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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

КРАЇНОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПРОТИРІЧЧЯ 

У статті розкриваються особливості та обґрунтовується доцільність  

застосування веб-квестів при вивченні країнознавчих дисциплін у вищій 

школі, пропонується їх тематика, визначаються найбільш відповідні типи, 

наводяться приклади розробки. Аналізуються недоліки та суперечності 

використання даної технології. Пропонуються умови, що сприяють більш 

ефективному застосуванню веб-квестів, серед яких: відповідність рівня 

підготовки учасників тематиці веб-квесту, їх мотивація; змістовність і 

ступінь розробки теми викладачем; чіткість і контроль процесуальної 

частини веб-квесту; технічні можливості аудиторії тощо. Розкривається 

значення технології для формування професійних компетентностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ 

В статье раскрываются особенности и обосновывается целесообразность 

применения веб-квестов при изучении страноведческих дисциплин в высшей 



школе, предлагается их тематика, определяются наиболее подходящие типы, 

приводятся примеры разработки. Анализируются недостатки и противоречия 

использования данной технологии. Предлагаются условия, способствующие 

более эффективному применению веб-квестов, среди которых: соответствие 

уровня подготовки участников тематике веб-квеста, их мотивация; 

содержательность и степень разработки темы преподавателем; четкость и 

контроль процессуальной части веб-квеста; технические возможности 

аудитории. Раскрывается значение технологии для формирования 

профессиональных компетентностей. 
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профессиональные компетентности. 
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TECHNOLOGY OF WEB-QUEST IN TEACHING 

COUNTRY-STUDEIS DISCIPLINES: FEASIBILITY AND 

CONTRADICTORY 

The article discusses features and justifies the feasibility of web-quests in 

teaching country-studies in high school, offers their subjects, determines the most 

appropriate types and provides examples. Shortcomings and contradictions of the 

use of this technology are also analyzed. Among conditions promoting more 

effective use of web-quests, there are: correspondence of the level of participants 

to the subject of the quest, their motivation; content richness and degree of topic 

development by a teacher; clarity and procedural control of the quest; technical 

capabilities and many others. The importance of technology in formation of 

professional competencies is revealed. 
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