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Методичні рекомендації «Створення веб-квесту в додатку Google Blogger.
Майстер-клас» призначені для оволодіння знаннями та навичками технології
створення веб-квесту. Робота з веб-квестами підсилює мотивацію навчання,
сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння та навички здійснення
порівняння, аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів
розв’язку проблеми та завдання в цілому.
Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи
їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних
завдань.
Педагог діляться практичним досвідом проведення майстер-класу. Під
час підготовки та проведення майстер-класу використовувалась формула:
успішна технологія, компетентність, доступність для колег, інтерактивність.
Порадник призначений для підготовки веб-квестів на уроках фізики,
інформатики, математики, додаткових заняттях.
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Введення
Тема: «Створення веб-квесту в додатку Google Blogger. Майстер-клас».
Методичні рекомендації.
Автори: Лещинська О.В., вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії
керівник кафедри математики, фізики, інформатики;
Адреса: ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 імені Віктора Пастуха, м.Бердичів,
Житомирська обл.
Актуальність теми.
В новому законі України «Про освіту» зазначається, що "метою повної
загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності".[1]
Для досягнення цієї мети недостатньо лише отримати знання. Тому
вводиться поняття компетентностей, які мають формуватися в ході освітнього
процесу, серед яких виділяється компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання
впродовж життя; культурна компетентність.
Мета. З’ясувати можливості та продемонструвати на прикладах технологію
створення веб-квесту.
Завдання. Проаналізувати стан вивчення питання технології веб-квесту в
навчально-виховному процесі і експериментально перевірити можливості
створення і використання веб-квестів в додатку Google Blogger.
Об’єкт дослідження. Технологія веб-квест в школі.
Предмет дослідження. Способи створення веб-квесту в додатку Google
Blogger.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, основної частини, яка містить
чотири розділи, висновків та списку використаних джерел.
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Ведуча педагогічна ідея. Одним з найдоступніших і перевірених практикою
шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності
учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона
займає особливе місце на сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки
в процесі особистої самостійної навчальної діяльності. Одним із видів
організації самостійної роботи учня є веб-квест.
Технологія. Створення веб-квесту в додатку Google Blogger.
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«Людина освічена –
це та, яка знає,
де найти те, чого вона не знає»
Георг Зиммель
ВСТУП
В новому законі України «Про освіту» зазначається, що "метою повної
загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності".[1]
Для досягнення цієї мети недостатньо лише отримати знання. Тому
вводиться поняття компетентностей, які мають формуватися в ході освітнього
процесу, серед яких виділяється компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання
впродовж життя; культурна компетентність.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:
читання з розумінням,
уміння висловлювати власну думку усно і письмово,
критичне та системне мислення,
здатність логічно обґрунтовувати позицію,
творчість,
ініціативність,
вміння конструктивно керувати емоціями,
оцінювати ризики,
приймати рішення,
розв’язувати проблеми,
здатність співпрацювати з іншими людьми.
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Нині у навчальних закладах практично всі учні користуються сучасними
ІКТ, що спрощує для них процес пошуку інформації, обробки її та
представлення

в

різноманітних

презентаційних

формах.

Використання

комп’ютера як інструменту творчої діяльності сприяє досягненню таких цілей:
− підвищення мотивації до самоосвіти;
− формування нових компетенцій;
− реалізація креативного потенціалу;
− підвищення особистісної самооцінки;
− розвиток особистісних якостей.
Навчання повинно бути розвиваючим в плані розвитку самостійного
критичного та творчого мислення. З цією метою багато хто вчителів вже давно
використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі Інтернет. Але
наявність інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес
роботи над проектом, але і ускладнюють його. Однією з можливих рішень даної
проблеми є технологія веб-квест. [3]
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ВЕБ-КВЕСТУ НА УРОКАХ
Що таке веб-квест?
Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання, проект з
використанням інтернет-ресурсів.
Освітній веб-квест-сайт в Інтернет, присвячений певній темі і складається
з

