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ВСТУП 
Активний розвиток інформаційно-комунікативних технологій та масова 

доступність різноманітних електронних пристроїв стала однієї з головних 

причин гейміфікації освіти загалом та початкової ланки зокрема. Від 

певного нерозуміння до здивування від високої ефективності – такий 

шлях пройшов цей процес у середовищі педагогів. 

Методика початкового навчання розглядає гейміфікацію як один із 

методів навчання, який допомагає зробити цей процес цікавим, 

захопливим та результативним. Елементи гейміфікації, такі як, наприклад, 

QR-коди, можна застосовувати на різних етапах навчальної діяльності: 

урок, частина уроку, разовий елемент. Відмінною особливістю 

гейміфікації є дозвіл на допущення помилки. Тобто діти можуть не 

боятися осуду та покарання за помилку, як це буває, приміром, під час 

виконання стандартних перевірних робіт. Так учні почувають себе вільно, 

отже, зникає страх перед неправильними діями, на зміну якому приходить 

ініціативність та впевненість у власних силах. Діти можуть самостійно 

обирати варіанти дій, що заохочує їх до активної діяльності та формує 

почуття відповідальності за власні вчинки. 

Варто зазначити, що гейміфікація процесу навчання у початковій школі 

є особливо ефективною, коли охоплює предметні уроки. Так вона 

спонукає до емоційно-чуттєвого сприйняття понять, що дає більш міцне 

усвідомлення.  

Метою і очікуваним результатом гейміфікації стає зміна звичної 

поведінки учнів початкової школи, залучення всіх в процес діяльності. При 

цьому зміст обраної діяльності залишається попереднім, але певним 

чином структурується, чим досягається підвищення мотивації до 

вирішення поставленого завдання. Сама ж процедура гейміфікації 

складається з комплексу заходів, які можуть застосовуватися як в 

повному обсязі, так і частково. 

Сучасне інформаційне суспільств поставило перед школою нові 

завдання та наділило її новими функціями. Власне, сам процес 

оволодіння знаннями, уміннями та навичками кардинально змінився. 

Адже учень є активним суб’єктом соціальних взаємовідносин, а вільне 

спілкування, самореалізація та можливість долати випробування чудово 

підвищують пізнавальну активність, самооцінку та мотивують до 

подальших навчальних поступів. 

Не секрет, що одним із викликів сучасності стало формування 

інформаційно-цифрової грамотності дітей. І саме молодший шкільний вік 

у цій справі є найважливішим в силу активного розвитку пізнавальних 

процесів, формування понять та узагальнень. Щоб отримати на порозі, 
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що вільно орієнтується в інформаційному просторі та критично ставиться 

до масиву віртуальної інформації, необхідно вже з 1 класу вчити 

правильно розставляти акценти в просторі інформаційних технологій. 

Розвивальна та соціальна функції нині виходять чи не на перший 

план у діяльності школи. І це теж є наслідком активної інформатизації 

суспільства. Соціалізація учнів передбачає не лише стосунки з іншими 

суб’єктами, а ще й певні обов’язки по відношенню до них. Саме вміння 

вільно себе почувати в різних ситуаціях, долати перешкоди та 

випробування, вміти обирати оптимальний сценарій власних дій має бути 

сформоване під час навчання у школі. А ігрова діяльність сприяє 

виконанню цих завдань у якості універсального та ефективного 

інструменту. 

Чудовим прикладом застосування QR-кодів у школі є проведення 

такого типу уроків, як квест. Не лише ігрова складова є перевагою такого 

типу організації навчального процесу. Сучасні діти проводять багато часу 

за іграми, більшість з яких якраз і побудовані по принципу квестів. Тому 

впроваджуючи квест в повсякденну практику, вчитель наближує освітній 

процес до реального життя дітей. 

Завдання, які даються учням під час проходження кожного рівня 

квесту, можуть бути подані у вигляді QR-коду, тобто посилання, яке 

приведе на певний електронний ресурс. Це додасть гостроти у сам 

процес, а також виробить навичку роботу з різними веб-ресурсами. 

Вчитись скачувати чи переглядати відео та аудіо файли, читати текст, 

розміщений на сторонніх веб-сторінках є тими вміннями, які повинні бути 

сформовані у сучасних учнів. Тож буде доречним впровадити їх у 

повсякденну практику роботи. 

Тренди освітніх досліджень вказують на те, що зацікавленість до 

вивчення впливу ігор на навчання зростає. Навички 21 століття 

відносяться до широкого спектру  - таких як уміння навчатися та мислити 

як інноватор (зокрема, критичне мислення, креативність, співпраця та 

комунікація), а також навички у сфері інформації, медіа та технологій. 

Тим не менше, єдиної ефективної моделі в школах для вироблення 

таких життєво необхідних навичок не існую. Водночас, дослідження 

показують, що розважальні ігри здатні сприяти осмисленому вивченню 

через надання гравцям адаптивних викликів, цікавості, самовираження, 

відкриття, негайного зворотнього зв'язку, чітких цілей, занурення, 

співпраці, конкуренції, змінної винагороди та низького рівня невдач. 

Навчання на основі ігор, особливо таких ігор, що наповнені змістом, 

швидко підхоплюється учнями. Свідченням цього, наприклад, можуть бути 

історії успіху від Minecraft, компанії, що змогла привести свою гру в 

шкільний світ і зробити її частиною освітнього процесу. 



6 

Ігри, що потребують співпраці, також вимагають і спілкування. Це 

відбувається тому, що для роботи є чітка очевидна мета. А чи не 

комунікативні навички є одними з тих, які формують цільну особистість, 

здатну віднайти себе у сучасному світі? 

