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Освітня технологія Web-квест

 Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій,

фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, це професія

вчителя. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до

застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися,

бути у постійному творчому пошуку. Ці якості і формуються у

щоденній учительській праці.

 Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в

постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога

відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю,

вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних

знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної

компетентності.

 Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних

знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з

правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних

дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного

розвитку учня пропонують саме сучасні методики навчання і новітні

технічні здобутки. Широке й ефективне впровадження

інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє

підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є

важливою стадією процесу реформування традиційної системи

освіти в контексті глобалізації. Однією з таких методик, яка вчить

знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу,

систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика web-

квестів.

 Quest в перекладі з англійської мови - тривалий цілеспрямований

пошук, який може бути пов'язаний з пригодами або грою. Під

терміном веб-квест (від англійського web+quest, пошук в павутині)

розуміють процес пошуку інформації на визначену тему в

інформаційному просторі Word Wide Web (WWW).
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 Web-квест – це сучасна технологія, яка основана на проектному

методі навчання, що включає пошукову діяльність учнів з чіткими

вказівками вчителя із застосуванням нових інформаційно -

комунікаційних засобів.

 Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і

використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів —

необхідна умова успішного входження людини в інформаційне

суспільство. Саме тому навчання повинне забезпечити формування

умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її

результати. Крім того робота учнів в такому варіанті проектної

діяльності, як веб-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить

його живим і цікавим. Веб-квест є одним з популярних і сучасних

видів освітніх Інтернет-технологій.

 Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси

Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно

вирішувати цілий ряд компетентностей:

- використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для

пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у

вигляді комп’ютерних презентацій) ;

самонавчання;

- робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога,

взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;

- уміння знаходити декілька способів рішення проблемної ситуації,

визначити найбільш раціональний варіант .

 При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація

учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання

комп’ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого.

2



 Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже

учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію,

роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться

використовувати інформаційний простір мережі Інтернет

 Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання є те, що активними

співтворцями навчально-виховного процесу стають самі учні. Кожен з

них долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності. Учень і

вчитель стають рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчально-

виховного процесу. Під час такого спільного пошуку здійснюється обмін

думками, знаннями, способами діяльності, внаслідок чого відбувається

рефлексія, оцінювання здобутих результатів.

 Веб-квест — це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те

або інше навчальне завдання. Розробляються такі веб-квести для

максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних

рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему

проблему, тему, можуть бути і міжпредметними. Тематика веб-квестів

може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися

мірою складності. В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова

робота учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з

використанням інтернет-ресурсів, підготовлених учителем.

 Результати виконання веб-квесту, залежно від матеріалу, що вивчається,

можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп'ютерної

презентації, буклетів, публікації робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-

сайтів (локально або в Інтернеті).
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З історії виникнення.

 Веб-квест (webquest) в педагогіці — це проблемне завдання з

елементами рольової гри, для виконання якого використовуються

інформаційні ресурси Інтернету. Вперше модель web-

квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго

Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія

використовується як найбільш вдалий спосіб використання

Інтернету на уроках.

 Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати

інформацію, яку вони знаходять у мережі.

 Веб-квест - це технологія орієнтована на учнів, занурених у

процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення.

 Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише

добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а

також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними

завдання. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах (від

трьох до п’яти чоловік), розвиває навики командної гри та

лідерські якості.
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Види завдань для веб-квестів.

Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи

їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд 

практичних завдань: 

 учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання

навчального матеріалу вчителем; 

 створює можливість розвитку навичок спілкування Інтернету, тим

самим, реалізуючи основну функцію-комунікативну;

 веб-квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та 

оцінки; 

 учасник квесту отримує додаткову можливість професійної

 експертизи своїх творчих здібностей та вмінь; 

 учасник квесту вчиться використовувати інформаційний простір

мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності;  

 підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного 

боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній 

діяльності, з іншого. 

Розробник веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань

для веб-квестів: 

Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання

матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення

презентації, плаката, оповідання. 

Планування та проектування — розробка плану або проекту на 

основі заданих умов. 
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Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості. 

Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з

різних джерел:  створення книги кулінарних рецептів, 

віртуальної виставки, капсули часу,   капсули культури. 

Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення

п'єси, вірші, пісні, відеоролика.                                                                                            

Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.                                                                

Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі

суперечливих фактів. 

Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій

проблемі. 

Оцінка — обґрунтування певної точки зору. 

Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації                                                                                          

(розподіл думок і фактів).                                                                                                   

Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально 

налаштованих осіб.                                                                                                           

Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів,                                                                                

фактів на основі унікальних он-лайн джерел. 
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Типи веб-квестів

 Розрізняють два типи веб-квестів: 

 для короткочасної та тривалої роботи.

 Мета короткочасного веб-квесту — поглиблення знань і
їх інтеграція і розрахований він на один-три заняття.

 Довготривалий веб-квест спрямований на поглиблення і
перетворення знань учнів та

 розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або
навчальний рік).

 Веб-квести найкраще підходять для роботи в мінігрупах,
однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих
учнів.

 Важливою умовою успішної роботи в проектній технології
квест-уроку є наявність комп'ютерного обладнання з
підключенням

 інтернет-послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів,
що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з
навчальними

 матеріалами.
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Структурні компоненти веб-квесту.

 Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій

квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.

 Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко

визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад,

задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана

проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна

бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на

переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної

інформації).

 Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на

компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді,

посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі),

необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути

анотований.

 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному

учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).

 Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії

оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в

веб-квесті.

 Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану

інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних

питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних

з визначенням часових рамок, загальною концепцією,

рекомендаціями по використанню електронних джерел,

виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)

 Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий

учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді

корисно включити на закінчення риторичні запитання, що

стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в

подальшому.
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Структурні компоненти веб-квесту.

 Будь-який веб-квест повинен включати в себе наступні структурні

компоненти:

 Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту,

попередній план роботи, огляд усього квесту.

 Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко

визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад,

задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана

проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна

бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на

переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної

інформації).

 Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на

компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді,

посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі),

необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути

анотований.

 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному

учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).

 Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії

оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в

веб-квесті.

 Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану

інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних

питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних

з визначенням часових рамок, загальною концепцією,

рекомендаціями по використанню електронних джерел,

виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)

 Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий

учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді

корисно включити на закінчення риторичні запитання, що

стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в

подальшому.
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Етапи роботи над веб-квестом.

 Початковий етап (командний). На цьому етапі учні знайомляться з

основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних

проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі

члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з

комп'ютерними програмами.

 Рольовий етап. Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в

команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до

обраних ролей, виконують завдання. В процесі роботи над веб-квестом

відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з

комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить

підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються

матеріалами для досягнення спільної мети.

 Завдання. Цей етап, по-перше, включає в себе пошук інформації по

конкретній темі та розробка структури звіту (у вигляді веб-сайту, веб-

сторінки, презентації, буклету тощо). По-друге, це створення

матеріалів та доопрацювання матеріалів для звіту.

 Заключний етап. Команда працює спільно, під керівництвом вчителя,

відчуває свою відповідальність за результати дослідження. За

результатами дослідження проблеми формулюються висновки та

пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються

розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її

ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність,

структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до

вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В

оцінці результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом

обговорення або інтерактивного голосування.

 Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег дозволяє вчитися

бути коректними у висловлюванні зауважень, визначати найцікавіші

знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії

оцінювання.
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 На першому етапі вчитель проводить підготовчу роботу, знайомить

учнів із темою, формулює основну проблему.

 Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес

в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання

сформульовані так, щоб при відкритті сайту учень розумів принципи

для відбору матеріалу, виділення головного з усієї інформації, яку він

знаходить. Ця стадія веб-квесту має найбільший розвивальний

потенціал: при пошуку відповідей на поставлені питання

удосконалюється критичне мислення, уміння порівнювати і

аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно.

Певне керування процесом з боку вчителя може проводитися через

надання списку запитань, поширення прикладів, схем.

 Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого

відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота

передбачає відбір значимої інформації і представлення її у вигляді

слайд-шоу, буклету, анімації, постеру або фоторепортажу.

Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна провести у

вигляді конференції, щоб учні мали можливість продемонструвати

власний практичний доробок. Результати веб-квеста для звіту

можуть мати різноманітні форми: база даних; діалог, історія або

приклад для вивчення; он-лайн документ, який містить аналіз

неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає

користувачів додати власні коментарі або не погодитися з авторами;

проведення псевдо-інтерв’ю з експертом протягом заняття або

публікація його у мережі Інтернет. На цьому етапі розвиваються такі

риси особистості як відповідальність за виконану роботу,

самокритика, взаємопідтримка і уміння виступати перед аудиторією.

 Можна практикувати розміщення результатів роботи над веб-квестом

в мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах, таким чином досягаючи

трьох цілей: учні розуміють, що завдання є матеріальним і

високотехнологічним; вони отримують аудиторію, зацікавлену у

результатах їх праці; у них з’являється можливість зворотного зв'язку

з боку аудиторії.
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 Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-

квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів.

Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації,

оригінальністю, новаторством та інше), нею підсумовується досвід,

який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи за

допомогою технології веб-квест. В оцінці результатів беруть участь як

вчитель, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного

голосування. Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі

учні. Тут важливо в заключному етапі, коли робиться публічне

представлення виконаних робіт, організувати конструктивне

обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег

дозволяє вчитися бути коректними у висловлюванні зауважень,

визначати найцікавіші знахідки у виконаних завданнях, формулювати

власні критерії оцінювання.

 Ключовим розділом будь-кого веб-квесту являється детальна шкала

критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють

самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і

учитель. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його

виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих

на тип проблемного завдання і форму представлення результату.
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Критерії оцінки робіт учнів 

Відмінно Добре Задовільно

Розуміння 

завдання й 

розкриття 

теми

Робота демонструє 

точне розуміння 

завдання; містить 

матеріали, які мають 

безпосереднє 

відношення до теми

Робота містить в собі 

матеріали, які мають 

безпосереднє 

відношення до теми, 

так й матеріали, які не 

мають прямого 

відношення до неї

Робота містить 

матеріали, які не 

мають 

безпосереднього 

відношення до 

теми

Джерельна 

база

Використано більше 

5-ти джерел 

інформації; джерела 

цитуються у 

відповідності із 

загальноприйнятими 

вимогами; всі 

використані джерела 

проаналізовано й 

оцінено

Використовується 

обмежена кількість 

джерел (не більше 5-

ти); не вся інформація 

взята із достовірних 

джерел; частина 

джерел не має прямого 

відношення до теми

Використовується 

одне джерело; не 

зроблено спробу 

оцінити й 

проаналізувати 

використану 

інформацію

Виконання 

завдання

Висновки повністю 

аргументовані. 

Повністю дана 

відповідь на 

поставлені питання

Висновки частково 

аргументовані. На 

частину питань не 

подається від-повідь

Випадкова 

підбірка матеріалу; 

інформація не 

точна; неповні 

відповіді на 

поставлені 

питання
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Форма 

роботи

Чітка і логічна 

структура 

представленої 

інформації; 

демонструється 

критичний аналіз й 

оцінювання 

опрацьованої 

інформації; 

визначено чітко 

позицію групи до 

розглядуваної 

проблеми; 

приваблива й 

оригінальна форма 

роботи

Інформацію 

структуровано не 

повністю;недостатньо 

чітко визначено 

позицію групи щодо 

розглядуваної 

проблеми; форма 

роботи вимагає 

незначних 

доопрацювань

Інформацію не 

структуровано; не 

дається відповіді 

на розглядувані 

питання; форма 

роботи 

неприваблива й 

вимагає значних 

доопрацювань

Творчий 

підхід

Запропоновано різні 

підходи до 

розв’язання 

поставленої 

проблеми. Робота 

відрізняється 

оригінальністю й 

яскравою 

індивідуальністю

Демонструється 

тільки одна точка зору 

на розв’язання 

проблеми; 

проводяться 

порівняння, з яких не 

зроблено висновків

Інформацію 

скопійовано з 

використаних 

джерел; відсутній 

критичний й 

творчий підхід до 

розв’язання 

проблеми; робота 

слабо пов’язана з 

темою веб-квеста

Робота групи Вся діяльність 

роботи рівномірно 

розподілена між 

усіма членами 

команди

Робота над матеріалом 

розподілена між 

більшістю членів 

команди

Роботу виконували 

декілька учнів 

команди
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 У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини
риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової
роботи.

 Якою ж є структура уроку веб-квесту? Початок уроку має основні,
характерне для інших уроків, елементи: організаційна частина,
мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.

 Викладення нового матеріалу відбувається за схемою: завдання -
питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання,
аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши
відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене
завдання, яке ставилось на початку.

 При підготовці та проведенні такого уроку важливо чітко усвідомити
роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити
їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.

 Учень повинен:

 сформулювати відомі умови завдання;

 визначити необхідні, але невідомі відомості; знайти їх;

 проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену
інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених
відомостей поле завдання втратило (чи придбало) проблемний
характер;

 узагальнити відшукану інформацію;

 оформити результати роботи.

 Вчитель:

 надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть
інтонацію, акценти пошуку;

 наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для
порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;

 розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;

 контролює процес пошуку.
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Рекомендації до проведення веб-квесту:

 визначте ключові слова для пошуку (чи слід їх змінювати на різних 

етапах розв’язання);

 знайдіть необхідну інформацію в мережі Інтернет;

 проаналізуйте й обговоріть знайдену інформацію;

 при необхідності – відкоригуйте ключові слова та повторіть пошук;

 сформулюйте висновок і обговоріть його (чи відповіли Ви на всі 

підпитання? Якщо ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки 

інформації).

 Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє 

підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.

 Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання  

Інтернета в навчальному процесі.

 Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

 Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, 

пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації 

здобувається через ресурси Інтернету.

 Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої вчитель 

удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї 

діяльності і визначає її час. Вчитель  перестає бути джерелом знань, 

але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації.

 Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної 

діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття 

знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх 

презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд 

переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний 

процес.
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Значення веб - квестів

Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і 

інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати 

цілий ряд практичних завдань:

 Учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання 

навчального матеріалу викладачем.

 Створює можливість розвитку навичок спілкування Інтернету, тим 

самим, реалізуючи основну функцію-комунікативну.

 Веб - квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та 

оцінки;

 Учасник квесту отримує додаткову можливість професійної експертизи 

своїх творчих здібностей та вмінь;

 Учасник квесту вчиться використовувати інформаційний простір мережі 

Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності;

 Підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і 

до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з 

іншого.

У процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд компетенцій:

 використання інформаційних технологій для вирішення професійних 

завдань;

 Самонавчання та самоорганізація;

 Навички командного рішення проблем;

 Вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації;

 Навички публічних виступів;

 Робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це того варте!

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не 

хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши 

вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія 

сучасного учителя.

 Найважливіша риса сучасного вчителя - уміння й бажання вчитись, не 

зупинятись на досягнутому,  завжди шукати новизну. Адже людина, яка 

цікавиться всім, що її оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить 

кожний урок цікавим і пізнавальним.  І це, мабуть, єдине, чим можна 

завоювати повагу та прихильність учнів та досягти головної мети своєї 

роботи – навчити.
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Петров, М. В. Моисеева, Е. С. Полат. М. : Гуманит. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2001, – С. 272. 