кількох,

пов'язаних

єдиною

сюжетною

лінією

розділів,

насичених

посиланнями на інші ресурси Інтернет.
Даний вид діяльності був розроблений в 1995 році в державному
університеті Сан-Дієго (США) дослідниками Берні Додж і Томом Марч. [3]
Веб-квест - сценарій організації проектної діяльності учня з будь-якої
теми.
Що дає використання цієї технології?
Веб-квест сприяє:
1. Пошуку інформації в Інтернеті.
2. Розвитку мислення учнів на етапі аналізу, узагальнення та оцінки інформації.
3. Розвиток комп'ютерних навичок учнів і підвищення їх словесного запасу.
4. Розвитку самостійної роботи учня.
5. Розвитку дослідницьких та творчих здібностей учнях.
6. Підвищення особистої самооцінки.
Види веб-квестів
1. Короткочасні
Метою короткочасної роботи є поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані
на 1 - 3 заняття.
2. Довготривалі
Мета тривалої роботи: поглиблення і перетворення знань учнів.
Розраховані на тривалий термін. По завершенні роботи над довгостроковим
web-квестом, учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань,
уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити

8

завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим web-квестом може
тривати від одного тижня до місяця (максимум двох).
Для яких предметів вона підходить?
Перевага цієї технології в тому, що вона підходить до будь-якого
предмету, для організації урочної, індивідуальної, групової, позакласної
роботи.
Веб - квести краще підходять для роботи в міні - групах.Існують і веб квести для окремих учнів.
Веб - квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметним.
Дослідники відзначають, що в другому випадку дана робота ефективніша.
Які можливі 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.
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.
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Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі
унікальних он-лайн джерел.[4]
Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест - уроку є
присутність в аудиторії комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх
умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.
Етапи роботи над веб - квестом
1.Початковий етап (командний). Учні знайомляться з основними поняттями з
обраної теми, матеріалами. Розподіляються ролі в команді.Обговорюються
правила роботи в групі.
2. Рольовий етап. Індивідуальна робота кожного учня в команді на загальний
результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролями, виконують
завдання. Так як мета роботи не змагальна, то в процесі роботи над веб-квестом
відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними
програмами та в Інтернеті. Команда спільно підводить підсумки виконання
кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами.
3.Завдання:
1) пошук інформації по конкретній темі;
2) розробка структури презентації чи буклету;
3) створення матеріалів для презентації чи буклету;
4) доопрацювання матеріалів.
4. Заключний етап
Команда працює спільно, під керівництвом вчителя, відчуває свою
відповідальність

за

опубліковані

в

Інтернеті

результати

дослідження.

За результатами дослідження проблеми складаються висновки та пропозиції.
Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання,
достовірність використовуваної інформації, її відповідність до заданої теми,
критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність
позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм
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подання. В оцінюванні результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом
обговорення або інтерактивного голосування.
Розміщення веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію
учнів на досягнення найкращих навчальних результатів. [5]
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РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ GOOGLE-АКАУНТУ
Розглянемо створення веб-квесту з фізики «Оптичні явища» за допомогою
додатку GOOGLE BLOGGER.
Створення GOOGLE-акаунту

Рис.2.1. Стартова сторінка google.com.ua
Реєстрація власного акаунту
Для того, щоб мати повноцінний доступ до додатків Google, потрібно
створити свій акаунт (обліковий запис, в якому будуть зберігатися персональні
дані користувача).
Для цього потрібно:
1. Зайти на стартову сторінку https://www.google.com.ua (рис.1);
2. Натиснути кнопку Увійти;
3. Перейти за пунктом Інші варіанти – Створити акаунт;
4. Заповнити реєстраційну форму:
ім’я і прізвище;
при формуванні імені користувача можна використовувати лише літери
латинського алфавіту, цифри і крапки;
при формуванні пароля (не менше 8 символів) можна використовувати лише
літери латинського алфавіту цифри і крапки;
12

