори 

- демотиватор являє собою 

плакат чорного кольору 

(мотиватор – плакат 

синього кольору); 

- зображення (постер) 

розміщено в рамці; 

- використано якісне 

зображення; 

- наявне  гасло набране 

крупним шрифтом; 

- набране дрібнішим 

шрифтом уточнення, 

пояснення або цитата, 

висвітлює ідею детальніше; 

- гасло та пояснення 

відповідає сутності 

демотиватора (мотиватора); 

- відсутні синтаксичні та 

орфографічні помилки; 

- гасло та пояснення 

відповідають підібраному 

зображенню.  

- демотиватор являє собою 
плакат чорного кольору 

(мотиватор – плакат 

синього кольору); 

- зображення (постер) 

розміщено не в рамці; 

- використано якісне 

зображення; 

- наявне  гасло набране 

крупним шрифтом; 

- набране дрібнішим 

шрифтом уточнення, 

пояснення або цитата, не 

повністю висвітлює ідею; 

- гасло та пояснення 

відповідає сутності 

демотиватора 

(мотиватора); 

- є деякі синтаксичні та 

орфографічні помилки; 

- гасло та пояснення 

відповідають підібраному 

зображенню. 

- демотиватор не являє 

собою плакат чорного 

кольору (мотиватор – 

плакат синього 

кольору); 

- зображення (постер) 

розміщено не в рамці; 

- використано не якісне 
зображення; 

- наявне  гасло набране не 
крупним шрифтом; 

- набране дрібнішим 

шрифтом уточнення, 

пояснення або цитата не 

висвітлює ідею; 

- гасло та пояснення не 
відповідає сутності 

демотиватора 

(мотиватора); 

- присутні синтаксичні та 
орфографічні помилки; 

- гасло та пояснення не 
відповідають 

підібраному 

зображенню.  

Віртуальна 

газета/плакат 

- оригінальна назва; 
- матеріал змістовний  та 
відповідає  темі; 

- наявний творчий підхід до  
створення статей газети; 

- матеріал структуровано, 

- наявність назви; 
- майже всі статті 
відповідають темі 

віртуального видання; 

- матеріал  логічно 
викладено та завершено; 

- наявність назви; 
- нелогічне викладення 
матеріалу;  

- не всі статті 
відповідають змісту 

газети; 
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робота логічно завершено; 

- статті викладено ясно, у 
науково-популярному стилі;  

- різноманіття рубрик;  
- використано для створення 
статей газети не менше 4-5 

джерел; 

- дотримано авторських прав, 
посилання на джерела 

інформації оформлені у 

вигляді працюючих 

гіперпосилань; 

- відсутні орфографічні, 
пунктуаційні та граматичні 

помилки; 

- робота оформлена у 
єдиному стилі і відповідає 

естетичним вимогам;  

- у кожній статті наявні відео, 
фото, ілюстрації, графічні 

об’єкти (відповідно до 

змісту, за вибором); 

- вдало підібрана кольорова 
схема; 

- зображення якісні; 
- інтерактивність. 

- статті викладено ясно, але 
є стилістичні помилки;   

- різноманіття рубрик; 
- використано  для 
створення статей газети не 

менше 3-4 джерел; 

- дотримано авторські 
права, але не всі 

посилання на джерела 

інформації оформлені у 

вигляді працюючих 

гіперпосилань;  

- наявні негрубі 
орфографічні, 

пунктуаційні, граматичні 

та стилістичні  помилок;  

- робота  естетично 
оформлена; 

- майже кожна стаття має 
відео, фото, ілюстрації, які 

відповідають темі 

віртуальної газети; 

- інтерактивність; 
- деякі кольори заважають 
сприйняттю інформації;  

- деякі зображення не 
якісні. 

- одноманітність рубрик;  
- використання для 
створення статей газети 

не менше 1-2 джерела;  

- робота не витримана у 
єдиному стилі; 

- відео, фото, ілюстрації, 
графічні об’єкти не 

відповідають темі 

віртуальної газети або 

не використані взагалі;  

- відсутня 
інтерактивність; 

- наявні орфографічні, 
пунктуаційні, 

граматичні та 

стилістичні помилки; 

- не дотримано 
авторських прав; 

- погано підібрана 
кольорова схема; 

- зображення не якісні. 

Карта знань - карта відповідає обраній 

темі і дає про неї повне 

уявлення; 

- тему викладено в повному 
обсязі; 

- наявні ключові слова, які 
несуть змістове наповнення; 

- відсутні фактичні помилки; 
- логічність та завершеність 
роботи; 

- відсутні орфографічні, 

пунктуаційні, граматичні та 

стилістичні помилки; 

- головна тема розміщена в 
центрі (радіальний спосіб 

запису); 

- до основних гілок 

додаються ілюстрації та 

символічні малюнки, які 

відповідають обраній темі; 

- збалансованість обраних 

зображень; 

- оптимальність кольорового 
рішення; 

- наявні працюючі 

гіперпосилань. 

- скадається з великої 

кількості гілок (не менше 

20, але залежить від 

варіантів рішення 

завдання); 

- різна товщина зв'язкових 

- карта відповідає обраній 
темі й дає про неї майже 

повне уявлення; 

- тему викладено майже 

повністю, відсутні деякі 

проміжні  ланцюги; 

- наявні ключові слова, які 
несуть змістове 

наповнення, та фрази; 

- практично відсутні 

фактичні помилки; 

- між деякими ланцюгами 
відсутні логічні зв’язки; 

- робота в цілому має 

завершений характер; 

- наявні негрубі 

орфографічні, 

пунктуаційні, граматичні 

та стилістичні помилки; 

- головна тема розміщена в 
центрі (радіальний спосіб 

запису); 

- до основних гілок 

додаються ілюстрації, що 

в цілому відображають 

обрану тему; 

- оптимальність 
кольорового рішення; 

- наявні гіперпосилання, 

але деякі з них не 

працюють; 

- присутні до 20 

розгалужень; 

- зв’язки міцні, читко 

- карта не відповідає 

обраній темі і не дає 

повного уявлення про 

неї; 

- відсутній логічний 

зв’язок між ланцюгами; 

- наряду з ключовими 

словами 

використовуються і такі, 

що не несуть змістового 

наповнення, фрази; 

- наявні фактичні  

помилки; 

- робота має 

незавершений характер; 

- наявні орфографічні, 

пунктуаційні, 

граматичні та 

стилістичні помилки; 

- головна тема розміщена 

лінійним способом; 

- ілюстрації не 

відповідають обраній 

темі; 

- відсутня 

збалансованість обраних 

зображень; 

- добір кольорів не сприяє 
ефективній роботі з 

матеріалом; 

- відсутні гіперпосилання. 
- карта містить зв’язки 

між твердженнями (до 

5); є помилкові зв’язки, 
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ліній; 

- основне поняття відповідає 
вимогам завдання та  

сфокусовано в 

центральному образі; 

- гілки формують зв'язану 

вузлову структуру 

(систему); 

- наявність малюнків, 

символів, кольорове 

оформлення; 

- цікавість, оригінальність; 
- зрозуміла структура; 
- дотримання авторських 

прав при використанні 

зображень, тексту тощо; 

- кольором візуально виділені 
логічно зв’язані зони; 

- з’єднувальні ланки 
підписані ключовими 

словами; 

- використані різноманітні  
візуальні декорації: форма, 

колір, об’єм, шрифт, 

стрілки, значки. 

сформульовані, але 

вказано не всі можливі 

варіанти рішень питань; 

- основне поняття 

відповідає вимогам 

завдання та  сфокусовано 

в центральному образі; 

- зрозуміла структура; 
- дотримання авторських 

прав при використанні 

деяких зображень, тексту 

тощо; 

- не виділені кольором 
візуально логічно зв’язані 

зони; 

- з’єднувальні ланки  не 
підписані ключовими 

словами; 

- частково використані  
візуальні декорації: 

форма, колір, об’єм, 

шрифт, стрілки, значки. 

розглянуто не всі 

можливі варіанти; 

- відсутність малюнків та 
кольорового 

оформлення; 

- наявність 
орфографічних 

помилок; 

- не дотримання 

авторських прав при 

використанні 

зображень, тексту тощо; 

- невірно змодельовані 
взаємозв’язки між 

поняттями; 

- не виділені кольором 
візуально логічно 

зв’язані зони; 

- деякі з’єднувальні ланки  
відсутні; 

- не  використані  
візуальні декорації: 

форма, колір, об’єм, 

шрифт, стрілки, значки. 

Геосервіси - робота виконана на 
власному акаунті; 

- вірне створення міток; 
- використано форматування 
міток 

- застосовано творчий підхід 
до створення віртуальної 

карти/маршруту; 

- використано фото та 
відеоресурси при побудові 

карти/маршруту; 

- опис мітки не має 
орфографічні помилки; 

- при використанні 
інформації з інших сайтів 

вказано посилання на 

першоджерело; 

- застосовано декілька шарів. 

- робота виконана на 
власному акаунті; 

- вірне створення міток; 
- не всі мітки 
відформатовані; 

- застосовано творчий 
підхід до створення 

віртуальної 

карти/маршруту; 

- фото та відеоресурси при 
побудові карти/маршруту 

використані не на всіх 

мітках; 

- опис мітки має незначні 
орфографічні помилки; 

- при використанні 
інформації з інших сайтів 

не завжди вказано 

посилання на 

першоджерело 

- застосовано декілька 
шарів. 

- робота виконана не у 
власному акаунті; 

- використання чужої 
карти; 

- мітка не вказує на вірне 
географічне положення 

об’єкту на карті; 

- мітки не 
відформатовані;  

- відсутній творчий підхід 
до створення 

віртуальної 

карти/маршруту; 

- не використано фото та 
відеоресурси при 

побудові 

карти/маршруту; 

- опис міток має 
орфографічні помилки; 

- при використання 
інформації з інших 

сайтів не вказано 

посилання на 

першоджерело; 

- застосований лише 1 
шар. 

Відеопродукт - якість відзнятого матеріалу;  
- цікавий сюжет, який 
повністю відповідає 

поставленому завданню;  

- нестандартний погляд на 
центральний об’єкт зйомки; 

- використання якісного 
звуку (озвучування тощо)  

- невисока якість відзнятого 
матеріалу;  

- сюжет, який неповністю 
відповідає поставленому 

завданню; 

- стандартний погляд на 
центральний об’єкт 

зйомки; 

-  використання якісного 

звуку (озвучування тощо) 

- низька якість відзнятого 
матеріалу;  

- сюжет не відповідає 
поставленому завданню; 

- об’єкт зйомки не 
відповідає темі; 

-  використання 
неякісного звуку 

(озвучування тощо) 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Критерії самооцінювання вчителем власної розробки квесту 

Етап квесту Вага Критерії Вага 
Організаційний 

етап 

0.10 1. Сформулювано мету проведення квесту. Мета повинна 

відповідати держ.стандарту, навчальній програмі та враховувати 

розвиток навичок 21 століття. 

2. Розроблено план проведення квесту, який містить детальну 
характеристику етапів. 

3. Вказано строки проведення квесту та відповідальних. 
4. Продумано/описано етап об’єднання учнів на групи, представлено 
список ролей (в залежності від типу квесту). 

5. Підготовлено шаблони вхідного та вихідного анкетування / 

рефлексії / необхідних документів. 

6. Розроблено детальні інструкції щодо виконання роботи (завдань), 
інструкції з техніки безпеки (в залежності від типу квесту).  

7. Розроблено детальні вказівки щодо відправлення відповідей  на 
завдання (електронною поштою, розміщення на платформі, 

письмово тощо). 

0,20 

 

 

0,25 

 

0,10 

0,10 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,10 

Сюжет / 

завдання 

0.20 1. Створено цікавий (пригодницький) сюжет, що мотивує учнів до 

пошукової діяльності. 

2. Сюжет простежується впродовж всього квесту і містить цікаву 

розв’язку.  

3. Сюжет відповідає віковій категорії учнів. 

4. Завдання створені на розвиток пошукової діяльності учнів, 

акцент зроблений на ускладненому пошуку інформації. 

5. Завдання відповідають держ.стандарту, навчальним цілям 

програм. 

6. Завдання розвивають навички вищого мислення (аналіз, синтез, 

оцінювання). 

7. Завдання відповідають обраному типу веб-квесту.  

8. Формулювання сюжету та завдань творче, креативне. 

9. Завдання забезпечені інструкціями щодо роботи з певними 

сервісами Веб 2.0, якщо учні зустрічаються з ними вперше. 

10. Завдання забезпечені посиланнями на конкретні сервіси Веб 2.0, 
якщо є загроза використання небезпечних Інтернет-ресурсів. 

0,10 

 

0,05 

 

0,05 

0,15 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,10 

0,10 

0,10 

 

0,10 

Продукти 

учнівської 

діяльності 

0.15 1. Для створення продуктів учнівської діяльності обрані сучасні, 

цікаві для учнів програми та Інтернет-сервіси. 

2. Сервіси, які використовуються для представлення результатів 

діяльності учнів, відповідають віковій категорії. 

3. Вибір продуктів учнівської діяльності обрано таким чином, щоб 

кожен з учасників (при роботі в групах) зміг внести свій вклад. 

4. Відповідність продуктів діяльності учнів очікуваним 

результатам. 

0,30 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,20 

Оцінювання 0.15 1. Наявність формуючого оцінювання на всіх етапах реалізації 

квесту. 

2. Можливість самооцінювання діяльності учнями. 

3. Розроблені детальні критерії оцінювання діяльності учнів на 

всіх етапах реалізації квесту. 

4. Розроблені детальні критерії учнівського продукту діяльності. 

5. Зрозумілість запропонованих критеріїв оцінювання учням. 

6. Розроблені бланки оцінювання, таблиці просування учнів тощо. 

0,30 

 

0,10 

0,20 

 

020 

0,10 

0,10 

Ресурси 0.05 1. Створено анотований список сайтів, які можуть 

використовувати учні при проходженні квесту. 

2. Джерела відповідають віку і рівню розвитку учнів, легкі для 

читання та сприйняття. 

3. Вибрані сайти безпечні для учнів, не містять недостовірної 

інформації та не містять загрози для учнів. 

4. Учні ознайомлені (або створено інструкцію) щодо правильного 

0,40 

 

0,20 

0,20 

 

0,20 
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цитування Інтернет-джерел. 

Використання 

ІКТ 

0.10 1. Вибраний засіб для спілкування вчителя з учнями під час 

реалізації квесту. 

2. Використовуються сучасні сервіси Веб 2.0 для візуалізації 

завдань та представлення  відповідей. 

3. Вибір Інтернет-сервісів та програм є ефективним та доцільним. 

0,50 

 

0,25 

 

0,25 

Рефлексія / 

висновки 

0.15 1. В квесті заплановано ефективну та своєчасну інформаційну 

підтримку учасників квесту. 

2. Заплановано використання методу для визначення ступеню 

зацікавленості учнів у  процесі виконання квесту. 

3. Заплановано аналіз ефективності критеріїв оцінювання 

продуктів учнівської діяльності. 

4. У висновках заплановано проведення підсумків діяльності 

учнів. 

5. Заплановано аналіз ефективності реалізації квесту, проблем які 

виникли тощо.   