 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології 
навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, 
Т. Є. Рак. – Львів. Видавництво «СПОЛОМ», 2011, – С. 425. 

 4. Николаева Н. В. Образовательные веб-квесты как метод и 
средство развития навыков информационной деятельности
учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, №7. –
http: // vio.fio.ru_07. 

 5. Трайнев В. А. Новые информационные
коммуникационные технологии в образовании / В. А. 
Трайнев, В. И. Теплышев, И. В. Трайнев – М. : Изд. Дашков
и К, 2008, – С. 320.
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Практична частина.  Додатки.
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Практичні рекомендації по 

створенню та веденню 

власного блогу

Підготувала викладач предмету                                                                                    

“Інформаційні технології “ Бричко А.О.
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Створення та ведення 
власного блогу

Блоґ – це авторський твір, де автор висловлює власне ставлення і 

суб’єктивні думки з приводу. Мова ведеться від першої особи. 

.

Блоггер - людина, яка веде блог.

.

Блог – це ресурс/сайт/сторінка в мережі інтернет, де кожна людина 

представляє особисто себе, свої думки, інтереси, захоплення, знання 

чи будь що, що їй забагнеться. Блог являє собою особистий ресурс. 

Тому Ви і лише Ви  - хазяїн блогу, його змісту, регулярності оновлень 

та будь  - чого, що з ним пов’язане.
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Можливості блогу

Учасники можуть виконувати наступні дії:

Писати власні повідомлення

Читати повідомлення, опубліковані іншими авторами.

Коментувати повідомлення інших авторів.

Відповідати на коментарі.

Розрізняють блоги:

за тематикою:

персональні (особисті)

тематичні блоги

за типом змісту:

фотоблог

подкастинг- розміщуються аудіо та відео матеріали

відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли, 

вставлені в спеціальний програвач

моблог «мобільний блог» - оновлення інформації 

здійснюється віддалено з мобільного
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Де можна створити блог ?

1. http://www.livejournal.com/

(Живой Журнал)

2. http://wordpress.co.ua/

Блог на WordPress

3. http://www.blog2x2.ru/uk/

4. http://www.blox.ua/

5. http://blog.net.ua/

6. www.blogger.com

Блоггер від компанії Google

Щоб створити блог за допомогою програми Блоггер, треба  

створити власний аккаунт Гугл . 
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Потім  в адресній строчці ввести адресу: www.blogger.com, зайти у 

власний аккаунт,  де відкриється програма Блоггер
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ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»

Web -квест з предмету «Спеціальне малювання» 
“Розфарбуй своє життя !!!»

Тема програми: Основи кольороведення

Тема уроку: Техніка акварельного живопису. 
Колір в природі. Кольори контрасні і споріднені. 

Розробила:викладач предмету

«Спеціальне малювання»

Блідар Ірина Миколаївна

 11





2015 р.
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Веб-квест “Розфарбуй своє життя !!!»
Тема програми: Основи кольороведення

Тема уроку: Техніка акварельного живопису.  Колір в природі. Кольори

контрасні і споріднені. 

Мета уроку:

•навчальна: поглибити знання учнів про колір як головний засіб живопису;  

познайомити з впливом кольору на людину, кольоровим спектром; навчити 

знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі Інтернету.

•розвиваюча: розвивати кольоросприйняття, навички самостійної роботи,  

вміння аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки;  

розвивати  комп'ютерні навички учнів; заохочення учнів навчатися   незалежно 

від педагога;

•виховна: виховувати в учнів прагнення до успіху, вміння працювати в команді, 

потребу у творчості, удосконалення естетичного смаку.

•методична: використання освітньої технології Web-квест

як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ компетентностей учасників

навчального процесу.

Очікувані результати: після цього уроку ( веб-квесту) учні зможуть

приступити до виконання лабораторно-практичної роботи по змішуванню фарб 

контрасних та соріднених відтінків.

Тип уроку: урок  формування нових знань

Вид уроку: презентація, веб-квест

Форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах

Методи проведення уроку: презентація, опитування експертів, створення 

ситуації успіху 

Матеріально-технічне забезпечення уроку: 

•інтерактивна дошка Фліп-чарт;

•ПК – Ноутбук АCER 5720;

•проектор EPSON EUROPE;

•проекційний екран;

Дидактичне забезпечення уроку:  

•оцінювальні таблиці незалежних експертів (Додаток №2);

•учнівські РР–презентації (Додаток № 3-9);

•завдання для груп (Додаток №10);

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки:

•Перукарська справа: Тема 6 «Сучасна техніка фарбування волосся», тема 10

«Фарбування волосся»;

•Спеціальне малювання: Тема «Техніка акварельного живопису, тема 5 

«Живопис обємних предметів і простих натюрмортів»;

•Матеріалознавство: Тема 7 «Засоби за догляду за волоссям»; 29



•Виробниче навчання: Тема 6 «Фарбування волосся».

Список основної і додаткової літератури:

• В.Ф.Орлова , “Основи перукарської справи” , т. ІІ , 2005 р.

•Л.Г. Гутиря , “Сучасна перукарська справа” , 1997 р.

•Л.А. Василевська , “Спеціальне малювання” , 1989 р.

•Ф.М. Пармон , “Малюнок та графіка костюму” , 1987

•Полный курс рисунка и живописи.

• Методичні рекомендації «Загально-методичні підходи до оформлення та

ведення комплектів навчально-програмної документації, навчально-методичної

документації, майстра виробничого навчання ПТНЗ» » (Державний заклад

«Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у

Кіровоградській області», 2012 р.

•Виготський Л.С. Педагогічна психологія. – М.: Педагогіка, 1991.

•Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та

вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред.

В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005.

•Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М.

Матюх. – К.: Либідь, 2006.

•Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності //

Початкова школа. – 1995. – № 7.

•Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-

прінт, 2005.

•Назарець В.М. Зарубіжна література Підручник для 9 класу загальноосвітніх

навчальних закладів. - К.: Вежа, 2009.

•Ніколенко О.М., Столій І.Л. Зарубіжна література Підручник для 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ранок, 2009.

•Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

•Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003.

•Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред.

загальнопед. газ., 2004. (Б-ка "Шкільного світу").

•Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти. -К.:

Академія, 2003.

Інформаційні ресурси
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Використані джерела

•Виготський Л.С. Педагогічна психологія. – М Педагогіка, 1991.

•Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та 

вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. 

В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. 

•Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. 

– К.: Либідь, 2006.

•Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // 

Початкова школа. – 1995. – № 7. 

•Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 

2005. 

•Назарець В.М. Зарубіжна література Підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. - К.: Вежа, 2009.

•Ніколенко О.М., Столій І.Л. Зарубіжна література Підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ранок, 2009.

•Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

•Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. 

•Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2004. (Б-ка "Шкільного світу").

•Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти. -К.: 

Академія, 2003. 

Після проходження веб-квесту:

Учні повинні знати:

основи кольороведення, техніку акварельного живопису, закономірності колірного 

кола та спектра, порядок розташування кольорів у колірному колі, його умовний 

поділ на теплу та холодну частину, властивості кольру, контрасні та споріднені 

кольори.

Учні повинні вміти:

змішувати фарби контрасних та споріднених відтінків.

Тип веб-квесту: короткочасний.
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Хід веб-квесту

І. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів;    

- перевірка готовність учнів до уроку;

ІІ. Актуалізація знань:

• повідомлення теми програми і уроку;

• повідомлення цілей та задач уроку;

• мотивація навчальної діяльності учнів;

ІІ.Формування нових знань. Мотивація веб-квесту.

