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У посібнику подано методичні поради щодо організації та проведення
гри "Квест" у навчальному закладі, наведено зразки сценаріїв квестів для учнів
6 – 7 та 10 – 11 класів з математики.
Рекомендовано для вчителів математики, керівників гуртків, учнів, а
також для всіх тих, кому до вподоби активний відпочинок та математичні
розваги.

Верстка та друк – Сліпчук В. В., програміст РУГ
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Предмет математики настільки серйозний,
що не треба нехтувати можливістю
зробити його цікавим.
Блез Паскаль
Вступ
Робота вчителя багатогранна, вона не обмежується уроками. Однією зі
складових є позакласна робота. Кожного разу вчителі стають перед вибором
заходів, які, на їх думку, зацікавили б дітей , дозволили б максимально
розкрити творчі здібності вихованців, вчили б мислити нестандартно,
підвищили б інтерес до вивчення шкільних предметів. В арсеналі педагогів є
багато різних форм організації позакласної роботи: вікторини, конкурси, КВК,
вечори, семінари і т.п. Проте ніщо так не зацікавлює дітей, як гра, у яку
можуть грати усі охочі, у якій цінні дії кожного гравця, у якій не так важливі
фізичні якості, як необхідна кмітливість, уміння швидко приймати рішення та
діяти в команді. Саме квест належить до таких ігор. У квест можуть грати люди
будь-якої вікової категорії і , звичайно, діти. Завдання квестів змушують дітей
думати, знаходити вихід із скрутного становища, що сприяє розвитку їх
логічного мислення, кмітливості, діти вчаться співпрацювати й продуктивно
спілкуватися зі своїми однолітками.
Що таке Квест? Історична довідка
За визначенням Вікіпедії, «квест (від англ. quest - пошук, пошуки пригод)
- аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне
виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими
гравцями.
Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на
місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні
рішення й підказки. Після завершення чергового завдання команди переходять
до виконання наступного. Перемагає команда, що виконала всі завдання
швидше за інших».
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Перші квести з’явилися на початку 1990-х як комп’ютерні головоломки,
а перший квест «Escape the room» - у 2006 році. Мета таких ігор – вибратися із
замкненої кімнати, виконавши серію завдань. В умовах школи відтворити
сюжетні квести такого типу практично неможливо ( дорого коштує реквізит,
потрібна окрема кімната, навчений персонал). Тому у своїй роботі ми
розглянемо

як

альтернативу

пішохідні

інтелектуально-пошукові

квести

(блукалки), бо їх можна організувати й провести як у приміщенні школи, так і
за її межами з мінімальними витратами.
Практичні поради щодо підготовки та проведення квесту в навчальному
закладі
Як у будь якій грі, важливо мати чіткі правила. Головна роль у підготовці
та проведенні квесту належить ведучому, тобто зазвичай вчителю. Він має
підготувати всі необхідні матеріали для проведення заходу.
Учитель (ведучий) ретельно стежить за грою, тлумачить її учасникам
правила, допомагає гравцям, а інколи виступає в ролі таємного посередника
між персонажами. Якщо квест проводиться за межами школи, ведучому
потрібні асистенти на різних етапах гри. Успіх гри залежить від правильної
організації логістики: строгої