Спілкування для створення ефективних напрямів для комунікації з 

командою може бути використана в класі як кейс, щоб продемонструвати 

проблему та відпрацювати навички ефективного спілкування. 

Окрім перерахованого, ігри, як елемент гейміфікації, вимагають від 

гравців вирішення різноманітних складних проблем, з яких певні задачі 

потребують конкретних знань, а деякі – просто вимагають високого рівня 

розвитку критичного мислення. У правильно продуманій грі кожен рівень 

додає нові зміни та аспекти, щоб підвищити складність. Мозок постійно 

має оцінювати, аналізувати, планувати дії наперед, застосовувати нові 

ідеї, щоб пройти ці рівні. А ще потрібно критично оцінити перешкоди, 

віднайти шляхи, що реально приведуть до їх подолання і не заведуть у 

глухий кут. 

Власне, популярність ігор не є ворогом освіти, а швидше – новою 

моделлю навчання. Ігри кидають виклики їх учасникам, зусилля 

винагороджуються, а досягнення приносять задоволення. 

Власне головною метою цієї роботи є розкриття технології 

гейміфікації освітнього процесу як одного із засобів всебічного розвитку 

молодших школярів, а також використання QR-кодів, як інструменту 

гейміфікації. 
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I. Роль гейміфікації у становленні учня НУШ 

1.1. Місце інформаційних ресурсів в освітній 
системі 

Інформаційні ресурси – це сукупність даних, що представляють 

собою певну цінність. До них належать тексти, графічна інформація, 

відео- та аудіо файли, документи. Для продуктивної обробки даних 

важливою умовою є доцільне використання комп'ютерних засобів та 

програмного забезпечення. 

Сьогодні використовувати на уроках лише традиційні підручники та 

зошити не є доцільним. Аудіо, відео та мультимедійні файли повинні 

пронизувати кожний освітній момент задля максимальної ефективності 

навчальної діяльності. 

Ці інструменти значною мірою впливають на емоційну сферу учня, 

сприяючи підвищенню пізнавальної активності, пробуджують інтерес до 

предмету і навчання. 

Інформаційно-комп'ютерні технології допомагають легко сприймати 

та засвоювати складні теоретичні поняття. Це відбувається завдяки 

моделювання різних понять, що є більш зрозумілим та конкретним для 

дітей молодшого шкільного віку. 

Крім того, висування гіпотез, їх перевірка та узагальнення 

результатів за допомогою інформаційних ресурсів сприяє розвитку 

пошуково-дослідницької діяльності учнів. 

Певними очевидними перевагами використання подібних ресурсів є 

наступні аспекти: 

 наявність у дітей індивідуальних засобів для отримання та 

зчитування інформації; 

 повноцінна реалізація принципу наочності; 

 моделювання явищ та процесів, які неможливо продемонструвати 

без відео та мультимедіа; 

 економія ресурсу часу на виконання рутинних завдань, 

зосереджуючись на головному; 

 змістовна організація колективної та індивідуальної роботи; 

 можливість диференціації роботи учнів в залежності від інтересів та 

рівня навчальних досягнень; 

 урізноманітнення процесу перевірки засвоєння знань, здійснення 

оперативного контролю. 

Впровадження комп'ютерно-інформаційних технологій починається в 

навчальному процесі на інформаційно-орієнтованих уроках і поступово 

переходить до створення комп'ютерних програм / програмних засобів. 
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1.2. Гейміфікація – дієвий інструмент 
компетентнісного навчання 

Власне термін «гейміфікація» виник після вдалої спроби компанії 

«Крекер» підвищити попит на власну продукцію шляхом доповнення 

солодощів іграшкою. І хоча цей факт мав місце у далекому 1912 році, 

лише у 2010 році гейміфікація отримала широке застосування.  

Щодо трактування поняття «гейміфікації» існує кілька підходів. Так, 

Кевін Вербах визначає її як «використання ігрових елементів та ігрових 

механік в неігровому контексті» [3]. А Гейб Зікерман вважає, що 

«гейміфікація – це процес реалізації ігрових стратегій у бізнесі».[4] Щодо 

суто освітнього розуміння гейміфікації, то найближчим є визначення 

Карла Каппа: «Використання принципів ігрової механіки, естетики і 

мислення для того, щоб залучити учнів до навчального процесу, 

підвищити мотивацію, активізувати процес навчання і вирішити 

проблему» [5] 

У будь-якому разі, ми розуміємо гейміфікацію як інструмент 

використання ігрових методів з метою досягнення певних навчальних 

результатів. 

Під гейміфікацією освітнього процесу розуміють не лише використання 

QR-кодів, комп'ютерних ігор чи онлайн-завдань. Існує цілий ряд онлайн-

сервісів, які доцільно використовувати на уроках: 

 Khanacademy – це безкоштовні відео-курси з різних предметів. Якщо 

створити QR-код з посиланням на один із відео файлів, учням з 

високим рівнем навчальних досягнень можна запропонувати 

протягом уроку дізнатись цікаву додаткову інформацію.  

 LearningApps.org – сервіс для створення інтерактивних додатків з 

метою ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Учитель може використовувати як готові вправи та завдання, так і 

генерувати власні. Чудово спрацює цей додаток під час 

проходження навчальних квестів, як варіант одного з рівнів. 

 Mikcike – освітнє онлайн-середовище, у якому можна створювати 

інтерактивні вправи з будь-якого навчального предмета. 

Розберемо основні складові частини гейміфікації освітньої діяльності. 

