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На сьогоднішньому етапі розвитку системи 

дошкільної освіти посада вихователя-методиста 

потребує мобільної та гнучкої особистості. Робота, яку 

має виконати вихователь-методист потребує постійного 

вдосконалення, обробку великої кількості інформації, 

великого документообігу, ефективної та продуктивної 

роботи з педагогами та батьками. В практичному 

посібнику запропоновані практичні рішення цих 

проблемних завдань через застосування сервісів Google  

та використання QR – кодів в методичній роботі.  

Практичний посібник містить мультмедійний 

контент доступний через QR – коди (інструкція 

зчитування міститься на звороті), призначений для 

вихователів-методистів, практичних психологів та інших 

педагогів ЗДО. 
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QR-код – ефективний інструмент оптимізації 

методичної роботи 

QR-коди (Quick Response 

дослівно перекладається як «швидка 

відповідь») являються сучасними 

мініатюрними носіями даних. Дані 

кодуються за допомогою програм або 

сервісів в невеличкі значки у вигляді 

білих і чорних квадратиків (можуть бути 

виконані і в інших кольорах). Призначення QR-кодів 

полягає в зберіганні великого обсягу даних на порівняно 

невеликій площі їх розміщення.  

Формати використання QR-кодів в ЗДО:  

1. Кодування інтернет-адреси. QR-код можуть 

містить посилання на сайт вашого 

закладу. Зчитування коду відразу 

ж направить користувача, 

позбавивши його від необхідності 

вводити знаки в адресний рядок 

браузера, це дозволяє 

популяризувати сайт, збільшує 

аудиторію відвідувачів. 

2. Шифрування контактних 

даних. Можна просканувати код і 

зберегти контактну інформацію (назву 

ЗДО, поштову чи електронну адресу, 

телефон відповідальної особи). 

3. Текст. Дає можливість 

зашифрувати повідомлення, рекомендації для батьків чи 

педагогів. Можна оздобити стенди, інформаційні 

куточки, бюлетні тощо. Це дозволить значно збагатити 
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інформаційне насичення стандартних інформаційних 

стендів. 

Створення даного коду не займе у педагога 

занадто багато часу і сил. В даний час існує величезна 

кількість спеціальних сервісів, що дозволяють в кілька 

кліків згенерувати такий код, який можна зберегти на 

комп'ютер і згодом використовувати там, де тільки 

побажаєте.  

Використання сервісів для різних видів обробки 

інформації в роботі дошкільного освітнього закладу QR-

коди можна розміщувати на інформаційних стендах з 

інформацією, як відео або мультимедіа коментар (у 

вигляді посилань), оголошення, рекомендацій чи іншого 

матеріалу.  

Способи застосування QR-кодів в методичній 

роботі ЗДО 
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Засвоївши технологію створення QR-кодів в 

нашому закладі постійно виникали нові ефективні 

способи застосування. Якщо першочергово коди 

застосовувались для інформаційних бюлетнів, стендів то 

працюючи з 

ними далі ми 

переконались в 

зручності 

використання 

під час 

діагностичної 

роботи, 

особливо якщо 

аудиторія 

досліджуваних 

респондентів 

нова, щойно сформована.  Створивши опитування в 

Google формах та надавши QR -код  було проведене 

дослідження серед батьків. В результаті опитування ми 

виявили, що 46% батьків віддають перевагу 

дистанційним формам взаємодії з ЗДО, та займають в 

         Діаграма з опитування в Google формах 
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рейтингу теж положення, що і індивідуальні 

консультації.  

Сучасні діти вимагають осучаснення освітнього 

процесу. Зараз вимогою часу є дослідницький характер 

пізнання, діяльнісний підхід у освіті дошкільників. 

Працюючи з педагогами в закладі ми дійшли висновку, 

що оновитися повинні всі три напрямки роботи: 

- робота з дітьми; 

- робота з батьками; 

- робота з педагогами.  

Що стосується роботи з педагогами, підвищуючи 

кваліфікаційний рівень педагогів, навчаючи  педагогів 

застосовувати діяльнісний підхід, експериментально-

дослідницьку роботу, використовувати інноваційні 

технології вихователю-методисту самому необхідно 

демонструвати вищезазначені принципи у роботі. 

Допомагають у цьому застосування інтерактивних 

методів роботи з педагогами та батьками, таких як 

квести, семінари-практикуми, медико-педагогічні ринги 

тощо. Ефективне використання даних форм взаємодії 

можливе через використання ІКТ технологій під час 

підготовки та реалізації даних заходів. 

Так,  згідно опитування педагогів за підсумками 

2017-2018 н.р. найефективнішою та найцікавішою 

формою роботи з педагогічними кадрами визнано квест. 