послідовності випробувань. У випадку

проведення квесту за межами школи

постає необхідність створення карти

квесту, яка окреслює межі проведення гри. Завдання мають бути не складними
та водночас не дуже простими для підтримання постійного інтересу до їх
виконання.
Організатор має врахувати, що, виконуючи завдання, учасники гри мають
відчувати подив від того, чого вони не знали раніше, усвідомлювати, що вони
здатні на більше, ніж сподівалися.
Як показала практика, підготувати навіть несюжетний інтелектуальнопошуковий квест не дуже й просто. Відбір завдань, організація проходження
маршруту, підготовка місця проведення забирає досить багато часу. Учителі
практики завжди мають у своєму арсеналі напрацьований банк завдань для
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проведення різноманітних вікторин, конкурсів, математичних ігор, тощо. Ці
завдання можна використати для створення сценаріїв квестів.
Учасники гри повинні дотримуватися правил її проведення.
Правила гри
1. Для участі в грі учні мають самі об’єднатися в команди. Команда має
обрати капітана й повідомити назву команди організатору гри до її проведення.
Капітан користується повагою команди, здійснює зв'язок з організатором гри.
2. Команди виконують завдання в приміщенні гімназії.
3. Під час гри командам потрібно знайти певне місце (точку) і виконати
завдання.
4. Завдання обговорюється всіма членами команди, рішення приймається
колегіально.
5. Забороняється користуватися підказками учнів з інших команд.
6. Можна користуватися підказками, знайденими в Інтернеті.
7. Забороняється критикувати інших членів команди.
8. У разі проведення гри за межами освітнього закладу гравцям
забороняється виходити за межі карти квесту. Гравці мають неухильно
дотримуватися правил дорожнього руху.
9. Перемагає команда, яка першою виконає всі завдання.
Організатор гри готує завдання для пошуку місця(точки), де сховані
запитання квесту та безпосередньо завдання квесту.
Завдання розкладаються в різнокольорові конверти, колір команди
обирають жеребкуванням. Це важливо, коли команда шукає завдання в
приміщенні школи. Для того, щоб пройти етапи гри ( точки пересування),
команда має виконати певні завдання. По-перше, знайти саму точку, по-друге,
виконати відповідне математичне завдання.
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Зразки завдань
1. Слово, що визначає точку, розрізається на окремі букви. Учні, правильно
склавши його, дізнаються, куди йти далі. У нашому варіанті командам
пропонувалися слова: бібліотека, секретар, гардероб, їдальня.
2. У текст, який учні вивчають за шкільною програмою, вдруковуються словапідказки, які вказують наступну точку. Наприклад, учням 6-го класу ми обрали
казку «Летючий корабель»:
«От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати.
Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі за хліб, за горілку , книжку,
та й каже: «Ну, слухай, сину: йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та
перехрестися тричі, й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи,
візьми, аж поки тебе хто не розбудить; тоді тобі корабель збудується на
підвіконні, а ти сідай на нього й лети куди тобі треба, по дорозі розв’яжи, бери
кого б там не стрів».
Дурень подякував дідові і розпрощався; дід пішов своєю дорогою, а
дурень пішов у ліс.
От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й
заснув. Спав-спав... Коли це за який там час чує — хтось його будить:
«Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!»
Дурень прокинувся, коли гляне — аж стоїть сховане корабель: сам
золотий, щогли срібні, завдання, вітрила шовкові так і понадимались — тільки
летіти! От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й
полетів... Як полетів та й полетів — нижче неба, вище землі — й оком не
зглянеш!»
Учням 7-го класу ми обрали оповідання В. Бикова «Альпійська балада»:
«Бігти довелося на гору, підйом ставав дедалі крутішим, але він з останніх сил
намагався дістатися до лісу. Та раптом зовсім близько почувся гавкіт. Іван
сховався за сосну, підпустив вівчарку ближче і вистрілив. Собака вискнув та
впав. Та із-за каменя вискочив вовкодав з нашийником, на якому теліпався
повідок. Пістолет заклинило. Собака кинувся, Іван схопив його за нашийник,
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став душити, шукати, але зрозумів, що не впорається. Тоді він з усієї сили
вдарив собаку коліном. Щось хруснуло, пес безсило простягнувся поряд на
підвіконні. Іван чекав нападу. Собака зі злістю дивися на людину, але лежав
нерухомо. Тоді Іван узяв великий камінь, хотів ударити ним вовкодава по
голові, але передумав і став тихо задкувати».
3. Для підказок можна використати цифрові шифровки слів. Замість літери у
шифровці потрібно записати її порядковий номер в алфавіті. Ключ до розгадки
необхідно відгадати на одному з попередніх етапів. Підказка, де шукати
завдання, має такий вигляд:
Принтер:
20,21, 11, 18,23, 7 , 21
,,2121
Під стільцем:
20, 12, 6, 22, 23, 12, 16, 31,27, 7, 17
4. Наступну точку пересування (номер кабінету) можна зашифрувати у
прикладі. Спростивши вираз або розв’язавши його, гравці дізнаються номер
шкільного кабінету: 2,4(х-3)-3, 4х-(-30,2-х).
Приклади завдань квесту
Завдання у кольорових конвертах заховуються поблизу вказаної у підказці
точки.
1. Завдання надруковано у дзеркальному відображенні. Гравці мають прочитати
весь текст і знайти суму всіх числівників.
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2. Кросворд ( створено за допомогою ресурсу cross.highcat.org/)
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Відповіді:
По горизонталі:

По вертикалі:

2. Обернені.