обов’язково звернути увагу на те, яка розкладку клавіатури (великі чи малі
літери) використовується;
необхідно пам’ятати, що пароль не повинен збігатися з Вашою датою
народження чи мобільним номером телефону;
відразу записати свій логін та пароль у свій блокнот.
після заповнення всіх інших полів потрібно натиснути на кнопку «Наступний
крок», далі підтвердити номер телефону через код, надісланий Вам через SMS (
або використати альтернативну адресу електронної пошти);
прочитати умови надання послуг;
на вказану електронну адресу має прийти лист. Для активації акаунту та
підтвердження електронної адреси потрібно перейти за гіперпосиланням.
Отже, особистий акаунт створено і підтверджено. [2]

рис.2.2 Вікно реєстрації GOOGLE.
Знаходячись у своєму акаунті, можна використовувати усі безкоштовні
додатки Google, серед яких:
Gmail (електронна пошта),
Google Диск (віртуальна флешка на 15 Гбайт),
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Google Сайти тощо.

Рис.2.3 Вікно входу в акаунт GOOGLE.
Для наступного входу у свій акаунт достатньо лише натиснути на кнопку
«Увійти», після чого ввести свою електронну пошту та пароль.
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РОЗДІЛ 3.СТВОРЕННЯ ВЕБ-КВЕСТУ НА БАЗІ ДОДАТКУ GOOGLE
BLOGGER.
Для того, щоб увійти в додаток Google Blogger, потрібно натиснути
квадратики у верхньому правому кутку

(Додатки) і вибрати Ще, потім

натиснути Blogger.
Крок 1. Введіть назву.

Рис.3.1. Вікно створення веб-квесту.
Назвіть ваш блог (веб-квест). Це може бути, наприклад, така назва —
«Оптичні явища». (Потім є можливість змінити назву веб-квесту).
Крок 2. Введіть адресу.
Адреса зазвичай вводиться на латиниці, наприклад optichni. Відразу можна
натиснути на посилання і перевірити доступність адреси (якщо така назва блогу
вже існує (створена іншими), змінити).
Адреса нашого веб-квесту: optichni.blogspot.com.
Важливо,

щоб

назва

була

пов’язана

з

темою,

змістом

веб-квесту.

Крок 3.Задайте макет.
Для оформлення блогу виберіть шаблон (макет) із запропонованих
макетів (його можна буде потім змінити), наприклад, Венеціанське вікно, та
натисніть Створити блог.
15

Рис 3.2 Вікно вибору макету.
У разі правильного виконання дій, на екрані з’явиться вікно додатку
Blogger.

рис. 3.3. Вікно додатку Blogger.
Блог створено і його відразу ж можна переглянути за допомогою опції
Переглянути блог.

16

РОЗДІЛ 4. НАПОВНЕННЯ СТОРІНОК ВЕБ-КВЕСТУ
Крок 1. Створення сторінки блогу
Структура веб-квесту «Оптичні явища» може виглядати так:
Етап
1.

Вступ

Зміст
Короткий опит теми веб-квесту для
зацікавлення учнів

2.

Мета

Формулювання проблеми, форми
представлення кінцевих результатів

3.

Правила

Опис послідовності дій

4.

Ролі

Розподіл ролей

5.

Джерела

Посилання на ресурси, список джерел і
літератури

6.

Критерії оцінювання

Параметри оцінки кінцевого
результату

7.

Результат

Форми представлення

8.

Підсумок

підсумовується досвід, який буде
отриманий учасниками під час
самостійної роботи над веб-квестом.

9.

Сторінка вчителя

Рекомендації з використання цього
веб-квесту

Тому потрібно створити такі сторінки:
1. Вступ.
2. Мета.
3. Правила.
4. Ролі.
5. Джерела.
6. Критерії оцінювання.
7. Результат.
8. Підсумок.
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9. Сторінка вчителя.

