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ШКОЛИ 
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Широкий спектр ІКТ, доступних для сучасного вчителя, дозволяє йому 

реалізовувати нові підходи до викладання свого предмета. А вивчати фахові 

методики з використанням такої технології як веб-квести, дозволяє майбутнім 

вчителям початкової школи бути учасниками створення елементів заняття, 

осмислюючи їх зміст, та сприяє розвитку їх інтересу до навчальної дисципліни. 

Технологія веб-квест допомагає ефективно формувати такі компетентності в 

студентів: використання ІКТ для вирішення навчальних завдань (в т.ч. для пошуку 

необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерних 

презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо); самонавчання і самоорганізація; робота в 

команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто 

навички командного вирішення проблем; уміння знаходити декілька способів 

вирішення проблемної ситуації, обрання найбільш раціонального варіанта, 

обґрунтування свого вибору; навички публічних виступів [1]. 

Застосування вебквестів у професійній підготовці майбутніх фахівців 

досліджували І. Албегова, Р. Гуревич, М. Кадемія, І. Каньковський, А. Новікова, 
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І. Пєтухова, О. Федоров, Г. Шамотонова.  

Берні Додж (Bernie Dodge) та Том Марч (Tom March) є розробниками веб-

квесту та визначають такі види завдань для веб-квестів [2; 4]: переказ, планування 

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

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

журналістське розслідування, переконання, наукові дослідження. 

Веб-квести можуть охоплювати, як окрему проблему, навчальну дисципліну, 

тему, так і бути міжпредметними. 

Берні Додж (Bernie Dodge) визначив принципи, за якими здійснюється 

класифікація Веб-квесту [3]: за тривалістю виконання: короткострокові та 

довгострокові; за предметним змістом: монопроекти та міжпредметні веб-квести; 

за типом завдань, які виконують студенти. 

Основні типи веб-квестів: конструкторський; творчий; веб-квест з розв’язання 

спірних проблем; доказовий веб-квест; веб-квест із самопізнання; аналітичний веб-

квест; веб-квест для оцінювання; науковий веб-квест; інтернет-квест. 

Веб-квест поєднує в собі ідеї проєктного методу та ігрових технологій у 

середовищі WWW засобами Веб-технологій. Робота студентів за таким типом 

проєктної діяльності, як веб-квест, урізноманітнює освітній процес, робить його 

живим і цікавим. 

Важливою умовою успішної реалізації проєктної технології квест-заняття є 

наявність в аудиторії компʼютерного обладнання з доступом до мережі Інтернет. Не 

менш важливою умовою є наявність ПК в студентів вдома, що дозволяє їм 

продовжувати працювати з навчальними матеріалами за межами ЗВО.  

Добре структурований, цікаво оформлений сценарій Веб-квесту ініціює 

всебічний розгляд проблем, змушує студентів мислити, вимагає від учасника 

критичного мислення. Студенти, розподіляючи ролі в проєкті, оцінюють свої знання 

та можливості, з позиції максимально ефективного їх використання в спільній 
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діяльності, що, в кінцевому підсумку, дозволить прийти до позитивного вирішення 

поставленої проблеми. Безпосередня участь студентів у Веб-квесті, дозволяє 

активно використовувати наявну інформацію в мережі Інтернет та розширює сферу 

творчої діяльності, навчає проводити аналіз, критично мислити, опрацьовувати 

матеріал, запропонований викладачем або самостійно знайдений, розвиваючи 

інформаційну компетентність. 

Американські методисти виділяють п’ять основних типів Веб-завдань [3; 4]: 

Корисні посилання; «Мультимедійна чернетка» (колекція мультимедійних ресурсів); 

«Зразок постановки проблеми»; «Полювання за скарбами»; Веб-квест або Веб-

мандрівка. 

Процес створення веб-квесту вчителем є достатньо складним і потребує 

творчого підходу, а тому його не можна обмежити певними рамками. Проте 

виділимо етапи, які все ж таки доведеться пройти, щоб створити власний веб-квест: 

1. Вибір теми. 2. Створення завдань. 3. Створення систем оцінювання. 4. Підбір 

джерел інформації, які будуть використовувати учні для пошуку відповідей. 5. 

Створення Веб-квесту. 

Для впровадження веб-квестів у роботу майбутніх вчителів початкової школи 

є достатньо багато важливих причин. Це один із простих способів залучення 

Інтернету до освітнього процесу, що не потребує наявності особливих спеціальних 

знань як у викладача, так і в студентів. Веб-квест може виконуватись індивідуально 

кожним, але командна робота студентів під час виконання завдань веб-квесту є 

кращою, оскільки досягаються дві основні мети навчання – спілкування та обмін 

інформацією. Веб-квести розвивають у студентів критичне мислення, а також 

формують і удосконалюють уміння порівнювати, аналізувати, класифікувати, 

узагальнювати та систематизувати інформацію, мислити абстрактно. Веб-квест 

сприяє розвитку умінь студентів здійснювати пошук інформації, розвиває 

комп’ютерні навички, мотивує до самонавчання. Технологія веб-квест дозволяє 
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забезпечити реалізацію наступних принципів, таких як наочність, мультимедійність, 

модальність та інтерактивність навчання.  

Майбутні вчителі початкової школи, які вміють розробляти та 

використовуватимуть квести в навчальному процесі, матимуть можливість: 

поширювати свій педагогічний досвід, свою модель навчання, оскільки створений 

квест може бути використаний декілька разів; реалізовувати різні методи навчання 

одночасно для різних категорій учнів, реалізовуючи індивідуальний підхід; 

зменшити кількість матеріалу, що викладається за рахунок використання 

демонстраційного моделювання; узагальнювати та систематизувати отримані 

навички та уміння учнів, за допомогою веб-тренажерів; здійснювати постійний 

контроль за процесом засвоєння знань; мінімізувати рутинну роботу, звільнивши 

тим самим час для творчої та індивідуальної роботи з учнями; зробити 

ефективнішою самостійну роботу учнів. 
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