1. Бісектриса.

5. Відсоток.

3. Просте.

6. Вершина.

4. Архімед.

10. Дільник.

6. Відрізок.

11. Кратне.

7. Діагональ.

13. Тупий.

8. Прямокутник.

15. Складене.

9. Розгорнутий.
12. Паралелепіпед.
14. Піфагор.
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Завдання:
По горизонталі:

По вертикалі:

2. Числа, добуток яких дорівнює .

1. Промінь, який зменшує кут

5. Сота частина числа.

вдвічі.

6. Є в гори, многокутника, кута.

3. Не тільки число.

10. Число 15 для числа 300.

4. Вчений, котрий ввів моду на

11. Число 300 для числа 15.

слово евріка.

13. Не тільки кут.

6. Відстань між двома точками.

15. Число, яке має дільників більше ніж 7. Є в многокутників.
просте число.

8. Дуже прямий чотирикутник.
9. Кут.
12. Форма коробочки, мила і не
тільки.
14. Учений, який ввів моду на
штанці.
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1. Завдання:
 знайдіть працюючий комп’ютер;
 зайдіть на сайт evtuh-12.ucos.ua;
 знайдіть на сайті пазли;
 складіть пазли-портрети видатних математиків.
2. розв’язати математичні ребуси:
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Після проходження командами усіх точок підбиваються підсумки квесту
та визначається команда-переможець. Нагородженими мають бути всі гравці,
які брали участь у квесті.
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Квест для учнів 10-11 класів
Старшокласникам пропонуємо провести пішохідний квест за межами
школи.
Для проведення квесту на вулиці дізнайтеся заздалегідь прогноз погоди,
дослідіть місця, де будуть завдання (вони мають бути доступними, але не
настільки, щоб їх було легко знайти). Подбайте про те, щоб завдання були в
міру складними. Не можна допустити , щоб учасники не пройшли маршрут.
Передбачте підказки.
Для проведення гри вам знадобляться асистенти. З цією роллю добре
справляються учні 11-х класів. Діє правило:хочеш підказку, виконай додаткове
завдання асистента. Завдання можуть бути логічними, фізичними, командними,
будь-якими, одна вимога -- вони повинні бути цікавими та веселими.
Організатори мають підтримувати телефонний зв'язок з капітанами та
асистентами, щоб мати уявлення, як команди рухаються по маршруту.
Карта квесту
Карта окреслює територію проведення квесту, за межі якої учасники гри
виходити не можуть. Карти можна створювати власноруч, спеціально
зістарювати , якщо потрібно створювати атмосферу минулих часів. При
підготовці до гри ми використали карти https://maps.google.com.ua/. Маркерами на
карті відмічено приблизне місце знаходження точок пересування , які має
пройти команда.
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Завдання для пошуку місця(точки), де сховані запитання квесту
Запитання для пошуку точок проходження нам допоміг скласти вчитель
історії РУГ Сацик С.П.
Завдання 1
Наш помічник сидить при вході. Чекає, хто розв’яже ребус, чи кросворд, чи
задачу... Ви ж знаєте, де це? У місцевої «Софіївки» свої Бранденбурзькі ворота,
своя Тріумфальна арка.
Завдання 2
Ще далі велетень стоїть, та не живий, а кам’яний. Ви обійдіть його дугою,
(а може, краще стороною) і до « зеленки » (!!!) вже рукою.
Завдання 3
А як то бути в арабській середньовічній школі?

