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In 1995 American scientists developed the first WebQuest. After that 
WebQuests spread around the world this technology came to Ukraine. For 
the short time the popularity among Ukrainian teachers increased, but not 
among all of them. We think this way of thinking should be changed and 
we'll tell you about WebQuest more.

У 1995 американські вчені створили перший «веб-квест». Після цього
веб-квести поширились по всьому світі і зараз ця технологія дійшла й до
України. За короткий час вони стали популярними серед українських
викладачів, але не серед усіх. Ми бажаємо змінити це і саме тому ми
вважаємо за потрібним розповісти детальніше про веб-квести.



• Технологія веб-квесту ще не зазнала

належної уваги та не була детально

досліджена серед українських студентів

і викладачів.

• Проаналізувати перспективи

впровадження та розвитку веб-квестів

в освітній процесі Економіко-

правничого коледжу.



• Опрацювання різних джерел інформації, 

які стосуються веб-квест технологій. Та

створення власного веб-квесту.

• Проведено соціологічне дослідження

що до актуальності впровадження

розвитку веб-квестів в освітній процесі

Економіко-правничого коледжу.



Що таке веб-квест?

 Квест (від англійської «quest» - пошук, шукати пригоди) -
аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, яке спрямоване на те, 
щоб зацікавити людей окремим сюжетом/проблемою. Основою
квесту є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань
командами або окремими гравцями.

 Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток
пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина
інформації здобувається через ресурси Інтернету.





Історія створення

У 1995 р. професори Bernie Dodge та Tom March з університету Сан-
Дієго створили перший веб-квест (WebQuest). І згодом веб-квести

поширилися по всьому світу. 



підвищити мотивацію до навчання

розширити світогляд учнів

розвинути творче і критичне мислення

надати розвиток індивідуального досвіду

сформувати навички пошукової та дослідницької діяльності

навчити користуватися важливими для навчання Інтернет-ресурсами

розвинути вміння знаходити кілька способів вирішень проблемної ситуації, 

визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір

дати учням стимул до самоосвіти



– одна з форм
дистанційного навчання

студентів



Рефлексія

Коментарі для викладача

Використані матеріали
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Оцінка

Порядок роботи і необхідні ресурси

Завдання

Вступ



 Знайомство
з темою

 Постановка
проблеми  Формулювання

проблемної
задачі

 Опис форми
подання
кінцевого
результату

 Опис
послідовності
дій і ресурсів, 
необхідних для
виконання
завдання

 Допоміжні
матеріали



 Короткий
опис того, 
чому зможуть
навчитися
учні, 
виконавши
даний веб-
квест

 Опис
критеріїв і
параметрів
оцінки
виконання
веб-квесту

 Посилання на
ресурси, що
використовува
лися для
створення
веб-квесту



 Методичні
рекомендації
для викладачів, 
які будуть
використовувати
веб-квест

 Звернення уваги
учня на
допущення ним
помилки та
неточності, іх
переосмислення



Переказ

Планування та
проектування Самопізнання Компіляція Творче завдання

Аналітична задача

Детектив, 
головоломка, 

таємнича історія
Досягнення
консенсусу

Журналістське
розслідування

ОцінкаПереконання

Наукові дослідження



Демонстрація розуміння
теми на основі подання
матеріалів з різних джерел
в новому форматі: створення
презентації, плаката, 
розповіді.

Розробка плану або
проекту на основі
заданих умов.

Будь-які аспекти
дослідження
особистості.

Трансформація формату
інформації, отриманої з
різних джерел: створення
книги кулінарних рецептів, 
віртуальної виставки, капсули
часу, капсули культури.

Творча робота в
певному жанрі -
створення п'єси, вірші, 
пісні, відеоролика.

Творча робота в
певному жанрі -
створення п'єси, вірші, 
пісні, відеоролика.



Висновки на
основі
суперечливих
фактів.

Вироблення
рішення по
гострій
проблемі.

Обґрунтування
певної точки
зору.

Об'єктивний
виклад
інформації
(поділ думок і
фактів).

Схиляння на свою сторону
опонентів або нейтрально
налаштованих осіб.

Вивчення різних
явищ, відкриттів, 
фактів на основі
унікальних
онлайн джерел.



Вибір теми

Вибір Інтернет-сервісу та дизайну

Підбір завдань, веб ресурсів, запланованих

результатів

Наповнення веб-квесту змістом



Переваги

Великий вибір готових веб-квестів

Великий вибір шаблонів для

створення

Студенти економлять час на

пошуку інформації

Недоліки

Відсутність доступу до Інтернету

Невисокий рівень комп’ютерних

вмінь

Викладачу потрібно багато часу

для створення веб-квесту



Wiki

Blogger

Wix.com

WordPress
Jimbo

UCOZ

Гугл-сайт

Moodle



https://docs.google.com/forms/d/1FHcK-
Rl63ZywnB7mqod8ly9c2qqJxgx985KSwIBPKxk/viewanalytics

https://docs.google.com/forms/d/143KSYazNy6iM5L1bipQGQh6cNX_0g-
yr3R3GQArZVME/viewanalytics

https://docs.google.com/forms/d/1FHcK-Rl63ZywnB7mqod8ly9c2qqJxgx985KSwIBPKxk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1FHcK-Rl63ZywnB7mqod8ly9c2qqJxgx985KSwIBPKxk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1FHcK-Rl63ZywnB7mqod8ly9c2qqJxgx985KSwIBPKxk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/143KSYazNy6iM5L1bipQGQh6cNX_0g-yr3R3GQArZVME/viewanalytics
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Висновок

Отже, як ми бачимо, веб-квест є не тільки «популярною
новинкою» та «цікавою розробкою», а й «актуальним
навчальним засобом», який допоможе викладачам

зацікавити студентів у навчанні. А самим студентам – знайти
щось цікаве, у цьому нудному та безкінечно довгому

навчальному процесі.



Електронні ресурси

http://eduscapes.com/tap/topic4.htm
http://leto-radyga.blogspot.com/p/blog-page_8933.html
http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf
https://sites.google.com/site/tkvgelearning/webservises/quest
http://tommarch.com/strategies/webquests/
http://technologysource.org/article/webquests/
http://webquest.sdsu.edu/focus/focus.pdf