0,30 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,10 

 

0,10 

Платформа для 

проведення веб-

квесту 

0.10 1. Функціональність 

2. Легкість в управлінні 

3. Дружній інтерфейс 

4. Можливість тривалого збереження інформації в неактивному 

стані 

5. Платформа має чітку та зрозумілу структуру 

6. Всі етапи описані, розміщені всі необхідні документи 

7. Заздалегідь заплановано надання доступу до адміністрування 

платформи учням (при проведені квесту за методом проектів) 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

 

0,20 

0,20 

0,20 

 

1-0,85 = розробка квесту (етапу) підготовлена досконало 

0,84-0,5 = розробка (етап) потребує деякого вдосконалення 

0,4-0 = розробка (етап) потребує вдосконалення 
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ДОДАТОК Д 

 

Опис обласного веб-квесту для учнів «ІнфоСтратегія»» 

  
Сюжет: Запрошуємо вас у дивну подорож з пошуку скарбу. Але отримати скарб, не так-то 

просто, необхідно бути активним, кмітливим, розумним.... Адже на вашому шляху будуть 

складні перешкоди, підлаштовані розбійниками. 

 Кожна перешкода – це віроломне завдання, яке вам необхідно виконати. 

Розбійники великі любителі Інтернету, століття голубиної пошти давно пішов в історію і 

наші розбійники не дадуть ключ до скарбу, якщо ви не надішлете їм відповідь. Якщо ви 

правильно розгадаєте завдання, розбійники з великими сльозами і небажанням будуть 

надсилати пароль, який в кінці вашого шляху приведе вас до скарбу. Не втратьте паролі, 

їх буде 8, без них – шлях до скарбу буде закритий. 

 Візьміть з собою їжу та воду, адже наша подорож триватиме більше місяця, а також 

захопіть з собою лопату і відро, тому що скарб знаходиться глибоко в надрах Інтернету. 

 
 Перше завдання 

 Отже, ми починаємо нашу подорож... Сьогодні вас чекає перше завдання і перший 

крок на шляху до скарбу. 

 

 
Рис.Д.1. Приклад фотографії 

 
 У 1816 р. Жозеф Ньєпс Нісефор отримав перші паперові фотографії за допомогою 

фотоапарата власної конструкції, фотографуючи з вікна робочого кабінету. З тих пір 

людство захоплюється фотографіями, створює нові творіння, розвиває мистецтво 

фотографування.... Цей фотограф із задоволенням подорожує і знімає природу, 

помічаючи найтонші і «перехідні» її стану, але йому подобаються різні жанри. У нього є 

ціла серія робіт, присвячених зимовій природі, а є фотографії сучасної архітектури. 

 Завдання: про якого фотографа йде річ та яку назву має дана фотографія. Відповідь 

надайте за посиланням «Відповідь на завдання 1». Винагородою за це завдання буде 

перший пароль на шляху до кладу. 

 Друге завдання 

 Розбійники великі любителі фотографії, їм було приємно побачити, як добре і 

швидко ви знайшли ім'я їхнього улюбленого фотографа. Спробуйте тепер знайти 

відповідь на друге завдання: всім відомо, що окрім людської еволюції, в нашому житті є й 

еволюція техніки, природи і т.д. Все міняється, все розвивається, усе еволюціює. Технічні 
передумови створення комп'ютерів накопичувалися поступово. Механічні калькулятори 

існували ще з часів Паскаля. Теорія універсального комп'ютера була розроблена 

англійцем Аланом Тьюрінгом в 30-х роках 20-го століття. А нову елементну базу (лампи) 

підготувало широке поширення радіотехніки. Був потрібен лише поштовх з боку 

практики, повинна була виникнути задача, яку було б неможливо вирішити без ЕОМ. Таку 
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задачу надала Друга Світова Війна. Для військових потреб знадобився супер-калькулятор. 

Спочатку це були задачі розрахунку балістичних траєкторій і складання балістичних 

таблиць коригування стрільби. Потім з'явився новий клас задач, пов'язаних із створенням 

атомної зброї, і з тих пір військові незмінно виступали як основні замовники супер-

обчислювачів. Розбійники відправляються в Литовську технічну бібліотеку знайти 

відеоролик про історію комп'ютерної техніки. Десь в кадрі ви побачите мікрокалькулятор. 

 Завдання: Розбійники, дуже хочуть знати, про який ролік йдеться в завданні 

(надати посилання), а також якої фірми мікрокалькулятор і що біля нього ще знаходиться? 

Пам'ятайте, що у вас усього декілька днів для пошуку відповіді, але винагородою буде 

другий пароль і ще один крок на шляху до кладу. 

 Третє завдання 

 Вітаємо тих, хто успішно подолав перші два завдання. Наші розбійники починають 

хвилюватися і придумувати більш каверзні завдання. 

 У мережі Інтернет божевільна кількість цікавих сервісів. Ви вже познайомилися з 

деякими з них в попередніх двох завданнях. Одні сервіси дають можливість працювати з 

фотографіями, інші з відео, треті з картами Землі і т.д. Можна, сидячи вдома, відправитися 

у віртуальну подорож по країнах, містах, вуличках. Завдяки віртуальним картах ми 

можемо побудувати маршрут своїх майбутніх подорожей, зробити фотоальбом красивих 

місць свого міста або пройтися по старовинних вуличках. Зараз розбійники відправляють 

вас у Київ. Ви знаходитесь на центральному київському вокзалі. Але, щоб наблизитися до 

скарбів вам необхідно відправитись до м.Хмельницького. 

 Завдання: Знайдіть на вокзалі годинник і подивіться, скільки часу вам залишилося 

до відправки поїзда № 187 «Київ-Хмельницький». Але пам'ятайте, що у віртуальному світі 

час не завжди співпадає з реальним, і що в самому завданні завжди є підказка. Розбійники 

чекають від вас лист із зазначенням часу і з коротким описом виконання завдання. 

 Четверте завдання 

 Розбійники вирішили, що саме час проявити вам фантазію і творчо попрацювати. 

На просторах Інтернету є оригінальний спосіб виразити себе, поділитися своїми думками 

та настроєм, зробити подарунок своїми руками, привітати друзів. З'єднайте в єдине 

творіння вірші, фотографію, музику – і створіть свій унікальний маленький шедевр – 

оригінальну листівку на 8 Березня для наших розбійників. 

 Завдання: Знайдіть сайт, про який йде мова, і створіть своє творіння. Посилання на 

неї надішліть розбійникам. 

 П’яте завдання 

 Подорожуючи до острова, пірати побачили кілька пам'ятників цього героя казки, 

написаної на початку ХХ століття: перший – у Новій Зеландії, а ще два – на батьківщині 

героя, причому один з двох був поставлений буквально за ніч, як і в книзі. У подорожі 

пірати зустріли лицаря, але не встигли з ним познайомиться і тепер просять вас знайти 

ім'я найвідомішого лицаря того ж ХХ століття, який народився і почав свою зоряну 

кар'єру в місті, де знаходиться інший з пам'ятників на батьківщині цього літературного 

героя. А також хочуть отримати його портрет на згадку про нього і прослухати його 

творчий твір про море. 

 Шосте завдання  

 Розбійники люблять читати (так-так, не дивуйтеся) і не змогли встояти, щоб не 

познайомити вас з улюбленим письменником. За спогадами сучасників, відомого 

письменника Солженіцина, вимушеного емігрувати з СРСР в 1970-х, при сторонніх 

згадували ім'ям цього фламандського живописця, «спираючись» на співзвучність з 

англійським перекладом назви книги «Один день з життя Івана Денисовича». Кисті цього 

живописця належить один дуже незвичайний весільний портрет. 

 Пірати хочуть знати, як склалася доля нареченого, і дуже бажають отримати в свою 

колекцію репродукцію цього весільного портрета. 

 Сьоме завдання 
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 В один із «червоних днів календаря» пірати опинилися в місті, де відзначалося 

абсолютно незвичайне свято – день благословення одного з видів наземного транспорту. 

 Пірати просять знайти мітку цього місця, за допомогою сервісу, з яким ви вже 

познайомилися. Посилання надішліть піратам в обмін на наступну частину пароля. 

 Восьме завдання 

 У пошуках кращого місця для скарбу, піратам довелося багато подорожувати. Вони 

побували в різних країнах, подивилися красиві міста, погуляли по старовинних вуличках, 

відчули принади різних культур. Пірати захотіли поділитися побаченим і створили сайт, 

де ви зможете переглянути 3D-панорами, зняті з повітря. Є на цьому сайті панорама 

дивовижного міста. Січнева річка буквально пронизує його. Це місто контрастів з 

безліччю фавелах. На берегах цього міста стоять два кораблі, які пірати хочуть отримати 

для себе до наступного подорожі. Але вони забули назви цих кораблів і тепер бігають по 

узбережжю у пошуках. Допоможіть піратам, натомість на останній пароль! 

 Вам необхідно надіслати: посилання на сайт, назва міста та назву кораблів. 

 Дев’яте завдання 

 Вас чекає останнє завдання. Якщо ви розгадаєте пароль – скарб ваш. Звичайно ж, 

розбійники підготували складне завдання, їм не так просто розлучитися зі своїми 

скарбами. Клад зможуть отримати лише ті, хто виявився швидшим, розумнішим і 

кмітливішим. 

 У попередньому завданні ви отримали останній пароль (всього їх у вас повинно 

бути 8). Тепер вам необхідно знайти ролик, де ви побачите і почуєте підказку, що робити з 

отриманими паролями. Ось фрагмент ролику: 

 

 
Рис.Д.2. Фрагмент ролику 

 

Фрагмент списку учасників, які вірно відповіли на всі запитання: 

 
Рис.Д.3.Фрагмент списку учасників, які вірно відповіли на всі запитання 
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ДОДАТОК Ж 

 

Опис квесту «Zaporizhzhia in Faces» 

Ідея проекту: Запоріжжя – край, багатий на історичні події та славетний своїми 

яскравими особистостями. Анкетування, проведене перед початком квесту підтвердило 

припущення щодо того, що молодь дуже пишається своєю історичною спадщиною, але, не 

дивлячись на це, має вельми посереднє уявлення про реальних людей, які є частиною 

історії та сьогодення Запорізького краю. Саме це ставлення і спровокувало вибір 

направлення квесту «Zaporizhzhia in Faces», та його ключове питання: «Мій край – моя 

історія жива?». 

Основною практичною ідеєю квесту було бажання організаторів викликати в учнів 

живий інтерес до людей, причетних до історії міста, адже гуляючи та подорожуючи 

іншими містами, ми до найменших деталей помічаємо все, а в своєму місті байдужісінько 

проходимо повз цікаві та пам’ятні об’єкти. Площа Пушкіна, бульвар Шевченка, вулиця 

Лесі Українки... дані назви абсолютно не викликають подиву, адже це видатні 

особистості... а от яке вони мають відношення до Запоріжжя, навряд чи відомо більшості 

сучасної молоді. Вулиці, названі на честь героїв, почесних мешканців, наукових діячів 

взагалі є просто своєрідною таємницею. Тож, глянути на начебто звичні об’єкти із 

незвичного ракурсу і було запропоновано учням. 

Для успішної реалізації проекту, який не є безпосередньо пов’язаним із 

навчальними предметами, перш за все необхідно враховувати вікові та психологічні 

особливості учнів, адже першою і, напевне,  самою важливою рушійною силою стає 

суб’ктивна мотивація. Основними видами діяльності для дітей  середнього та старшого 

шкільного віку є ігрова та комунікаційна діяльність,  тож не випадково формою 

проведення проекту була вибрана саме ігрова технологія квестів.  

Даний проект реалізовувався протягом жовтня 2013 р., для бажаючих  учнів 10-11 

класів. Згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти при 

проведенні квесту акцентт було зроблено на: діяльнісний підхід – спрямованість квесту на 

розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з 

англійської мови, інформатики, історії рідного краю та медіаграмотності, формування 

здібностей до колективної діяльності та самоосвіти; загальнокультурну компетентність – 

здатність учня орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного 

суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські 

цінності; інформаційно-комунікаційну компетентність – здатність учня використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання завдань 

квесту; комунікативну компетентність – здатність учня застосовувати у конкретному виді 

спілкування знання мови, способи взаємодії з командою / організаторами квесту / іншими 

вчителями / перехожими, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; 

предметну (галузеву) компетентність – набутий учнями у процесі навчання досвід 

специфічної для певного предмета діяльності (інформатика, англійська мова, 

медіаграмотність, історія рідного краю та ін.), пов’язаної із засвоєнням, розумінням і 

застосуванням нових знань; соціальну компетентність – здатність учня продуктивно 

співпрацювати з партнерами в команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. 
Характеристика квесту:  за формою проведення: веб-квест + квест на природі; за 

режимом проведення: комбінований; за терміном реалізації: короткостроковий; за 

формою роботи: груповий; за предметним змістом: міжпредметний; за структурою 

сюжетів: лінійний; за типом платформи: на базі соц. мережі Vkontakte. 

Опис квесту: основою для реалізації цього квесту було обрано такі предмети: 

історія рідного краю, інформатика, англійська мова, медіакультура. Протягом 3х тижнів 

учням пропонувалось виконати 5 завдань, кожне з яких складалося із трьох етапів, та 
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задіювало знання та навички із різних навчальних предметів. Кожне завдання квесту 

ґрунтувалося на тому, що необхідно було визначити конкретну географічну локацію в 

м.Запоріжжі, названу на честь певної відомої особи. Для цього учням пропонувалося ряд 

сучасних Інтернет-сервісів, які могли допомогти їм в пошуку. Для представлення 

результатів було обрано також різноманітний формат відповідей, зокрема: фоторепортаж; 

відеосюжет; замітка; відгук; підбірка пісень про Запоріжжя; презентація; декламація 

поетичного твору; порівняльна характеристика перекладів поезій, та ін. 

Основою для реалізації квесту було обрано соціальну мережу «VKontakte» 

(http://vk.com/club59552478), не з метою її популяризації, а з огляду на те, що більша 

частина учнів, які виявили бажання прийняти участь, була зареєстрована саме там 

(див.рис.Ж.1). Крім того, платформа цієї соціальної мережі легко дозволяє додавати та 

редагувати файли різного формату: текстові, фото, аудіо, відео, таблиці, графіки, тощо. 

Альтернативним джерелом інформації для гравців був шкільний сайт Запорізького 

Січового колегіуму, на якому були продубльовані всі завдання українською мовою для 

того, щоб не спонукати дітей до реєстрації в соціальній мережі, якщо вони цього не 

бажали. 

Учасникам було запропоновано самостійно об'єднатися в групи, кількістю 5-8 

чоловік, та розподілити між собою ігрові ролі: капітан, журналіст, фотограф, дизайнер, 

оператор, перекладач, on-line консультант. Даний розподіл був спрямований на те, щоб 

свідомо створити ситуацію успіху – адже в кожній новоствореній групі діти самостійно 

розподіляли обов’язки і визначали відповідальних за певний сегмент роботи. Тож не 

дивно, що роль фотографа довіряли тим учням, хто вміє та любить працювати із камерою; 

любителям працювати в мережі Інтернет – діставалася роль on-line консультанта. Тож, 

отримавши «авансом» довіру членів команди, кожен намагався її відстояти та показати 

себе із найкращого боку. 

 

 
Рис.Ж.1. Сторінка квесту в соціальній мережі VKontakte 

 

Після реєстрації команд на платформі та розподілу ролей, учні ознайомилися із 

правилами квесту. Вагомий акцент було зроблено на техніку безпеки, адже деякі завдання 

виконувалися поза межами колегіуму на вулицях міста. Терміни виконання завдань було 

розміщено заздалегідь, для того, щоб учасники змогли скоординувати свій час та 

виконувати завдання не заважаючи та не припиняючи основну навчальну діяльність. 
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Для кожного завдання були визначені умови, строки, формат виконання та критерії 

оцінювання. Для письмових відповідей було запропоновано шаблон оформлення і, якщо 

документи були представлені в іншому форматі, або невчасно, або використовувався 

електронний перекладач, команди отримували штрафні бали. Для того щоб компенсувати 

їх, учні могли зробити додаткове завдання. Також, наявність додаткового завдання 

зумовлена необхідністю дати своєрідний шанс командам надолужити бали, втрачені при 

не виконанні певного завдання. 

