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АНОТАЦІЯ 

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання 

підготовки молоді, яка здатна: швидко адаптуватися у різних життєвих 

ситуаціях; грамотно працювати з інформацією (даними, відомостями) та вміти 

практично застосовувати отримання знання, набуті навички. 

Програма факультативного курсу «Технологія QR-кодування» для учнів 9-

11 класів закладів загальної середньої освіти сприяє: активізації пізнавальної 

діяльності школярів; підвищенню  мотивації учнів та активності на уроках і в 

позашкільній діяльності; розвитку наочно-образного мислення; підвищенню 

інформаційної культури; розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю. 

Ознайомлення з технологією QR-кодування на заняттях факультативного 

курсу в старших класах закладів загальної середньої освіти передбачає 

комплексну реалізацію практичних та освітніх цілей, надає можливість вчителю 

використовувати нові види навчальних пошуково-пізнавальних завдань 

узагальнюючої та систематизуючої спрямованості, базується на прикладах 

використання технології QR-кодування на уроках природничо-математичного й 

гуманітарного циклів.  

Зміст програми факультативного курсу «Технологія QR-кодування»  

розрахований на 35 годин (1 година в тиждень). 

На заняттях учні ознайомлюються з історією виникнення QR-кодів, із 

різновидами QR-кодів, вчаться технології створення та оптимізації  QR-кодів, 

вчаться працювати з різними програмними засобами для генерування QR-кодів;  

використовують технологію QR-кодування при виконанні творчих проєктів.  

Курс орієнтований на застосування сучасних інформаційних технологій, 

формування практичних навичок з інформаційних технологій, сприяє успішному 

навчанню учнів, допомагає розвитку в учневі умінь виконувати нестандартні 

завдання. 
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ВСТУП 

У сучасному світі, який характеризується стрімкими змінами у різних 

сферах, коли відбувається глобальна інформатизація суспільства,  важливого 

значення набувають вміння людини самостійно та нестандартно мислити, 

виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. 

Питання активізації пізнавальної діяльності школяра є актуальною 

проблемою сучасних закладів середньої освіти. Залучення кожного учня в 

активний пізнавальний процес, застосування на практиці отриманих знань та 

чітке усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути 

застосовані, можливо при активному використанні інформаційних технологій 

(ІТ) в освітньому процесі. Взаємодія з сучасними технологіями викликає великий 

інтерес у молоді, й можливість позитивно використовувати її для навчання дає 

додаткові переваги.  

Питання підвищення активності школярів у навчальній діяльності 

розглядали у своїх дослідженнях В. Краснопольський [1], І. Литвиненко [2], 

Щукіна [5] та ін., зокрема застосування на уроках інтерактивних технологій, 

введення інноваційних підходів розглядали науковці О. Пометун, 

Л. Пироженко [3], О. Савченко [4] та ін. 

Використанню QR-кодів у різних галузях присвячені роботи 

В. Бондаренко [7], О. Воронкіна [6], П. Демченко [8] та ін. 

Технологія QR-кодування набула широкого впровадження в різних сферах 

нашого суспільства та потребує більш детального вивчення. Базовий шкільний 

курс «Інформатика» поверхнево знайомить учнів з QR-кодами. Тому вивчення 

цього питання більш глибоко є актуальним на сьогоднішній день. 

Основна мета факультативу полягає у формуванні теоретичних знань та 

практичних умінь і навичок роботи по самостійному створенню і використанню 

QR-кодів, здатності й готовності застосовувати їх при вивченні дисциплін 

природничо-математичного та гуманітарного циклів, розвиток мислення й 

творчої уяви школярів. 
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Досягнення мети забезпечується виконанням завдань факультативного 

курсу, а саме: 

- сприяння формуванню в учнів знань з інформатики, навичок роботи в світі 

QR-технологій; 

- розвиток інформатичних компетентностей та творчих здібностей учнів; 

- формуванні в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності; 

- навичок роботи в web-середовищі, пов’язаному з технологією створення та 

опрацювання QR-кодів; 

- формування в учнів уміння використовувати ІТ з метою ефективного 

розв’язання різних завдань при вивченні дисциплін природничо-математичного 

та гуманітарного циклів; 

- формування в учнів наукового світогляду, як складової інформаційної 

культури особистості, необхідної для життя в сучасному суспільстві;  

- інтелектуальний розвиток особистості, розвиток в учнів логічного 

мислення,  інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, тощо; 

Очікувані навчальні результати: 

- отримані знання, щодо: історії виникнення QR-коду,  поняття та 

призначення QR-кодування, методів і способів зчитування QR-кодів, 

ознайомлення з web-ресурсами для створення QR-кодів; 

- набуті вміння (навички): аналізувати та розрізняти штрих-коди та QR-

коди, зчитувати, генерувати та оптимізувати  QR-коди, впроваджувати 

технологію QR-кодування для виконання індивідуальних проєктів з різних 

дисциплін. 