Формування нових знань:

• повідомлення нового навчального матеріалу за планом уроку; 

• закріплення знань учнів за кожним пунктом плану викладу навчального

матеріалу;

• опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;

• виявлення ступеня розуміння учнями вивчаємого матеріалу, уточнення

окремих висновків і положень;

- відповіді викладача на запитання учнів.

Мотивація веб-квесту.

В ході роботи над даним веб-квестом ми більше дізнаємося про колір як 

головний засіб живопису, познайомимось з впливом кольору на людину та 

кольоровим спектром, будемо розвивати кольоросприйняття, свій естетичний 

смак, уяву, фантазію по втіленню кольору в своїй обраній професії, адже 

мистецтво - невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та 

реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше викласти у 

творчості, ніж виразити у словесній формі. 

Все життя нас супроводжує колір. Ще в утробі матері ми сприймаємо

червоно-рожеве свічення, в якому знаходимося. З самого народження кожного з

нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та 

психіку людини об'єктивний, безпосередній вплив, налаштовуючи його в унісон з

оточуючим світом.

Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та 

викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні

реакції, від припливу крові до почуття холоду.

Вплив кольору однаковий для всіх, незалежно від статусу, віку та рівня інтелекту. 

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. 

А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Надарма ми так намагаємось

хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому кольору. 

Також він дуже впливає на психіку людини, адже його люди навчилися

сприймати набагато раніше, ніж мову, наприклад. Знання кольорової дії

використовуються дизайнерами, а в давнину вплив кольору на психіку та , 

звичайно, на все життя, було 32



важливою частиною фен-шуй - науки про організацію навколишнього

середовища. Врешті-решт колір може видавати нас з головою. По тому, яким

кольорам ми надаємо перевагу, а які уникаємо, з якими кольорами асоціюємо

певні почуття, емоції, людей ми можемо багато сказати про нас самих. В

психології існує маса тестів, пов'язаних з .кольором, а також цілий напрям -

кольоротерапія.

Скажіть, будь ласка, чи потрібні нам різні кольори в житті, професії ?

Навіщо?

•перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних

структурних елементів уроку. Перевірка домашнього завдання:

1. Які вчені після Ньютона продовжували дослідження спектральних кольорів?

(В XX ст. Освальд Вірт запропонував «октавну» систему (ввів два зелених

кольори), в Англії в 1860 р. Максвелл запровадив адитивну систему (червоний,

зелений, жовтий), в 1951р. Енді Мюллер запропонував субтрактивну систему(

синьо-зелений, пурпурний, жовтий, синій).

2. Що таке колір і чим він характеризується? ( Колір - це якісна суб'єктивна

характеристика світла, яка відображає здатність людського зору розрізняти

частоту електромагнітних коливань у області видимого світла,

характеризується спектральним складом і яскравістю).

3. Який колір знаходиться в спектральному колі між жовтим та

голубим ( Зелений).

4. Що таке яскравість кольору? ( Однаково насичені відтінки, що відносяться

до одного й того ж спектру, можуть відрізнятися ступенем яскравості.

Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір наближається до чорного.

Будь-який колір при максимальному зниженні яскравості стає чорним).

5. Чим відрізняється насиченість кольору? (Два відтінки одного тону можуть

розрізнятися ступенем насиченості. Наприклад, при зменшеності гіасиченості

синій колір наближається до сірого).

6. Що таке світлота (ясність)? (Ступінь близькості кольору до білого називають

ясністю (або світлотою). Будь-який відтінок при максимальному збільшенні

стає білим).

7. Дайте визначення кольорового тону? (Будь-який хроматичний колір може

бути віднесений до певного спектрального кольору. Відтінки, що схожі з одним

і тим самим кольором спектру ( але розрізняються, наприклад,насиченістю і

яскравістю), належать до одного і того же тону. При зміні тону, наприклад,

синього кольору в зеленому напрямку спектру він змінюється на блакитний, а в

зворотньому - на фіолетовий).

8. За якими ознаками класифікуються кольори? (Хроматичні, ахроматичні,

первинні, вторинні, проміжні, комплементарні, теплі, холодні, основні; в

залежності від їх психологічного впливу на людину: стимулюючі,

дезінтегруючи, пастельні, статичні і т.д). 33



9 Який колір дає сполука хроматичних кольорів? (Чорний)

10. Дайте визначення живопису ( Живопис — зображення фарбами

(барвниками) на площині предметів та явищ реального світу, 

перетворених творчою уявою художника).

11. Який колір дає сполука хроматичних кольорів? (Чорний)

12. Дайте визначення живопису (Живопис - зображення фарбами (барвниками) на 

площині предметів та явищ реального світу, перетворених творчою уявою

художника).

13. Які кольори називаються теплими і холодними? (Теплі кольори включають себе 

кольори від фіолетових до жовтих, а холодні варіюються від жовто-зеленого до 

фіолетового).

14. Охарактеризуйте ахроматичні і хроматичні кольори?

(Ахроматичні кольори становлять групу кольорів, які відрізняються один від одного 

тільки світлотою. До ахроматичних відносяться білий, чорний і всі проміжні між

ними сірі кольори.

•пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці:

Вам необхідно виступити в одній із ролей:                                                                          

Роль 1. Художник.

Роль 2. Психолог-колорист.                                                                                                      

Роль 3. Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник) 

Завдання:

•Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, який колір

буде досліджувати ваша команда.

•Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»).

•Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання скористуйтеся

посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»).

•Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, який 

формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, створених у 

програмах PowerPoint , Prezi.

•Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому.

•Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу.

Кожна мінігрупа після проходження веб-квесту повинна відповісти на питання : 

Формування нових знань:

•повідомлення нового навчального матеріалу за планом уроку; 

•закріплення знань учнів за кожним пунктом плану викладу навчального матеріалу;

•опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;

•виявлення ступеня розуміння учнями вивчаємого матеріалу, уточнення окремих

висновків і положень;

- відповіді викладача на запитання учнів.
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2.1. Рольовий (індивідуальний). Організація роботи у веб-квесті. 

Створення міні-груп. Розподіл ролей.

Для проходження веб-квесту групу  необхідно розбити на  7  команд по 4 

чоловіка і вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди 

повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде 

необхідно виконати і підготувати звіт про виконану роботу у вказаному в 

завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками питань, в яких є 

перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. 

Завдання:

•Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, який

колір буде досліджувати ваша команда.

•Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»).

•Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання

скористуйтеся посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»).

•Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, який 

формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, створених у 

програмах PowerPoint , Prezi.

•Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому.

•Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу.

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-

квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу)

Пам’ятка для учасників веб-квесту

•Познайомтеся з темою і проблемою квесту.

•Виберіть одну із запропонованих ролей.

•Познайомтеся із завданнями своєї ролі.

•Вивчіть список ресурсів.

•Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.

•Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.

•Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, 

буклету чи в іншій запропонованій формі.

•Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.

•Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.

10. Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

Роль 1. Художник.

Завдання
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1.  Вам необхідно ознайомитись з поняттями про колір, його властивостями. 

Колірним спектром. Кольорами основними та допоміжними,  теплими і

холодними, близькими і контрастними, змішуванням кольорів. 

2. Підготуйте плакат (формат 1*1,  на якому замалюйте емблему та логотип 

команди, сформулюйте “кольорове” кредо,  слоган команди,  максимально 

представте обраний колір на папері ( в модних трендах, природі,  навколишньому 

середовищі ). 

Використовуйте для пошуку такі джерела:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80

https://www.google.com.ua/?

Форма звіту: плакат, презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 2. Психолог-колорист.

