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Веб-квест має декілька складових:

 Вступ (повідомлення теми та створення 
проблемної ситуації);

 перелік адрес в Інтернеті;



 процес пошуку необхідної інформації;

 оформлення результатів (слайд-шоу, буклет, 
повідомлення або реферат,опорний конспект, 
постер або фоторепортаж);

 оцінка виконаної роботи згідно з критеріями 
(наприклад: презентабельність роботи, змістовність, 
інформаційність, оригінальність, інноваційність та 
інші).



тема: “Горіння речовин”



Джерело 
запалювання

окисник

ГОРІННЯ

горюча 
речовина

Для виникнення горіння необхідна наявність 
в одному місці та в один час трьох компонентів: 

горючої речовини, окисника та джерела запалювання.



Надання першої допомоги потерпілому на виробництві
https://sites.google.com/site/ohpripb/nadanna-persoie-dopomogi-
poterpilomu-na-virobnictvi

Перша допомога. фільм 1 "НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ" 
Maxim Zurian
Послідовність дій при наданні першої допомоги 
потерпілому
http://tex-bezbeka.in.ua/per_dop/N_nev.php?nev=3
Правила надання медичної допомоги потерпілим при 
охолодженні та обмороженні
http://school62.klasna.com/uk/site/pravila-nadannya-medichno.html
Надання першої долікарської допомоги. Відеоурок 
(Хмельницький) gazeta ye.ua
gazeta ye.ua

ОХОРОНА ПРАЦІ
«НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ»

Учням:  
Ваше завдання знайти і проаналізувати інформацію про    «секрети» надання 

першої долікарської допомоги потерпілим.
Результатом вашої роботи можуть бути:

Презентація;       
Реферат;
Буклет;
Фото чи відео колаж;
Стінна газета;
Опорний конспект;
Доповідь 
і навіть
малюнок

https://sites.google.com/site/ohpripb/nadanna-persoie-dopomogi-poterpilomu-na-virobnictvi
http://tex-bezbeka.in.ua/per_dop/N_nev.php?nev=3
http://school62.klasna.com/uk/site/pravila-nadannya-medichno.html


На будівельному майданчику через порушення правил безпеки праці та зберігання матеріалів виникла пожежа, наслідками 
якої стало знищення матеріальних цінностей та травмування робітників.

На  складі були розміщені поруч: негашене вапно, розчинники, лаки і фарби, столярні вироби. Під час дощу вода потрапила до 
сховища негашеного вапна, що призвело до хімічного самозаймання

В цей же час на будівельному майданчику розігрівали бітум, в спеціальній ємкості,яка через корозію металу раптово 
похилилась і розігрітий бітум попав в полум'я багаття. Горюча рідина почала розтікатися  по майданчику. При цьому був травмований 
робітник, який під час розігрівання розмішував бітум.

На другому поверсі будинку робітники-оздоблювачі клеїли шпалери. Один з них палив та викинув недопалок цигарки в 
будівельне сміття, яке раптом спалахнуло. Вогонь охопив всю кімнату, у робітника загорівся одяг і він був змушений вистрибнути в

вікно.
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Список Інтернет - ресурсів http://vakyla.com.ua/perevezennya-i-zberigannya-vapna/
http://stroiteli-spravochnik-34.bud.eh.org.ua/10.htm
http://prombezpeka.com/2013/10/vymogy-pravyl-pozhezhnoi-bezpeky-ppb-pid-
chas-vognevyh-farbuvalnyh-i-budivelno-montazhnyh-robit/
http://103.health.sumdu.edu.ua/index.php/persha-dopomoha-pry-opikakh

http://vakyla.com.ua/perevezennya-i-zberigannya-vapna/
http://stroiteli-spravochnik-34.bud.eh.org.ua/10.htm
http://prombezpeka.com/2013/10/vymogy-pravyl-pozhezhnoi-bezpeky-ppb-pid-chas-vognevyh-farbuvalnyh-i-budivelno-montazhnyh-robit/
http://103.health.sumdu.edu.ua/index.php/persha-dopomoha-pry-opikakh


Сайт в Інтернеті:
- учні розуміють, що завдання є матеріальним і

високотехнологічним;
- отримують аудиторію зацікавлену в результатах їх

праці;
- з”являється можливість зворотного зв”язку з боку

аудиторії.





Веб  - конструктор  сайтів JIMDO 
http://ru.jimdo.com/ . 

Вебінар «Наш новый JIMDO»
https://www.youtube.com/jimdoru.

Майстер  – клас  
http://inshakovaox.jimdo.com/

Выступающий
Заметки для презентации


http://ru.jimdo.com/
http://inshakovaox.jimdo.com/


Слюсар з ремонту автомобілів. 
Тема уроку: «Види електрики. Вплив електричного струму на 
організм людини»



«Кухар; кондитер».
Тема уроку: «Розслідування та облік нещасних випадків»



Технологія WEB - квест допомагає ефективно вирішувати цілий
ряд компетенцій:
 використання інформаційних технологій для вирішення
професійних завдань ;
 самонавчання і самоорганізація;
робота в команді(планування, розподіл функцій, взаємодопомога,
взаємоконтроль);
вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації,
визначати найбільш раціональний варіант, обгрунтовувати свій
вибір;
 навик публічних виступів.



Дякую за увагу!
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