1. Початок роботи, що виражається у конкретній дії, частіше за все 

веде до пошуку шляхом практичної діяльності. 

2. Постановка завдання, виклику, який розкриває бажання учнів долати 

перешкоди та труднощі. 

3. Спонукання до ризикованих (певною мірою) дій, обирання 

правильного шляху та рішень. 
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4. Створення ситуації успіху для переможця. Викликає відчуття дива, 

очікування результату. 

5. Формування позитивного емоційного відгуку задля закріплення 

позитивних емоцій, підвищення відчуття власної гідності. [14 ] 

З огляду на перераховані етапи можна сказати, що більшість 

навчальних завдань можна гейміфікувати без втрати академічності. А 

отримані результати будуть незрівнянно вищі, адже знання, отримані в 

поєднанні з чуттєвим та емоційним досвідом, надійно закріплюються у 

свідомості дітей. 

В залежності від мети, навчальної ситуації та рівня підготовленості 

учнів, гейміфікацію можна використовувати як формат цілісного уроку, 

один із структурних елементів уроку або засіб для багаторазового 

короткочасного використання. Єдиною умовою буде спрямування 

ігрової діяльності не лише на підвищення зацікавленості та мотивації, а 

і на засвоєння програмового матеріалу. 

Однією з цікавих та надзвичайно важливих особливостей 

гейміфікованих моментів є відсутність страху помилки. Всі ми знаємо, 

який стрес відчувають учні, коли стикаються з помилками в роботах. Як 

не дивно, але помиляючись під час гри (хай навіть і навчальної), діти 

реагують набагато конструктивніше – вони просто прагнуть віднайти та 

виправити помилку і далі рухатись до правильної відповіді. Такий ефект 

знімає зайве напруження, натомість даючи бажання активної діяльності 

та заохочення до самостійного пошуку рішень. 
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1.3. Механізм побудови гейміфікованого уроку 

Розглянемо механізм побудови гейміфікованої частини уроку: 

 встановлення цілей, які мають бути конкретними, вимірюваними, 

досяжними, актуальними та обмеженими в часі (поняття 

цілепокладання SMART); 

 визначення орієнтовної поведінки кожного з гравців (бажано у 

вигляді письмової інструкції). Дії кожного з учасників мають бути 

підпорядковані загальній меті. Можна планувати діяльність, даючи 

відповідь на такі питання: 

 Що повинен зробити гравець? 

 Як це сприяє досягненню загальних цілей? 

 Як виміряти діяльність? 

 Як буде проводитись зворотній зв’язок? 

 опис конкретного гравця. Цей крок потрібен для того, щоб привести 

всіх учасників до дещо чітко визначеного типу, який забезпечує ви 

виконання дій на певному етапі; 

 розробка власне структури гейміфікації. Шлях проходить від 

мотивації, через дію до зворотнього зв’язку (нагороди, заохочення). 

Може базуватись на захоплюючій історії, яка пронизує всі етапи; 

 реалізація структури, створення ситуації успіху; 

 вибір інструментів, серед яких можуть бути інформаційні технології, 

хмарні ресурси, QR-коди, використання електронних ґаджетів, 

мобільних за стосунків тощо. 

  Які ж завдання освітньої діяльності вирішує гейміфікація?  

 формує навички та способи співпраці в групах різної величини та 

складу; 

 сприяє мотивації до активної пізнавальної діяльності, пошуку нових 

шляхів; 

 розвиває когнітивні навички, пришвидшує реакцію в новостворених 

умовах; 

 вчить працювати самостійно, коли такий спосіб діяльності є 

оптимальним. 

 

Проте окрім позитивних факторів, гейміфікація, як і будь-який інший 

освітній інструмент, може мати і негативні прояви. Це можливо, зокрема 

тоді, коли педагог не до кінця розуміє мету використання даного засобу, 

або неправильно ставить навчальну мету конкретного завдання. У цьому 

випадку ігрові методи можуть призвести до нестійкого формування 

передбачених програмою знань, умінь та навичок. Викривлене розуміння 
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значущості інформаційних технологій в рамках освітньої діяльності теж 

призводить до певного «перекосу» в їх використанні, коли всі уроки 

поступово перетворюються на комп’ютерну гру і учні з часом відчувають 

труднощі при виконанні стандартних завдань. 

За допомогою QR кодується інформація набагато більшого обсягу, ніж 

у звичного штрих-коду, а для декодування можуть бути використані 

особисті девайси учнів зі встановленою програмою зчитування кодів, що 

значно полегшує роботу в класі. Для того щоб декодувати інформацію, 

треба лише на кілька секунд піднести камеру смартфона з встановленою 

програмою до його зображення. Програма здійснить дешифрування, а 

потім запропонує виконати певну дію, передбачену у вмісті коду. Зчитану 

інформацію можна зберегти на своєму девайсі, перейти за посиланням 

або, якщо закодований номер телефону, зателефонувати.  

У практиці своєї діяльності вважаю за потрібне використовувати QR-

коди, тому що за допомогою цієї технології можна здійснити контроль та 

корекцію знань великої кількості дітей одночасно. 

Plickers — це додаток, що дозволяє миттєво оцінити відповіді всього 

класу і спростити збір статистики. 

  Програма працює за дуже простою технологією. Основу складають 

мобільний додаток, сайт і роздруковані картки з QR-кодами. Кожній дитині 

видається по одній картці. 

 Сама картка квадратна і має чотири сторони. Кожній стороні 

відповідає свій варіант відповіді (A, B, C, D), який вказаний на картці. 