Теоретична значимість роботи полягає в структурованому створенні 

методичних матеріалів та їх використання при вивченні технології QR-

кодування на факультативних заняттях. 

Практична цінність - розроблений курс «Технологія QR-кодування» може 

бути корисним для застосування на факультативних заняттях з інформатики у 

закладах середньої освіти.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Метою наданих методичних матеріалів є представлення власних 

педагогічних та методичних напрацювань, які спрямовують діяльність вчителя, 

забезпечують науково-методичний супровід викладання інформатики під час 

організації факультативної роботи у закладах середньої освіти. Зібрані 

навчально-методичні розробки є досвідом власної педагогічної діяльності. 

Рекомендації щодо роботи з методичними матеріалами. 

Факультатив має чітко виражену практичну спрямованість. Для 

викладання та повторення теоретичного матеріалу на кожному занятті 

відводиться 10-15 хвилин. Практичне заняття полягає у виконанні учнями 

індивідуального завдання або роботи над спільним проектом, вправи по 

закріпленню практичних навичок роботи з метою набуття та удосконалення 

певних умінь. 

Навчання має завершуватися виконанням учнями індивідуального 

проєкту, який можна буде запропонувати використовувати учителями на своїх 

заняттях як додатковий дидактичний матеріал.  Доцільно коли учень – автор 

проєкту, не тільки представляє вчителю свою роботу, але й захищатиме проєкт 

на уроці інформатики перед однокласниками. На демонстрацію та обговорення 

проєктів слід відвести окремі години.  

Навчальна стратегія факультативу: 

- ознайомити з історією виникнення та розвитком технології QR-

кодування; 

- ознайомити з програмними засобами для сканування QR-кодів; 

- ознайомити з програмними засобами для генерування QR-кодів; 

- опанувати програмні засоби для генерування QR-кодів; 

- застосувати QR-кодування для виконання практичних задач; 

- подальше використання QR-кодування при вивченні дисциплін 

природничо-математичного та гуманітарного циклів. 
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Для досягнення результатів на факультативних заняттях доцільно 

проводити: лекції; практичні заняття різного типу (наприклад: індивідуальні, 

робота в групах, тощо); захист індивідуальних творчих проектів. 

Для проведення занять необхідно відповідне програмне забезпечення: 

- Операційна система Windows. 

- Програма генератори QR-кодів: 

https://www.qr-code-generator.com/ 

http://qrcoder.ru/ 

http://qrcodes.com.ua/ 

https://qrcode.tec-it.com/ru 

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

https://www.qrcode-monkey.com/ 

https://www.websiteplanet.com/uk/webtools/free-qr-code-generator/ 

- Сканери QR-кодів 

- Програми Microsoft Office. 

  

https://www.qr-code-generator.com/
http://qrcoder.ru/
http://qrcodes.com.ua/
https://qrcode.tec-it.com/ru
http://www.qr-code.com.ua/
https://www.qrcode-monkey.com/
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ЗМІСТ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ 

«ТЕХНОЛОГІЯ QR-КОДУВАННЯ» 

ТЕМА 1.  Історія виникнення QR-кодування. Поняття, види та 

призначення QR-кодів 

 Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики. 

 Історичні передумови створення QR-коду. 

 Історія виникнення технології QR-кодування. 

 Поняття, види, призначення QR-кодів.  

ТЕМА 2.  Програми сканери QR-кодів 

 Сфери застосування QR-кодів. 

 Програмне забезпечення розпізнавання QR-кодів для мобільних пристроїв. 

 Переваги QR-кодів та відмінності від штрих-кодів. 

ТЕМА 3. QR-код як інноваційний  метод представлення інформації 

 Ознайомлення з програмами генераторами QR-кодів. 

 Web-ресурси для оптимізації налаштування посилань. 

 Створення QR-кодів для: URL-адрес; E-визитівок; текстів; SMS-

повідомлень; телефонних номерів; контактних даних; E-mail; місцезнаходження; 

календаря; логіна Wifi, тощо. 

ТЕМА 4. Застосування та перспективи розвитку технології QR-

кодування 

 Досвід різних країн використання QR-кодів. 

 Переваги технології QR-кодування. 

 Застосування та перспективи розвитку технології QR-кодування. 

ТЕМА 5. Проєктна робота з використанням технології QR-кодування  

 Вибір теми проектної роботи, збір даних і  аналіз отриманих даних. 

 Підготовка макету,  обробка отриманих даних. 

 Оформлення результатів дослідження до представлення отриманих 

результатів. 

 Публічна презентація результатів дослідження. 

