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Використання квесту, як засобу активізації, стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами активної гри, розвиває 

бажання вивчати історії рідного краю, міста, сприяє розвитку мислення, 

допомагає долати проблеми та труднощі. В розробці приведена методика 

організації та проведення різних видів квестів 

Рекомендації складаються з Вступу, викладання основного матеріалу, 

висновків та додатків, в яких приведено приклади різних за тематикою та 

проведенням квестів. 

Рекомендовано організаторам туристсько-краєзнавчої роботи в ЗЗСО, 

ЗПО.  
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ВСТУП 

Використання квесту, як засобу активізації, стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами активної гри, розвиває 

бажання вивчати історії рідного краю, міста, сприяє розвитку мислення, 

допомагає долати проблеми та труднощі, вчить застосовувати свої знання на 

практиці в нестандартних ситуаціях. 

Квест (від англ. quest – пошук, пошуки пригод) – аматорське спортивно-

інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь 

підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Спочатку назва 

«квест» (англ. quest) використовувалася в назві комп'ютерних ігор, 

розроблених компанією Sierra OnLine: King's Quest, Space Quest, Police Quest. 

Пізніше квестом почали називати активні екстремальні та інтелектуальні ігри. 

За джерелами Вікіпедії, квест це пошук, пошук щастя,  знаннь, істини – 

інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є 

послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань. В рекомендаціях 

пропонується одна з інтерактивних форм проведення квесту по вивченню 

історико-культурної спадщини міста на прикладі квесту «Стародавній 

Кам'янець розкриває таємниці» у формі онлайн [6]. 

Мета: сприяти формуванню духовних цінностей українського патріота: 

почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, 

його історії, гордості за минуле і сучасне рідного краю. 

Завдання:  

 активізувати бажання молоді до вивчення історичної, культурної 

спадщини Кам’янця-Подільського; 

 залучити молодь до участі в інтерактивній грі онлайн квест;. 

 сприяти розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, 

задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

 поліпшити зміст туристсько-краєзнавчої роботи в ЗЗСО міста. 



 

 

Даний сценарій розрахований на педагогів, які бажають організувати та 

провести захід у своєму місті, допоможе у визначені форм та методів 

проведення подібних заходів в сучасних умовах пандемії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Вчимо вихованців мислити логічно, розвиваємо інтерактивні здібності 

Розважальну гру на місцевості з елементами міського орієнтування, під 

час якої учасники вирішують неординарні інтелектуальні завдання, проводимо 

для ЗЗСО з 2010 року. Під час проведення, команди вирішують логічні 

завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути 

переміщення, шукаючи оригінальні рішення і підказки. Наразі така форма 

роботи є актуальною і добре сприймалась не тільки учнями і молоддю, а й 

дорослими (Додаток Д). 

В сучасних реаліях, під час карантинних обмежень постала необхідність 

переформувати гру у таку форму проведення, яка була б цікава здобувачам 

освіти і відповідала вимогам часу. Використання інноваційних технологій, 

методик навчання та виховання дозволяє систематизувати та вирішити 

поставлені задачі у дистанційній формі квесту, що сприяє різнобічному 

розвитку та зацікавленості учнів. Організація онлайн квесту складається з 

таких етапів [5], (Додаток А):  

 створити оргкомітет спільно з управлінням освіти і науки та 

позашкільним навчально-виховним об'єднанням, який буде безпосередньо 

займатися організацією і проведенням  

 розробити умови проведення та довести до відома учасників  

 команди обов’язково повинні подати заявку на участь  

 подача заявок здійснюється за півгодини до старту. В заявці вказується: 

прізвище, ім’я, рік народження кожного учасника та місце навчання. Заявка 

завіряється директором закладу  

 маршрут змагань розробляється в залежності від складу і віку учасників 

 В умовах проведення онлайн квесту необхідно зазначити: 

 місце проведення (під час карантину – територія навчального закладу) 

 вік учасників чи класи, які беруть участь, склад команди  

 дата та час проведення 

 умови проходження дистанції  



 

 

 спосіб отримання командою завдання 

 підведення підсумків. 

Цікаві завдання – основна вимога квесту. 