Вчитель задає питання, дитина вибирає правильний варіант відповіді і 

піднімає картку відповідною стороною догори. Вчитель за допомогою 

мобільного додатку сканує відповіді дітей в режимі реального часу (для 

зчитування використовується технологія доповненої реальності). 

      В програмі створюється список класу, де кожному учню надається 

індивідуальний код, і з його допомогою можна дізнатися, як саме кожен 

учень відповідав на запитання. 

      Plickers будує діаграми відповідей і дозволяє відразу дізнатися, яка 

частина класу зрозуміла досліджуваний матеріал, а кому потрібна 

додаткова допомога.  

      По-перше, додаток можна використовувати для отримання миттєвої 

реакції. Запитайте учнів «Вам усе зрозуміло?», і вони піднімуть у 

відповідь картки, що говорять «так» або «ні». Додаток миттєво відображає 

статистику класу, і, виходячи з цього, ми зможете ви або рушити далі чи 

зупинитися на незрозумілою темі.  

      По-друге, з допомогою Plickers можна проводити невеликі оглядові 

тести в кінці теми. Для цього треба внести у додаток список класу і список 

питань. Учні піднімають свої картки одночасно, а ваш планшет, або інший 
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ґаджет,  видає вам інформацію про те, як впорався кожен з них. Це дає 

можливість дізнатися про прогрес всього класу, а не кількох його 

представників, як буває, коли оглядовий опитування ведеться усно. 
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II. Використання QR-кодів 
2.1. QR-код – практичний інструмент методу 

гейміфікації 

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній школі 

безумовно переживає нині фазу активного зростання. Проте іноді цей 

аспект ще є доволі ситуативним та безсистемним. На те є кілька причин: 

 недостатня підготовленість педагогів; 

 нерозуміння вчителями ефективності використання даного 

інструменту; 

 відсутність балансу між теоретичним вивчення проблеми та 

практичною реалізацією напрацювань; 

 мала кількість програмних засобів конкретно для вирішення освітніх 

задач. 

Надзвичайну цікавість для педагогів останні кілька років 

представляють QR-коди. Ці графічні зображення оточують нас у 

сучасному світі повсюди, тому і стають для дітей звичним інструментом 

доступу до інформації. На сьогоднішній день QR-коди активно 

використовують для кодування інформації про об'єкти культурної та 

історичної спадщини, розміщення активних посилань на сайти компаній та 

організацій. 

Оскільки школа, зокрема початкові класи, націлені на максимальне 

зближення освітньої діяльності з реальним життям, робота з QR-кодами 

на уроках може стати прекрасним способом впровадити інформаційні 

технології в навчальний процес. 

 

 

    Абревіатура QR (quickresponse) походить з англійської мови та в 

перекладі означає «швидкий відгук». На практиці QR-код – це певне 

зображення, що дозволяє кодувати будь-яку інформацію (текстову, 
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графічну, відео та аудіо, веб-посилання). Власне цей спосіб був 

винайдений у Японії близько двадцяти років тому. Тоді він був схожий на 

двовимірний штрих-код. Зовнішній вигляд з тих пір не змінився, це і досі 

чорно-білий квадрат у формі своєрідного лабіринту. 

Один QR-код містить 4296 символів, серед яких 7089 цифр та 1817 

ієрогліфів. Поєднання цифр та символів вміщує будь-яку текстову 

комбінацію. Одна із головних відмінностей QR-коду від звичайного штрих-

коду полягає в набагато більшому об'ємі інформації, яку можна 

закодувати. 

Готовий QR-код представляє собою зображення у форматі JPG, яке 

можна розмістити на сайті, веб-ресурсі, роздрукувати на будь-якій 

поверхні. 

Алгоритм створення та зчитування QR-кодів досить простий для 

вчителя. Він не потребує спеціальних знань в галузі комп'ютерних 

технологій. Смартфони сьогодні перейшли з розряду рідкісних ґаджетів в 

розряд засобу щоденного використання, отже кожен учень легко може 

скористатись ним, щоб зчитати QR-код. 

Проте варто зазначити, що до сьогодні не існує чіткої методики 

застосування QR-кодів в навчальній діяльності, тому більшість педагогів 

керуються власними напрацюваннями у цій галузі. 
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2.2. Генерація QR-кодів на уроках у початковій 
школі 

Як вже зазначалось, QR-код достатньо легко згенерувати та 

зчитати. Для створення коду необхідно мати лише доступ до Інтернету та 

власне матеріал, який потрібно закодувати. 

Існує багато ресурсів для створення QR-кодів, проте на теренах 

українського віртуального простору найбільш поширеними є наступні: 

- http://qrcodes.com.ua 

- http://www.qr-code.com.ua 

- http://ua.qr-code-generator.com 

Розглянемо переваги кожного з цих ресурсів. 

Сайт http://qrcodes.com.ua дозволяє досить швидко генерувати QR-

коди для адрес сайтів, візитівок, текстових файлів, SMS, GPS-координат, 

електронної пошти. Серед основних переваг можна зазначити можливість 

створювати різнокольорові коди (ви можете власноруч обрати колір коду 

та фону), а при доступі до покращеної версії ресурсу можна навіть 

зберігати створені коди та в подальшому керувати ними. 

Для того, щоб створити QR-код, потрібно лише обрати тип ресурсу, 

внести потрібну інформацію та параметри майбутнього коду. Після цього 

натисніть кнопку «Створити QR-код». Отриманий результат можна 

скачати та використовувати за призначенням. 

 

http://qrcodes.com.ua/
http://www.qr-code.com.ua/
http://ua.qr-code-generator.com/
http://qrcodes.com.ua/
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Якщо ви бажаєте вбудувати QR-код у свій блог чи сторінку сайту, 

скопіюйте html-код. 