Рис.4.1 Сторінка веб-квесту в режимі редагування.
Для того, щоб створити

сторінку блогу, необхідно вибрати опцію

Сторінки, Нова сторінка. У вікні, що відкриється, заповнимо Заголовок
сторінки, наприклад Вступ, і натиснути Зберегти.
Аналогічно створітьінші сторінки веб-квесту «Оптичні явища».

Рис.4.2. Вікно додатку зі створеними сторінками веб-квесту.
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Крок 2. Налаштування списку сторінок.
Насамперед, потрібно зробити сторінки видимими. Для цього знайдіть
опцію Макет сторінки, далі Усі стовпці – Додати гаджет. Виберіть гаджет
Сторінки. Поставте галочки проти сторінок, які хочете зробити видимими і
відсортуйте список, перетягуючи потрібні елементи.

рис.4.3. Налаштування списку сторінок.
Крок 3. Наповнення сторінок.
Для наповнення сторінок буде використано попередньо підготовлений
матеріал. В папці Сторінки веб-квесту для кожної сторінки було створено файл
з інформацією в програмі Microsoft Office Word, підібрані ілюстрації.
.
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Рис.4.4. Вміст папки Сторінки веб-квесту.
Наприклад, для сторінки Вступ файл містить інформацію:
«Шановні друзі! Пропоную Вам здійснити захоплюючу подорож у дивовижний
світ світлових фізичних явищ. Подорожуючи Веб-квестом, Ви познайомитеся з
оптичними

явищами,

їх

законами

та

галузями

використання. Після

проходження Веб-квесту, Ви станете знавцями законів заломлення, відбивання
світла, лінзами і зможете використати набуті знання для розв’язання
різноманітних задач».
Файл для сторінки Правила містить такий текст:
«Правила.Для проходження веб-квесту клас ділиться на 3 команди і кожна
команда має обрати собі підходящу роль. Всі члени команди мають допомагати
один одному.
У кожній ролі є свої завдання.
Завдання веб-квесту -це окремі блоки питань і переліки посилань на
джерела в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання
сформульовані так, щоб при відвідуванні сайту зробити відбір матеріалу,
виділивши головне.
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Після завершення роботи над веб-квестом проводиться публічний захист
робіт (звіт) у вигляді презентації. З кожної команди будуть виступати по
одному учаснику. Основні критерії публічного звіту: розуміння завдання,
достовірність використовуваної інформації, творчий підхід (дизайн оформлення
звіту квесту і технічне виконання).
Порядок роботи
1.Ознайомитися з темою і проблемою веб-квесту.
2. Виберіть із запропонованих ролей (вкладка Ролі). Учасники, які виступають в
одній і тій же ролі, до етапу підготовки звіту можуть виконувати завдання
індивідуально або відразу приступити до роботи в мікрогрупі.
3. Оберіть роль та ознайомтеся із завданнями своєї ролі.
4. Складіть власний список ресурсів для опрацювання.
5. Складіть план пошуку інформації до своїй ролі.
6. Досліджуйте інформаційні ресурси до своїй ролі.
7. Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації (створення слайдів і
презентацій в програмі PowerPoint), веб-сторінки або буклету (створення в
додатку Publisher буклетів).
8. Ознайомитися з критеріями оцінки вашого звіту, залежно від обраної форми
представлення (вкладка Критерії оцінки).
9. Обговоріть результати роботи в команді.
10. Підготуйтеся до захисту».
Файл для сторінки Результати:
Результати
Результатом виконання даного квесту буде презентація PowerPoint за
авторством учасників Веб-квесту. Учасники проекту отримають досвід пошуку
та обробки інформації в мережі Інтернет, навчаться грамотно представляти її і
потім публічно захищати.
Файл для сторінки Мета:
«Даний Веб-квест присвячений вивченню і розв’язанню задач з теми «Світлові
явища.
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Мета. Сформувати:
поняття про закони відбивання, заломлення світла, про лінзи та побудову
зображень та вміння застосовувати одержані знання для розв'язання
практичних задач;
розширити кругозір, навчитись працювати в команді, користуватись
Інтернетом для пошуку та обробки інформації,
розвивати вміння самостійно працювати, раціонально розподіляти свій
час».
Файл для сторінки Ролі:
«Ролі:
Дослідники
Практики
Мрійники
Історики».
Використання попередньо підібраного матеріалу скоротить час на створення
веб-квесту, так як для наповнення сторінок потрібно буде просто скопіювати
вміст відповідного файлу і вставити у сторінку блогу.
Крок 4. Додавання зображення на сторінку блогу.
Для того, щоб вставити зображення на сторінці блогу Ролі, потрібно
виконати такі дії:
1. Вибрати опцію Сторінки.
2. Знайти сторінку Ролі.
3. Натиснути Редагувати.
4. В меню редагування сторінки вибрати Вставити зображення.
5. Вибрати відповідне зображення з папки Сторінки веб-квесту або
завантажити з Інтернету.
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Рис.4.5. Налаштування зображення
Клацнувши по зображенню, отримуємо меню для роботи з ним. Тут
можна вибрати розмір картинки, розміщення на сторінці (зліва, справа, по
центру), додати заголовок, властивості, видалити.
Крок 5. Додавання відео на сторінку блогу.
Додати відео на сторінку блогу можна двома способами:
1. Використавши пункт меню редагування сторінки Додати відео
2. Написати текст і створити посилання на нього.[2]
Розглянемо перший спосіб.
Так для розміщення відео із YouTube на сторінці блогу необхідно:
1. в YouTube знайти і вмикнути відео, яке потрібно вставити;
скопіювати URL-адресу відео;
2. перейти на сторінку Джерела і в режимі редагування в меню вибрати:
«Вставити відео»;
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3. У вікні додавання відео вставити URL-адресу;