Разом з тим вихователі та фахівці задіяні у 

безпосередньому проведенні квесту на локаціях 

висловили бажання бути активними його учасниками. Ця 

проблема успішно була вирішена через використання 

QR–кодів, що дозволило створювати локації без 

використання людського ресурсу.  
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Приклад застосування QR -кодів в роботі з 

педагогами «Краєзнавчий квест «Житомир. Таємниці 
імені» 

Екскурсія- квест з використанням QR-

кодів: «Житомир. Таємниці імені» 

Останнім часом квестові технології стали дуже 

популярними як серед дітей так і дорослих. Колектив 

ЖСЦРД № 41 не є винятком, після перших проведених 

квестів для педагогів та батьків, у всіх підсумкових 

опитуваннях квест як форма роботи бив рейтинги. Єдина 

незручність, яка дещо бентежила усіх – це те, що колеги 

працюючи на локаціях не мали змогу брати участь у 

квесті. Вирішенням цієї проблеми стало використання 

QR-кодів із завданнями на локаціях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Мета: 

o удосконалити та осучаснити національно-

патріотичне виховання дошкільників; 

o розширити знань педагогів про історію міста 

Житомир; 

o формувати загальну культуру; 

o згуртувати колектив; 

o продовжувати практично ознайомлювати з 

квестовою техологією. 

Тривалість: 90 - 120 хв.  

Кількість учасників: 20—25 осіб. 

Основна ідея квесту: знайти «ключі» до таємниць 

походження назви міста. 
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Рух від локації до локації відбувається через 

виконання певних завдань, розгадування шифрів, 

головоломок. Щоб успішно виконати завдання потрібно 

вислухати інформацію гіда. Винагорода за виконання 

QR-код.  

ЛЕГЕНДА 

ЗНАННЯ — ЦЕ СКАРБ. МИ ВСІ ЦЕ ЗНАЄМО. 

АЛЕ ЗНАЙТИ ЦІ СКАРБИ ЧАСТО БУВАЄ НЕ ТАК 

ЛЕГКО, АДЖЕ ЇХ ЗАЗВИЧАЙ СТЕРЕЖУТЬ І 

ХОВАЮТЬ ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ. ПРОТЕ ЦЕ НЕ 

МАЄ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТОГО, ХТО МАЄ 

КЛЮЧІ. ВАШЕ ЗАВДАННЯ -  ЗІБРАТИ ЧОТИРИ 

КЛЮЧІ QR-КОДИ , ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ВІДКРИТИ 

ТАЄМНИЦЮ ІМЕНІ НАШОГО СЛАВНОГО МІСТА. 

МУДРІ КАЖУТЬ: ТЕ, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ, - ЦЕ 

НАЙБІЛЬШЕ ВАШЕ БАГАТСТВО. АЛЕ ТЕ, ЧОГО ВИ 

НЕ ЗНАЄТЕ, - ВАШ НАЙБІЛЬШИЙ РИЗИК. 

ПРОПОНУЄМО НЕ РИЗИКУВАТИ І ВИРУШАТИ В 

ПОДОРОЖ. 
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Локації: 

Локація 1. Камінь « Пам'ятний знак до 

заснування міста» 

Основний зміст інформації : Озвучити 

існуючі теорії щодо дати та місця виникнення 

міста Житомира. Розповідь про «камінь», чому 

житомирські краєзнавці говорять про помилки, 

викарбувані на камені. 

Завдання для учасників: уважно розглянути 

камінь, відшукати помилки на камені та Qr – код. 

Гід коментує помилки та інформацію 

зашифровану Qr – кодом. 
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   Таємниця перша: 

 

 

 

 

 

 Локація 2.  Келії єзуїтського монастиря 

Основний зміст інформації: розповідь про 

залишки найстарішої будівлі Житомира, що 

залишилась до наших часів, про визначні 

постаті, що мали відношення до цього місця. 
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Яка наступна 

локація  

учасники 

квесту 

 дізнаються  

 виконавши 

завдання 

 

Локація 3.  Оглядовий майданчик 

Основний зміст 

інформації: 

розповідь про 

перші поселення 

на берегах 

Кам’янки; чому ж 

з оглядового 

майданчика можна 

побачити Америку; де 

та який був житомирський 

замок. 

Учасники отримують завдання знайти 

наступну таємницю імені Житомира, вона 

знаходиться «там де б’ється серце 

Житомира».  
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Таємниця друга:  знайшовши та зісканувавши QR - код 

учасники знайомляться з другою теорією походження 

назви рідного міста 
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Локація 4.  Будівля колишнього магістрату 

Основний зміст інформації: Розповідь про 

будівлю магістрату. Магдебурзьке право. Історія 

«житомирського імператорського палацу». 

 

 

 

 

 

 

 

Таємниця третя:                                  

   На фасаді будинку колишнього магістрату,                                   

екскурсанти шукають 

третю таємницю. 

