
КВЕСТ: НАВЧАТИ, ШУКАТИ, ГРАТИ 
 

Подоляк О. Квести. Англійська мова / О. С. Подоляк. – 

К. : «Видавничий дім «Перше вересня». – 2018. – 96 с. – 

(Серія «Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Освітні квести знову перетворюють навчання на 

пригоду. Дозвольте учням стати чарівниками, 

інопланетянами, таємними агентами, дослідниками з 

майбутнього. Нехай вони шукають артефакти, збирають 

підказки, розгадують шифри та змінюють світ. Це не 

просто гра, а спосіб вивчити нові слова, закріпити, 

поглибити й застосувати знання й уміння, а ще навчитися 

рішуче і зважено діяти в непередбачуваній ситуації, 

працювати в команді, розподіляти ресурси, обов’язки й 

повноваження.  

Для вчителів англійської мови, керівників гуртків. 

 

Географія. Квести / Р. Бурківська, О. Гоменюк,                 

О. Данчук та ін. ; упоряд. Ж. Сташко. – К. : 

«Видавничий дім «Перше вересня». – 2017. – 112 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Пропонуємо розробки географічних квестів і 

дидактичні матеріали до них (картки, тести, малюнки). 

Матеріали можна використовувати на уроках географії 

для узагальнення вивченого матеріалу, під час вивчення 

нової теми (фрагментарно), як позакласний захід, що має 

не лише пізнавальне, а й виховне значення. 

 Для вчителів географії, методистів природничих 

дисциплін, студентів. 

 

 

Правознавство. Квести / Г. Василишина, А. Друшляк, 

І. Закусило та ін. ; упорядник Тодосийчук В. М. – К. : 

«Видавничий дім «Перше вересня». – 2018. – 168 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Збірка містить розробки квестів із правознавства. 

Різні сюжети квестів стануть у пригоді як у навчальному, 

так і у виховному процесах. Участь школярів у 

квестовому русі сприятиме підвищенню їхньої мотивації 

до навчання, розвитку пізнавального інтересу. 

Пропоновані розробки квестів підійдуть не лише для 

старшокласників, а й для учнів середньої школи. 

 Посібник призначено для вчителів, методистів, 

студентів педагогічних ВНЗ, батьків й учнів. 

 

 

 

 



Сокол І. М. Трудове навчання. Квести. 5–9 класи /             

І. М. Сокол, І. В. Топчій, Т. І. Колосунова ; упоряд.            

Н. І. Боринець, Л. М. Рак. – К. : «Видавничий дім 

«Перше вересня». – 2017. – 80 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 Як зробити урок цікавим, інформативним і 

підвищити в учнів мотивацію до навчання? Як 

використовувати інноваційні технології під час уроків 

трудового навчання? Що таке квест-технологія і навіщо її 

застосовувати під час навчально-виховного процесу? Як 

реалізуються важливі освітні завдання в процесі квесту? 

На ці та інші запитання ви знайдете відповіді в цій 

книжці. 

 Посібник призначено для вчителів трудового 

навчання, студентів педагогічних ВНЗ. 

 

Квести на уроках інформатики / О. Шмігельська,                

І. Пітка, Н. Зеленська та ін. – К. : «Видавничий дім 

«Перше вересня». – 2017. – 96 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 Урізноманітнення форм роботи в навчальному 

процесі – одна з найважливіших педагогічних задач 

сучасної освіти. Посібник містить навчальні квести з 

інформатики, подані в різних форматах. Це звичайні й 

узагальнені уроки, позакласні заходи, дистанційне 

навчання тощо. Різні форми цікавих завдань, 

використання сучасного інструментарію у поєднанні з 

сюжетом, що переносить дітей із навчального кабінету у 

віртуальний світ – усе це формат квесту. 

 

 

Коваль Н. Квести на уроках фізики / Н. Коваль. – К. : 

«Видавничий дім «Перше вересня». – 2017. – 120 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Посібник містить сценарії квестів із фізики для 7–

11 класів і дидактичні матеріали, що стануть у пригоді 

вчителю для успішної організації та проведення квесту. 

Така інноваційна форма роботи з учнями допоможе 

вчителеві визначити рівень засвоєння навчального 

матеріалу, виявити прогалини в знаннях із предмета  й 

передбачити заходи їх усунення. Квести доцільно 

застосовувати на етапі завершення роботи з теми або як 

підсумкову контрольну роботу за семестр (рік). 

 Посібник призначений для вчителів фізики 

загальноосвітніх навчальних закладів і позашкільних центрів, викладачів теорії 

та методики навчання фізик педагогічних ВНЗ, студентів, майбутніх учителів 

фізики. 

 



Математика. Квести. 5–11 класи / С. Палієва,                     

О. Норенко, О. Величко, О. Волошин ; упоряд. 

Семібаламут О., Кирдей І. – К. : «Видавничий дім 

«Перше вересня». – 2017. – 160 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 Методичний посібник містить матеріали для 

проведення уроків та позакласних заходів із математики, 

укладені у вигляді квестів – однієї з форм роботи, що 

забезпечує розвиток критичного і творчого мислення 

учнів. Така форма роботи сприяє розвитку 

дослідницьких і творчих здібностей учнів, підвищує їх 

інтерес до вивчення предмета. Під час роботи з квестом 

в учнів є можливість проявити себе в самостійній 

діяльності та, працюючи в групах, набути навички спільної роботи, які 

сприятимуть успішній соціалізації. 

 Посібник рекомендовано для вчителів математики, студентів 

педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників гуртків, 

вихователів пришкільних таборів літнього відпочинку для учнів 5–11 класів. 

 

Геометрія. Квести. 5–11 класи / О. Бакал,                          

С. Баранова, В. Волошин та ін. ; упоряд. 

Семібаламут О., Кирдей І. – К. : «Видавничий дім 

«Перше вересня». – 2017. – 112 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 Методичний посібник містить матеріали для 

проведення уроків і позакласних заходів із геометрії у 

формі квестів – ігрової форми роботи з учнями, що 

забезпечує розвиток критичного і творчого мислення, 

сприяє розвитку дослідницьких і творчих здібностей 

учнів, пожвавлює цікавість до предмета. Під час квесту 

учні мають змогу виявити себе в самостійній діяльності 

та набути навичок спільної роботи, що сприятимуть 

успішній соціалізації. 

 Для вчителів математики, студентів педагогічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, керівників гуртків, вихователів пришкільних таборів та 

таборів літнього відпочинку для учнів 5–11 класів. 