Рис. 4.6.Додавання відео.
4. Натиснути Пошук, Вибрати

Рис.4.7. Додавання відео.
5. Натиснути Оновити;
6. Переглянути результати, натиснувши переглянути блог.
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Рис.4.8. Вигляд блогу з відео
Розглянемо другий спосіб.
Для цього:
1. виберемо сторінку Джерела;
2. в режимі редагування сторінки зробити напис Закони відбивання
світла;
3. виділити напис і відформатувати його: шрифт Georgia, розмір шрифту
великий, формат звичайний, жирний, колір синій;
4. натиснути Прив’язати (Додати або видалити посилання);
5. перейти на вкладку в браузері з відео «Закони відбивання світла»;
6. скопіювати URL-адресу відео в верхній частині браузера;
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Рис. 4.9.Вигляд вікна відео.
7. перейти на сторінку блогу;
8. виконати вставляння URL-адреси відео;

Рис.4.10. Редагування посилання.
9. поставити галочку біля пункту Відкрити це посилання в новому вікні;
10.натиснути оновити;
11.ознайомитися з результатами, натиснувши Переглянути блог.
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Рис.4.11. Вигляд веб-квесту з відео.
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ВИСНОВКИ
Робота з Веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку
критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння,
аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів розв’язку
проблеми та завдання в цілому.[5]
Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи
їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних
завдань:
1. Учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання
навчального матеріалу вчителем;
2. Створюється можливість розвитку навичок спілкування в Інтернеті, тим
самим, реалізуючи основну функцію – комунікативну;
3. Веб - квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та
оцінки;
4. Учасник квесту отримує додаткову можливість професійної експертизи
своїх творчих здібностей та вмінь;
5. Учасник квесту вчиться використовувати інформаційний простір мережі
Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності;
6. 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;
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