Завдання

Перед вами стоїть завдання по вивченню:                                                                                      

- сфери емоційно-естетичних властивостей кольорів; 

- впливу кольору на психофізичний стан людини (арт-терапії);

- гармонії кольору в навколишньому середовищі.;

- основної теорії кольорової гармонії.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://magiccolour.ho.ua/psyho.html

https://uk.wikipedia.org/wiki

Роль 3. Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник) 

Завдання

•Дослідіть модні тренди  в перукарській, манікюрній та візажній справі.

•Долучіться до звіту у вигляді слайдів, створених у програмах PowerPoint , Prezi.

•Створіть власну колекцію стилізованих зачісок (відповідно вибраного кольору)  та 

презентуйте її.

Ресурси для роботи:
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Критерії Бали (макс. 3 за кожний 

критерій) 

Творчий підхід до роботи, 

партнерська взаємодія 

3 

Оригінальність та логічність 

виступу 

3 

Якість оформлення презентації 

(дослідження кольору) 

3 

Практичне втілення кольору в 

життя, креативність (погляд 

перукаря) 

3 

Загальна кількість балів 12 

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

ІІІ. Заключний етап .Робота учасників веб-квесту над обраними 

завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

• Підведення підсумків:

•аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунення;

•повідомлення та обґрунтування оцінок;

•видача домашнього завдання.

3.2. Представлення результатів роботи.

Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

Оцінювання роботи команд експертами здійснюється за представленими нижче 

критеріями у 12-бальній шкалі).

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

ІV. Рефлексія.

1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань веб-квесту? 

2.Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив? 

3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань? 

4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли? 

5. Що нового я дізнався про проблеми? 

6. Чи можеш ти особисто щось зробити для вирішення проблеми? 

7. Чи буду я брати участь у таких заходах? Чому? 

8. Мої побажання. 

V.Домашнє завдання.

Підготуватися до виконання лабораторно-практичної роботи по змішуванню 

фарб контрасних та споріднених відтінків.
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Висновок: Отже, веб-квест — це формат уроку з орієнтацією на розвиток 

пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина 

інформації добувається через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює 

інформаційні технології на універсальний інструмент, здатний допомогти в 

рішенні найрізноманітніших проблем сучасної людини.                                                            

То ж скажіть мені, будь ласка, що  є головним виражальним  засобом  

живопису? (Колір)

У 1967 році І. Ньютон, відомий англійський вчений, експериментальним шляхом 

довів, що «білий колір є сукупністю простих кольорів». Він пропустив промінь 

сонця через призму та отримав пучок кольорів, який отримав назву – кольоровий 

спектр. 

Щоб краще це зрозуміти, давайте переглянемо дослід. Зверніть увагу в якій 

послідовності розташовані кольори.

•Яким кольором розпочинається і яким закінчується колірний спектр?

(Червоним і фіолетовим)

А в малюванні користуються колірним колом.

Які основні кольори ви знаєте? (Червоний, синій, жовтий)
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•Які основні кольори ви знаєте? (Червоний, синій, жовтий) 

•Назвіть  кольори холодної гами (блакитний – фіолетовий).

•Назвіть кольори теплої гами (жовтий – червоний). 

•Як ви вважаєте, яка фарба з цих трьох головна? (Всі)

•Чи вистачить нам цих трьох кольорів, щоб світ став прекрасним?

•А які б ви добавили  ще кольори?

Як можна створити нові кольори?

І ряд – Як отримати зелений? (синій + жовтий);

ІІ ряд – помаранчевий? (жовтий + червоний);

ІІІ ряд – фіолетовий (синій + червоний).

•Як називаються кольори, які утворилися після змішування? (Змішані, похідні)

Автор: Блідар Ірина Миколаївна 

Посада: викладач предмету «Спеціальне малювання»
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Підготувала: викладач вищої категорії                                  
предмету “ Спеціальне малювання ”                                            
Блідар І.М.

ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»

web - kwest 2015. blog spot. com

Ласкаво просимо, шановні учні груп перукарів!

В ході роботи над даним веб-квестом ми більше дізнаємося 

про колір як головний засіб живопису, познайомимось з впливом 

кольору на людину та кольоровим спектром, будемо розвивати 

кольоросприйняття, свій естетичний смак, уяву, фантазію по 

втіленню кольору в своїй обраній професії, адже мистецтво -

невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ

фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття

та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній

формі. 

«Наше призначення в цьому світі –

вчитися заради відкриття нових

неосяжних світів. Непізнані світи

незліченні, і всі вони тут, перед нами. 

Ми ще тільки на самому початку 

шляху». 

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

«Потрібно допомагати людям 
ефективно вчитися, замість того 
щоб передавати їм непотрібні 
знання».
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Все життя нас супроводжує колір. Ще в утробі матері ми сприймаємо червоно-

рожеве свічення, в якому знаходимося. З самого народження кожного з нас оточують 

кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини 

об'єктивний, безпосередній вплив, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом.

Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та 

викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, 

від припливу крові до почуття холоду.

Вплив кольору однаковий для всіх, незалежно від статусу, віку та рівня інтелекту. 

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил 

надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Надарма ми так намагаємось хоча б не на 

довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому кольору.

Також він дуже впливає на психіку людини, адже його люди навчилися сприймати 

набагато раніше, ніж мову, наприклад. Знання кольорової дії використовуються 

дизайнерами, а в давнину вплив кольору на психіку та , звичайно, на все життя, було 

важливою частиною фен-шуй - науки про організацію навколишнього середовища.

Врешті-решт колір може видавати нас з головою. По тому, яким кольорам ми надаємо 

перевагу, а які уникаємо, з якими кольорами асоціюємо певні почуття, емоції, людей 

ми можемо багато сказати про нас самих. В психології існує маса тестів, пов'язаних з 

.кольором, а також цілий напрям - кольоротерапія.

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

Вступ.

Якому кольору надати перевагу?
В XVII столітті Ісаак Ньютон вперше заговорив про веселку, як 

про спектр “кольорових почуттів". Вчений стверджував, що колір - це 

субстанція, що змінюється подібно звуку, тому існують такі кольори, яких 

ми, люди, сприйняти нездібні. Сучасні вчені доводять, що наша колірна 

чутливість розвивається і з часом ми зможемо бачити такі кольори, які 

абсолютно недоступні зараз.

Колір має хвильову енергетичну природу. А значить - ми відчуваємо його, 

найчастіше - це відбувається несвідомо. На наш мозок щодня впливають 

енергії різних кольорів, які ми бачимо і відчуваємо - колір  одягу, волосся, 

зачіски, манікюру, макіяжу може вплинути на настрій, апетит, 

концентрацію і натхнення, колір краватки співрозмовника на ваше до 

нього ставлення, тощо. 

Так само ваша власна кольорова гама і ті кольори, які ви обираєте для 

свого одягу, волосся, манікюру та макіяжу впливають на оточуючих вас 

людей. А головне - на вас!                                                                                       

Долучись до дослідження обраного кольору і доведи всім оточуючим, що 

твій колір завжди в бренді!!!

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”
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Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Завдання:

1. Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, 

який колір буде досліджувати ваша команда.

2. Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»).

3. Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання

скористуйтеся посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»).

4. Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, 

який формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, 

створених у програмах PowerPoint , Prezi.

5. Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому.

6. Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу.

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Вам необхідно здійснювати протягом веб-квесту:

Художник.
1.  Вам необхідно ознайомитись з поняттями про колір, його властивостями. Колірним спектром. 

Кольорами основними та допоміжними,  теплими і холодними, близькими і контрастними, 

змішуванням кольорів. 

2. Підготуйте плакат (формат 1*1,  на якому замалюйте емблему та логотип команди, сформулюйте 

“кольорове” кредо,  слоган команди,  максимально представте обраний колір на папері ( в модних 

трендах, природі,  навколишньому середовищі ). 

