
 

45 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ QR-КОДІВ  

НА УРОКАХ ХІМІЇ 

Думас М.П., вчитель хімії, вчитель-методист 

Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

Згідно Концепції загальної середньої освіти основним завданням 

загальноосвітньої школи є всебічний розвиток індивідуальності, формування 

ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; формування в учнів 

бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання 

упродовж усього життя. 

Сьогодні, в часи реформування шкіл України, у вчителів з’являється 

можливість застосовувати нові активні технології навчання. 

Використання інтернет технології QR-кодів на уроках в освітньому 

процесі сприяє розвитку учнів пізнавальної діяльності.  

QR-код (англ. Quick response – швидкий відгук) – матричний код 

(двовимірний штрих-код), розроблений і представлений японською компанією 

“Denso-Waveˮ в 1994 році. 

QR-код – це графічне зображення, в якому зашифрована певна 

інформація, посилання на сайт чи окрему його сторінку. 

Основна перевага QR-коду – це легке розпізнавання сканувальним 

обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефона чи планшета). 

Переваги використання QR-кодування: 

– швидко: дозволяє отримати миттєвий доступ до закодованої інформації; 

– зручно: вміщує великі об’єми відомостей у невеликому зображенні 

(4296 символів, а це більше, ніж 2 аркуші машинописного тексту); 

– просто: розміщувати код можна на будь-якій рівній поверхні (аркуш, 

стіна, підлога, бетоноване шкільне подвір’я тощо) [1]. 

У своїй практиці QR-коди на уроках і позаурочний час використовую: 

– для пошуку додаткової інформації; 

– для перегляду відео, а також віртуального експерименту; 

– для перевірки знань учнів, кодуючи тести, кросворди та ігрові прийоми; 

– як елемент квест-уроків та інтерактивних уроків; 

– для виконання домашнього експерименту; 

– для опрацювання додаткової літератури. 

Інтернет технологія QR-кодів дозволяє зробити заняття більш 

захоплюючими та ефективними. Завдяки інформації з використанням QR-

кодів діти вивчають хімію в контексті цілісної наукової картини світу, 

інтегруючи і поєднуючи хімічну інформацію з іншими науками. 

Використовуючи дану технологію учні у цікавій і доступній формі самостійно 

опрацьовують матеріал, використовують різні ігрові методи та прийоми для 

узагальнення і закріплення знань з певних тем, а також для перевірки знань і 

підготовки до ЗНО. 
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