Квест був організований таким чином, щоб максимально сприяти учнівській 

самоорганізації, зменшити керівну роль вчителів і перевести спілкування у формат 

«рівний-рівному». Завдяки різним видам роботи та відсутності традиційної форми 

оцінювання в учнів зник страх перед помилками, а на зміну йому прийшов дух здорової 

конкуренції та бажання перемогти і, що саме головне – задоволення від креативного 

процесу. Результатом такої творчої командної співпраці можна вважати не стільки роботи 

в письмовому або мультимедійному форматі, скільки пропозицію продовжити змагання і 

залучити до участі інші школи не тільки м.Запоріжжя, а й України. 

Крім того, варто зазначити, що даний проект також спрямований на те, щоб 

зробити акцент на здоров’язберігаючому факторі: адже більшість навчальної та пошукової 

діяльності учнів сконцентрована в межах певного приміщення. Тож, однією з цілей даного 

квесту була мета витягнути учнів на «свіже повітря», причому, командою, не одноосібно. 

Таким чином, також опосередковано учасники формують навички контролю та 

самоконтролю, вдосконалюють оцінювання власних навчальних досягнень. 

Приклад першого завдання: у мережі Інтернет є велика кількість цікавих сервісів. 

Одні сервіси дають можливість працювати з фотографіями, інші з відео, треті з картами 

Землі тощо. Можна, сидячи вдома, відправитися у віртуальну подорож по країнах, містах, 

вуличках. Завдяки цим сервісам ми можемо побудувати маршрут своїх майбутніх 

подорожей, зробити фотоальбом гарних місць свого міста або пройтися старовинними 

провулками. За допомогою одного з таких сервісів ви знайдете місто, яке «лежить за 

порогами». В самому серці цього міста вас зустріне захисник українського народу, 

степовик, мандрівник, воїн, мудрець, казкар і характерник в одній особі: «Хоч дивися на 

мене, та ба — не вгадаєш! Відкіль родом і як зовуть — нічирчик не знаєш!» 

Вам необхідно знайти мандрівника та сфотографуватись з ним.  

 
Таблиця Ж.2 

Оцінювання першого завдання 

Завдання: 1.Визначити необхідний сервіс  

2.Виначити об'єкт та зробити фото з ним  

3.Назвати ім’я мандрівника 

4.Навати ім’я літака 

5.Зробити скриншот в сервісі з необхідним об'єктом  

Всього 6 

балів 

Додаткове 

завдання: 

 

1.Зробити фото групи при виконанні завдання 

2.Зробити невеликий відеорепортаж (до 2 хвилин) про 

мандрівника (англійською мовою, у форматі розповіді гіда)  

3.Написати замітку в групі про проходження командою даного 

завдання (15-18 речень англійською мовою)  

Всього 7 

балів 

Штрафні 

бали: 

 

1.Порушення правил безпеки  

2.Надіслані відповіді без вказівки назви команди  

3. Відповіді надіслані після 23.00 

Всього 9 

балів 

 
Ще один відомий мандрівник воєнних часів «поділився» своїм іменем із певним 

географічним об’єктом в цьому місті. Він був військовим льотчиком – асом, прапорщиком 

Російської імператорської армії, і незвичайним романтиком: свій бойовий літак він 
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називав ніжним жіночим іменем. Це ім’я має і один із вчителів англійської мови в нашій 

школі. Цей об’єкт вам необхідно знайти на сервісі та зробити скріншот. 

Приклад другого завдання: «Туман над водою, туман під водою, туман в голові 

творця» так охарактеризував творчість одного поета інший відомий російський поет. На 

честь 1 поета названа вулиця, на честь 2 – ціла площа! На місці першого об’єкту раніше 

були ярмарки та гуляння, а тепер там гуляє студентство. На 2 локації можна за 10 хвилин і 

книгу надрукувати і весілля зіграти. 

Таблиця Ж.3 

Оцінювання другого завдання 

Завдання: 1.Визначити назву 1 та 2 локацій  

2.Назвати попередню назву локації, яка була за часів 

Олександрівська  

3.Знайти та назвати найвідоміші роботи обох діячів  

4.Знайти та вивчити уривок із твору одного з діячів англ. 

мовою та зробити відео з декламацією цього вірша  

 

Всього 

балів: 14 

балів + 

…балів за 

п.4 

Додаткове 

завдання: 

 

1.За допомогою будь-якого on-line словника перекласти одну з 

поезій на англійську мову. Відредагувати комп’ютерний 

варіант, пояснивши сильні та слабкі місця перекладу.  

http://www.multitran.ru 

http://www.pereklad.online.ua 

http://www.lingvo.ua/ru 

2.Самостійно перекласти уподобану поезію одного з двох 

поетів.  

Всього 20 

балів 

Штрафні 

бали: 

 

1.Надіслані відповіді без вказівки назви команди  

2. Відповіді надіслані після 23.00  

3. Штраф за невиконання п. 4  

Всього 9 

балів 

 
Результати квесту: Аналіз вихідної анкети показав, що такий від навчання 

сподобався учням (100%). Найважчим завданням учні визнали друге завдання, яке 

представлене в статті (50%). На питання «Чи користувались ви допомогою дорослих?» 

більшість учнів відповіли «Ні» (71%).  На питання «Чи хотіли б ви і надали приймати 

участь в квестах?» учні одностайно відповіли «Так» (100%).  

Отже, цікава, рольова гра дала можливість поглянути на рідне місто очима 

туристів, зацікавлених та небайдужих, адже, найчастотнішою причиною вивчення 

іноземних мов є можливість вільно почувати себе за кордоном та вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі, маючи доступ до найновішої інформації. Квест створив 

можливість перетворити «статичні» знання на практичні навички та збільшити готовність 

учнів до безпосереднього мовного контакту, знявши страх перед помилками. Розширення 

кругозору учасників квесту та групові форми творчої роботи дали можливість учням 

наблизитися до такої категорії мовців як «quick thinkers», тобто тієї категорії, яка спокійно 

користується різноманітними мовними кліше у спонтанному мовленні, не витрачаючи 

багато часу на дослівний переклад, а роблячи акцент на передачі основної думки. Таким 

чином, такий фактор як «first language interference» зводиться до мінімуму. До важливих 

переваг даного виду роботи також відноситься можливість «винести» процес пізнання із 

навчального класу та формату звичайного уроку. Квест-технології, в основному, 

надихають учасників на живе спілкування, на роботу в групах, на виконання завдань поза 

межами класу. 
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ДОДАТОК З 

Навчальна програма курсу «Teaching with WebQuests for Grades K-12» 

Title: Teaching with WebQuests 

Target Audience: This course is intended for pre-service and in-service teachers of grades K-

12. 

Prerequisites: To successfully participate and complete the assignments in this course, the 

learner must: Have past experience using the classroom computer. Have past experience working 

with the Internet. Be familiar with taking an online course or have completed the PBS “Practice 

Learning Online with TeacherLine” course. Be familiar with elementary, middle, or high school 

educational content. 

Course Description: Educators will discover Internet resources that promote inquiry-oriented 

student learning and smart use of the Web for research and class assignments. In this course, 

learners will explore WebQuests and learn to effectively integrate the Internet and Web 2.0 tools 

in the classroom. Learners will design a WebQuest to enhance a classroom unit or curriculum 

area. 

Instructor/Facilitator: See instructor/facilitator sheet. 

Credits: To be determined by college or university 

Goals: By the end of this course, learners will: Explain the characteristics of an effective 

WebQuest. Design a WebQuest that is meaningful for their students and their curriculum. Create 

a rubric for evaluating student performance using their WebQuest. Develop a plan for integrating 

their WebQuest in a way that supports their curriculum. 

Outline of Content and Assignments: After previewing the documents in the Course 

Information area, learners will proceed to Course Content to complete the following six sessions, 

working through each session in order. Throughout the sessions, learners are asked to articulate 

their ideas in various forms: they are encouraged to reflect on their ideas and experiences in their 

online journal; the discussions in the discussion forum are designed to allow learners to glean 

information from other learners’ experiences. As a course project, learners complete the creation 

of a WebQuest and write a reflection paper. 

This course is designed to address ISTE’s Educational Technology Standards and 

PerformanceIndicators for All Teachers. These standards define the fundamental concepts, 

knowledge, skills,and attitudes for applying technology in educational settings. 

Session 1: Exploring WebQuests 

In this session, learners will discover what WebQuests are and what is involved in the process of 

creating WebQuests. They will explore many WebQuests created by other educators, as well as 

read articles and find resources that will support them in the process of creating a WebQuest for 

their classroom. They will then begin the first step of the course project/solution with an 

assignment that requires them to identify the goals that the WebQuest they will develop will 

meet. 

Learners will: Define their professional goals and expectations for this course. Explain their 

prior knowledge and experiences about WebQuests. Create three goals for a WebQuest they will 

be creating. Describe one aspect of a WebQuest, or a specific activity, that is unique and will 

work well for their students. Describe one particular aspect of a WebQuest, or a specific 

assignment, that will be particularly challenging, along with ways to overcome the challenges. 

Read: “The Student WebQuest”; The WebQuest Design Process; “What WebQuests Are 

(Really)”; In Search of Shakespeare: Images of Othello: A Shakespearean WebQuest; Evolution: 

Evidence for Evolution WebQuest; NewsHour Extra: Putting Anthrax in History; Lost Liners: 

Scavenger Hunt; PBS LearningMedia; WebQuest.Org; WebQuests & More: Steps, Scenarios & 

Samples; Quest Garden; “WebQuests and Web 2.0”; “P21 Framework Definitions”. 

View Video: “How WebQuests Support a Teacher's Curriculum and Student Needs” 
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Write in Online Journal: Reflect on expectations for the course. Reflect on prior knowledge 

and experiences related to WebQuests. Reflect on the challenging aspects of WebQuests. 

Participate in Online Discussions. Introduce themselves to other learners. Discuss WebQuests in 

the Classroom.  

Complete Activities and Assignments: WebQuest Goals Assignment 

Session 2: Engaging Students in a WebQuest 

In this session, learners will use the goals developed in Session 1 to help them choose a topic for 

their WebQuest and to define the culminating task (what the students will submit or present as a 

final outcome). This is the second step in building a WebQuest. The topic and task should enable 

students to meet the goals they established in the WebQuest Goals Assignment. They will also 

build the Introduction section for their WebQuest. 

Learners will: Create descriptions of the topic, task, and culminating assignment or outcome of 

the WebQuest they are developing. Discuss insights and questions they have regarding their 

topic or task. Reflect on WebQuest tasks that would be beneficial for their classroom. Create an 

introduction for the WebQuest they are developing. 

Read: “WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks”; WebQuest Task Examples: Spend 45-

60 minutes exploring the examples of tasks organized by category; Introduction; A Rubric for 

Evaluating WebQuests; Dolphin-Safe Tuna? An Interdisciplinary WebQuest for Grades 5-8; 

Criteria for Assessing Best WebQuests. 

View Videos: “Introductions and Outcome Tasks for a Successful WebQuest” 

Write in Online Journal: Reflect on tasks for classroom learning. 

Participate in Online Discussions: Discuss developing a topic and tasks. 

Complete Activities and Assignments: Topic, Task, and Activity Description Assignment, 

Introduction Assignment 

Session 3: A Meaningful Use of Technology 

In this session, learners will gather and organize the resources their students will use throughout 

the WebQuest. 

Learners will: Develop a list of Web-based resources to be used in their WebQuest. Identify and 

discuss helpful criteria in selecting and evaluating WebQuest resources. Reflect on challenges or 

insights in finding resources for their WebQuest. 

Read: Step Zero: What to Do Before Searching; Four NETS for Better Searching; Specialized 

Search Engines and Directories; Search PBS.org; Search PBS Teachers; Search PBS KIDS; PBS 

LearningMedia. 

Write in Online Journal: Reflect on criteria for selecting resources. 

Participate in Online Discussions: Discuss resources for successful learning experiences. 

Complete Activities and Assignments: Resources Assignment 

Session 4: Creating an Exemplary WebQuest 

In this session, learners will revisit the task they began to develop in Session 2. In that 

assignment, they determined the overarching task or outcome, for their students. Now they will 

create the subtasks that will enable students to successfully achieve the outcome. 

Learners will: Develop the Task and Process sections of their WebQuest. Describe a challenge 

or problem they had in developing the Process section for their WebQuest. Reflect on the 

development of their WebQuest, identifying the easiest and the most difficult parts. 

Read: Process Guides: Student Guides; WebQuests: A Strategy for Scaffolding Higher Level 

Learning; The First Measured Century: How Typical or Atypical is your Community?; 

NewsHour: Paying for Crime; History Detectives: Written in Stone; People Like Us: Class in the 

Media—Writing a Television Show; Creating WebQuests; Internet Expeditions: WebQuest 

Creation; Zunal WebQuest Maker. 

Write in Online Journal: Reflect on creating WebQuests. 

Participate in Online Discussions: Discuss challenges in developing the process of a 

WebQuest. 

Complete Activities and Assignments: WebQuest Task and Process Assignment 
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Session 5: Assessment of Student Work 

In this session, learners will develop a tool for assessing and guiding students' work, having 

created the main body of their WebQuest. They will also develop the conclusion for their 

WebQuest. 

Learners will: Create the Evaluation section and assessment rubric for their WebQuest. Create 

the Conclusion section of their WebQuest. Discuss the benefits or difficulties of using rubrics as 

an authentic assessment tool. Review and evaluate a fellow learner's rubric in a peer review 

activity. Reflect on the use of rubrics for assessment. 

Read: Rubrics for Web Lessons; Guidelines for Rubric Development; Rubric Template; The 

Democracy Project: Graphically Speaking; It's My Life: Building a Classroom Community and 

Bully Free Zone; The Buffalo War: A Bison Web; "8: Conclusion" in Building a WebQuest 

Template. 

View Videos: “Use of Rubrics for a WebQuest Evaluation” 

Write in Online Journal: Reflect on implementing the use of rubrics. 

Participate in Online Discussions: Discuss tools for evaluating WebQuests. 

Complete Activities and Assignments: Evaluation and Conclusion Assignment, Rubric peer 

review 

Session 6: Working with Students 

In this session, learners will address the issues that are critical for successful integration of the 

WebQuest into their classroom and curriculum. 

Learners will: Discuss how WebQuests can still provide meaningful and relevant learning 

experiences for students today. Create a 1-page outline or description identifying the strategies 

they will use to integrate the WebQuest into their classroom and curriculum. Reflect on and 

summarize the implementation strategies and the realities of integrating the WebQuest in their 

curriculum. Describe and analyze the WebQuest they created and how it will impact the learning 

in their classroom. Assess their learning in this course by comparing their prior knowledge and 

acquired knowledge. Analyze the learning experience in this course by reflecting about their 

professional goals and expectations. 

Read: “Revisiting WebQuests in a Web 2.0 World” 

Write in Online Journal: Reflect on the reality of classroom implementation; Reflect on 

acquired knowledge; Reflect on professional goals and expectations. 

Participate in Online Discussions: Discuss WebQuests and whether they can still provide 

meaningful and relevant learning experiences for students today; Integrating WebQuests (not 

required); Say Goodbye! Activity (not required). 

Complete Activities and Assignments: Integration Outline Assignment; Course Project: 

Completed WebQuest and Reflection Paper; Post-Course Evaluation Survey. 

Schedule: This course is scheduled to take approximately 30 hours to complete. The number of 

hours identified for each course reflects time spent online, but does not reflect the total time 

spent completing offline coursework and assignments. All learners are different and learners will 

likely spend double the indicated number of hours completing all coursework depending on 

learning styles and work habits. 

