
Напіввіртуальний квест-екскурсія – це повністю авторська розробка, суть якої полягає у 
створенні багатофункціонального продукту, що поєднує у форматі інтерактивного 
квесту елементи текстового путівника, «живої» екскурс�, настільної гри і роботи з 
картою місцевості, використовуючи сучасні (проте, обов’язково загальнодоступні) 
технолог�. 
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Методика організації напіввіртуальної 
квест-екскурсії.
 За мотивами молодіжного історичного проекту  «У пошуках забутого 
Львова».

Ідея щодо інтерактивного викладання історії далеко не нова. Втім, найчастіше вона реалізується 
односторонньо та є занадто інформативною. 

Саме тому у нас викристалізувалась ідея створити не перевантажений фактажем, ілюстрований 
порівняльними фото з різних епох та розділений на «гнучкі» у поєднанні складові матеріал про 
радянське минуле найвідоміших історичних об’єктів м. Львова. І все це – у форматі екскурсії з 
квестовим оформленням та віртуальним доступом. 

Етап 1. 
Продумати складові «квестового набору». У нашому випадку, мова 
йшла про: 
 
паперову мапу із зазначеними локаціями, довкола якої знаходились 
13 «кишеньок» для карток (елемент орієнтування на місцевості); 

спеціальну планшетку, в «кишеньках» якої знаходяться 13 вище 
згаданих карток, на кожній із яких зображена певна пам’ятка із 
маршруту. Віднайшовши потрібний об’єкт, учасники ідентифікують 
картку із його зображенням на планшетці, переносять � у потрібну 
кишеньку довкола мапи, а на звільненому місці виявляють QR-код та 
аналогічну йому текстову Інтернет-адресу документа з описом 
локац�; 

13 документів (як доступних для роздруку організатором, так і 
розміщених на Google-диску за окремими адресами) із 
структурованою подачею інформац� та ілюстративним матеріалом; 

електронний сертифікат учасника квесту, доступний для 
скачування на фінальному етапі. 

Етап 2. 
Створити «читабельні» тексти, використовуючи перевірену інформацію з краєзнавчої 
літератури, мемуарів сучасників та публіцистики. Проілюструвати різницю між епохами 
поєднанням фото з того ж ракурсу, але з різних часів. Самі тексти мають вміщати як 
загальні відомості про конкретну пам’ятку і � радянську минувшину, так і окремо – 
маловідомі, або ж просто курйозні факти про неї. Обирати для ознайомлення 
учасниками щось одне, а чи поєднувати ці частини – вибір організатора квесту.

Етап 3. 
Розмістити матеріали по конкретних 
об’єктах-складових квесту на перевіреному сервері. 
Звідси й вибір Google-диску, з налаштуваннями 
загального доступу. Адже це і безкоштовно (на відміну 
від переважної більшості Інтернет-ресурсів), і надійно. 
А перехід на відповідну сторінку – двома шляхами, з 
орієнтацією на різні можливості технічних засобів 
учасників: і по QR-коду, і по посиланню.

Етап 4. 
«Квестовість» вимагає певного завдання, логічного 
зв’язку між об’єктами. Це забезпечується тим, що 
дізнатися наступну адресу можна лише дочитавши 
інформацію про попередній об’єкт. А винагородою 
наприкінці стає доступ до спеціально згенерованого 
(точніше, теж розміщеного на диску за окремою 
адресою) сертифікату «Доктора наук», з правом для 
фіналістів отримати вже «живу» екскурсію 
безкоштовно. Найціннішим є те, що, маючи на руках 
лише роздруковані карту і планшетку з набору, можна 
використовувати їх та власний смартфон і як заміну 
типової екскурс�, і як автономний квест, і як змагання, і 
навіть як настільну гру чи практичний урок. 

Робота з картою та планшеткою.

Апробація перших версій квесту в польових 
умовах

Специфіка обробки інформац� учасниками

Приклад використання ілюстративного 
матеріалу.