Завдання складається таким чином, щоб кожний об’єкт мав бальну оцінку, 

яка залежить від складності запитання. Об’єктів має бути багато, а 

контрольний час не великий для того, щоб за цей час не можливо було вгадати 

всі об’єкти. Тоді команди самостійно обирають питання в залежності від 

складності і таким чином набирають найбільшу суму балів. За однією з форм 

проведення заходу, команди ЗЗСО отримують завдання документообігом та 

відправляють фото – відповіді на електронні адреси суддів, які вказуються в 

умовах квесту (Додатки Б,В). За другою формою завдання формується, 

наприклад, на платформі Learningapps, та посилання входу відправляється 

документообігом в ЗЗСО [7]. 

Запитання квесту не повинні бути прямими, а зашифрованими. Можна 

використати тести, прості ребуси, фото-запитання, фото-порівняння, питання 

на застосування логіки та інше. Цікавим для школярів будуть завдання квесту 

сформовані за сюжетом, тобто у формі оповідання, фентезі чи казки, за 

логічною цепочкою, наприклад: вибрати та виконати тільки ті завдання, які 

пов'язані з окремими історичними подіями, періодами, особистостями міста та 

інше [1,2]. Варіантів завдань квесту може бути безліч (Додаток Г). Не завжди 

чіткі завдання оптимальні, наприклад: завдання з завідомою помилкою, 

розвивають дослідницькі навички учасників, різні, абсурдні, випадкові ідеї, на 

перший погляд, вказують на те, що думка кожного учасника враховується, 

навіть, якщо це однозначно помилка. Залучення всіх учасників команди до 

колективного обговорення та пошуку вирішення завдань згуртовують 

команду, роблять її колективом, який націлений на спільний результат, на 

застосування знань у новій ситуації. При виконання он лайн - квесту команди 

можуть користуватися різними засобами інформації (телефон, інтернет, 

місцеві жителі та інше). Список інформаційних ресурсів (на електронних чи 



 

 

паперових носіях), необхідних для підготовки до участі, може даватися учням 

в умовах проведення квесту [5]. 

Розробка критеріїв оцінювання залежить від типу навчальних завдань, 

які вирішуються під час квесту. Ці особливості суддівства визначаються 

умовами проведення квесту. Зазвичай переможцями стає та команда, яка вірно 

та швидше за інших виконала всі завдання та вклалася в контрольний час. 

Можливий варіант, що за контрольний час команда не найде всіх об’єктів, тоді 

переможцем буде команда, яка знайшла їх більше. Переможці 

нагороджуються грамотами, медалями та обов’язково повинні отримати приз, 

для цього варто залучити спонсорів.  

Таким чином, основна ідея квесту: розвиток навчально-пізнавальної 

активності в умовах, коли учень емоційно, психічно, розумово готовий до 

активного опрацювання навчального матеріалу буде досягнута. Активна 

участь у квесті дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності 

прийняття швидких рішень, виявляє приховані якості учнів, потенційних 

лідерів, інтелектуалів, учнів, які вміють прорахувати на декілька ходів вперед, 

розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із 

складної ситуації, знайти спільну мову з різними людьми, дозволяє учням 

краще вивчити історію міста. 

 

  



 

 

ВИСНОВКИ 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають 

основні напрями виховної роботи з молоддю. 

Відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепції національно-

патріотичного виховання одними з основних принципів є: 

- принцип національної спрямованості виховання, який передбачає 

формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого 

народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою 

національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу; 

- принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як 

культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури 

особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства [3,4]. 

Перевагами використання квесту є швидка актуалізація інформації, 

ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоціі, що психологічно зближує 

учнів, викликають масу позитивних емоцій, сприяють розвитку 

комунікабельності, розвивають ерудицію. Проведення такого інтерактивного 

заходу як онлайн квест допоможе органічному засвоєнню загальнолюдських 

та українських національних цінностей і буде запорукою ефективності 

виховного процесу.  



 

 

Додаток А  

Умови проведення online квесту 

«Кам'янець – острів скарбів» до Дня європейської спадщини 

2020-2021н.р. 

Мета та завдання: широке залучення учнівської молоді до вивчення історії 

рідного міста, активізація та поліпшення змісту туристсько-краєзнавчої 

роботи в навчальних закладах міста. 