Requirements: Learners are expected to: Complete all assignments; Maintain an online journal; 

Participate and actively engage in discussions with fellow learners while contributing to the 

social construction of knowledge; Be self-directed and self-motivated; Ask for assistance when 

they need it. 

Materials: hardware, software, plug-ins. 

Technical Requirements: Word processor, Internet service provider, E-mail. 

Academic Dishonesty Policy: To be inserted by university institution only. 

Evaluation: This course is evaluated on a letter grade basis, and may be available for graduate 

credit. See graduate credit details pertaining to specific graduate credit institutions. 
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ДОДАТОК К 

 

Навчальна програма курсу «Методологія електронного навчання» 
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ДОДАТОК Л 

Навчальна програма курсу  

«Створення веб-квестів на платформі JIMDO» 

Цели:  познакомиться с технологией веб-квест; научиться работать в платформе jimdo; 

научиться создавать собственные авторские веб-квесты. 

Задачи: узнать типы образовательных квестов; знать структурную организацию квеста; 

четко представлять этапы работы над квестом; научиться работать в платформе jimdo 

(знать основные инструменты интерфейса; уметь ими пользоваться); научиться создавать 

образовательный квест. 

Формы работы: лекции, лабораторные работы, беседы, дискуссии, практические занятия. 

Тема  

Тема1: «Введение в 

технологию веб-квест». 

 

 

 

Тема 2: «Структура веб-

квеста и особенности его 

создания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №3  « Знакомство с 

платформой JIMDO». 

 

 

 

Тема №  4« Создание 

квеста “The Beatles” на 

платформе JIMDO». 

 

 

Тема №  5                               

« Заключительный этап 

создания квеста “The 

Beatles” на платформе 

JIMDO». 

 

 

Тема №6 

«Создание собственного 

квеста на свободную 

тему». 

 

Лекция: Методическое обоснование использования 

технологии веб-квест; Особенности работы с квестами; Три 

принципа классификации веб-квестов; Веб-квесты в обучении 

АЯ. 

Практическая работа: Заполнить информационную таблицу. 

 

Лекция: Преимущества использования квестов; Трудности и 

проблемы, которые могут возникнуть при работе с квестом; 

Этапы работы над квестом; Структура квеста; Группы умений 

необходимых для создания квестов; Алгоритм создания квеста 

(работа с сайтом-квестом). 

 

Практическая работа: Выберите один из предложенных веб-

квестов и попробуйте проанализировать его структурную 

организацию и основные черты. Попробуйте ответить на ряд 

вопросов. 

Регистрация; Вход в систему; Основы управления сайтом, 

выбор шаблона, редактирование шапки сайта, редактирование 

стиля и шрифта. 

 

Практическая работа:  Измените картинку шапки сайта в 

соответствии с темой квеста. Заполнение требуемой информацией 
первых вкладок квеста: INTRODUCTION, TASK и  PROCESS. 
 

Практическая работа: Попробуйте самостоятельно найти 

ресурсы, которые бы помогли учащимся ответить на 

поставленные вопросы. В блок ПРОЦЕСС добавьте STEP 5. 

Это может быть задание, связанное непосредственно с 

песнями, исполняемыми группой Битлз. Заполнение 

оставшихся вкладок квеста: EVOLUATION и TEACHER PAGE. 

Работа над фоном сайта. 

 

Практическая работа: Создание собственного фона. 

 

Выбор темы квеста; 

Работа над собственным квестом. 
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ДОДАТОК М 

 

Навчальна програма спецкурсу  

«Основи впровадження квест-технології в освітній процес»  

Погоджено на засіданні кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті, протокол № 8 

від 21.10.2013; Схвалено науково-методичною 

радою ЗОІППО, протокол № 7 від 17.12.2013 

 

1. Пояснювальна записка 

Мета: курс «Основи впровадження квест-технології в освітній процес» 

має мету формування інформаційної культури педагогічних працівників, 

формування готовності педагогів до застосування в освітньому процесі 

квестів для активізації пізнавальної діяльності школярів. 

Слухачами курсів можуть бути будь-які працівники закладів освіти.  

Даний курс проходить очно на курсах підвищення кваліфікації.  

Під час навчання слухачі ознайомляться з поняттям квест-технології, 

розглянуть різні види квестів, навчаться конструювати власні освітні квести 

та використовувати різні платформи для їх реалізації.  

Курс розраховано на 10 навчальних годин. Практичні заняття 

проводяться за спеціально розробленими завданнями тренувального 

характеру.  

 Для забезпечення курсу необхідні такі технічні засоби: комп’ютер, 

модем, сканер, навушники або колонки та програмні засоби: пакет Microsoft 

Office або інші альтернативні пакети; підключення до глобальної мережі 

Internet; програма-броузер; програвачі, що дозволяють відтворювати 

різноманітні мультимедійні файли; програми для перегляду графічних 

зображень. 

2. Навчально-тематичний план 

 

 

 

 

 

 

№ Назва модулів, розділів, тем 

Лекцій Практ. 

1 Веб-квест «В пошуках скарбів»  2 

2 Сутність квест-технології 1 1 

3 Створення власних квестів  3 

4 Аналіз створених квестів  1 

5 Помилки при створення та розробці навчальних квестів 1  

6 Використання сервісів Веб 2.0 при проведенні квестів 1  

 Разом: 3 7 
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3. Зміст програми 
Тема 1. Веб-квест «В пошуках скарбів» 

Мета вивчення теми: ознайомити слухачів з прикладом навчального 

квесту, залучити вчителів до участі у веб-квесті, показати приклад веб-

квесту. 

Тема 2. Сутність квест-технології 

Квест як технологія проблемного навчання. Історія розвитку квестів. 

Сутність квестів. Різні погляди на визначення квестів. Квест як ігрова 

технологія. Квест як один із способів підвищення навчальної мотивації 

школярів. Види квестів. Приклади різних квестів. Плюси та мінуси квестів. 

Слухачі повинні знати:  

 Поняття квестів 

 Можливість використання квестів в освітньому процесі 

 Основне призначення квестів 

 Класифікацію квестів 

 Історію виникнення поняття 

 Види квестів 

 Різні погляди на квести 

 Плюси та мінуси квестів 

Тема 3.Створення власних квестів 

Підготовчий етап. Вступ. Етап реалізації. Аналіз впровадження квесту. 

Оцінювання квесту. Рефлексія. Базові елементи квесту. Навчальні завдання, 

для вирішення яких може бути використаний квест. Поняття проблемного 

завдання. Створення цікавих завдань для квесту. Аналіз невірних завдань.  

Слухачі повинні знати: 

 Основні етапи квестів 

 Базові елементи квесту 

Слухачі повинні вміти: 

 Будувати шаблон структури майбутнього квесту 

 Будувати сюжет 

 Створювати завдання для квесту 

 Аналізувати створені завдання 

Тема 4. Аналіз створених квестів 

Аналіз різних прикладів квестів: веб-квести, «живі» квести, QR-квести 

тощо. Аналіз квестів з точки зору ефективності використання в освітньому 

процесі. 

Слухачі повинні вміти: 

 Аналізувати приклади квестів 

 Визначати вид квесту 

• Оцінювати зміст різних видів квестів  

Тема 5. Помилки при створення та розробці навчальних квестів 

Слухачі повинні знати: 

 Основні помилки та методи їх вирішення при створенні квестів 
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 Основні помилки та методи їх вирішення при реалізації квестів 

Тема 6. Використання сервісів Веб 2.0 при проведенні квестів 

Відеосервіси. Карти знань. Онлайн офіси. Віртуальні газети / плакати. 

Сервіси для роботи з аудіо сервісами. Онлайн опитувальники / анкети.  

Слухачі повинні знати: 

 Можливості використання Інтернет-сервісів при реалізації квестів 

 Поняття карт знань, онлайн офісів 

 Особливості роботи в Інтернет-сервісах 

Література: 

1. Гапеєва О. Л. WebQuest технологія у навчанні студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу / О. Л. Гапеєва // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. 

праць. – 2011. − Вип. 21.1. – С. 335–340. 

2. Грабчак Д. В. Освітній веб-квест як нова Інтернет-технологія начання елективних 

курсів з фізики // Інформаційні технології навчання в освіті. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ite.kspu.edu/webfm_send/299. 

3. Гриневич М. С.  Медiаосвiтнi квести… // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 153-

155. 

4. Желізняк Л. Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. 

–  Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ 

5. Заводнюк В. Л. Використання засобів веб-квесту в процесі вивчення розділу 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://goo.gl/gQE9dH. 

6. Кононец Н. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання 

студентів / Н. Кононец // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип. 10. – С.138. 

7. Маївка С. В. «Web-квест» як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ-

компетентностей на уроках інформатики [Електронний ресурс] // Методичний 

посібник для вчителів інформатики. – Режим доступу: 

http://osvita.pl.km.ua/~zosh1/content/1213/files/maivka.pdf. 

8. Статкевич А. Г. Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання іноземної мови 

[Електронний ресурс] / А. Г. Статкевич, О. О. Фенчук. – Режим доступу: 

http://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf. 

9. Шмідт В. В. Технологія веб-квеста при навчанні англійської мови студентів немовних 

спеціальностей [Електронний ресурс] / В. В. Шмідт. – Режим доступу: http://winner.se-

ua.net/page26/1/10/ 

10. Багузина Е. И.  Веб-квест технология как дидактическое средство формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового 

ВУЗа): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01: общая 

педагогика, история педагогики и образования / Е. И. Багузина. — Москва, 2012. — 26 

с. 

11. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты. Конгресс конференций. Сайт 

«Информационные технологии в образовании» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html 

12. Яковенко А. В. Использование технологии  Web-quest в языковом образовании. 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2012/Pedagogica/1_100769.doc.htm 
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ДОДАТОК Н 

Навчальна програма дистанційного спецкурсу 

«Теорія і практика впровадження квест-технології в освітній процес»  

Погоджено на засіданні кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті, протокол № 8 

від 21.10.2013; Схвалено науково-методичною 

радою ЗОІППО, протокол № 7 від 17.12.2013 

 

1. Пояснювальна записка 

Мета: курс «Теорія і практика впровадження квест-технології в 

освітній процес» має мету формування інформаційної культури педагогічних 

працівників, формування готовності педагогів до застосування в освітньому 

процесі квестів для активізації пізнавальної діяльності школярів з сервісів 

Веб 2.0. 

Курс розрахований на категорію слухачів, які володіють достатніми 

навичками роботи на ПК. Слухачами курсів можуть бути будь-які 

працівники закладів освіти Запорізької області. Також бажано курс 

проводити після проходження курсів «Впровадження мережевих технологій 

Веб 2.0 в освітній процес», це допоможе слухачам швидше оволодіти 

навичками роботи з соціальними сервісами, також в даному курсі не 

виділяється час на детальний огляд роботи з блогами, сайтами та Вікі-

технологією.  

Даний курс проходить в дистанційній формі.  

Під час навчання слухачі ознайомляться з поняттям квест-технології, 

розглянуть різні види квестів, навчаться конструювати власні освітні квести 

та використовувати різні платформи для їх реалізації.  

Курс розраховано на 70 навчальних годин, з яких 80% часу відводиться 

на практичні заняття. Практичні заняття проводяться за спеціально 

розробленими завданнями тренувального характеру.  

 

Для забезпечення курсу необхідні такі технічні засоби: комп’ютер; модем; 

сканер; навушники або колонки. 

та програмні засоби: пакет Microsoft Office або інші альтернативні пакети; 

підключення до глобальної мережі Internet; програма-броузер; програвачі, що 

дозволяють відтворювати різноманітні мультимедійні файли; програми для 

перегляду графічних зображень. 

Курс складається з 8 модулів. Заліковою роботою кожного з модулів є 

виконання практичної залікової роботи. Завершується курс створенням 

власного освітнього веб-квесту та розробкою сценарію «живого» квеста. 

Курс можна доповнити додатковим модулем «Участь в освітньому 

квесті» для залучення вчителів до проходження веб-квесту або «живого» 

квесту, для кращого розуміння сутності квест-технології.  
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2. Навчально-тематичний план 

 

 

 

 

№ Назва модулів, розділів, тем 
Кількість годин 

Разом Лекцій Практ. Дист. 

 Модуль 0. Участь в освітньому квесті 4 0 0 4 

 Участь в освітньому веб-квесті (або «живому» 

квесті) 
   4 

 Модуль 1. Знайомство з технологією квестів. 6 2 0 4 

1.1 Історія поняття, визначення квестів, сутність 

квестів 

 1   

1.2 Види квестів. Плюси та мінуси квестів  1  1 

1.3 Знайомство з різними прикладами квестів    1 

1.4 Залікова робота модуля 1    2 

 Модуль 2. Платформи для реалізації квестів 9 1 0 8 

2.1 Огляд різних платформ для реалізації квестів  1   

2.2 Аналіз платформ для реалізації квестів    2 

2.3 Підготовка платформи для квесту    4 

2.4 Залікова робота модуля 2    2 

 Модуль 3.  Сучасні Інтернет-сервіси  10 2 0 8 

3.1 Сервіси для роботи для роботи з різними типами 

документів  

 1  2 

3.2 Інтернет-сервіси для реалізації квестів  1  4 

3.3 Залікова робота модуля 3    2 

 Модуль 4.  Створюємо освітній веб-квест 19 3 0 16 

4.1 Структура квестів.   1  2 

4.2 Сценарій квестів.  1  2 

4.3 Створюємо завдання для квесту.  1  2 

4.4 Підготовка необхідних документів для реалізації 

квестів 

   4 

4.5 Заповнення платформи для впровадження квесту    4 

4.6 Залікова робота модуля 4    2 

 Модуль 5.  Аналіз квестів. Критерії 

оцінювання 

7 1 0 6 

5.1 Критерії оцінювання   1  2 

5.2 Аналіз створених квестів. Виправлення помилок    2 

5.3 Залікова робота модуля 5    2 

 Модуль 6.  Створення «живих» квестів 9 1 0 8 

6.1 Приклад «живих» квестів.   1   

6.2 Створення сценарію «живого квесту»    4 

6.3 Аналіз створених сценаріїв    2 

6.4 Залікова робота модуля 6    2 

 Модуль 7. Безпечне використання ІКТ. 

Авторське право 

2 0 0 2 

7.1 Безпечне використання ІКТ. Авторське право    2 

 Модуль 8. Захист створених квестів    4 

 Разом: 70 10  60 



237 

 

3. Зміст програми 

Модуль 1. Знайомство з технологією квестів. 

Мета вивчення модуля: ознайомити слухачів з поняттям та видами 

квесту, продемонструвати можливість використання квестів в освітньому 

процесі, розглянути різні види квестів, розкрити методику створення та 

використання квестів для впровадження рольових ігор у навчанні, навчити 

слухачів аналізувати квести. 

Тема 1.1. Історія поняття, визначення квестів, сутність квестів.  

Квест як технологія проблемного навчання. Історія розвитку квестів. 

Сутність квестів. Різні погляди на визначення квестів. Квест як ігрова 

технологія. Квест як один із способів підвищення навчальної мотивації 

школярів.  

Слухачі повинні знати: Поняття квестів. Можливість використання 

квестів в освітньому процесі. Основне призначення квестів. Історію 

виникнення поняття. 

Тема 1.2. Види квестів. Плюси та мінуси квестів.  

Види квестів. Приклади різних квестів. Плюси та мінуси квестів. 

Слухачі повинні знати: Види квестів. Різні погляди на квести 

Слухачі повинні вміти: Аналізувати приклади квестів. Визначати вид 

квесту 

Тема 1.3. Знайомство з різними прикладами квестів. 

