
«Написання реферату»

Шукає інформацію

Шукати - quest

інтернет - web

web - квест



Види завдань для веб-квестів.
Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних 
джерел у 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 дидактичних матеріалів, віртуальної виставки.
Творче завдання - творча робота в певному жанрі: створення п'єси, вірша, пісні, 
відеоролика.

Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих 
фактів.
Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків гострої проблеми.
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.

Аналітичне завдання - пошук і систематизація інформації.



Аналітичне завдання для веб-квесту 

по таким питанням:

1.Етімологічна довідка.
2.Математична довідка.
3.Фігура у повсякденному житті. 
4.Конструкторське бюро
5.Фігура у літальних апаратах.



http://logorifminus.blogspot.com/



Викладач:
1.Надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть 
інтонацію, акценти пошуку;
2.наводить декілька зразків, які є орієнтиром для порівняння та можуть 
показувати спектр думок з проблеми;
3.розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
4.контролює процес пошуку.
Студенти отриману інформацію оформлюють у вигляді презентації або 
фільма.







1. Студент навчається самостійно шукати інформацію, 
використовуючи її для власного розвитку .

2. Студент навчається працювати з інформацією, 
обробляти та надавати її в різних формах.

3. Самореалізація 



Google формa

можна застосовувати для виконання таких завдань, як:

1) загальне опитування студентів або їх батьків;
2) роздача тем для проектів, рефератів, групової домашньої 
роботи;
3) створення інтерактивних завдань і вбудовування в форми 
відео, фотографій і подальше оцінювання дітьми відео- та 
іншої інтерактивної інформації;
4) проведення онлайн тестів і автоматична перевірка робіт та 
розсилка результатів тестування учасникам.

http://kem82.school.kemsu.ru/fails/gogl.htm























Дякуємо за увагу! 
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