
МЕТОДИКА 
СТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

НАВЧАЛЬНИХ КВЕСТІВ

Квест… Квест?

Квест!



Перевірка зв'язку:

Напишіть в чат «+ +», якщо лектора видно та чутно.
Напишіть в чат «+ -», якщо лектора лише видно або лише чутно.
Напишіть в чат «- -», якщо немає ні зображення, ні звуку.

* Якщо трансляція не почалась, перезавантажте сторінку трансляції та натисніть
кнопку «Play» на екрані.



Про лекторку:

Наталія Борисенко

• викладачка української мови та літератури ДНЗ 
«РЦПО швейного виробництва та сфери послуг
Харківської області»

• голова МК суспільно-гуманітарного циклу
• голова МК, що впроваджує інноваційну діяльність
• вища кваліфікаційна категорія, викладач –

методист
• авторка сайту eof.in.ua

nata_bor@ua.fm



Про нас:

понад 120 000 вчителів вже зареєструвалось;
більше 40 000 підписників на сторінці у Facebook.

* кожен охочий може поділитися з колегами своїми напрацюваннями
та отримати електронний сертифікат про публікацію.

https://www.facebook.com/naurok.com.ua/


План вебінару:

1. Що таке «квест»? Типи квестів.

2. Урок-квест. Лайфхаки з підготовки.

3. Веб-квест як варіант дистанційного навчання.

4. Навчальні квести у позанавчальний час.

5. Рефлексія: «Навіщо?» і «Що потім?» (про партнерство, про довіру,
про результати та не тільки)…

6. Сюрприз-занурення для учасників вебінара.



ЩО ТАКЕ «КВЕСТ»?
ТИПИ КВЕСТІВ



Квест (від англ. quest - пошук, пошуки 

пригод) – аматорське спортивно-інтелектуальне 
змагання, основою якого є послідовне 
виконання заздалегідь підготовлених завдань 
командами або окремими гравцями.

Веб-квест – це сайт (або кілька) в 
Інтернеті, з  яким працюють учні, 
виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.



Класифікація квестів

за місцем 
проведення

За способом 
переміщення

нелінійний

за способом 
проходження

за типами 
завдань

пошуковий

інтелектуальний

лінійнийпішохідний

поза 
приміщенням

у приміщенні

комбінований

із застосуванням 
транспорту

ігровий

комбінований



ТЕРМІНОЛОГІЯ

учасник

організатор

команда

код

мапа

квест-точки

час проходження

капітанзавдання

сценарій

рейтинг

символ

пункт

предмет

персонаж



1.Чітке визначення теми, мети і завдань 
планованого заходу.
2.Реєстрація учасників і формування команд.
3.Розробка сценарію.
4.Створення маршрутних карт і дидактичного 
супроводу.
5.Чітке визначення критеріїв і 
підготовка нагород.
6.Вироблення загальної інструкції.
7.Проведення бесіди з ТБ.
8.Попереднє проходження маршруту 
викладачем і фіксація часу.
9.Формування команди помічників.
10.Проведення квесту.
11.Підсумки та рефлексія.

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ



ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ КВЕСТІВ

змагання

батлетап уроку

урок-квест

веб-квест

квести в позанавчальний час



УРОК-КВЕСТ.
ЛАЙФХАКИ 

З ПІДГОТОВКИ.





заповнюються 
лише 

прогалини

учні бачать усю 
схему уроку

моментальний 
підрахунок балів

командна робота 
– індивідуальний 

результат

самооцінювання



Урок-квест 

Починається

з квест-етапу уроку



3

РЕБУСИ



КУРЧА+РАВЛИК+КВІТКА+ЛОТО+СМАЙЛ = 

УРОК?!



КУРЧА+РАВЛИК+КВІТКА+ЛОТО+СМАЙЛ = УРОК?!



КУРЧА+РАВЛИК+КВІТКА+ЛОТО+СМАЙЛ = 

УРОК?!



ВЕБ-КВЕСТ ЯК ВАРІАНТ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ



WEB-КВЕСТ:

підготовчий етап

результати

опис

посилання

тема, проблема, завдання

вимоги до процесу виконання та 
обробки інформації

усі можливі ресурси мережі

осмислення, оформлення та 
презентація, самооцінка



НАВЧАЛЬНІ КВЕСТИ 
У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС

підготовка

нюанси

різновиди



БАТЛ



ПІДГОТОВКА



МАРШРУТ та ЗАВДАННЯ



http://eof.in.ua/

http://eof.in.ua/


ПРЕДМЕТИ



ПРОХОДЖЕННЯ



ПРОХОДЖЕННЯ



ПРОХОДЖЕННЯ



ПРИКЛАД

Завдання: Розшифруйте ребус; знайдіть те, що 
розшифрували; зробіть оригінальне фото, де видно як 
інакше можна використати це.