 Аналіз виконаної роботи. 
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РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ 

«ТЕХНОЛОГІЯ QR-КОДУВАННЯ» 

 

Загальні теми 
Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Самостійна 

робота, 

год. 

Всього, 

год. 

Тема 1.  Історія виникнення 

QR-кодування. Поняття, 

види та призначення QR-

кодів  

2 1 1 4 

Тема 2.  Програми сканери 

QR-кодів 
2 2 2 6 

Тема 3. QR-код як 

інноваційний  метод 

представлення інформації 

2 4 2 8 

Тема 4. Застосування та 

перспективи розвитку 

технології QR-кодування 

2 4 2 8 

Тема 5. Проєктна робота з 

використанням технології 

QR-кодування  

2 4 3 9 

Всього, год. 10 15 10 35 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

№ Зміст навчального 

матеріалу 

Кіль-

кість 

годин 

Форми 

навчальних 

занять 

Навчальні 

досягнення учнів 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Історія виникнення QR-кодування. Поняття, види та призначення 

QR-кодів 

1.1 Правила техніки безпеки в 

кабінеті інформатики. 

4 

Лекція,  

бесіда, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учень:  

- знає передумови 

виникнення 

технології QR-кодів; 

- знає історію 

виникнення QR-

кодування; 

- розуміє 

призначення, поняття 

та види QR-кодів. 

1.2 Історичні передумови 

створення QR-коду. 

1.3 Історія виникнення 

технології QR-кодування. 

1.4 Поняття, види, 

призначення QR-кодів 

Тема 2.  Програми сканери QR-кодів 

2.1 Сфери застосування QR-

кодів. 

6 

Лекція,  

бесіда, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учень:  

- описує сфери 

застосування QR-

кодів; 

- розрізняє програмне 

забезпечення для 

зчитування QR-кодів; 

- знає різновиди QR-

кодів; 

-вміє розрізняти 

штрих-коди та QR-

коди; 

- розуміє відмінності 

QR-кодів і інших 

способів кодування; 

- вміє встановлювати 

та використовувати 

мобільні додатки для 

сканування QR-кодів; 

- знає можливості 

програм сканерів QR-

кодів. 

 

 

 

 

2.2 Програмне забезпечення 

розпізнавання QR-кодів 

для мобільних пристроїв. 

2.3 Різновиди QR-кодів та 

відмінності від штрих-

кодів. 
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1 2 3 4 5 

Тема 3. QR-код як інноваційний  метод представлення інформації 

3.1 Ознайомлення з 

програмами генераторами 

QR-кодів.  

8 

Лекція,  

бесіда, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учень: 

- знає призначення й 

можливості програм 

генерації QR-кодів; 

- вміє створювати 

QR-коди з 

використанням 

різних оnline сервісів; 

- вміє створювати 

QR-коди для URL-

адрес; E-визитівок; 

Текстів; sms-

повідомлень; 

Телефонних номерів; 

Контактних даних; E-

mail; 

Місцезнаходження; 

Календаря; Логіна 

Wifi, тощо; 

- розуміє 

необхідність і 

можливість 

оптимізації QR-кодів; 

- розрізняє види QR-

кодів; 

- має навички роботи 

з різними 

програмами для 

створення QR-кодів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Web-ресурси для 

оптимізації налаштування 

посилань 

3.3 Створення QR-кодів для 

URL-адрес; 

3.4 Створення QR-кодів для 

E-визитівок 

3.5 Створення QR-кодів для 

Текстів; sms-повідомлень 

3.6 Створення QR-кодів для 

Телефонних номерів; 

Контактних даних; 

3.7 Створення QR-кодів для 

E-mail 

3.8 Створення QR-кодів для 

Місцезнаходження 

3.9 Створення QR-кодів для 

Календаря 
3.10 Створення QR-кодів для 

Логіна Wifi 
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1 2 3 4 5 

Тема 4. Застосування та перспективи розвитку технології QR-кодування 

4.1 Досвід різних країн 

використання QR-кодів. 

8 

Лекція,  

бесіда, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учень: 

-знає досвід різних 

країн використання 

QR-кодів; 

-розуміє переваги 

технології QR-

кодування; 

-застосовує QR-коди 

для виконання 

індивідуальних 

практичних завдань; 

-розуміє  

перспективи 

розвитку технології 

QR-кодування.  

4.2 Переваги технології QR-

кодування. 

4.3 Застосування технології 

QR-кодування 

4.4 Перспективи розвитку 

технології QR-кодування 

Тема 5. Проєктна робота з використанням технології QR-кодування 

5.1 Вибір теми проєктної 

роботи. 

