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висунувся полководець Янош Гуніаді, за яким закріпилася слава 

національного героя. Він став регентом Угорського королівства. Після 

його смерті на престол було обрано його сина Матвія Корвіна (1458 – 

1490), час правління якого – це період найвищого піднесення могутності 

Угорщини. У 1490 р. він помер. Очевидно, він був отруєний кимось із 

великих феодалів, які недоброзичливо ставились до посилення 

королівської влади. Після цього в королівстві наступив хаос [4, c.389]. 

Політичні смути ще більше погіршили становище угорського 

селянства. На цьому підгрунті в 1514 р. в Угорщині відбулося найбільше в 

історії цієї країни селянське повстання так званих куруців (хрестоносців), 

пов’язане з хрестовим походом проти турків, що його очолив папа Лев X, і 

яке вилилося у справжню селянську війну. Угорське дворянство вчинило 

люту розправу з повстанцями. Перемога над селянами була закріплена так 

званим «диким сеймом» 1514 р. [5, c. 30]. 

Отже, історія королівства Угорщина за весь час його існування 

просякнута боротьбою з ворогами, зі зрадниками країни, а також з 

видатними людьми.  

 

Список використаних джерел: 

1. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія: у 3 кн. – Кн. 2. – К., 1995 – 420 с. 

2. История средних веков / ред. кол. М. Абрамсон и др. – М., 1964. – 700с. 

3. Історія середніх віків / під ред. Удальцова, Т. 1. – К., 1948. – 582 с. 

4. История средних веков / под ред. С. Д. Сказкина – М., 1954. – 512 с. 

5. История средних веков / Сост. В. С. Степанова, А. Я. Шевеленко. – М., 

1980. – 302 с. 

 

 

Олена Нактініс, Іван Беркут 

Науковий керівник: ст. викл. Паршукова Л.М. 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ДЛЯ УЧНІВ 

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 
Ігрові методи навчання активно використовуються в педагогічній 

практиці. Класики вітчизняної педагогіки Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський, 

К.Д. Ушинський досліджували «специфіку та особливості застосування 

ігрової діяльності для вирішення освітніх і виховних завдань» [2]. 

Застосування ігрових методик в освіті отримало назву «Гейміфікація 

освіти». Досвід показує, що використання цього підходу дозволяє значно 

збільшити результативність освітнього процесу [1]. Зростаюча 

популярність Гейміфікації пояснюється необхідністю знаходити нові 

способи мотивації й зацікавлення школярів у навчальний процес. К.Д. 

Ушинський зауважував, що «гра для дитини замінює дійсність і робить її 
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більш цікавою і зрозумілою тому, що він сам її створює. У грі дитина 

створює свій світ і живе в ньому, так як тут присутня  емоційна складова, і 

він сам розпоряджається своїм творінням »[1]. Цифрові ігрові технології – 

один з перспективних напрямків в Гейміфікації сучасного шкільного 

навчання.  

Квест – це рольова або ситуаційна гра, в процесі якої необхідно 

вирішувати загадки, головоломки, проявляти творчість і кмітливість, щоб 

домогтися кінцевої мети, наприклад знайти скарб або побудувати місто 

майбутнього. Навчальний веб-квест об'єднує інтерактивну онлайн-гру і 

процес навчання, надаючи велике поле для творчої діяльності педагога. За 

допомогою веб-квестів можна підвищити мотивацію і залучення учнів до 

навчального процесу. Навіщо змушувати «вчити» історію, якщо можна 

запропонувати побувати в ролі Петра I і спроектувати Санкт-Петербург 

самостійно.  

Для створення навчального веб-квесту необхідно виконати наступні 

етапи:  

1. Проектування освітнього контенту. Спочатку необхідно вибрати 

навчальну тему; визначити мету, наприклад вивчення нового матеріалу, 

закріплення знань, тестування або контроль; підібрати матеріал для 

вивчення, скласти навчальні завдання, тестові питання.  

2. Сюжетне проектування. В рамках цього етапу потрібно придумати 

сценарій, тобто ігрову ситуацію, яка буде реалізована в квесті, наприклад 

подорож до далекої планети, пошук стародавніх скарбів або винахід 

чудодійних ліків. Потім детально опрацювати сценарій по ролям, по 

сюжетних лініях. На цьому етапі треба об'єднати навчальні завдання з 

ігровими, переформулювати деякі завдання, щоб вони гармонійно 

вписувалися в сюжетну лінію. Оформляти сценарій краще у вигляді блок-

схеми, що заощадить час на наступному етапі.  

3. Технічне проектування і реалізація. На даному етапі необхідно 

обрати платформу – конструктор сайтів, вивчити його можливості з точки 

зору реалізації сюжетних і освітніх завдань. Можна використовувати 

зручні безкоштовні платформи для створення сайтів такого, як  jimdo.com. 

Далі необхідно створити в конструкторі сайтів шаблон вашої гри, 

поступово наповнюючи її змістом. Кожна сторінка сайту – це один блок з 

розробленою сюжетною схемою. Щоб почати гру, треба зайти за 

посиланням на сайт і почати виконувати інструкції, наведені на першій 

сторінці сайту. Практичний приклад використання технології веб- квестів 

на уроці інформатики в 7-му класі – «Подорож на Марс» [https://inform-

in100.jimdo.com].  

Ще один із шляхів використання освітніх веб-квестів є залучення 

учнів не тільки для гри, але і для створення навчальних квестів. Даний 

напрямок перспективний для розкриття творчого потенціалу учнів і може 

бути успішно реалізований в проектній діяльності та груповій роботі.  
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Ідею створення веб-квестів можна застосовувати до будь-якого 

шкільного предмету. Граючи в квест або створюючи його, діти вчаться і 

створюють, отримують позитивні емоції, підвищується їх зацікавленість. 

Активна пізнавальна діяльність, розкриття творчого потенціалу, 

націленість на досягнення мети, ініційовані зануренням в освітній веб-

квест, показують ефективність використання даної ігрової технології для 

підвищення якості навчання.  
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НЕВИРІШЕНА МАТЕМАТИЧНА ПРОБЛЕМА  

ЧОТИРЬОХ ФАРБ 

 

Питання про те, як краще розфарбовувати географічні карти, 

з’явилося ще з їх появою. З одного боку, кожна територія повинна мати 

свій певний колір, з іншого – не повинно бути строкатості. Виходячи з 

цього, перед математиками була поставлена задача: якою мінімальною 

кількістю фарб можна розфарбувати карту, щоб кожна з дотичних фігур 

мала свій колір?  

Вперше на цю проблему звернув увагу Френсіс Гутрі у 1852 році. 

Він припустив, що для вирішення цього завдання буде достатньо лише 

чотири фарби. Ця новина дійшла до математика О. де Моргана, а він уже 

розповів її своїм колегам. У 1878 році А.Келі записав точне формулювання 

цієї гіпотези. Потім одні математики доводили цю гіпотезу, інші – 

спростовували. Так, математик П.Д.Гівуд у 1890 році прийшов висновку, 

що гіпотеза чотирьох фарб помилкова, і довів свою, використовуючи п’ять 

фарб. 

В 1977 році К.Аппел та У.Хакен отримали та опублікували докази 

гіпотези чотирьох фарб. Значну частину перевірок виконали комп’ютерні 

технології, що, на той момент, було нововведенням.  

Проблема чотирьох фарб стала першою серйозною математичною 

задачею на доведення, яку розв’язали з допомогою комп’ютера. Чи 

задовольняє таке доведення математиків? Частина з них прохолодно і 

насторожено сприйняла відкриття [1, 93]. 


