
Технології – це всього лише інструмент 

Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft. 

 

8 лютого 2022 року відбулося розширене засідання творчої групи «Сучасні 

освітні платформи та сервіси» з теми «Вебквест як технологія педагогічної 

взаємодії», на якому були присутні не лише учасники групи, а й інші викладачі 

коледжу. 

Засідання проходило дистанційно через додаток Google Meet освітньої 

платформи Google Workspace. 

   

На початку засідання керівник творчої групи Кириченко І.Л. акцентувала 

увагу колег на тому, що сучасний освітній процес у закладі освіти  має сприяти 

різнобічному розвитку майбутніх фахівців та їх професійних компетентностей, 

розвивати критичне і творче мислення особистості, активізувати пізнавальний 

інтерес до вивчення навчальних дисциплін, залучати до різних видів пошукової та 

дослідницької діяльності. І саме вебквест є однією з Інтернет-технологій, яка 

допоможе розв'язати  ці 

завдання. А в умовах 

дистанційного навчання вона 

буде ще більш актуальною. 

Кириченко І.Л. 

ознайомила учасників засідання 

з унікальним функціоналом на 

платформі «Всеосвіта», який 

дозволяє всім охочим 

створювати та проходити 

вебквести. Викладач поділилася покликанням на вебінар «Вебквести як сучасний 



і зручний інструмент для навчання», переглянувши який, кожен зможе дізнатися 

про алгоритм роботи з квестами на вищезазначеному ресурсі. Також Інна 

Леонідівна показала колегам зразок створеного нею вебквесту на платформі 

«Всеосвіта» для студентів 1 курсу. 

Досвідом проведення 

інтегрованого вебквесту, створеного  

на Google Sites для студентів 4 

курсу поділилася викладач 

педагогіки Дмитренко Н.І. Педагог 

показала як для створення завдань 

вебквесту можна використати 

напрацювання різних онлайн-

ресурсів, деякі сервіси Google 

(Forms, Jamboard), а також роботи студентів минулих років. 

Викладач  природничих 

дисциплін Меленець І.О. 

презентувала новий досвідом 

проведення вебквесту –

фотоквесту. Педагог 

запропонувала два способи 

покрокового алгоритму 

проведення такого виду квесту. 

Фотоквест є творчим завданням 

та вимагає від організаторів і 

учасників використання фото.  

Велике різноманіття онлайн-ресурсів для організації та проведення 

вебквестів запропонував викладач іноземної мови Самойленко Д.О. – Learnis, 

LearningApps, Wordwall, Kahoot!, Games. Незважаючи на те, що деякі з них є суто 

англомовними, інтерфейс кожного із середовищ буде інтуїтивно зрозумілим, 

цікавим та привабливим як для організатора вебквесту, так і для учасників, адже 

передбачає використання вправ, ігор, віртуальних кімнат. 



   

Вкотре чергове засідання творчої групи сприяло ознайомленню викладачів 

коледжу з різноманіттям дієвих інструментів і ресурсів, які допоможуть у 

створенні та проведенні вебквесту як однієї з перспективних і найбільш 

ефективних Інтернет-технологій. Вона орієнтована на студентів, занурених у 

навчальну діяльність, та дозволяє реалізувати новий спосіб взаємодії між 

учасниками освітнього процесу, сприяє формуванню критичного мислення, 

інформаційної компетентності, дослідницьких і пошукових навичок здобувачів 

освіти. 

 