Аналіз різних прикладів квестів: веб-квести, «живі» квести, QR-квести 

тощо. Аналіз квестів з точки зору ефективності використання в освітньому 

процесі. 

Слухачі повинні вміти: Оцінювати зміст різних видів квестів. 

 

Завдання самостійної роботи: 

1. Проаналізувати різні види квестів, скласти таблицю порівняння. 
2. Проаналізувати різні приклади квестів, скласти таблицю плюсів та мінусів 

квестів. 

3. Зробити аналіз квестів з точки зору ефективності використання в 
освітньому процесі 

 

Список літератури 

1. Волобуєва Т. Б. Розвиток  творчої компетентності школярів. – Харків: вид. група 

„Основа”, 2005. – 110 с. 

2. Гапеєва О. Л. WebQuest технологія у навчанні студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу / О. Л. Гапеєва // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. 

праць. – 2011. − Вип. 21.1. – С. 335–340. 

3. Гриневич М. С.  Медiаосвiтнi квести… // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 153-

155. 

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник. – К. : 

Академвидав, 2004. - 352 с. 

5. Квест. Вікіпедія – вільна Інтернет-енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E5%F1%F2 
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6. Статкевич А. Г., Фенчук О.О. Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання 

іноземної мови. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf 

 

Модуль 2. Платформи для реалізації квестів 

Мета вивчення модуля: ознайомити з різними платформами для 

створення квестів; створити платформу для реалізації майбутнього квесту. 

Тема 2.1. Огляд різних платформ для реалізації квестів  

Блоги. Гугл-сайти. Технологія ВікіВікі. Іноземні платформи для 

створення квестів. 

Слухачі повинні знати: Поняття блогів. Поняття Гугл-сайтів. Поняття 

технології ВікіВікі 

Тема 2.2. Аналіз платформ для реалізації квестів  

Плюси та мінуси кожної платформи для реалізації квестів.  

Слухачі повинні вміти: Аналізувати платформи для реалізації квестів. 

Вміти вибирати платформу для більш ефективного впровадження квесту 

Тема 2.3. Підготовка платформи для квесту  

Створення блогів. Створення гугл-сайтів. Створення Вікі сторінки. 

Створення структури квесту на вибраній платформі. 

Слухачі повинні вміти: Створювати блоги, або гул-сайти, або Вікі-

сторінку (за бажанням слухача). Створювати структуру квесту на вибраній 

платформі. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Проаналізувати різні приклади квестів, створених на різних платформах. 
Скласти таблицю порівняння. 

2. Зареєструватись на вибраній платформі. 
3. Створити структуру майбутнього квесту на вибраній платформі. 

 
Список літератури: 

1. Microsoft Corporation «Основи комп’ютерних мереж і Інтернету» (навчально-

методичний посібник), Видавнича група BHV, 2006.– 256с. 

2. Быховский Я.С., Коровко А.В., Патаракин Е.Д. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый 
старт. Руководство к действию. М: Интуит.ру, 2007.  

3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. – Х.: Скорпіон, 2000. 

4. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний 

посібник, Видавнича група BHV, 2007 

5. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну. Навчальний 

посібник. Видавнича група BHV, 2007 

6. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е. Д. Патаракин – 2-

е изд., испр. – М: Интуит.ру, 2007. – 64 с. : ил.  

7. Патаракин Е.Д., Быховский Я.С., Ястребцева Е.Н. Создание учебной гипертекстовой 
энциклопедии в среде ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру – Белгород.: 

Институт развития образовательных технологий, 2006. 28 с. 

8. Сетевая культура. Сб. статей. М: Некоммерческое партнерство «Современные 

технологии в образовании и культуре», 2007.  

9. Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики, Книга 8. – 
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Шепетівка: Аспект, 2005 – 112 с. 

10. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і тема. Методика. – К., 

Партнер, 2007. 

 

Модуль 3. Сучасні Інтернет-сервіси 

Мета вивчення модуля: ознайомити з різними Інтернет-сервісами; 

навчити працювати слухачів в сучасних Інтернет-сервісах. 

Тема 3.1. Сервіси для роботи для роботи з різними типами 

документів 

Відеосервіси. Карти знань. Онлайн офіси. Віртуальні газети / плакати. 

Сервіси для роботи з аудіо сервісами. Онлайн опитувальники / анкети.  

Слухачі повинні знати: Можливості використання Інтернет-сервісів 

при реалізації квестів. Поняття карт знань, онлайн офісів. Правила реєстрації 

в Інтернет-сервісах. Особливості роботи в Інтернет-сервісах 

Слухачі повинні вміти: Реєструватись в Інтернет-сервісах 

Тема 3.2. Інтернет-сервіси для реалізації квестів  

Пошук та завантаження відеороликів. Створення карт знань. Пшук 

аудіо фалів. Завтанаження та створення документів за допомогою онлайн 

офісів. Створення віртуальних газе/плакатів. Організація колективної роботи 

з Інтернет-сервісами. Створення онлайн опитувальників/анкет.  

Слухачі повинні вміти: Створювати карти знань. Шукати необхідні 

відеоролики та аудіо файли. Створювати онлайн опитувальники / анкети. 

Розміщувати та створювати документи в онлайн офісах. Розміщувати 

необхідні ресурси на вибраній платформі 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Познайомитись з прикладами Інтернет-сервісів 

2. Зареєструватись на вибраних сервісах 

3. Створити необхідні продукти для майбутнього квесту 
 

Список літератури: 

1. Microsoft Corporation «Основи комп’ютерних мереж і Інтернету» (навчально-

методичний посібник), Видавнича група BHV, 2006.- 256с. 

2. Быховский Я.С., Коровко А.В., Патаракин Е.Д. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый 

старт. Руководство к действию. М: Интуит.ру, 2007.  

3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. - Х.: Скорпіон, 2000. 

4. Левченко О.М.,Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний 

посібник, Видавнича група BHV, 2007 

5. Пасічник О.Г.,Пасічник О.В., Стеценко І.В.Основи веб-дизайну. Навчальний посібник. 

Видавнича група BHV, 2007 

6. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е. Д. Патаракин – 

2-е изд., испр. – М: Интуит.ру, 2007. – 64 с. : ил.  

7. Патаракин Е.Д., Быховский Я.С., Ястребцева Е.Н. Создание учебной гипертекстовой 

энциклопедии в среде ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру – Белгород.: 

Институт развития образовательных технологий, 2006. 28 с. 

8. Сетевая культура. Сб. статей. М: Некоммерческое партнерство «Современные 

технологии в образовании и культуре», 2007.  
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Модуль 4. Створюємо освітній веб-квест 

Мета вивчення модуля: ознайомити зі структурою квестів; навчити 

створювати проблемні завдання; навчити вибирати цікавий сюжет для 

квесту; розробити необхідні документи для майбутнього квесту 

Тема 4.1. Структура квестів.  

Підготовчий етап. Вступ. Етап реалізації. Аналіз впровадження квесту. 

Оцінювання квесту. Рефлексія. Базові елементи квесту.  

Слухачі повинні знати: Основні етапи квестів. Базові елементи квесту 

Слухачі повинні вміти: Будувати шаблон структури майбутнього 

квесту 

Тема 4.2. Сценарій квестів. 

Вибір цікавого сценарію квесту. Вибір ролей для учнів.  

Слухачі повинні вміти: Створювати цікавий сценарій для квесту. 

Вибирати ролі для учнів. Створювати необхідні документи для реалізації 

квесту 

Тема 4.3. Створюємо завдання для квесту. 

Навчальні завдання, для вирішення яких може бути використаний 

квест. Поняття проблемного завдання. Створення цікавих завдань для квесту. 

Аналіз невірних завдань.  

Слухачі повинні вміти: Створювати завдання для квесту. Аналізувати 

створені завдання 

Тема 4.4. Підготовка необхідних документів для реалізації квестів 

Створення необхідних документів для реалізації квесту. Розміщення 

документів на платформі.  

Слухачі повинні вміти: Створювати необхідні документи для реалізації 

квесту. Розміщувати документи на платформі.  

Тема 4.4. Заповнення платформи для впровадження квесту. 

Заповнення всіх розділів квесту необхідною інформацією. Будування 

сюжетної лінії. Корегування розміщених документів 

Слухачі повинні вміти: Розміщувати інформацію на вибраній 

платформі. Розміщувати зображення. Будувати сюжетну лінію. Корегувати 

розміщені документи відповідно до сюжетної лінії квесту.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розробити сценарій майбутнього квесту 

2. Створити сценарій для квесту 

3. Створити необхідні організаційні документи для реалізації квесту 

4. Створити проблемні завдання для квесту 

5. Розмістити інформацію на вибраній платформі 
 

Список літератури: 

1. Волобуєва Т.Б. Розвиток  творчої компетентності школярів. – Харків: вид. група 

„Основа”, 2005. – 110 с. 

2. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ 
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3. Заводнюк В. Л. Використання засобів веб-квесту в процесі вивчення розділу 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: 

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/WWW/mater_conf/files/PDF/

Vukorustanna_zasobiv_veb.pdf 

4. Кононец Н. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання 

студентів / Кононец Н. // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип.10. – С.138 

5. Маївка С.В. «Web-квест» як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ-

компетентностей на уроках інформатики [Електронний ресурс] // Методичний 

посібник для вчителів інформатики. – Режим доступу: 

http://osvita.pl.km.ua/~zosh1/content/1213/files/maivka.pdf 

 

Модуль 5. Аналіз квестів. Критерії оцінювання 

Мета вивчення модуля: ознайомити з формуючим оцінюванням; 

навчити аналізувати створені квести. 

Тема 5.1. Критерії оцінювання. 

Формуюче оцінювання. Створення критеріїв оцінювання для різних 

продуктів.  

Слухачі повинні вміти: Створювати критерії оцінювання різних 

продуктів. Створювати критерії оцінювання різних етапів квесту 

Тема 5.2. Аналіз створених квестів. Виправлення помилок. 

Слухачі повинні вміти: Аналізувати квести за створеними критеріями 

оцінювання. Виправляти помилки в підготовці впровадження квесту 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Створити критерії оцінювання різних продуктів квесту 

2. Створити критерії оцінювання різних етапів квесту 

3. Проаналізувати створену інформації, виправити помилки (за наявності) 
 
Список літератури: 

1. Статкевич А. Г., Фенчук О.О. Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання 

іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf 

2. Шмідт В.В. Технологія веб-квеста при навчанні англійської мови студентів немовних 

спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://winner.se-

ua.net/page26/1/10/ 

3. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография // 
Краснояр. гос. пед. ун-т., Красноярск, 1998. – 310 с. 

4. Багузина Е.И.  Веб-квест технология как дидактическое средство формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового 

ВУЗа): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Общая 

педагогика, история педагогики и образования" / Е. И. Багузина. — Москва, 2012. — 

26 с. 

5. Иванова Л.А., Песоцкая П.С. Web-квест как средство повышения эффективности 

обучения иностранному языку // Международный журнал экспериментального 

обучения. – 2011. – № 10. – С.81. 
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6. Кузнецова Т.А. Технология веб-квест как интерактивная образовательная среда 

[Электронный ресурс] // ИТО-Иваново-2011. – Режим доступа: 

http://ito.edu.ru/2011/Ivanovo/II/II-0-12.html 

 

Модуль 6. Створення «живих» квестів 

Мета вивчення модуля: навчити створювати сценарії «живих» квестів; 

навчити аналізувати створені квести. 

Тема 6.1. Приклад «живих» квестів. Створення сценарію «живого 

квесту»  

Слухачі повинні вміти: Створювати сценарії «живих» квестів для свого 

навчального предмету. 

Тема 6.2. Аналіз створених сценаріїв 

Слухачі повинні вміти: Аналізувати створені сценарії «живих» квестів  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Створити сценарій «живого» квесту 

2. Проаналізувати квести своїх колег 
 
Список літератури: 

1. Волобуєва Т.Б. Розвиток  творчої компетентності школярів. – Харків: вид. група 

„Основа”, 2005. – 110 с. 

2. Гапеєва О.Л. WebQuest технологія у навчанні студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу / О. Л. Гапеєва // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. 

праць. – 2011. − Вип.21.1. – С. 335–340. 

3. Грабчак Д.В. Освітній веб-квест як нова Інтернет-технологія начання елективних 

курсів з фізики [Электронный ресурс] // Інформаційні технології навчання в освіті.– 

Режим доступа: http://ite.kspu.edu/webfm_send/299 

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К. : 

Академвидав, 2004. – 352 с. 

5. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ 

6. Заводнюк В. Л. Використання засобів веб-квесту в процесі вивчення розділу 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: 

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/WWW/mater_conf/files/P

DF/Vukorustanna_zasobiv_veb.pdf 

7. Квест. Вікіпедія – вільна Інтернет-енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E5%F1%F2 

 

Модуль 7. Безпечне використання ІКТ. Авторське право 

Мета вивчення модуля: ознайомити з можливостями безпечного 

використання ІКТ; ознайомити з поняттям авторського права. 

Тема 7.1. Безпечне використання ІКТ. Авторськеправо  

Слухачі повинні знати: норми роботи учнів за комп’ютерами; 

використання фільтрів; поняття авторського права. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
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1. Розробити інструкції безпечної роботи за ПК 

2. Створити список ресурсів, які учень може використовувати під час 
реалізації квесту  

 
Список літератури: 

1. Наказ МОН "Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів" Від 

06.11.09 № 1/9 – 768 (https://docs.google.com/View?id=dgbjwc9d_80dj4cpccb) 

2. Закон України „Про інформацію” (http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/1149672211/) 

3. Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
(http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_local/109/) 

4. Закон України "Про авторське право і суміжні права" 

(http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_local/12/) 

5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

(http://pozakony.org.ua/view_doc.php?id=374) 

6. Закон України "Про охорону дитинства" 
(http://www.edu-law.org.ua/2009/09/zakon-ukrainy-pro-oxoronu-dytynstva.html) 

7. Конвенція про права дитини 

(http://www.edu-law.org.ua/2009/09/konvencija-pro-prava-dytyny.html) 

8. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, 
дитячої проституції і дитячої порнографії 

(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_b09) 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах» 

(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=373-2006-%d0%bf)  

10. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
розбещення (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_927)  

11. Конвенція про кіберзлочинність (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_575)  

 

Модуль 8. Захист створених квестів 
Планування представлення і захисту квестів. Представлення і захист 

квестів. Підведення підсумків навчання за програмою. Узагальнення. 

Оцінювання курсу. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Перевірти створений квест, підправити помилки 

2.Захистити власний квест 

3.Проаналізувати квести інших учасників 

4.Рефлексія курсу 

 
Список літератури: 
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ДОДАТОК П 

Опис веб-квесту «ІнфоСтратегія» для вчителів 

 

 

Рис.П.1 Скриншот сторінки веб-квесту на порталі ЗапоВікі 

 

Мета: ознайомлення вчителів з технологією квестів; підвищення мотивації 

для подальшого навчання, вдосконалення навички пошукової діяльності; 

ознайомлення з сучасним сервісами Веб 2.0, розвиток навичок логічного та 

критичного мислень тощо.  

Автори: ст.викладач Сокол І.М., ст.викладач Телятник К.В. 

Учасники: вчителі Запорізької області. 

Посилання на квест: http://goo.gl/RlyDi7 

Вид квесту: веб-квест замагання. 

Вступ: 

Приглашаем вас в удивительное путешествие по поиску клада. Но получить 

клад, не так-то просто, необходимо быть активным, смекалистым, 

умным....Ведь на вашем пути будут сложные препятствия, подстроенные 

нашими разбойниками.  