Місце проведення: ЗЗСО 

Керівництво підготовкою та проведенням. здійснює міське управління 

освіти і науки та ПНВО.  

Учасники online квесту: збірні команди ЗЗСО. До змагань допускаються учні 

6-10 класів. Склад команди: 4 особи (незалежно від статі).  

Заявка: Подача заявок здійснюється за півгодини до старту документообігом 

в ПНВО. В заявці вказується: прізвище, ім’я, клас та рік народження кожного 

учасника. Заявка завіряється директором навчального закладу. 

 Дата проведення та початок online квесту: 24.09.2020р., 14 год.30 хв. 

Умови проходження онлайн квесту:  

1. Команди ЗЗСО отримують завдання online квесту документообігом та 

відправляють фото команди на електроні адреси вказані нижче.  

2. Час проведення online квесту: 1 година.  

3. Відповідями на запитання є вірні фото об'єктів. 

4. Результат команди оцінюється за найбільшою кількістью вірних фото 

5. Фініш команди ЗЗСО: отримання відповідей на електроні адреси суддів 

оргкомітету ПНВО:  kampod.nedrya@gmail.com , (СЗОШ № 1, ЗОШ № 2, 

НВК № 3, ЗОШ № 6, ЗОШ № 7, ЗОШ № 8) 

 steciukvad82@gmail.com ,  (СЗОШ № 5, , НВК № 9, ЗОШ № 10, ЗОШ № 11, 

ЗОШ № 12, НВК3 13) 

povarolga1988@gmail.com (НВК № 14, ЗОШ № 15, ЗОШ № 16 

6. Командам дозволяється користуватися усіма засобами інформації.  

Підведення підсумків. 

 Краще місце займає команда, яка набрала більшу суму балів. 

Команди, які перевищили контрольний час, отримують штраф за кожну 

перевищену хвилину. 

Оргкомітет змагань ПНВО 
Виконавець:Т. Недря  

mailto:kampod.nedrya@gmail.com
mailto:1988@gmail.com


 

 

Додаток Б 

Онлайн квест 2019 р. 

Спадщина давнього Кам'янця 

Навчальний заклад ____________________ 

Завдання: впізнати об'єкт за фрагментом та надати відповідь. 

1              

                                       2..                                             3 

                              

4.                                                               6                              5.                                                          

 

 

 

 

 

. 7.                                                           8.                                                                   
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   12.                                     13.      
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16                                                                          
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19                                

18.  
    

 

 

 

 

                                                                           Успіхів.!  
 

 

 

 
Онлайн квест  2019 р. Картка судді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Суддя: 

  

№ п/п Навчальний заклад Бали Примітки 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

Додаток В 
ОНЛАЙН КВЕСТ «СПАДЩИНА ДАВНЬОГО КАМ’ЯНЦЯ» 

2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

1. Фото місця події: «Під бій барабанів і крики натовпа                                5 балів 

На місці, яке називається лобним 

Виводять нещасних із темних підвалів. 

Їм голови стяне молодик в червонім.» 

 

2. Фото церкви, у якій молились «девотки».                                                  10 балів 

 

3. Фото споруди 18 ст де є дві скульптури Діви Марії.                                 10 балів 

 

4. Фото будинку де зберігся напис «куплений пастором Беатрисом та його дружиною у 

1479 році».                                                                                    15 балів 

 

5. Фото споруди біля якої у 18 ст. росли липи Хоцимирського?                  5 балів 

 

6. Надати фото місця події: 

«Старий ринок серед міста, тільки то плацу,  

Старий дім губернаторів, тільки і палацу».                                                     5 балів 

7. Фото  «вулиці-фортеці».                                                                                10 балів 

8. Фото пам'ятки де в 19 ст. дрескодом був кашкет, а в першій половині 20 ст. – «красний 

галстук».                                                                                             10 балів 

 

9. Оборонна споруда, пов'язана з ім'ям німецького графіка 16ст. Альбрехтом Дюрером.                                                                                                             

10 балів 

  

10. Найдешевший сучасний пам’ятник Кам’янця.                                          5 балів 

 

11. «Маленьким Вавелем» Подільського краю називають поляки  свою святиню в Кам’янці-

Подільським                                                                                       10 балів 

 

12. Фото фортифікаційної споруди, над порталом головного фасаду якої вирізьблено 

латинський напис: «NON INCAVA FUTURI" (Дбай про майбутнє).  