  

 

                                                                       

 

      Перший герб Житомира 
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Локація 5.  Хрестовоздвиженський собор 

Основний зміст 

інформації: 

історична довідка 

про храм.  

 

Локація 6. 

Замкова площа. 

Кафедральний костел Святої Софії. Вікаріат 

(Житомирський краєзнавчий музей). 

Основний зміст 

інформації: 

Розповідь про 

Замковий майдан 

та собор 

Св.Софії; історія 

суду над 

очільниками Коліївщини, інформація про 

будівлю колишнього вікаріату, Житомирський 
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краєзнавчий музей та постать 

Анджея Федуковича. 

 

 

 

Локація 7. Спасо-

Преображенський кафедральний 

собор. Плаский будинок-химера 

у формі серця. 

Основний зміст інформації: 

історія будівництва храму; 

легенди будинку-химери у формі серця. 

 

 

 

 

Завдання для учасників 

Пошуки останньої четвертої таємниці. Підведення 

підсумків. Винагорода для найактивніших шукачів. 
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Для застосування QR-кодів в ЗДО наводимо  

алгоритм створення QR-коду 

1. Для початку роботи варто обрати програму для 

генерування QR-кодів.  Знайти такий застосунок 

можна через магазин Macrosoft Store ( шукаємо 

через «Пуск») (Рис. 1.) 

 

 

Рис. 2.1.  

 

Рис. 1. 

 

В пошуковому рядку ввести наприклад «Генератор 

QR- кодів». (Рис. 2.)  
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 Рис. 2. 

 

2. Встановити програму, яка вам сподобалась. 

Зверніть увагу чи є вона безкоштовною. 

Або в магазині Google 

1. Користуючись браузером Chrome, 

знаходимо у лівому верхньому куточку «Застосунки» ( 

російською «Приложения») (Рис. 3.) 
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Рис. 3. 

 

2. Знаходимо «Магазин Chrome». Відкриваємо. В 

пошуковому рядку вводимо «генератор QR- кодів» (Рис. 

4.) 

Рис. 4. 
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3. Перед встановленням варто ознайомитися 

з відгуками про роботу застосунка. Переглянути 

коментарі та короткі інструкції розробника, так можна 

зрозуміти чи застосунок зручний особисто для вас. 

Встановлюємо застосунок. 

Після встановлення в правому верхньому кутку 

з’явиться кнопка застосунка, натиснувши на яку ви 

зможете перейти безпосередньо до застосунка. (Рис 5.) 

 

 
Рис. 5. 

 

Тепер ви готові створювати свої власні QR-коди. 

 

 

 

 

 

Віконце для 

посилання 
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Для цього достатньо скопіювати посилання з 

місця де зберігається інформація яку ви плануєте 

поширювати через QR-код та вставити її у віконце 

та натиснути на кнопку «Generate» (Рис 5). Після 

натискання миттєво з’явиться готовий код, 

копіюємо його як зображення і вставляємо його в 

потрібний нам документ для друку. 

 

 

 

  

Відеоінструкція 

щодо створення 

QR-кодів: 
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благополуччя як критерії якості освіти. Спец випуск за 
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матеріалами Всеукраїнського Дня дошкілля // 

Дитячий садок. - Число 21-23 (549-551). - червень 

2010. - С. 7-14. 

9. Наказ від 01.10. 2012 р. № 1059 «Про затвердження 

Примірної інструкції з діловодства у дошкільних 

навчальних закладах». 

10. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: 
теорія, практика, досвід / О. І. Пометун, 

Л.В.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 192с. 

11. Робота з Google диском. Режим доступу: 
https://support.google.com/drive?hl=ru&authuser=1#topi

c=14940 

12.  Робота з Microsoft Excel. Офіційний інтернет 

ресурс: https://products.office.com/uk-ua/excel 

13. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні 
технології» та їх значення на сучасному етапі 

модернізації освіти [Електронний ресурс]/ 

Н.Ю.Фоміних. Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua

/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf 

Упроваджуємо ІКТ в освітній процес закладу 

дошкільної освіти//Вихователь-методист дошкільного 

закладу. – 2017. - №12. 
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1.Відвідайте «Play Маркет» і, скориставшись 

функцією пошуку, знайдіть всі програми «QR Reader». 

Оберіть зручний для вас застосунок. 

2. Інсталюйте це додаток на смартфон. 

3. Запустіть програму і 

таким же чином «ловіть» у 

видошукачі QR код. Процес 

роботи сканера буде 

відображатися рухомої 

червоною смугою.  

Після успішного захоплення 

коду він буде 

дешифрований . 

Або скористайтесь вбудованою функцією QR сканера у 

Viber. 

Помістіть код по центру квадратної 

рамки. Санування відбувається 

автоматично. 

 

 

 

 

 

 

   Далі тиснимо «Відкрити» або «Ок». 