Каждое препятствие – это вероломное задание, которое вам необходимо 

выполнить за 3 дня. Наши разбойники большие любители Интернета и 

электронной почты. Век голубиной почты давно ушел в историю и наши 

разбойники не дадут ключ к кладу, если вы не пришлете им ответ на 

электронную почту: dominic28@yandex.ru с пометкой «Веб-квест».  

Если вы правильно разгадаете задание, наши разбойники с большими 

слезами и нежеланием будут присылать пароль, который в конце вашего 

пути приведет вас к кладу. Не потеряйте пароли, их будет 8, без них - путь к 

кладу будет закрыт. Возьмите с собой еду и воду, ведь наше путешествие 

продлится целый месяц, а также захватите с собой лопату и ведро, т.к. клад 

находится глубоко в недрах Интернета. 

Завдання 1: 
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Рис.П.2. Приклад фотографії 

Итак, мы начинаем наше путешествие. Сегодня вас ожидает первое задание и 

первый шаг на пути к кладу.  

В 1816 году Жозеф Нисефор Ньепс получил первые бумажные фотографии с 

помощью фотоаппарата собственной конструкции, фотографируя из окна 

рабочего кабинета. С тех пор человечество восхищается фотографиями, 

создает новые творения, развивает искусство фотографирования.  

Черно-белые снимки этого фотографа стали классикой пейзажной 

фотографии, до сих пор не потеряв своей актуальности и особого 

художественного видения. Не самый большой ценитель цветной фотографии, 

этот фотограф всю свою жизнь создавал великолепные черно-белые 

изображения, которые отличались выразительностью и эмоциональной 

окраской. Кто этот фотограф и как называется данная фотография? 

 

Завдання 2:  

Наши разбойники большие любители фотографии, им было приятно увидеть, 

как хорошо и быстро вы нашли имя их любимого фотографа. Поэтому они 

решили еще раз окунуть вас в мир фотографии.  

Всем известно, что кроме человеческой эволюции людей, в нашей жизни есть 

и эволюция техники, природы и т.д. Все меняется, все развивается, все 

эволюционирует. Счастливчики – обладатели первых моделей фотоаппаратов 

приходилось носить в рюкзаке 5 килограммовые аккумуляторы и жесткий 

диск. Сейчас же современные фотоаппараты помещаются в женской ладони.  

Где-то на просторах Интернета есть видеоролик про историю фотоаппаратов. 

И где-то в кадре вы увидите обычную аудиокассету, как ни странно, 

вставленную в фотоаппарат.  

Наши разбойники, очень хотят знать, какой фирмы данная кассета? Помните, 

что у вас всего три дня для поиска ответа, но вознаграждением будет второй 

пароль и еще один шаг на пути к кладу. 

 

Завдання 3: 
Поздравляем тех, кто успешно преодолел первые два задания. Наши 

разбойники начинают волноваться и придумывать более каверзные задания.  
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В сети Интернет безумное количество интересных сервисов. Вы уже 

познакомились с некоторыми из них в предыдущих двух заданиях. Одни 

сервисы дают возможность работать с фотографиями, другие с видео, третьи 

с картами Земли и т.д. Можно, сидя дома, отправиться в виртуальное 

путешествие по странам, городам, улочкам. Благодаря виртуальным картам 

мы можем построить маршрут своих будущих путешествий, сделать 

фотоальбом красивых мест своего города или пройтись по старинным 

улочкам.  

Сейчас разбойники отправляют вас в Киев. Вы находитесь на центральном 

киевском вокзале. Но, чтобы приблизиться к кладу вам необходимо 

вернуться в родной город. Найдите на вокзале часы и посмотрите, сколько 

времени вам осталось до отправки поезда № 72 «Киев-Запорожье». Но 

помните, что в виртуальном мире время не всегда совпадает с реальным, и 

что в самом задании всегда есть подсказка.  

 

Завдання 4: 

Разбойники решили, что самое время проявить вам фантазию и творчески 

поработать. На просторах Интернета есть оригинальный способ выразить 

себя, поделиться своими мыслями и настроением, сделать подарок своими 

руками, поздравить друзей. Соедините в единое творение стихи, 

фотографию, музыку — и создайте свой уникальный маленький шедевр – 

оригинальную открытку на День Святого Валентина для наших разбойников.  

Найдите сайт, о котором идет речь, и создайте свое творение. Ссылку на нее 

пришлите разбойникам. 

 

Завдання 5: 
Посмотрите на нашу карту сокровищ! Осталось меньше половины пути и 

счастливые кладоискатели получат свой клад.  

Путешествуя к острову, пираты видели несколько памятников этому герою 

сказки, написанной в начале ХХ века: первый – в Новой Зеландии, а ещё два 

– на родине героя, причём один из двух был поставлен буквально за ночь, как 

и в книге.  

В путешествии пираты встретили рыцаря, но не успели с ним познакомится и 

теперь просят вас найти имя известнейшего рыцаря того же ХХ века, 

родившегося и начавшего свою звёздную карьеру в городе, где находится 

другой из памятников на родине этого литературного героя. А также хотят 

получить его портрет на память о нем и прослушать его творческое 

произведение о море. Имя, портрет и творческое произведение вы должны 

вложить в письмо. 

 

Завдання 6:  
Разбойники любят читать (да-да, не удивляйтесь) и не смогли устоять, чтобы 

не познакомить вас с любимым писателем.  
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По воспоминаниям современников, известного писателя Солженицына, 

вынужденно эмигрировавшего из СССР в 1970-х, при посторонних 

упоминали именем этого фламандского живописца, «опираясь» на созвучие с 

английским переводом названия книги «Один день из жизни Ивана 

Денисовича». Кисти этого живописца принадлежит один очень необычный 

свадебный портрет.  

Пираты хотят знать, как сложилась судьба жениха, и очень желают 

заполучить в свою коллекцию репродукцию этого свадебного портрета 

 

Завдання 7: 
В один из «красных дней календаря» пираты оказались в городе, где 

отмечался совершенно необычный праздник – день благословения одного из 

видов наземного транспорта. Пираты просят найти метку этого места, при 

помощи сервиса, с которым вы уже познакомились. Ссылку пришлите 

пиратам в обмен на следующую часть пароля. 

 

Завдання 8: 

В поисках лучшего места для клада, пиратам пришлось много 

путешествовать. Они побывали в разных странах, посмотрели красивые 

города, погуляли по старинным улочкам, ощутили прелести разных культур. 

Пираты захотели поделиться увиденным и создали сайт, где вы сможете 

просмотреть 3D-панорамы, снятые с воздуха.  

Есть на этом сайте панорама изумительного города. Январская река 

буквально пронизывает его. Это город контрастов с множеством фавелов. На 

берегах этого города стоят два корабля, которые пираты хотят заполучить 

для себя к следующему путешествию. Но они забыли названия этих кораблей 

и теперь бегают по побережью в поисках. Помогите пиратам, взамен на 

последний пароль!!! Вам необходимо прислать: ссылку на сайт, название 

города и название кораблей. 

 

Завдання 9: 

Вас ждет последнее задание. Если вы разгадаете пароль – клад ваш. Конечно 

же, разбойники подготовили сложное задание, им не так просто расстаться со 

своими сокровищами. Клад смогут получить только те, кто оказался быстрее, 

умнее и смекалистей. Но не расстраивайтесь, если вы не придете к финишу 

первым – пираты люди не предсказуемые, мало ли что они вам еще 

приготовили. В предыдущем задании вы получили последний пароль (всего 

их у вас должно быть 8). Теперь вам необходимо найти ролик, где вы 

увидите и услышите подсказку, что делать с полученными паролями.  

 

Вот фрагмент ролика: 
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Рис.П.3. Фрагмент ролику 

 

Таблиця руху учасників: 

 

Рис.П.4. Скриншот фрагменту таблиці руху учасників 

 

Вихідна анкета веб-квесту «ІнфоСтратегія» 

Посилання: https://goo.gl/0sh6KT 

 

Самые интересные вопросы для квеста, предложенные участниками:  

 Каждое лето в одном месте, предназначенном для отдыха работает 
выставка необычных экспонатов, которая дает возможность заработка 

для студентов. Назовите место и пришлите фото одного из экспонатов.  

 Один из эпизодов "Ералаша" снят по мотивам этой картины, связанной 
со школьной жизнью. Написать название картины, автора и сделать 

ссылку.  
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 Дуже часто люди у своїй професійній діяльності називають свої 
винаходи назвами тварин, рослин, предметів чи об’єктів, що їм до 

душі. І комп’ютерні програмні винаходи не стали виключенням. Всім 

відомо, що «душею» комп’ютера є операційна система. Знайдіть у 

просторах всесвітньої мережі назву операційної системи, символом 

якої є тварина. Напишіть назву цієї операційної системи та її символу. 

Підказка – автор цієї операційної системи родом з Фінляндії.  

 

 
Рис.П.5. Результат відповідей на запитання «Ваші враження від участі у 

квесті?» 

 

 
Рис.П.6. Результат відповідей на запитання «Яке з завдань було найлегшим?» 
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Рис.П.7. Результат відповідей на запитання «Яке з завдань було 

найскладнішим?» 

 

 
Рис.П.8. Результат відповідей на запитання «Яке з завдань було 

найцікавшим?» 

 

Какие темы квестов интересны для учителей:  

 Полипредметный квест  

 Приключенческая с элементами детективной истории.  

 Исторические события, культура, история или загадки каких-либо 

произведений (художественных, музыкальных)  

 Путешествия, география  

 Путешествия, компьютеры, искусство.  

 Мифология  

 История фотографии.Создание роликов.  

 Любая, не связанная с предметом Информатика  

 Языковедческой, литературной направленности.  

 Историческая (н-р, мифы) 
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ДОДАТОК Р 

Опис конкурсу розробок освітніх квестів «Чому навчають в школі?» 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

вул. 40 років Радянської України, 57-А, м. Запоріжжя, 69035, тел/факс 0612 34 67 11 

 

22.02.2012 № 78 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів 

Директорам шкіл-інтернатів 

обласного підпорядкування 

Про проведення обласного конкурсу 

розробок освітніх квестів «Чому 

навчають в школі?» для учнів в 

рамках Року з інформаційними 

технологіями «Нам добре разом 

скрізь» 

 

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти нагадує, що на виконанняНаказу 

ОблУОН ЗОДА від 01.09.2011 № 605 «Про проведення Року з інформаційними технологіями «Нам 

добре разом скрізь»» та у відповідності до плану проведення Року «Нам добре разом скрізь» в 

березні-квітні 2012 року буде проведений обласний конкурс розробок реалізованих освітніх 

квестів «Чому навчають в школі?».  

Мета конкурсу: розвиток інформаційно-освітнього простору Запорізького регіону; 

активізація творчості педагогічних працівників щодо створення віртуального обласного 

методичного об’єднання; спонукання учасників освітнього процесу до освоєння сучасних 

інформаційних технологій; створення колекції прикладів цікавих пошукових проектів для учнів; 

знайомство з новітніми Інтернет-технологіями; знайомство з новими ігровими технологіями 

навчання учнів; підтримка творчих ініціатив щодо створення інформаційно-освітніх ресурсів. 

Термін проведення: березень-квітень 2012 року. Останній день розміщення матеріалів – 22 

квітня.  

Умови конкурсу:  організувати та провести з учнями освітній квест за загальною темою 

“Чему учат в школе?”. Для цього необхідно обрати тему (курс, спецкурс) з предмету чи предметів, 

які вивчаються учнями - учасниками квесту. Добираючи завдання до квесту, спрямувати 

пошукову діяльність учнів на ознайомлення з принципами та підходами навчання тих самих тем 

(курсів, спецкурсів) з предмету у школах різних країн світу. Оформити результати пошукової 

діяльності учнів таким чином, щоб максимально показати досягнення учнів під час виконання 

квесту. 

Критерії оцінювання конкурсних робіт: відповідність заданій темі; повнота та зміст 

розкриття теми; оригінальність підходу до організації пошукової діяльності учнів; комунікативна 

спрямованість пошуку; інформаційна значущість результатів квесту; методична можливість 

використання матеріалів у практиці подальшої роботи; граматична та стилістична правильність 
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представлення відповідей; інше. 

Визначення і нагородження переможців конкурсу: перевірка конкурсних робіт 

здійснюється з 23 квітня 2012 року, підведення підсумків здійснюється до 1 липня 2012 року. 

Переможцями конкурсу є інформаційні ресурси, що мають найвищий рейтинг за оцінками членів 

журі. У разі рівності рейтингів журі ухвалює рішення щодо переможця відкритим голосуванням. 

Рішення членів журі оформлюється відповідним протоколом.  

Кількісний склад переможців: 1 місце – 1 учасник, 2 місце – 1 учасник, 3 місце – 1 учасник. 

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації та коштовними подарунками згідно з кошторисом конкурсу. 

Просимо довести до відома вчителів навчальних закладів інформацію про проведення 

обласного конкурсу. Детальні відомості щодо участі у конкурсі та умови оформлення робіт можна 

знайти в розділі «Квест для учеников "Чему учат в школе?"» на ЗапоВікі (http://wiki.ciit.zp.ua). 

За додатковою інформацією також можна звертатися до обласного науково-методичного 

центру інформатики та інформаційних технологій в освіті (тел. 061 236 30 99, електронна адреса 

ciit_zp@mail.ru) 

 

 

Ректор                      В.В. Пашков 

 

 

Сокол І.М., Телятник К.В. 236 30 99 

 

Посилання на конкурс: http://goo.gl/qxFmhg 

 

 

Рис. Р.1. Скриншот сторінки квесту на порталі ЗапоВікі 

 

Учасники: педагогічні працівники, учні 

Організатори: Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті 

ЗОІППО 

Умови конкурсу: 

 Організувати та провести з учнями освітній квест за загальною темою 

“Чему учат в школе?”.  

http://wiki.ciit.zp.ua/
mailto:ciit_zp@mail.ru
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 Для цього необхідно обрати тему (курс, спецкурс) з предмету чи 

предметів, які вивчаються учнями - учасниками квесту. Добираючи 

завдання до квесту, спрямувати пошукову діяльність учнів на 

ознайомлення з принципами та підходами навчання тих самих тем 

(курсів, спецкурсів) з предмету у школах різних країн світу.  

 Оформити результати пошукової діяльності учнів таким чином, щоб 

максимально показати досягнення учнів під час виконання квесту. 

Орієнтовні критерії оцінювання конкурсних робіт: 

 Відповідність заданій темі (від 1 до 3 балів).  

 Повнота та зміст розкриття теми (від 1 до 3 балів).  

 Оригінальність підходу до організації пошукової діяльності учнів (від 1 

до 5 балів).  

 Комунікативна спрямованість пошуку (від 1 до 3 балів).  

 Інформаційна значущість результатів квесту (від 1 до 5 балів).  

 Методична можливість використання матеріалів у практиці подальшої 

роботи (від 1 до 5 балів).  

 Граматична та стилістична правильність представлення відповідей (від 

1 до 3 балів).  

 Інше (від 1 до 3 балів) 

Переможці конкурсу: 

 1 місце - Лук’яненко Ю.В., вчителя Запорізької гімназії № 47  

 2 місце - Калинінська О.А., вчителя Михайлівської загальноосвітньої 

школи № 3  

 3 місце - Князєва В.М., вчителя Мелітопольської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 23 

 

Приклад розробки переможця конкурсу Лук’яненко Ю.В., вчителя російської 

мови та літератури Запорізької гімназії № 47 (Рис. Р.2). 

 
Рис.Р.2. Скриншот квесту переможця конкурсу Лук’яненко Ю. В. 
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Рис.Р.3. Скриншот учасників конкурсу 
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ДОДАТОК С 

Анкета «Мотивація до використання квест-технології у навчальному 

процесі»  

(адаптовано за методикою вивчення мотивів навчальної та професійної діяльності в 

модифікації А. Реана та В. Якуніна) 

 

Інструкція. Прочитайте уважно запитання та наведені в списку варіанти 

відповідей. Виберіть з них три, найбільш значущих для Вас та 

позначте їх значком «X» у відповідному рядку. 