Ще одна можливість створити QR-код – ресурс http://www.qr-

code.com.ua. Варто зазначити, що це один із найпростіших та 

функціональних сервісів, оскільки не потребує реєстрації та генерує коди 

для великої кількості об'єктів. Проте створити код з логотипом чи 

різнокольоровий не вдасться. Проте для педагогів, які лише починають 

своє знайомство з інструментом QR-кодів наявного функціоналу 

достатньо. 

Щоб згенерувати код натисніть на відповідну кнопку, введіть дані та 

клікніть на кнопку «Генерувати». Отриманий код можна скачувати та 

використовувати за бажанням. Цей ресурс чудово підійде і для учнів, 

адже перед початком використання ресурс проводить невеликий 

інструктаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій означений ресурс http://ua.qr-code-generator.com схожий на 

попередні. Але у ньому є кілька переваг: 

- україномовний інтерфейс; 

- можливість генерування кодів з власним логотипом і стилем; 

- створення кодів, придатних для друку, в тому числі у векторних 

форматах; 

- можливість аналізу інформації щодо статистики сканувань, їх місце і 

час, типи смартфонів тощо; 

- створення динамічних QR-кодів, що дозволяють змінювати цільові 

адреси; 

- відсутність необхідності встановлення додаткового програмного 

забезпечення. 

http://www.qr-code.com.ua/
http://www.qr-code.com.ua/
http://ua.qr-code-generator.com/
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Реєструватись тут не потрібно, лише обрати потрібну категорію, внести 

дані та натиснути кнопку «Створення QR-коду». 

Щоб скачати код, натисніть відповідну кнопку, а далі використовуйте 

код за призначенням. 

Розібравшись з процесом створення QR-кодів, варто розглянути ще і 

правила зчитування. І тут ресурси можна обрати, лише ввівши в рядок 

пошуку слова «програма для зчитування QR-кодів». Після обробки запиту 

ви отримаєте великий перелік сайтів, серед яких зможете знайти 

найбільш вдалий для вас. 

Якщо педагог чи учні використовують смартфон, то функція зчитування 

вже вбудована. Якщо ж використовується інший пристрій, зчитати код 

можна через спеціальний сайт. 
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2.3. Особливості та переваги використанняQR-
кодів на уроках 

За допомогою сучасних технологій будь-який урок можна зробити 

цікавим та пізнавальним. Головне, з методичної точки зору, вміло ними 

користуватися. Що ж таке QR-код і як його вдало використати на уроках? 

Під час організації уроків з використанням QR-кодів вчитель має 

продумати як і де можна застосувати  кодування інформації, 

переконатися,  що всі учні мають особисті девайси  зі встановленою 

програмою зчитування кодів. Створити QR-код нескладно, потрібен лише 

генератор для його створення. Для цього у вільному доступі є безліч 

онлайн-ресурсів. 

Використовувати кодування можна для завдань групової та 

індивідуальної роботи, для створення посилань на мультимедійні 

ресурси, що містять додаткову інформацію по темі, для встановлення  

зв’язку з онлайн контентами, що надають доступ до  електронних 

бібліотек  та ін. 

Таким чином використовуючи цей спосіб обробки інформації, вчитель 

дає змогу зрозуміти учням, що мобільний пристрій  може бути корисним 

не тільки для розваг, але й для пошуку корисної інформації, для 

покращення власних результатів у навчанні. 

Сучасний вчитель має доступ до багатьох джерел інформації, а отже 

може правильно спрямувати учнів на високі результати. Свобода 

творчості для педагога мотивує виховання учнів, що не лише отримують 

знання, а і уміють застосовувати їх у житті. Розробка авторських 

навчальних програм, посібників, вибір методів та засобів навчання – шлях 

до побудови дієвої освітньої стратегії. 

Включення дитини в активну пошукову діяльність під час уроку 

максимально активізує її пізнавальні процеси, а використання QR-кодів 

дозволяє зробити цей пошук не лише корисним, а і цікавим. Такий 

діяльнісний підхід цілком реалізує основні завдання Нової української 

школи, а максимально розкривається саме крізь призму проектного 

навчання. 

Проектне навчання саме по собі – це освітня технологія, що 

спрямована на здобуття знань через тісний зв'язок з реальними 

життєвими обставинами. Системна організація проблемно-орієнтованого 

навчального пошуку чудово використовує QR-коди як дієвий інструмент 

взаємодії між вчителем та учнем, учнем та навчальним матеріалом. 

Отримання цілісних уявлень про світ, застосування знань у практичній 

діяльності, набуття соціального досвіду допомагає в майбутньому 
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вирішувати проблеми з оптимальними зусиллями та очікуваним 

результатом. 

Використання проектного навчання та зокрема QR-кодів, як 

практичного засобу, реалізує можливість вивчати життєві явища з точки 

зору різних наук та дисциплін. [12] 

Одна із головних зручностей у використанні QR-кодів – це наявність 

майже у кожного учня власного ґаджету для зчитування та розкодування 

QR-кодів. За умови наявності в класі лише одного комп'ютеру це чудова 

можливість гейміфікувати навчальний процес.  