Ось вам підказка:

«етівроп инадйак, етйаватсв ат етйавохоп» На місці призначення прочитаєте «
…оланим йитяцданирт інем ». Це ж ваш улюблений вірш, правда? І такий
серйозний, для дорослих... Прочитаєте гарно - отримаєте шанс рухатись далі.
Завдання 4
Їх кілька (!!!) в нашому місті, і вони завжди на варті нашої безпеки.
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Не бавтесь з вогнем, а поспішайте до найстарішої з них і назвіть девіз цієї
установи.
Р.S. Девіз озвучують всі члени команди одночасно.
Завдання 5
Про них співає Розенбаум. Вони гинули не за Україну в чужій арабській
країні у далеких 1979 – 1989 роках. Щороку ветерани покладають квіти до
гранітних плит з викарбуваними іменами своїх полеглих товаришів. Є на
граніті підказка і для вас (майже подарунок).
Завдання квесту
1. Логічні задачі:
 Скільки землі є в ямі розміром 3 х 2 х 3 м?
 У батька Мони є чотири дочки: Лала, Лулу, Леле і Лоло. Як звуть п’яту
дочку?
 Скільки разів ви можете розміняти купюру 100 грн.?
 Півлисини має 60 волосин. Скільки волосся на цілій лисині?
 Я покажу вам свої руки. На двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10
руках?
 Два літаки летять з Києва до Одеси. Один летить 75 хвилин, другий-1,25
години. Який прилетить швидше?
 Якщо ви пишете числа від одного до 100, то скільки разів напишете
цифру 9?
 Ви учасник гонки й обігнали другого. На якій позиції ви тепер
перебуваєте?
2. Задачі із сірниками
 Потрібно переставити

один сірник так, щоб рівність залишилась

правильною.
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Відповідь:



Потрібно переставити

один сірник так, щоб утворилась

правильна

рівність

Відповідь:

 Як з 8 цілих сірників зробити три?
Відповідь:

3. Гра «Показуха».
Гравці по черзі за допомогою жестів показують такі поняття: косинець,
теорема, циркуль, геометрія, квадратний корінь, дріб.
4. «Чорний ящик»
За наведеним текстом встановіть, що знаходиться в чорному ящику.
«Про те, як з'явився …, коротко оповідають легенди Давньої Греції. Кожен з
нас знає історію Дедала і його сина Ікара. Але мало хто чув про те, що у Дедала
був ще й племінник Талос, син його сестри. Талант винахідництва був у них в
крові: племінник залишив після своєї загибелі два стержні, з'єднаних між собою
і здатних викреслювати... Це і був перший…
Археологи,

під

час

розкопок,

знаходять різні докази

найдавнішого

походженням… Вивчаючи древній курган, у Франції археологи знайшли
залізний інструмент, якому було не менше 2 тисяч років. Похований… під
попелом грецького міста Помпея, став підтвердженням давнини…, під попелом
багато знайдено цих інструментів, зроблених з бронзи».
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5. Цікаве про математику і математиків.
 Хто автор фрази «Математика-цариця всіх наук»?
 Хто з математиків ввів моду на вислів «Що й треба було довести»?
 Хто автор фрази «Математику вже тому треба вчити, що вона розум в
порядок приводить»?
 Хто з великих математиків був ще й відомим спортсменом свого часу?
 За яку працю французькі аристократи просили короля нагородити
орденом математика Декарта?
 Книжки якого математика читають дітлахи у всьому світі?
 Формули якого англійського вченого вивчають і на уроках фізики, і на
уроках математики?
 Хто з великих математиків заробляв на життя, працюючи найманцем в
армії?
 Хто з великих математиків є творцем алгебри?
 Назвіть прізвище українського математика, який навчав конструкторів
космічних кораблів Сергія Корольова та Архипа Люльку?

16

Висновки
Переваги використання квесту перед іншими формами позакласної роботи:
 дозволяє учням пізнати одне одного;
 навчає швидко приймати правильні рішення;
 виявляє приховані якості учнів, потенційних лідерів, інтелектуалів,
учнів-логістів, які вміють прорахувати на декілька ходів вперед;
 розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із
складної ситуації, знайти спільну мову з різними людьми;
 проводить аналогії й асоціації між явищами;
 ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що
психологічно зближує учнів та педагогів, вони викликають масу
позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку
комунікабельності;
 інтелектуальні етапи розвивають ерудицію.
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Використані джерела:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/
2. le-savchen.ucoz.
3. www.wisely.info/
4. Мішагіна О. Д. – Використання квесту як засобу активізації навчальної
діяльності учнів. – https://ru.osvita.ua/
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