                                                                                                                              15 балів 

 

13. Фото барбакану Руської брами.                                                                   10 балів 

14. Фото будинку видатного кам’янчанина 19 ст., про якого казали:  

«Син цієї землі, минуле її любив, вивчав та узагальнював, а скарби її поважати вчив».                                                                                                                     

5 балів 

 

15. Куртина, надшанець, гласис фланговий, орільон – елементи фортифікаційної споруди, 

фото якої треба знайти.                                                                         10 балів 

 

16. В добу УНР в будівлі 19ст., фото якої треба надати, діяло Міністерство фінансів 

Директорії та друкували паперові гроші.                                                            5 балів 

  Сума балів:100 

  



 

 

Он лайн квест  2020 – 2021 н. р. Картка судді 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Команда бали:_____________   Місце_________________ 

 

 

 
              Суддя: 

  

№ п/п Навчальний заклад Бали Примітки 
1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

Додаток Г 

Онлайн квест- казка «Відгадай !»  

(червоним позначені тестові відповіді) 

Люди в Кам'янці жили нужденно, тому що татари, які захопили місто у 

1240    1250    1260 році, забирали у них все що вирощувалось та вироблялось.  

І ось у 1362   1372    1382 році мужні литовські князі  Коріатовичі  

Потоцькі  Володиєвські звільнили місто від жорстоких татар. На півострів   

острів  мис, де знаходився Кам'янець, їх привели великі тварини  лосі   олені   

корови. 

Стали князі володарювати та захищати і надали городянам великі права 

у 1373   1394   1354 році, які називаються московським   магдебурзьким   

місцевим правом. Відбудували князі з каменя дзвіницю   фортецю   пивницю  і 

стали благодійниками краю. 

 Але недовго так було. Могутній країні Московії  Волощині   Польщі 

сподобались землі  турецькі   молдавські    подільські і місто - каземат   

фортеця   гонверг   Кам'янець, захопили вогнем та мечем, підкорили місто у 

1424   1434   1443 році і правили 150   250   350 років. А Кам'янець тоді став 

столицею  Подільського   пашалика    району     губернаторства   воєводства. 

Ще багато ворогів було у міста, довго не належало місто своїм корінним 

мешканцям і тільки у 1981    1971   1991 році була проголошена незалежність. 

Україна, а з нею і місто Кам'янець-Подільський стали вільними та 

незалежними. 

 

Команда бали:________________________   Місце_________________  



 

 

Додаток Д 

Умови проведення «Футквест в Старому місті»  

2010 – 2011 н. р. 

1. Мета та завдання: широке залучення учнівської молоді до вивчення 

історії рідного міста, активізація та поліпшення змісту туристсько-краєзнавчої 

роботи в навчальних закладах міста. 

2. Місце проведення: історико-архітектурний заповідник 

«Кам’янець». Час та місце старту будуть повідомлені додатково. 

3. Керівництво підготовкою та проведенням. Підготовку 

«Футквесту» здійснює оргкомітет міського управління освіти і науки та 

Станція юних туристів. Безпосередньо проведення покладається на СЮТур. 

4. Учасники змагань. У Футквесті беруть участь збірні команди 

навчальних закладів міста. До змагань допускаються учні 9-11 класів. Склад 

команди: 4 особи та вчитель, який бере участь у змаганнях. 

5. Заявка. Подача заявок здійснюється за півгодини до старту. В 

заявці вказується: прізвище, ім’я, клас та рік народження кожного учасника. 

Заявка завіряється лікарем та директором навчального закладу. 

6. Умови проходження дистанції: 

- команди стартують одночасно; 

- команди на старті отримують маршрутний лист, в якому 

вказується порядок проходження маршруту; 

- рекомендуємо не порушувати зазначений порядок проходження 

маршруту; 

- в маршрутному листі пункти призначення зашифровано; 

- суддя в маршрутному листі команди робить відмітку; 

- командам дозволяється користуватися всіма засобами 

інформації; 

- загальний час на виконання завдань: 2 години. 

Підведення підсумків. Перше місце займає команда, яка найшвидше 

виконала всі завдання. Результат команди визначається за кількістю 

виконаних завдань. Призові місця нагороджуються грамотами та дипломами.  
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