Як же практично використати QR-коди в повсякденній навчальній 

діяльності? Наведемо кілька прикладів такого використання: 

 кодування надто довгих посилань на Інтернет ресурси, які 

використовуються на уроці; 

 кодування доступу до відео на платформі YouTube; 

 кодування посилання на файли, розміщені в хмарах (Microsoft, 

Google, Dropbox); 

 кодування локацій на Google картах; 

 кодування посилань на сторінки в соціальних мережах; 

 кодування контактних даних; 

 кодування підказок чи опорних схем у формі посилань на сторінки 

підручника чи зразок виконання вправ; 

 кодування посилань на додаткову інформацію; 

 кодування учнями власних робіт, розміщених на хмарних ресурсах 

для надсилання на перевірку; 

 кодування підказок при проходженні навчальних квестів чи вікторин; 

 кодування оголошень для масового повідомлення учасників 

освітнього процесу; 

 кодування довідкової інформації про певні об'єкти, розміщені на 

виставках, бібліотеках, музеях і т.ін. 

Як ви вже можете знати, QR-коди можна з легкістю створювати, 

використовуючи безкоштовні генератори коду. А де саме їх застосувати, 

читайте далі: 

1. QR-код як елемент квест-уроку 

Організуйте пошукову роботу у межах уроку квесту чи певного заходу. 

Розмістіть запитання у класній кімнаті, по школі, на подвір’ї. Ці запитання 

потребують конкретних відповідей, чиї варіанти буде розміщено на тому ж 

аркуші поряд з QR-кодами. Лише правильна відповідь дозволить перейти 

до наступного запитання, неправильна – змусить повернутися до певного 

етапу. Уся потрібна інформація буде зафіксована у кодах. 

2. QR-коди в ігровому форматі роботи 
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Розробіть ігри з роздатковими матеріалами, де учні самостійно 

зможуть перевірити якість виконаної роботи. Додайте половину QR-коду 

на бланку із запитанням, а іншу половину – на бланку із відповідями. І 

щоб зчитати інформацію, потрібно поєднати дві частини коду. Якщо учень 

обрав неправильний варіант, то зчитування не відбудеться. Це 

прекрасний варіант роботи для самоконтролю. 

3. Інструмент для прискорення поширення інформації 

Використовуючи коди, ви зможете надавати швидкий доступ на 

посилання до навчальний статей, сторінок та сайтів, які допоможуть 

розкрити ту чи іншу тему. 

4. Інструмент звітності роботи школярів 

Навчіть школярів створювати QR-коди – і ви забудете про те, що 

потрібно носити за собою стоси рефератів чи зберігати низку посилань на 

учнівські роботи, якщо ті виконувалися в мережі. Це універсальний спосіб 

контролю за виконання групової чи індивідуальної роботи. Отримайте 

послання на YouTube, Dropbox чи GoogleDrive у форматі коду та 

перегляньте документ прямо зі свого смартфону хоч у дорозі, хоч на 

перерві. 

5. Елемент домашнього завдання 

Додайте QR-код у домашнє завдання. За ним може бути сховане 

посилання на додаткові матеріали, презентація чи конспект до уроку, що 

дуже допоможе учням, які відстали у роботі. Також таким чином ви 

можете записати та надати ролик, за яким діти пригадають матеріал з 

попередньої теми. 

6. Додатковий інструмент для опрацювання літератури 

Попросіть учнів написати відгук про книгу чи записати короткий 

відеоролик-враження. Особливо це актуально для роботи з літературою 

на літо. Посилання зашифруйте у QR-код та розмістить на тематичному 

стенді. Так однокласники дізнаються враження один одного про твір, ви 

зможете проконтролювати темп та масштаб виконання завдання, а самі 

школярі, переглядаючи відгуки, пригадають прочитаний матеріал навіть 

півроку по завершенню книги. 
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Висновки 

Гра – один і з основних видів діяльності молодших школярів. В ній 

дітям легкше та природніше засвоювати суспільний досвід. Захоплення 

від пізнання нових шляхів, пошуку рішень та заслуженої винагороди 

поєднує пізнавальну діяльність з чуттєвим досвідом, що сприяє міцному 

засвоєнню знань. А наближення навчальної діяльності до інформаційного 

середовища, яке так приваблює сучасних учнів, робить школу ближчою та 

дружньою до дітей, долає бар’єри між вчителем та дітьми, заохочує 

тісніше сплітати повсякденне життя з освітніми потребами. 

Непомітне спонукання до ефективного навчання відбувається під 

час ігрової діяльності природньо. Це і є однією з головних задач сучасної 

школи – зберегти особистість учня, задовольнити його потребу у пізнанні, 

не ламаючи тонке дитяче бачення світу. 

QR-коди на уроках у початковій школі – це новий крок до здобуття 

знань. Впровадження в освітню діяльність цього сучасного інструменту 

дає можливість зацікавити учнів предметом, що вивчається, дозволяє 

проілюструвати виклад нової інформації відео файлами, схемами, 

малюнками. Це полегшує сприймання навчального матеріалу, а також 

забезпечує швидкий зворотній зв'язок між учнем та вчителем. 

Аналіз педагогічної теорії та практики роботи засвідчив, що існує 

певне протиріччя між високим рівнем вимог до використання 

інформаційно-комп'ютерних технологій та недостатньою розробленістю 

відповідного програмного матеріалу, відсутністю самої методики 

використання інструментів гейміфікації та QR-кодів зокрема. В той же час, 

саме такі елементи інформаційного простору, як QR-коди, дають 

можливість зацікавити учнів у вивченні складних тем, забезпечують 

швидкий та ефективний зворотній зв'язок між вчителем та дітьми, 

пришвидшує та оптимізує контроль знань, умінь та навичок. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі є актуальною проблемою сучасної освіти. Сьогодні практично 

кожен педагог може підготувати й провести урок з використанням ІКТ. Такі 

заняття є достатньо інформативними та інтерактивними, що дозволяє 

економити час для усіх учасників освітнього процесу, учню працювати в 

своєму темпі, а педагогу дозволяє працювати диференційовано та 

індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити 

результати навчання.  