Психолог-колорист.
1. Перед вами стоїть завдання по вивченню:                                                                                                                           

- сфери емоційно-естетичних властивостей кольорів; 

- впливу кольору на психофізичний стан людини (арт-терапії);

- гармонії кольору в навколишньому середовищі.;

- основної теорії кольорової гармонії.

Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник
1. Дослідіть модні тренди  в перукарській, манікюрній та візажній справі.

2. Долучіться до звіту у вигляді слайдів, створених у програмах PowerPoint , Prezi.

3. Створіть власну колекцію стилізованих зачісок (відповідно вибраного кольору)                                                 

та презентуйте її.
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Ресурси
Для художника

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80

https://www.google.com.ua/?

http://informatkwest.blogspot.com

http://informatkwest.blogspot.com

http://osvita.ua

Для психолога-колориста

http://magiccolour.ho.ua/psyho.html

https://uk.wikipedia.org/wiki

http://kvest-posibnyk.blogspot.com/

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/edu_technology/30734/

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/proftech/32834/

Для перукаря (візажиста-стиліста, манікюрника, педикюрника)

http://megasite.in.ua

http://cikave.org.ua/discovery

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/tehnologiya-veb-kvest-

kak-interaktivnaya

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/veb--kvest-yak-interaktivna-forma--roboti-pri-vikl.html

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

Оцінювання.

Оцінювання роботи команд експертами здійснюється за представленими нижче 

критеріями у 12-бальній шкалі)

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Команда “Червоних”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи, 

партнерська 

взаємодія

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

12

Команда “Помаранчевих”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи, 

партнерська 

взаємодія

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

9

Команда “Жовтих” Команда “Зелених”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

9

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

9

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”
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Веб-квест “Розфарбуй своє життя!”

Рефлексія

•1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань веб-квесту?

•2.Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив?

•3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань?

•4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли?

•5. Що нового я дізнався про проблеми?

•6. Чи можеш ти особисто щось зробити для вирішення проблеми?

•7. Чи буду я брати участь у таких заходах? Чому?

•8. Мої побажання.

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

10

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

10

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

12

Команда “Блакитних” Команда  “Синіх” Команда “Фіолетових”

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

44



 Web -квест з предмету «Спеціальне

малювання» “Розфарбуй своє життя !!!»

Учнівський веб-квест “Розмалюй своє життя !!!

Викладач  Блідар І.М., майстри виробничого навчання 
Калюжна Л.М.,  Дейнека М.А., Забабуріна О.В., Гергель
О.В., учні груп перукарів ПРВ-5, ПРМ-18, ПРП-19, ПР-20

Учнівський веб-квест “Розмалюй
своє життя !!!
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 Web -квест з предмету «Спеціальне

малювання» “Розфарбуй своє життя !!!»

Учнівський веб-квест “Розмалюй
своє життя !!!

Учнівський веб-квест “Розмалюй
своє життя !!!
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 Web -квест з предмету «Спеціальне

малювання» “Розфарбуй своє життя !!!»

Учнівський веб-квест “Розмалюй
своє життя !!!

Учнівський веб-квест “Розмалюй
своє життя !!!

Колір робить життя яскравим!!!
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Додаток 1

 Захист учнівської презентації 

команди “Блакитні”, гр. ПРМ-18

Блакитний колір

Блакитний колір – це символ божественності, 
чистоти і піднесеності, це символ небесної гладі. 
Символ обраності, благородства і аристократизму .
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•              рв — барва неба, одна з 

барв українського національного прапора, що єднає 

блакить неба з жовтиною достиглого збіжжя, на яке 

така багата українська земля.

Деякі впевнені, що блакитний в одязі є спортивним, однак це
тільки одна сторона медалі. Блакитний в силу своєї ніжності і
ліричності, часто стає улюбленцем молодих, романтично 
налаштованих, дівчат.



50

Люди з блакитними очима часто імпульсивні і практично завжди
діють по натхненню. Хоча іноді це оманлива характеристика. 

Людей з блакитними очима не так просто спонукати до емоцій. 

Якщо ви хочете
мотивувати
співробітників до 
ефективної роботи, 
пофарбуйте стіни офісу в 
блакитний. Це допоможе
не тільки продуктивно 
працювати персоналу, 
але й ефективніше
займатися важкоатлетам. 
Доведено, що в 
приміщеннях з
блакитними стінами, 
результати спортсменів
покращуються.



Блакитний колір тренд цього року…
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УЧНІВСЬКИЙ ВЕБ – КВЕСТ

«СУЧАСНИЙ ЯРМАРОК»

Розробила викладач:

О.О. Губрій

ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
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Веб – квест «Сучасний ярмарок»
Професія «Продавець продовольчих товарів»

Тема :              «Сучасний ярмарок». 

Мета уроку:       

Навчальна:  сформувати в учнів поняття про ярмарок, як сучасний вид 

торгівлі, ознайомити їх з історією  виникнення та організацією сучасного 

ярмарку; навчити грамотно рекламувати свій товар; навчити самостійно

опрацьовувати новий матеріал, використовуючи інтернет – ресурси

знаходити потрібну інформацію, аналізувати та робити висновки;

Розвиваюча: сприяти розвитку творчого підходу до самостійного рішення 

завдань, розвивати естетичний смак, культуру мови і логічне мислення;

Виховна: сприяти забезпеченню демократичного стилю спілкування, 

взаєморозуміння і співпраці, формуванню необхідних комунікативних 

якостей, пов'язаних з особливостями професії продавця; формувати активну 

соціальну позицію;

Методична: уроку є використання розвиваючих технологій і впровадження 

організації роботи учнів у малих групах.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації нових знань

Вид уроку: веб – квест, презентація

Форма проведення:  робота в групах

Методи проведення: частково-пошуковий, робота з веб – сайтом, 

презентації

Матерільно – технічне забезпечення уроку:  

•ПК – Ноутбук

•Проектор

•Проекційний екран

Дидактичне забезпечення:

Карти – путівники уроку

Учнівські  РР-презентації

Навчальні посібники:  

- І.В. Сирохман «Товарознавство продовольчих товарів», 

- Л.Д.Кришемінська «Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих 

товарів», 

- В.В.Апоній «Організація торгівлі»

Інтернет – ресурси:

http://yarmarok.in.ua 

http://wiki.ciit.zp.ua 

http://studopedia.org/9-26541.html 

http://pidruchniki.com 
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Предмет Тема

Організація та технологія торгівельних 

процесів

Види торгівлі

Дизайн в торгівлі Види реклами

Основи менеджменту і маркетингу Дослідження ринку

Товарознавство продовольчих товарів Асортимент товару

Структура заходу

Діяльність

Викладача Учнів

1. Організаційний момент Перевіряє присутність учнів.

Психологічно готує учнів до проведення 

заходу

Об’єднує учнів у  команди

Черговий 

доповідає про 

відсутніх учнів 

2.  Формулювання теми, 

мети і завдань уроку

Викладач озвучує Інтернет адресу сайту, на 

якому буде проходити веб – квест. На екрані 

з’являється тема, мета уроку і завдання. 

Викладач озвучує їх

Сприймають, 

осмислюють

3. Мотивація навчальної 

діяльності учнів

Що таке ярмарок?! Гадаю, що майже всі з 

вас, відвідували і безпосередньо приймали 

участь в ярмарках, з боку споживача. 

Раніше – це було свято! Свято праці і 

спілкування, продажу товарів і придбання 

гарного настрою, розпродажу одягу і щастя, 

де діяли постійні знижки цін на продукцію і 

посмішки.

В наш час поняття ярмарку звузилося до 

сухого визначення «ярмарок – це будь які 

торги», не обходиться без продажу товарів 

різного призначення, презентацій послуг та 

товарів, а також сувенірів та продукції 

народних майстрів.