1. Навіщо вчителю використовувати квест-технологію?  
Варіант відповіді Відмітка Ваговий 

коефіцієнт 

1. Кваліфікованому вчителю обов'язково володіти квест-технологією  3 

2. Грати в квести - чергова мода  0 

3. Володіння квест-технологією може полегшити працю вчителя  2 

4. Важливо, щоб учні використовували комп'ютер не тільки для ігор, 
але і для навчання 

 2 

5. Використання квест-технології - необхідна умова підготовки та 

проведення сучасного уроку 

 3 

6. Застосування квест-технологією підвищує ефективність і якість 
навчання 

 3 

7. Сучасні технології можуть замінити вчителя  1 

 

2. Для чого Вам проходити навчання з впровадження квест-технології в 

освітній процес?  
Варіант відповіді Відмітка Ваговий 

коефіцієнт 

1. Цікаво дізнатися щось нове   2 

2. Це спосіб удосконалюватися і розвиватися професійно   3 

3. Це потрібно для кар'єрного зростання   2 

4. Щоб отримати посвідчення   1 

5.Щоб придбати нові професійні та особисті контакти   3 

6. Може знадобиться  1 

7. Щоб мати можливість продовжити освіту, зайнятися наукою   3 

8. Щоб не псувати відносин з адміністрацією   1 

9. Щоб підвищити свій рейтинг в колективі   2 

10. Щоб не відставати від своїх учнів, розуміти їх   3 

11. Не знаю, не можу відповісти   0 
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Оцінка рівня готовності педагога до розвитку в рамках підготовки до 

впровадження квест-технології  

(адаптовано за методикою В. Зверевої та Н. Немової) 

Анкета № 1 

Мета: виявити здібності вчителя до саморозвитку.  

Відповідаючи на питання анкети, поставте, будь ласка, біля кожного номера бал:  

5 - якщо дане твердження повністю відповідає вашу думку;  

4 - скоріше відповідає, ніж ні;  

3 - так, і ні;  

2 - швидше не відповідає;  

1 - не відповідає. 

 

1.  Я прагну вивчити себе та свої здібності  

2.  Я залишаю час для професійного розвитку, як би не був зайнятий роботою 

і домашніми справами. 

 

3.  Виникаючі перешкоди до вивченя квест-технології стимулюють мою 

активність. 

 

4.  Я шукаю зворотний зв'язок, так як це допомагає мені дізнатися і оцінити 

себе. 

 

5.  Я рефлексую свою діяльність вивчення  квест-технології, виділяючи для 

цього спеціальний час 

 

6.  Я аналізую свої почуття і досвід.  

7.  Я багато читаю про квест-технологію  

8.  Я широко дискутую з потрібних мене питань  

9.  Я вірю в свої можливості.  

10.  Я прагну бути більш сучасною та творчою людиною.  

11.  Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.  

12.  Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.  

13.  Я отримую задоволення від освоєння нового.  

14.  Зростаюча відповідальність не лякає мене  

15.  Я позитивно поставився б до просування по службі.  
 

Анкета № 2 

Мета: виявити фактори, що стимулюють і перешкоджають навчанню до впровадження 

квест-технології, розвитку і саморозвитку у школі.  

Оцініть, будь ласка, перераховані нижче фактори за п'ятибальною шкалою:  

5 - так (перешкоджають або стимулюють);  

4 - скоріше так, ніж ні;  

3 -  так, і ні; 

 2 - швидше ні; 1 - немає. 

 

Перешкоджають чинники: 

1.  Власна інерція.  

2.  Розчарування через наявних раніше невдач у впровадженні 

сучасних технологій 
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3.  Відсутність підтримки і допомоги в цьому питанні з боку 

керівників. 

 

4.  Ворожість оточуючих (заздрість, ревнощі тощо), погано 

сприймають в Вас зміни і прагнення до нового. 

 

5.  Неадекватний зворотній зв'язок з членами колективу і 

керівництвом, тобто відсутність об'єктивної інформації про 

себе. 

 

6.  Стан здоров'я.  

7.  Брак часу.  

8.  Обмежені ресурси, обмежені життєві обставини.  

Стимулюючі фактори:  

1.  Методична робота.  

2.  Навчання на курсах, тренінгах, засобами квест-технології  

3.  Приклад і вплив колег.  

4.  Приклад і вплив керівників.  

5.  Організація праці в школі.  

6.  Увага до цієї проблеми керівників.  

7.  Довіра.  

8.  Новизна діяльності, умови роботи і можливість 

експериментування 

 

9.  Заняття самоосвітою.  

10.  Цікавість до квест-технології  

11.  Зростаюча відповідальність у процесі впровадження квест-

технології 

 

12.  Можливість отримання зізнання у колективі.  

 

Обробка анкет 

Порахуйте загальну суму балів по першій анкеті. Якщо у вас набралося:  

- 55 і більше балів, ви активно реалізуєте свої потреби в саморозвитку, 

прагнете застосовувати та впроваджувати нові технології. 

- від 36 до 54 балів, вам доведеться визнати, що у вас відсутня система 

саморозвитку, орієнтація на розвиток сильно залежить від умов. 

- від 15 до 35 балів, ви повинні зрозуміти, що знаходитесь у стадії 

зупиненого розвитку. 
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Дидактичний тест для перевірки розуміння сутності квест-технології 
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Критерії перевірки розробок квестів 
Етап квесту Критерії Бали 
Організаційний 

етап 

- Сформулювано мету проведення квесту. Мета повинна відповідати 

держ.стандарту, навчальній програмі та враховувати розвиток навичок 21 

століття. 

- Розроблено план проведення квесту, який містить детальну 

характеристику етапів. 

- Вказано строки проведення квесту та відповідальних. 
- Продумано/описано етап об’єднання учнів на групи, представлено список 
ролей (в залежності від типу квесту). 

- Підготовлено шаблони вхідного та вихідного анкетування / рефлексії / 

необхідних документів. 

- Розроблено детальні інструкції щодо виконання роботи (завдань), 

інструкції з техніки безпеки (в залежності від типу квесту).  

- Розроблено детальні вказівки щодо відправлення відповідей  на завдання 
(електронною поштою, розміщення на платформі, письмово тощо). 

 

Сюжет / 

завдання 

- Створено цікавий (пригодницький) сюжет, що мотивує учнів до 

пошукової діяльності. 

- Сюжет простежується впродовж всього квесту і містить цікаву розв’язку.  
- Сюжет відповідає віковій категорії учнів. 
- Завдання створені на розвиток пошукової діяльності учнів, акцент 

зроблений на ускладненому пошуку інформації. 

- Завдання відповідають держ.стандарту, навчальним цілям програм. 
- Завдання розвивають навички вищого мислення (аналіз, синтез, 

оцінювання). 

- Завдання відповідають обраному типу веб-квесту.  

- Формулювання сюжету та завдань творче, креативне. 
- Завдання забезпечені інструкціями щодо роботи з певними сервісами Веб 

2.0, якщо учні зустрічаються з ними вперше. 

- Завдання забезпечені посиланнями на конкретні сервіси Веб 2.0, якщо є 
загроза використання небезпечних Інтернет-ресурсів. 

 

Продукти 

учнівської 

діяльності 

- Для створення продуктів учнівської діяльності обрані сучасні, цікаві для 
учнів програми та Інтернет-сервіси. 

- Сервіси, які використовуються для представлення результатів діяльності 
учнів, відповідають віковій категорії. 

- Вибір продуктів учнівської діяльності обрано таким чином, щоб кожен з 
учасників (при роботі в групах) зміг внести свій вклад. 

- Відповідність продуктів діяльності учнів очікуваним результатам. 

 

Оцінювання - Наявність формуючого оцінювання на всіх етапах реалізації квесту. 
- Можливість самооцінювання діяльності учнями. 

- Розроблені детальні критерії оцінювання діяльності учнів на всіх етапах 
реалізації квесту. 

- Розроблені детальні критерії учнівського продукту діяльності. 
- Зрозумілість запропонованих критеріїв оцінювання учням. 
- Розроблені бланки оцінювання, таблиці просування учнів тощо. 

 

Ресурси - Створено анотований список сайтів, які можуть використовувати учні при 
проходженні квесту. 

- Джерела відповідають віку і рівню розвитку учнів, легкі для читання та 
сприйняття. 

- Вибрані сайти безпечні для учнів, не містять недостовірної інформації та 
не містять загрози для учнів. 

- Учні ознайомлені (або створено інструкцію) щодо правильного цитування 
Інтернет-джерел. 

 

Використання 

ІКТ 

- Вибраний засіб для спілкування вчителя з учнями під час реалізації 
квесту. 

- Використовуються сучасні сервіси Веб 2.0 для візуалізації завдань та 
представлення  відповідей. 

- Вибір Інтернет-сервісів та програм є ефективним та доцільним. 

 

Рефлексія / 

висновки 

- В квесті заплановано ефективну та своєчасну інформаційну підтримку 

учасників квесту. 

- Заплановано використання методу для визначення ступеню зацікавленості 
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учнів у  процесі виконання квесту. 

- Заплановано аналіз ефективності критеріїв оцінювання продуктів 

учнівської діяльності. 

- У висновках заплановано проведення підсумків діяльності учнів. 
- Заплановано аналіз ефективності реалізації квесту, проблем які виникли 
тощо.   

Платформа для 

проведення веб-

квесту 

- Функціональність 

- Легкість в управлінні 
- Дружній інтерфейс 

- Можливість тривалого збереження інформації в неактивному стані 

- Платформа має чітку та зрозумілу структуру 

- Всі етапи описані, розміщені всі необхідні документи 

- Заздалегідь заплановано надання доступу до адміністрування платформи 
учням (при проведені квесту за методом проектів) 
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ДОДАТОК Т 

Опис веб-квесту «Полювання на лисиць» 

Посилання на квест: http://goo.gl/dLyy5k 

Нормативна база 

 Наказ ДОНМС № 884 від 09.10.2013 «Про проведення Року електронної дидактики 

«Мистецтво навчати»» 

 Лист КЗ "ЗОІППО" ЗОР № 013 від 10.01.2014 «Про проведення обласного веб-

квесту «Полювання на лисиць»» 

Мета 

 показати освітянам нову форму роботи з дітьми;  

 підвищити їх навички роботи з сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями, мережею Інтернет тощо;  

 ознайомити педагогічних працівників з дидактичними можливостями мережі 

Інтернет та веб-квесту як форми організації пізнавальної діяльності;  

 сприяти розвитку ІТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу.  

Організатори: 

 Півненко Юлія Володимирівна – старший викладач Кафедри РПЗСЖ  

 Сокол Ірина Миколаївна – старший викладач Кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті ЗОІППО  

 Телятник Кіра Валентинівна – старший викладач Кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті ЗОІППО  

 

Вступ: 
У наш час значення фізичної культури для здоров'я людини важко переоцінити. 

Особливе місце займає біг – одна з найбільш доступних і природних форм фізичної 

діяльності людини, в якій беруть активну участь всі його життєво важливі органи і 

системи. Сприятливий вплив на людину бігу на свіжому повітрі доведений багатьма 

дослідниками. Однак просто біг часто досить нудний, навіть при повному усвідомленні 

того, що це робиться заради здоров’я. Куди цікавіший біг зі стимулом. Саме таким 

стимулом, що носять творчий характер, і є пошук «лисиць».  

Пропонуємо Вам протягом лютого взяти участь у грі-квесті «Полювання на 

лисиць» («Охота на лис»). Гра являє собою змагання між учасниками, які за допомогою 

віртуальних карт та сучасних засобів ІКТ повинні знайти на пересіченій місцевості мережі 

Інтернет шість «лисиць». Назва «Полювання на лисиць» майже дослівно перекладається 

на ряд іноземних мов у країнах, що розвивають радіоспорт. Однак сутність «полювання на 

лисиць» глибше, ніж просто пеленгація (визначення напрямку). Це ще й повний 

захоплюючої романтики пошук, який дає величезне задоволення в момент виявлення 

«лисиці». Слово «полювання» тут дуже доречне. Чому «на лисиць»? Якщо передавач 

вміло замаскований, то його дуже важко виявити по «радіосліду», так само, як важко 

вистежити посліду справжню руду лисицю. А наших «лисиць» ми будемо маскувати як 

можна краще. Участь у змаганнях буде вимагати від вас значного розумового тренування.  

«Мисливець», який буде брати участь у грі, має володіти широким кругозором 

знань і навичок. Щоб отримати перемогу, він повинен проявити ряд цінних якостей:  

 знання основ роботи з мережею Інтернет;  

 вміння орієнтуватися на місцевості віртуальної мережі Інтернет;  

 мати фізичну витривалість, кмітливість, жвавість розуму, рішучість, швидкість 

реакції, наполегливість, завзятість, цілеспрямованість;  

 мати хорошу зорову та слухову пам'ять;  

 володіти винахідливістю в складних умовах і напруженій обстановці, здатністю до 

концентрації і розподілу уваги тощо.  
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Лисиця 1 
Існує усталена традиція готувати спортсмена до виступу за допомогою різних процедур 

розминки. У кожному виді спортивної діяльності існує свій комплекс вправ розминок і 

дій. Загальна характеристика впливу розминки на організм спортсмена виглядає, 

очевидно, так:  

 Пожвавлення нервових зв'язків і стереотипів м'язових рухів для підготовки 

спортсмена до конкретних дій і поведінки, очікуваним у змаганні;  

 М'язові скорочення відбуваються швидше й ефективніше;  

 Завдяки зменшенню в'язкості крові швидкість обміну речовин підвищується;  

 Нервові імпульси проводяться з більшою швидкістю.  

Крім цього правильно організована розминка може надавати сприятливий вплив на 

психічний настрій спортсмена.  

Отже, проводимо розминку, та на старт, увага, вперед...  

 

Завдання 1. Шукаємо вислів... 

Припускають, що в основі цього вислову античного автора лежить відома в 

Стародавньому Римі приказка. Воно стало популярним після того, як його повторили 

англійський філософ і французький письменник- просвітитель. Всі автори виходили з 

того, що наявність однієї компоненти висловлювання аж ніяк не гарантує наявність іншої. 

У недалекому минулому ця фраза відображала ідею фізичного виховання громадян однієї 

тоталітарної країни. Вона мала усічений вигляд і абсолютно протилежне трактування. 

Фізичному вихованню приділялася величезна увага з боку держави: будувалися відповідні 

споруди, створювалися спеціальні програми. Ступінь відповідності громадянина 

належному рівню фізичного розвитку сертифікувалася і відзначалася певними символами.  

 Процитуйте це висловлювання - 1 бал  

 Назвіть його античного автора - 1 бал  

 Назвіть англійського філософа і французького письменника-просвітителя, які 

повторили цей вислів - 2 бали  

 Наведіть усічений вид фрази - 1 бал  

 Поясніть обидві трактування цієї фрази - 1 бал  

 Надішліть приклади зображень цих символів і коротку розповідь про кожного з 

них (до 3 шт., З посиланнями) - до 3 балів  

Максимально за відповідь – 9 балів. 

 

Лисиця 2 
Отже, перша «лисиця» знайдена, і вже зявились лідери забігу. Але не засмучуйтесь, 

попереду ще багато кілометрів. Траса пошуку «лиcиць» може проходити по пересіченій 

місцевості з перепадом висот до 200 м, де є ліс, чагарник, яри, болота і струмки. На трасі 

спортсменам категорично забороняється надавати один одному допомогу у виявленні 

«лисиць» (а чи так у нашому квесті)? При виявленні «лисиці» мисливець повинен зробити 

відмітку в стартовому талоні. Треба зауважити, зараз все частіше і частіше вдаються до 

електронної позначки на «лисиць», що дає оперативність у підведенні результатів, повну 

інформацію про проходження дистанції спортсменом і т. д. Такими, що закінчили 

дистанцію, вважаються спортсмени, які виконали програму за контрольний час.  