 Гейміфікація нині поширюється в усіх сферах життя. А особливо 

актуальним стає її застосування в освітньому середовищі, оскільки такий 

метод допомагає побудувати педагогічний процес на основі активності 
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кожного учня, сприяє підвищенню навчальної мотивації, створює умови 

для реалізації проектного та інтегрованого навчання. 

 Скільки б ми не сперечались про користь чи шкоду від комп'ютерних 

ігор, варто визнати одне: масові онлайн ігри, такі, як Worldof Warcraft 

приваблюють дітей та молодь. Цілком можливо, що така популярність 

частково полягає у заклику до співпраці з іншими учасниками для 

виконання квестів, нападу на територію противника тощо. Все це вимагає 

злагодженої роботи, а це і є елемент тієї співпраці та взаємодопомоги, яку 

педагоги часом безуспішно намагаються сформувати традиційними 

методами. 
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Додаток 1 

Тестова робота з української мови з 

використанням QR-коду 

«Мова і мовлення. Текст» 

1. Слова-іменники вказують на: 

A) ознаку предмета 

B) дію предмета 

C) назву предмета 

2. На які питання відповідають іменники? 

A) що робити? що зробити? 

B) хто? що? 

C) який? яка? яке? які? 

3. В якому рядку всі слова іменники? 

A) парта, дерево, Юрко 

B) Марійка, малює, спати 

C) підручник, будинок, читати 

4. Слова, що є назвами предметів і відповідають на питання хто? або 

що? називаються: 

а) дієслова 

б) іменники 

в) прикметники 

5. Відшукай ряд іменників: 

а) сонце, небо, літати 

б) жовтий, апельсин, яскравий  

в) лимон, кішка, вчитель 

6. До іменників – назв людей і тварин ставлять питання: 

а) який? 

б) що? 

в) хто? 

За допомогою QR-коду можна здійснювати опитування, 

контроль  корекцію знань з різних навчальних дисциплін на різних типах 

уроків 
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Додаток 2 

 

Приклади використання QR-коду в навчальній 

діяльності 

1. QR-код як елемент квест-уроку 

Організуйте пошукову роботу у межах уроку квесту чи певного 

заходу. Розмістіть запитання у класній кімнаті, по школі, на подвір’ї. Ці 

запитання потребують конкретних відповідей, чиї варіанти буде 

розміщено на тому ж аркуші поряд з QR-кодами. Лише правильна 

відповідь дозволить перейти до наступного запитання, неправильна – 

змусить повернутися до певного етапу. Уся потрібна інформація буде 

зафіксована у кодах. 

2. QR-коди в ігровому форматі роботи 

Розробіть ігри з роздатковими матеріалами, де учні самостійно 

зможуть перевірити якість виконаної роботи. Додайте половину QR-коду 

на бланку із запитанням, а іншу половину – на бланку із відповідями. І 

щоб зчитати інформацію, потрібно поєднати дві частини коду. Якщо учень 

обрав неправильний варіант, то зчитування не відбудеться. Це 

прекрасний варіант роботи для самоконтролю. 

3. Інструмент для прискорення поширення інформації 

Використовуючи коди, ви зможете надавати швидкий доступ на 

посилання до навчальний статей, сторінок та сайтів, які допоможуть 

розкрити ту чи іншу тему. 

4. Інструмент звітності роботи школярів 

Навчіть школярів створювати QR-коди – і ви забудете про те, що 

потрібно носити за собою стоси рефератів чи зберігати низку посилань на 

учнівські роботи, якщо ті виконувалися в мережі. Це універсальний спосіб 

контролю за виконання групової чи індивідуальної роботи. Отримайте 

послання на YouTube, Dropbox чи GoogleDrive у форматі коду та 

перегляньте документ прямо зі свого смартфону хоч у дорозі, хоч на 

перерві. 

5. Елемент домашнього завдання 
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Додайте QR-код у домашнє завдання. За ним може бути сховане 

посилання на додаткові матеріали, презентація чи конспект до уроку, що 

дуже допоможе учням, які відстали у роботі. Також таким чином ви 

можете записати та надати ролик, за яким діти пригадають матеріал з 

попередньої теми. 

6. Додатковий інструмент для опрацювання літератури 

Попросіть учнів написати відгук про книгу чи записати короткий 

відеоролик-враження. Особливо це актуально для роботи з літературою 

на літо. Посилання зашифруйте у QR-код та розмістить на тематичному 

стенді. Так однокласники дізнаються враження один одного про твір, ви 

зможете проконтролювати темп та масштаб виконання завдання, а самі 

школярі, переглядаючи відгуки, пригадають прочитаний матеріал навіть 

пів року по завершенню книги. 
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Додаток 3 

 

Конспект уроку «Я досліджую світ» на тему «Звірі 

взимку» з використанням QR-кодів 

Мета: 

сформувати в учнів уявлення про те, як зимують звірі; ознайомити з 

середовищем, способом життя тварин, розвивати мислення, увагу; 

збагачувати словниковий запас; вчити користуватись QR-кодами для 

отримання інформації; виховувати допитливість, любов до тварин, що 

мешкають у лісах. 

Тип уроку: комбінований 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент 

Доброго дня, дорогі діти! 

Сьогодні у нас з вами дуже важливі справи. І для того, щоб справитись з 

усіма завданнями, потрібно пригадати, що важливо пам'ятати на уроці. 