Покупець через роздрібну торгівлю 

задовольняє свою потребу в товарі, і в цьому 

йому допомагають продавці. Але, щоб ваше 

підприємство реалізувало більше продукції і 

відповідно отримувало більше прибутку, 

продавець, який напряму спілкується з 

споживачем повинен вміти описати і 

прорекламувати свій товар.

Сприймають, 

осмислюють

ХІД УРОКУ

Міжпредметні  зв'язки 
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4.  Активізація 

розумової діяльності. 

Вчитель задає питання:

1. Чи знаєте ви, що означає 

ярмарок?

2. Чим, на вашу думку, ярмарок 

відрізняється від ринку?

Учні дають відповіді на 

питання

5. Робота з сайтом Вчитель демонструє сайт на якому 

розміщений веб – квест та пояснює 

учням етапи їх роботи над відповіддю 

– презентацією

(Додаток 1)

Слухають, сприймають, 

осмислюють, запитують, 

починають виконувати

6. Підбиття підсумків 

уроку 

Вчитель переглядає, коментує, 

аналізує та оцінює роботу учнів

(Додаток 2)

Демонструють створену 

їх командою  

презентацію - відповідь

7. Домашнє завдання Закінчити презентацію та 

роздрукувати її

№ 

з/

п 

Критерії оцінювання 

Максимальн

а кількість 

балів 

Набрані бали

1 Змістовність роботи 5

2 Грамотність оформлення 3

3 
Естетичність оформлення 

роботи 
2

4 Робота в групі 2

Загальна кількість балів 12

Команда___________________

Перевірив_________________

Викладач:            Губрій О.О.

Викладач:            Губрій О.О.

Додаток 2

Критерії оцінювання
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Додаток 1

Поетапні дії учнів при виконанні веб- квесту

1. Зайшовши в 

інтернет – браузер 

вводимо адресу 

сайту

1. Вам відкриється 

головна сторінка 

веб – квесту –

ознайомтесь з нею.

2. В лівому 

верхньому куті 

знаходиться 

кнопка МЕНЮ .  

1. Відкриваємо меню.
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1. Відкриваємо 

закладку 

ЗАВДАННЯ. 

Ознайомтесь з 

його змістом. 

Викладач ділить 

вас на команди та 

обирає капітана

1. Капітан роздає 

кожному члену 

своєї команди 

роль, отримавши 

яку ви 

відкриваєте 

закладку РОЛІ. 

Ознайомтесь зі 

своєю задачею

1. Перед 

виконанням 

завдання, 

ознайомтесь з 

критеріями його 

оцінювання

1. Кожен з учнів повинен виконати своє завдання використовуючи мережу 

Інтернет. Знайдену інформацію вивчаєте, визначаєте головне та 

оформлюєте відповідь у вигляді слайду РР. Яку потім передаєте капітану 

своєї команди для створення загальної презентації
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Підготувала викладач

Губрій О.О.

Хто з українців жодного разу не чув слова "ярмарок"? 
Невже є такі? Свято праці і спілкування, продажу товарів 
і придбання гарного настрою, розпродажу одягу і щастя, 
де діяли постійні знижки цін на продукцію і посмішки.

ОЙ, ЩО Ж ТО ЗА ШУМ

УЧИНИВСЯ

ТО ІЗ ЯРМАРКУ НАРОД

ПОВЕРНУВСЯ.

ТОЙ ВОЛИ СОБІ КУПИВ

ТА СПІДНИЧКУ,

ТЕПЕР ДОБРЕ І

ДРУЖИНІ Й ЧОЛОВІЧКУ”
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Вітаю Вас на VEB – квесті під назвою «Сучасний ярмарок».

Його метою є: закріпити ваші знання з предмету «Товарознавство продовольчих 

товарів», навчитися самостійно опрацьовувати новий матеріал, використовуючи 

інтернет – ресурси знаходити потрібну інформацію, аналізувати та робити 

висновки.

Завдання квесту:

- Поділіться на команди (не менше п’яти учасників в кожній).

- Оберіть капітана своєї команди.

- Обраний капітан, на свій розсуд, роздає кожному учаснику роль:

 Історик

 Товарознавець

 Маркетолог

 Продавець

- Отримавши роль ви вивчаєте поставленe перед вами задачу і самостійно її 

виконуєте (закладка «Ролі»).

- Свої результати оформлюєте у вигляді одного - двух слайдів Power Point.

- Коли всі учасники команди закінчать виконання завдання, свої результати (слайди) 

вони надають капітану, який компоную їх і створює загальну відповідь -

презентацію на квест.

- Перемогу отримує та команда, яка першою презентує загальну презентацію, 

зміст якої буде відповідати поставленим завданням!

КАПІТАН контролює роботу всієї команди, при            
необхідності корегує або допомагає.Створює
загальну відповідь – презентацію.

ІСТОРИК використовуючи інтернет ресурси, вивчає   
історію виникнення та розвитку ярмарку на 
Україні. Результат надає капітану.

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ описує порядок організації сучасного
ярмарку. Результат надає капітану.

МАРКЕТОЛОГ створює листівку запрошення на            
ярмарок. Результат надає капітану

ПРОДАВЕЦЬ(ці) ознайомлює споживача з асортимен-
том товару та використовуючи фотографії, картинк
и, інформацію про споживчі властивості рекламує то
вар споживачеві (вид продукту продавці обирають 
способом жеребкування). Результат надає капітану.
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Джерела пошуку

інформації

 http://yarmarok.in.ua

 http://wiki.ciit.zp.ua

 http://studopedia.org/9-26541.html

 http://pidruchniki.com

№ з/п Критерії оцінювання
Максимальна 

кількість балів
Набрані бали

1 Змістовність роботи 5

2 Грамотність оформлення 3

3 Естетичність оформлення роботи 2

4 Робота в групі 2

Загальна кількість балів 12

Критерії оцінювання відповідей - презентацій
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Тут відбувалися зустрічі, знайомства, 

запрошення на храмові свята або

родинні торжества
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КПЛСП
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К нам сюда скорее просим,

Подходи, честной народ.

Веселиться начинайте.

Всех нас ярмарка зовет!

Подходите, граждане,

Угодим каждому! 
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Історія ярмарку

З 16 ст. почали приїжджати в Україну купці з великих міст
Середньої і Західної Європи - доставляли вишукані прикраси, 
ювелірні вироби і предмети побуту, а купували шкіру, роги, 
вовну, зерно, сало, мед. І на українських землях почали виникати
малі ярмарки в середніх і великих містах. Тут продавали і 
купували худобу, одяг, взуття, хатні речі, продукти та інше. 
Найбагатшими були осінні торги, а також ярмарки перед 
великими святами. Німецькі, польські поселенці, вірмени і євреї, 
поряд із українськими міщанами, були активними в ярмарковій
діяльності.

В 17ст. вже кожному українському місту i містечку при заснуванні
надавалося право на один-три ярмарки на рік. Розвиток ярмарків
свідчить про відокремлення промислово-торговельної дiяльностi
від землеробства. З іншого боку, активна реміснича й 
торговельна дiяльнiсть, безсумнівно, сприяла розвитку
українських міст.

Щодо Лівобережної України, то дослідники нарахували сорок ярмарків, що діяли лише в 1665 р. Не 
зважаючи на часті збройні сутички, численні напади татарських орд на Лівобережну Україну, торгові
шляхи не заростали бур'янами, все більше населених пунктів охоплювалися ярмарковою торгівлею.

Павло Алепський, вражений великим розмахом торгiвлi в Україні в період визвольної війни 1648-1654 
рр., згадує базари в Золотоношi, Черкасах, Прилуках писав: "У країні козаків ярмарки бувають
безперервно з початку i до кінця року. В кожне свято відбувається ярмарок в тому чи іншому мiстi, як 
це було запроваджено за часів панування ляхiв .". Десятки населених пунктів називає він "торговими
містами".