9 

Лекція,  

бесіда, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учень: 

- вміє застосовувати 

різні Web-ресурси 

для збору, аналізу 

даних і підготовці 

індивідуального 

проекту; 

- вміє представити 

розроблений проєкт з 

технологією QR-

кодування. 

5.2 Збір даних і  аналіз 

отриманих даних. 

5.3 Підготовка макету,  

Оформлення результатів 

дослідження для 

представлення отриманих 

результатів. 

обробка отриманих даних 

5.4 Публічна презентація 

результатів дослідження. 

5.5 Аналіз виконаної роботи. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРОЄКТНИХ РОБІТ 

1. Історія виникнення мережі Інтернет. 

2. Історія розвитку обчислювальної техніки. 

3. Історія системи числення і розвиток обчислювальних машин. 

4. Перші електронно-обчислювальні машини. 

5. Соробан - улюблені рахівниці японців. 

6. Алгоритми. Алгоритми серед нас. 

7. Алгоритм виготовлення орнаменту. 

8. Сучасні мови веб-програмування. 

9. Фрактали в комп'ютерній графіці. 

10. Штучні супутники Землі. 

11. Діаграми навколо нас. 

12. Використання комп'ютера для досліджень функцій і побудови 

графіків. 

13. Комп'ютерна презентація. 

14. Альтернативні джерела отримання енергії. 

15. Безвідходне виробництво.  

16. Екологічно чистий транспорт.  

17. Огляд віртуальних музеїв. 

18. Антивіруси. Аналіз антивірусів. 

19. Використання тестів на уроках (математики, біології, географії, 

історії та ін.). 

20. Комп'ютер та його вплив на поведінку дитини. 

21. Комп'ютерні віруси їх різновиди. 

22. Фортеці України. 
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ВИСНОВОК 

Можливості використання QR-кодів у навчально-пізнавальній діяльності 

досить широкі. Їх можна розміщати в презентаціях, на буклетах, інформаційних 

плакатах, на візитівках, книжкових полицях, читацьких квитках, бейджиках, 

тощо. Це можуть бути текст, адреса електронної пошти, гіперпосилання на 

сайти, номери телефонів, географічні координати, відео на YouTube, посилання 

на сторінку профілю в соціальних мережах, аудіофайли, online-бібліотеки тощо. 

QR-коди – відмінні помічники в випадках нестачі місця, простору. Наприклад, їх 

можна використовувати на невеликих за розміром об’єктах. У код можна 

зашифрувати епіграф до уроку, проблемні питання, посилання на сайт, 

посилання на відео, тести, випереджаюче завдання, домашнє завдання, 

оголошення, додаткову інформацію, online доступ до електронних книг, 

відомостей про авторів тощо. Декодування спрямує учня на потрібний сайт і 

позбавить його від необхідності ретельно вводити велику кількість знаків в 

адресному рядку браузера, дозволить швидко перейти за посиланням. 

QR-кодування є ефективним сервісом, що допомагає учням швидко 

отримувати доступ до потрібної інформації. Можна стверджувати, що в 

найближчому майбутньому QR-кодування буде застосовуватись у все нових і 

нових сферах людської діяльності. 

Досвід щодо використання QR-кодів на уроках природничо-

математичного та гуманітарного циклів свідчить про те, що зазначена технологія 

допомагає не тільки закріпити та поглибити знання учнів, а й  стимулює 

допитливість, інтерес учнів, активізує їх навчальну діяльність (додаток 1 –

додаток 6).  

Використання факультативного курсу «Технологія QR-кодування»  у 

закладах середньої освіти надає змогу вчителю використовувати нові види 

навчальних пошуково-пізнавальних завдань узагальнюючої та систематизуючої 

спрямованості, підвищує навчальну мотивацію учасників навчального процесу 

до освоєння нових інформаційних технологій. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 
1. Відкрити на Робочому столі папку QR-коди, а в ній папку з  

назвою вашої фортеці. 

2. В текстовому редакторі Word створити листівку за зразком. 

3. Ваша листівка має містити: 

1) назву фортеці; 

2) картинку і QR-код з інформацією про історію фортеці; 

3) картинку і QR-код з гербом фортеці; 

4) картинка і QR-код з інформацією пов`язаною з легендами 

про фортецю; 

5) картинку і QR-код з інформацією для відвідувачів; 

6) картинку і QR-код з контактною інформацією. 

4. Оформіть на свій розсуд листівку, використовуючи об’єкти 

WordArt, фігури, рамки і т. д. 

5. За необхідністю QR-код зменшуйте, попередньо 

скоротивши URL-адресу. 

6. Зберегти свою роботу в папку QR-коди під іменем 

Прізвище_Назва фортеці. 
7. Здати роботу у Classroom. 
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Додаток 2 
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Додаток 3.  
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Додаток 4.  
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Додаток 5. 
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Додаток 6. 
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