Якими нам потрібно бути, щоб досягти своєї мети? (Уважними, 

розумними, організованими, кмітливими) 

 

ІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності 

- Подивіться на дошку, що ви там бачите?  

Так, це сонечко! А хто уважний і помітив щось не те? Молодці, у сонечка 

промінці в сніжинках і тому сонечко не посміхається і просить вашої 

допомоги!  

Допоможемо сонечку повернути промінці? Так, 

розумнички!Своїмизнаннями ми допоможемо сонечку зігріти нас! За 

кожною сніжинкою заховалося завдання і якщо ми його виконаємо, 

сонечко відкриє свої промінці! 

 

ІІІ. Актуалізаціяопорнихзнань 

- Діти, скажіть, яка зараз пора року? Правильно, зараз господарює зима. 

Доведіть мені, що зараз зима! Які ознаки зими ви знаєте?  

 

І перше завдання таке - гра «Так чи ні?» 

Щоб отримати питання до ціє їгри, відскануйтеQR-код. 
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1.Сонце стоїть низько на небосхилі? 

2. Річки та ставки вкрились льодом? 

3. Повітря надворі тепле? 

4.На землю падає сніг? 

 

- Розумнички, ви уважні і тому перший промінчик звільнився від 

крижаноїсніжинки. Йдемо далі! 

Безумовно, зміни в неживій природі вплинули і на життя тварин. А 

на які групи поділяються тварини? 

 

Молодці! І ось наступне завдання. Дивимось уважно відео. А для того, 

щоб перейти до відео, відскануйтеQR-код  

 

Відеоролик про тварин взимку 

 

- Про кого цей фільм? Правильно про звірів! А хто був дуже уважний і 

побачив там не звіра? А тепер скажіть, хто такі звірі? 

Розумнички і з цим завданням справились і ще один промінчик 

звільнився! 

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку 

- Так про кого сьогодні на уроці буде йти мова? Правильно про звірів. 

Пригадайте, як восени звірі готуються до зими? Розумнички! 

І сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, який спосіб життя ведуть звірі взимку, як 

змінюється їх зовнішній вигляд, чим живляться взимку! 

А щоб дізнатися, як саме ми вирушаємо в уявну подорож до зимового лісу 

і там на вас чекають наступні завдання. 

 

Фізкультхвилинка 

 

V. Вивчення нового матеріалу 

- Діти, по дорозі ми зустріли зайчика, лисичку, ведмедика, вовчика, а яких 

звірів ми можемо зустріти в наших лісах взимку? 

 

І ось настав час для наступного завдання. Працюємо за підручником. 

 

Робота за підручником 

 

Робота в групах «Хто чим живиться?» 

 



30 

- Молодці гарно справились, ще один промінчик засвітив! 

- Ну, а зараз настав час для важливого завдання! Кожен з вас готував 

цікавіфакти про звірів, а про яких ми зараз дізнаємось, якщо відгадаємо 

загадки! Будьте уважні і слухайте! 
 

Загадки: 

 Хвостик короткий, чотири копита, велик вушка, рухається швидко. 

(Козуля) 

 Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів 

морозець біжить по шкірі. (Вовк) 

 До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. 

Як рушаєполювати, не виходить зайчик з хати. (Лисиця) 

 Ця свиня щетину має, 

В лісі жолуді шукає, 

Хижий, лютий пан іклан 

Називається…(кабан). 

 Жовта блискавка невпинна 

Між деревами пролине, 

З гілки плигає на гілку 

Ця мала руденька…(білка). 

 Куций хвостик, довгі вушка, 

Шерсть м’якенька, як подушка. 

Скаче вгору, начем’ячик. 

Хто це, діти? Сірий…(зайчик). 

 

- Молодці, ви дуже гарно підготувалися і це завдання зараховане і 

сонечко майже звільнилося від крижанихсніжинок! 

 

- Ну, а зараз настав час трохивідпочити 

 

VІ.Хвилинка відпочинку. Перегляд релаксуючого відео за QR-кодом  

 

 

 

 

- Усі молодці! Ми з вами багато попрацювали, але у сонечказалишилось 

ще одне завдання, якщо ми його виконаємо воно засяє і посміхнеться 

нам! 

 

Чарівна скринька 
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- Як ви вважаєте, як живеться взимку в лісі звірам – добре чи погано? 

Поясніть чому? 

 

- Правильно, холодно і голодно звірам у лісі взимку. Тому в нашій країні є 

така професія – лісник. Вони піклуються про лісових звірів.  

 

Давайте і ми допоможемо звірам у цей холодний і голодний час. Звірів, як 

і птахів, узимку треба підгодовувати 

 

Плакат «Допомога звірам взимку!» 

- Ви сьогодні отримали дуже багато інформації про звірів. У цей час їм як 

ніколи потрібна допомога людини. Люди повинні дбати про лісових звірів 

взимку! 

 

VІІ. Підсумок. Рефлексія. 

Холодно взимку зайчатам і білці, 

Песику в будці, в сараї корівці… 

Мерзнуть у котика лапки і вуха, 

Мерзне ворона в лиху завірюху 

Як допоможемо дружно, малята,- 

Виживуть взимку птахи і звірята! 

 

- Якими ви були на уроці? 

Чому ви навчилися на уроці? 

Що запам’ятали? 

Що нового дізналися? 

Сподобався урок? 

 

- Ось і виконали ми всі завдання і сонечко засяяло яскраво і воно трохи 

зігріє наших тваринок і нас з вами! За вашу старанність сонечко 

приготувало для вас ласощі! 

 

Додаткове питання: 

Пригадати казки і мультфільми, в яких розповідається про зимове життя 

звірів! 

 