Але справжній ярмарковий бум відбувався в Україні в 19 ст. Поширення набув чумацький промисел, 
народ почав активно заселяти степові українські землі. Чудовий опис великої селянської ярмарки на 
Катеринославщині залишив "останній козацький літописець" – Дмитро Яворницький. Судячи з цього
опису, керамічний горщик на ярмарку коштував 2-3 копійки, цеберко сушених груш 15 копійок (разом 
з відром), лопата 25 копійок, а за пару червонців можна було вдягнутися з голови до п'ят.

Більшість ярмарок в 19 ст. тривали лише 1 день, близько 1/3 — від 2 до 7 днів, а лише 3% тривали довше
(деякі цілий місяць). Загалом на території України, що входила до складу Російської імперії постійно
діяло 110 ярмарків, на яких продавали 47% усіх товарів.

З 1966 року ярмарки починають відроджуватись, і започатковує, відроджує ту давню традицію
Сорочинський ярмарок. На нього з'їжджалось багато представників різних організацій та 
підприємств – торгових та виробників не лише. Багато людей приїздило в Сорочинці щоб придбати
різноманітні, дефіцитні на той час, речі, товари. Їх не зупиняло навіть те, що ярмарковий майдан 
являв собою необладнане поле, без будь – яких умов ні для учасників ні для гостей.



Як організувати виставку-ярмарок.

Щоб організувати виставку- ярмарок, потрібно мати деякі грошові кошти. Вам знадобиться певна
сума на оренду приміщення або ділянки землі, а також на рекламу, без якої зібрати достатню
кількість учасників дуже складно. Але ці витрати можна мінімізувати, залучаючи до організації
державні структури.

Перед тим як почати організацію виставки-ярмарки, складіть план заходу. Він знадобиться вам для 
звернення за дозволом до властей і при пошуку спонсорів.

З планом і зразковим бюджетом вирушайте за дозволом на проведення заходу в управу цікавить
району. Напишіть листа на ім'я голови муніципалітету заздалегідь і чекайте запрошення. Зазвичай
схвалення видається без проблем. Влада зацікавлені в споживчих акціях, які привертають увагу
жителів. Особливо якщо вони приурочені до дня міста або округу.

Крім дозволу спробуйте добитися від властей підтримки. Чим вони можуть допомогти? По-перше, 
виділити безкоштовно приміщення або ділянка землі. Швидше за все, вони підуть на це, якщо на 
виставці-ярмарку буде запланована не просто продаж товарів, а конкурси та лотереї для 
відвідувачів. Крім того, управу можна зробити одним із спонсорів заходу, висловивши їм подяку в 
засобах масової інформації та на рекламних плакатах, підготовлених для ярмарки. По-друге, 
чиновники можуть призвати торгові точки до участі в акції. І владі навряд чи хтось відмовить.

Підготуйте рекламні матеріали - плакати, оголошення, листівки. Якщо виставка-ярмарок невелика, 
достатньо буде оповістити мешканців навколишніх будинків. Якщо планується масовий захід, 
доведеться витратитися на рекламу на телебаченні і радіо.

Додайте модулі, що запрошують до участі у виставці-ярмарку, в профільних виданнях. Робити це
потрібно мінімум за три місяці до події. Це дозволить всім компаніям, зацікавленим в участі, вчасно
зв'язатися з вами для обговорення деталей.

Особливу увагу приділіть організації відкриття виставки-ярмарки. Домовтеся з декораторами про 
прикрашання місця проведення. Запросіть аніматорів і промоутерів. Підготуйте конкурси для 
відвідувачів. Запросіть журналістів і відомих людей. Організуйте роботу так, щоб до моменту 
відкриття все експоненти були на місцях і готувалися приймати відвідувачів.
Секрет успішних продажів відомий всім. Чим більше говорять про товар, чим частіше він з'являється
в засобах масової інформації, тим більше споживачів зацікавиться його покупкою. Але є ще кілька
принципів, що дозволяють налагодити продажу .

Щоб налагодити продажу , товар потрібно якісно рекламувати. Реклама повинна бути націлена як на 
вже існуючу споживчу аудиторію - бонусні карти постійним клієнтам, vip - обслуговування і т.д., так і 
на залучення нових покупців - знижки на першу покупку, подарунки новим клієнтам і т.д.

Чим більше рекламних майданчиків буде задіяно, тим швидше споживачі придбають товар. До 
того ж, працюючи з рекламними агентствами, ви можете отримати хороші знижки при замовленні
відразу великої числа білбордів, теле і радіо роликів, модулів в популярних виданнях.
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Сік — рідкий продукт, одержаний із фруктів і овочів шляхом їх механічної обробки. Фруктовий
сік — сік, отриманий із доброякісних дозрілих, свіжих фруктів, не зброджений (проте здатний
до бродіння), призначений для безпосереднього вживання в їжу або для промислової
переробки.

Сік прямого віджиму — сік, що вироблений безпосередньо зі
свіжих або збережених свіжими фруктів і (або) овочів шляхом їх
механічної обробки;
Свіжовіджатий сік — сік прямого віджиму, що вироблений із
свіжих або збережених свіжими фруктів і (або) овочів у 
присутності споживачів і не піддавався консервації;
Відновлений сік — сік, що вироблений з концентрованого соку чи
соку прямого віджиму та питної води. Відновлений томатний сік
може бути зроблений також шляхом відновлення томатної пасти і 
(або) томатного пюре.

Кондитерські вироби — висококалорійні та легкі у засвоюванні харчові продукти із великим 
вмістом цукру, чи фруктози, що вживаються завдяки приємному смаку та запаху. Основними
продуктами для приготування солодощів служать тісто, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, 
желатин, сухофрукти та різноманітні ароматизатори.

Основні
кондитерські
вироби:

джем,
вафлі,
цукерки,
желе,
мармелад,
грильяж,
зефір,
крем, 

торт,
морозиво,
шоколад,
печиво,
булочки,
халва
вергун

Кондитерські вироби мають
багато вуглеводів та 
глюкози. Вуглеводи та 
глюкоза корисні для 
споживання. Глюкоза 
сприяє роботі мозку, 
особливо при навчанні дітей
та студентів. Проте при 
надмірному споживанні
кондитерських виробів
можуть виникнути такі
проблеми:
карієс,
надмірна вага,
залежність від вживання
кондитерських виробів.
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Висновки

Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і
інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно
вирішувати цілий ряд практичних завдань:

 Учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм
подання навчального матеріалу викладачем.

 Створює можливість розвитку навичок спілкування
Інтернету, тим самим, реалізуючи основну функцію-
комунікативну.

 Веб - квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу,
синтезу та оцінки;

 Учасник квесту отримує додаткову можливість професійної
експертизи своїх творчих здібностей та вмінь;

 Учасник квесту вчиться використовувати інформаційний
простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої
діяльності;

 Підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з
одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у
навчальній діяльності, з іншого.

У процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд
компетенцій:

 використання інформаційних технологій для вирішення
професійних завдань;

 Самонавчання та самоорганізація;
 Навички командного рішення проблем;
 Вміння знаходити кілька способів рішень проблемної

ситуації;
 Навички публічних виступів;
 Робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це

того варте!
Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає».
А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не
зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.
У цьому й полягає основна місія сучасного педагога.

 Найважливіша риса сучасного педагога - уміння й бажання
вчитись, не зупинятись на досягнутому, завжди шукати
новизну. Адже людина, яка цікавиться всім, що її оточує, не
подаватиме «суху теорію», а зробить кожний урок цікавим і
пізнавальним. І це, мабуть, єдине, чим можна завоювати
повагу та прихильність учнів та досягти головної мети своєї
роботи – навчити.
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