КВЕСТ 
під час 

ПРЕДМЕТНОГО ТИЖНЯ

залучення інших викладачів

підсумки в той же день

проводиться під час 
занять

команда – 3-5 учнів

кількість завдань 
(загадок)=кількість перерв

оптимальна стратегія можливість кількох спроб



МАРШРУТ





РЕФЛЕКСІЯ: 
«НАВІЩО?» І «ЩО ПОТІМ?» 

(ПРО ПАРТНЕРСТВО, ПРО 
ДОВІРУ, ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТА 

НЕ ТІЛЬКИ)… 



ТВОРЧІСТЬ і КРЕАТИВНІСТЬ





ПАРТНЕРСТВО



ПОЗИТИВНІ 
ЕМОЦІЇ та НАСТРІЙ



ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
КВЕСТІВ СПРИЯЄ:

розвиткові життєвих 
компетентностей 

підвищенню
успішності учнів

відчуттю партнерства 
в навчальному процесі

усвідомленню спільної мети та
спільних інтересів викладача й учнів

посиленню атмосфери
довіри



ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ

бажання вийти до дошки, висловити власну думку, 
працювати в команді, виступати публічно

2.Розширилось коло учнів, які проявляють бажання 
брати участь у підготовці та проведенні різноманітних 

навчальних та позанавчальних заходів 

1.Підвищилась зацікавленість учнів предметами 

3.У тих групах, від яких команди чи окремі учасники 
вже брали участь у квестах, підвищилась активність 

учнів на уроці 

висувають пропозиції, пропонують ідеї завдань, 
проявляють бажання бути учасниками або й стати 

лідерами команд

більше учнів стали готувати додаткову інформацію 
до уроків, ставити запитання поза межами теми 

тощо



СЮРПРИЗ - ЗАНУРЕННЯ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВЕБІНАРА



НАГОРОДА ПЕРЕМОЖЦЮ:
СОЛОДКИЙ ПРИЗ 

ТЕРМІН:
від сьогодні 

до 
15 серпня 2018 року

ПІДСУМКИ:
16-18 серпня 2018 року

ВЕБ-КВЕСТ
для учасників і учасниць вебінара



ВЕБ-КВЕСТ, який вам пропонується пройти, пошукового характеру і, у 
зв’язку із відпусткою педагогів, має  ігрове та відпочинкове значення ☺.

Разом із тим має на меті познайомити з процесом проходження квесту 
такого типу, дати уявлення про роботу із інформацією, її обробкою та 

оформленням результатів.

Усього вам пропонується: 7 квест-зупинок, з них 1-реєстрація, 2-6 –
завдання, 7-оформлення результатів пошуку.

Тема веб-квесту «Відпочиваємо навчаючись ☺»

ОПИС



Тема веб-квесту «Відпочиваємо навчаючись ☺»

Завдання № 1.

1) Перейдіть за посиланням і зареєструйтесь на сайті

(це важливо! тільки після реєстрації у вас буде можливість додавати 

коментарі).

2) Перейдіть на сторінку «Квест» і починайте виконувати 
завдання!

ЗАВДАННЯ

http://eof.in.ua/

http://eof.in.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

З радістю відповім на 

запитання! 



НА ЗВ’ЯЗКУ!

✓ викладачка української мови та літератури 
ДНЗ «РЦПО швейного виробництва та 
сфери послуг Харківської області»

nata_bor@ua.fm

БОРИСЕНКО 
НАТАЛІЯ

ВОЛОДИМИРІВНА

http://eof.in.ua/

http://eof.in.ua/


Публікуйте 10 авторських розробок в Бібліотеці «На Урок»

Та станьте учасником конкурсу «Вчительська десятка», що триватиме до 31. 07

https://naurok.com.ua/desyatka


Дякуємо за увагу!
Залишилися запитання? Надсилайте їх на email:webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?
Заповніть анкету!

Бажаєте взяти участь у конкурсі
«Вчительська десятка»? Вперед!

Не хочете пропустити вебінар?
Реєструйтеся завчасно!

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/desyatka
https://naurok.com.ua/webinars