 

Завдання 2. Шукаємо продукт... 

У найвідомішому відеосервісі є відеоролик про історію їжі, який триває більш як 

півгодини. Переглянувши ролик, ви дізнаєтесь: хто автор фрази «Ми живемо не для того, 

щоб їсти, а їмо для того, щоб жит»; що приніс Ною голуб у дзьобі; в якому вигляді 

з'явилася піца в 17 столітті. З перших букв слів-відповідей, додавши ще одну букву, ви 

складете назву продукту, зловживання яким вельми небезпечно. У деяких країнах Європи 

про його наявність в продукті харчування за законом необхідно повідомляти на етикетці. 
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З іншого боку, при нестачі цього харчового продукту в раціоні погіршується самопочуття 

людини. Видатні властивості цього продукту цінувалися у багатьох народів. Зокрема, до 

початку минулого століття в одній із країн він був основною грошовою одиницею, а в 

багатьох країнах існують його музеї. Один з так музеїв, розташований порівняно недалеко 

від Запоріжжя.  

Завдання: Знайдіть і надішліть нам  

 посилання на ролик - 1 бал  

 ім'я автора наведеної фрази - 1 бал  

 що, на думку авторів ролика, приніс Ною голуб у дзьобі - 1 бал  

 що являла собою піца в 17 столітті - 1 бал  

 назву харчового продукту - 1 бал  

 назву та зображення (як вкладений файл) прапора країни, в якій цей продукт був 

валютою до початку минулого століття - 1 бал  

 координати та назву згаданого музею (з посиланням на джерело) - 2 бали  

Максимально за відповідь - 8 балів 

 

Лисиця 3 
Наше полювання продовжується…  

А чи знаєте Ви, що режим роботи передавачів по трансляції своєї власної послідовності 

коду Морзе (moe, moi, mos, moh, mo5) – 1 хвилина передачі, 4 хвилини мовчання. Таким 

чином, послідовно за 5 хвилин в ефір виходять 5 «лисиць». Потім цей цикл повторюється. 

Позивні «лис» підібрані таким чином, щоб їх можна було розрізняти без знання коду 

Морзе. Номером «лисиці» відповідає кількість коротких посилок («точок») наприкінці 

переданого позивного сигналу.  

 

Завдання 3. Пробуємо творити... 

Як часто ми, ласуючи «вкуснятинку», насолоджуючись і смакуючи нею, вдихаючи дивний 

аромат, забуваємо прочитати на етикетці склад і подивитися, що ж насправді ми їмо. Чи 

буде воно після цього таким же смачним?  

Цим продуктом завалені багато полиць в супермаркетах. Його люблять і діти, і дорослі. 

Ця «гірка вода», від якої ми не можемо відмовитися, спочатку подавалася з червоним 

перцем чілі. Поступово вона стала абсолютно несхожою на саму себе. До складу цього 

продукту входить елемент, який в перекладі з грецького означає «яєчний жовток». Багато 

статей розкажуть про користь для людини цієї природної харчової добавки, але часто 

маленька приписка внизу каже «Вплив на організм людини повністю не встановлено». 

Всупереч наведеному перекладу цю добавку в сучасній харчовій промисловості 

добувають зовсім не з яйця. Плантації цієї рослини поширені по всьому світу, а в одній з 

азіатських країн ця культура відома більше 5 тисяч років.  

Пропонуємо вам також зайнятися творчістю і зробити демотиватор або мотиватор зі 

слоганом про цей елемент (не продукт). Але пам'ятайте: ми повинні вчити і вчитися не 

тільки читати склад продуктів, а й дотримуватися авторського права, тому демотиватор 

(мотиватор) повинен бути тільки вашим авторським продуктом.  

Завдання: Знайдіть і надішліть нам  

 назву продукту про який йде мова - 1 бал  

 назву елементу - 1 бал  

 назву класу, до якого належить ця харчова добавка - 1 бал  

 назву рослини, з якої добувається ця харчова добавка - 1 бал  

 Авторський демотиватор або мотиватор (як вкладений файл) - 3 бали  

Загалом за питання 7 балів 
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Лисиця 4 
«Полювання на лисиць» за кордоном відома під абревіатурою ARDF. Один з найбільш 

захоплюючих видів радіоспорту, що зародився в Данії та Англії відразу після Другої 

світової війни. В даний час правила проведення змагань встановлюються Міжнародним 

радіоаматорського союзом.У СРСР, як і інших соціалістичних країнах, даний вид спорту 

на державному рівні організаціями ДОСААФ, входив до програми підвищення 

обороноздатності країни,був щиро популярний серед школярів і студентів. Зниження 

інвестицій в оборону призвело до закриття спортивних секцій з «Полювання на лисиць». 

Зараз найбільш відомими міжнародними подіями є чемпіонати, що проводяться IARU, на 

національному, регіональному та світовому рівнях. Лідерами вважаються такі країни, як 

Чехія, Росія, Україна, Німеччина, Угорщина, Англія, Японія, Китай та ін.  

 

Завдання 4. Робимо пам'ятку... 

Даному спортивному заходу довелося опинитися в числі язичницьких обрядів і потрапити 

в немилість деякого римського імператора. Після цього світ не бачив його довгі роки. 

Після свого повернення цей захід спочатку був аматорським. Нарівні відзначалися і 

спортсмени, і художники, і письменники, і скульптори, і музиканти, і архітектори, яким 

була близька тема спорту.  

Використовуючи віртуальну карту, вирушайте в подорож. Відвідайте столицю тієї країни, 

яка один раз приймала цей захід двічі на рік, а в наступний – тільки одного разу. 

Прогуляйтеся по вуличках і знайдіть будівлю, яка була відкрита 1 серпня 1936.  

Згадайте, яка трагедія сталася тоді, коли захід проводився в іншому місті цієї країни. 

Знайдіть меморіал, присвячений цій події. Наведіть пам'ятку, що містить правила, яких 

треба дотримуватися, якщо ви опинилися в умовах, подібних такій події, особливо якщо 

воно стало масовим.  

Завдання: 
 Назвіть захід, про який йдеться мова – 0.5 бали 

 Назвіть імператора, якому цей захід впав в немилість - 0.5 бали 

 Назвіть столицю, по якій ми покликали вас прогулятися - 0.5 бали 

 Назвіть будівлю і надішліть його фотографію (як вкладений файл) - 1.5 бали 

 Назвіть трагічну подію, місце і дату – 3 бали 

 Надішліть зображення меморіалу (як вкладений файл) і коротку розповідь про 

нього (з посиланням на джерело)- 2 бали 

 Надішліть належно оформлену пам'ятку (1 аркуш формату А4, документ DOC або 

DOCX, з наведеними посиланнями на джерела) - 2 бали 

Всього за питання 10 балів 

 

Лисиця 5 
Завдання 5. Павучок... 

Ідея цієї гри народилася в Одесі ще в 1980 р., назва - трохи пізніше в Дніпропетровську, 

перші правила були зареєстровані в 1988р., а реалізувати їх вдалося в 1990 р.  

Загадкове життя деякої речовини, яка відповідає першій частині назвою гри – це 

величезна біла пляма на карті людських знань. Як це влаштовано і як працює? – з 

виникнення на блакитній планеті і закінчуючи зв'язками з тонким світом Всесвіту, що 

безпосередньо впливають на глибини підсвідомості людини.  

До цієї речовині особливо шанобливо ставився один відомий віртуальний герой, 

представник захоплюючої професії. Серед його не менш відомих «колег по цеху» був 

деякий чудовий спортсмен, який прославився завдяки методу роботи з ним.  

Згідно з принципами, які природні для цієї речовини, будуються якісь «павучки». Вони 

засновані на асоціаціях; задіюють ієрархічне мислення; візуалізовані, доповнені кольором 

і картинками відповідно до асоціацій. Їх часто задіюють для полегшення сприйняття 

замість лінійної символьної інформації у вигляді текстів, списків і таблиць.  
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Побудуйте «павучка» про спортивне змагання, де двоє учасників протидіють один 

одному, в одному з видів якого досяг успіху другий з віртуальних герой.  

Завдання: 
 Назвіть про яку гру згадується в питанні? Хто автор ідеї? - 2 бали  

 Назвіть про яку речовину йдеться? - 1 бал  

 Назвіть хто ці віртуальні герої і що вони говорили про згадану речовину? - 2 бали  

 Навіть про які "павучки" йде мова - 1 бал  

 Зробити (за допомогою сервісів Інтернет) та надіслати "павучка" про спортивне 

змагання (як вкладений файл) - 2 бали  

Максимально за завдання = 8 балів 

 

Лисиця 6 
Ми наблизилися до фінішу. Залишилось знайти останню лисицю. Для цього вам 

необхідно проявити не тільки кмітливість, але і швидкість мислення. У цьому завданні 

гравці, які найшвидше і найбільш правильно відповіли на завдання отримають бонусні 

бали:  

 перші 5 учасників = + 5 балів  

 наступні 5 учасників = +4 бали  

 наступні 5 учасників = +3 бали  

 наступні 5 учасників = +2 бали  

 наступні 5 учасників = +1 бал  

Нарахування бонусних балів відбуватиметься так:  

 Спочатку перевіряються всі відповіді, виставляються отримані бали  

 Потім розставляються бонусні бали: спочатку тим, хто набрав максимальну 

кількість балів за відповідь відповідно до їх витраченого часу, далі - тим, хто 

набрав дещо меншу кількість балів за відповідь і т.д.  

Ще раз звертаємо увагу: заохочуються найбільш правильні і при цьому найбільш швидкі 

відповіді!  

 
Рис.Т.1 Хмара слів до завдання 6 

 
Завдання 6. Шукаємо останню лисицю... 

Подивіться уважно на хмару слів (рис.Т.1). Ця картинка нагадує частину емблеми гри, у 

яку, в минулому столітті, грали члени організації, яка носила у своїй історії два імені. 

Правила цієї гри розробила сільська вчителька. Етапи та конкурси гри могли змінюватись 

(похідний і медичний етапи, тактичний етап та ін.) У учасників була певна мета, яку слід 

було досягти.  
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З ходом історії змінюються й ігри. Ця гра з'явилася на початку століття, її вважають 

аналогом згаданої гри, в неї можна грати як реально, так і віртуально. Її основна мета – 

знайти схованку.  

Пропонуємо вам дізнатися більше про сучасну гру і скласти інформаційний кросворд.  

Завдання: 
 Назвіть дві повні назви організації, представники якої грали в гру в минулому 

столітті - 2 бали  

 Назвіть гру минулого століття - 1 бал  

 Назвіть автора гри - 1 бал  

 Назвіть мету гри - 1 бал  

 Надішліть зображення однойменного з метою гри символу міста, в якому відбувся 

перший фінал цієї гри (як вкладений файл) - 1 бал  

 Назвіть сучасну гру - 1 бал  

 Побудуйте кросворд про сучасну гру (не менше 8 пунктів, привабливе оформлення, 

коректний зміст). Для онлайн-кросворду наведіть посилання, інакше - надішліть 

документ формату DOC або DOCX. Відповіді слід записати до сітки кросворду - 3 

бали  

Максимально за завдання 10 балів 

 

 
Рис.Т.2 Скриншот сторінки квесту на порталі ЗапоВікі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

ДОДАТОК У 

Всеукраїнський онлайн семінар «Впровадження квест-технології в 

освітній процес» 

 

 
Рис.У.1. Скриншот онлайн семінару 

 

 
Рис.У.2. Скриншот онлайн семінару 

 

Таблиця У.1 

План семінару 

13.10-02.11 теоретична частина: 

 

Секція 1. Що таке квест? 

Відповідальний: Васильєва Г. О. 

Тема виступу: Що таке веб-квест? Васильєва Г. О. 

Тема виступу: Що таке квест-технологія? Сокол І.М. 

Секція 2. Плюси та мінуси впровадження квестів в освітньому процесі 

Відповідальний: Погодаєва І.В. 

Тема виступу: Стоит ли внедрять веб-квест в учебный 

процесс? 

Погодаєва І.В. 
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Тема виступу: Плюси та мінуси впровадження квест-

технологій в освітній процес 

Бельська О.В. 

Тема виступу: Позитивні тенденції впровадження квест-

технологій в освітній процес 

Скригун О.А. 

Секція 3. Створення творчих пошукових завдань для квесту: проблеми та 

шляхи вирішення 

Відповідальний: Гутарук Н.В. 

Тема виступу: Створення творчих пошукових завдань 

для квесту 

Гутарук Н.В. 

Секція 4. Вибір платформи для проведення веб-квесту 

Відповідальний: Лук’яненко Ю.В. 

Тема виступу: Выбор платформы для проведения веб-

квеста 

Лук’яненко Ю.В. 

 

Таблиця У.2 

План семінару 

03.11-23.11 практична частина: 

 

Секція 1. Технологія підготовки та проведення квестів. 

Відповідальний: Скляренко О.О. 

Тема виступу: Технология создания и проведения 

квеста 

Скляренко О.О. 

Секція 2. Представлення досвіду впровадження квестів в освітньому 

процесі. Живі квести. 

Відповідальний: Аджимян О.Р. 

Тема виступу: Живые квесты Аджимян О.Р. 

Тема виступу: Пошуки скарбів для учнів або геокешінг Аджимян О.Р. 

Тема виступу: Квест-гра «Дорогою добра» Липа Т.Л. 

Тема виступу: Квест "Козацькі скарби" Марцих С.В., 

Моргун І.Г. 

Тема виступу: Впровадження квест-технології в 

освітній процес.  

Бонзарєва С.О. 

Секція 3. Представлення досвіду впровадження квестів в освітньому 

процесі. Веб-квести (змагання) 

Відповідальний: Калінінська О. А. 

Тема виступу: Веб-квести (змагання) Калінінська О. А. 

Тема виступу: З досвіду впровадження квест-

технологій у навчально-виховний процес 

Поляков В.С. 

Тема виступу: Впровадження веб-квестів в навчально-

виховний процес (з досвіду роботи). 

Касьянова О.Ю. 

Секція 4. Представлення досвіду впровадження квестів в освітньому 

процесі. Веб-квести (за методом проектів) 

http://www.fuzzygoing.info/2008/11/24/%d0%bf%d0%be%d1%88%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b1%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%b5/
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Відповідальний: Євлаш А.В. 

Тема виступу: Внедрение образовательного веб-квеста 

по методу проектов как один из эффективных 

новейших способов повышения мотивации учеников к 

обучению 

Євлаш А.В. 

Тема виступу:  Путівничок по квесту “Право на працю 

в Україні” 

Гушуляк С.В. 

Тема виступу: Квест з математики Нурлаєва С.Т. 

Секція 5. Використання сучасних Інтернет-сервісів при реалізації квесту. 

Відповідальний: Телятник К.В. 

Тема виступу: Використання сучасних Інтернет-

сервісів при реалізації квесту 

Телятник К.В. 

Секція 6. Приклади цікавих квестів 

Відповідальний: Тітова А.О. 

Тема виступу: Веб-квест "Тригонометрия" Тонких Ю.І. 

Тема виступу: Веб-квест як педагогічна технологія 

ресурсно-орієнтованого навчання іноземним мовам 
Ковальова Л.М.,  
Туревська Ю.В. 
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ДОДАТОК Х 

 

Сертифікати, надані розробкам навчальних квестів 
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ДОДАТОК Ц 
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