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QR-код (англ. quick response — швидкий відгук) —

матричний код (двовимірний штрих-код), що 

представляє собою мініатюрні носії даних, розроблений і 

представлений японською компанією

«Denso-Wave» в 1994 році. 

Основна перевага QR-коду — це легке

розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому

числі й фотокамерою мобільного телефону).

Завдання QR-коду — зберігання великого обсягу        

даних при невеликій площі їх розміщення.



Максимальна 
кількість 

символів, які 
вміщуються в 

один код:

цифри - 7089

цифри і букви (латиниця) - 4296

двійковий код - 2953 байт       
(отже, близько 2953 літер 

кирилиці в кодуванні windows-
1251 або близько 1450 літер 

кирилиці в utf-8)

ієрогліфи – 1817



Поширені формати кодування

Інтернет-
адреси

Контактні 
дані

Текст

Адреси 
електронної 

пошти

Номер 
телефону

SMS

Географічні 
дані



Застосування QR-кодів
Сучасні здобувачі освіти здійснюють більшість 

повсякденних дій за допомогою смартфону: спілкування у 
соціальних мережах, переглядання фільмів, розваги, 

пошук потрібної інформації, прослуховування музики тощо. 

Тому залучення технологій з використанням мобільного 
телефону під час занять додатково заохотить здобувачів 

освіти до спільної роботи з педагогом або психологом!



Гіперпосилання на 
мультимедійні джерела та 

ресурси
• При супроводі заняття, презентацією можна забезпечити 

здобувачів освіти роздатковим матеріалом з QR-кодами 
для доступу до допоміжних додатків (гіперпосилання                    
на мультимедійні джерела та ресурси: відео-, 
аудіо-додатки, сайти, рисунки, анімації, 
електронні навчальні видання, бібліотеки тощо). 

• Можна розмістити QR-коди й на самих слайдах презентації.
Замість введення URL в свої телефони здобувачі освіти
можуть відсканувати код, щоб отримати додаткову
інформацію миттєво.

QR-коди в освітній 
діяльності



Проєктна діяльність
Під час організації проєктної діяльності можна

створювати колекції посилань, інформаційні блоки,
коментарі на сторінках сайтів підтримки проєкту,
плакатах.

Здобувачі освіти можуть створювати власні портфоліо
або анотації на прочитані книги та навчально-методичну
літературу за досліджуваною темою й розміщувати їх на
сайті проєкту у вигляді QR-кодів.

Також, можна кодувати посилання на 
домашні завдання чи практичні роботи.

QR-коди в освітній 
діяльності



Опитування та тестування

QR-коди дозволять організовувати швидкі
опитування і проводити тестування як в
аудиторії, так і поза нею (web-сервіси
ClassTools, Plickers, Mentimeler та ін.).

Наприклад, на кожному білеті з контрольним
завданням можна розмістити надрукований
QR-код з правильними відповідями або
підказкою з алгоритмом розв’язування задачі.

QR-коди в освітній 
діяльності



Ігрові форми діяльності

• QR-коди можуть бути використані в ігрових
квестах для пропонування ігрових завдань
на одному або декількох етапах відповідних
заходів, підказки до кожної схованки якого
будуть зашифровані у вигляді відповідного
QR-коду; у навчальних кросвордах.

QR-коди в освітній 
діяльності



Обкладинки навчально-
методичної літератури

• QR-коди доцільно 
використовувати для 

розміщення на обкладинках 
навчально-методичної 
літератури довідкового 

матеріалу, відомостей про 
автора, видавництво або будь-

якої додаткової інформації.

QR-коди в освітній 
діяльності



Інформаційні стенди
• QR-коди доречно використовувати для 
інформаційного насичення стандартних 

інформаційних стендів у навчальних аудиторіях 
(класах), бібліотеках, музеях закладів освіти; а 

також для розміщення розкладу занять, результатів 
освітнього процесу тощо.

QR-коди в освітній 
діяльності



Додатки до навчальних 
об'єктів

• QR-коди можна розміщувати на частинах механізмів, електричних схемах, 
анатомічних об’єктах. 

• Наприклад, розміщені на періодичній системі елементів QR-коди можуть 
містити фізичні та хімічні властивості елементів; розміщені на лабораторному 
(демонстраційному) обладнанні QR-коди можуть мати гіперпосилання на 
віртуальну лабораторію або контрольні запитання до самостійного 
опрацювання.

• Окрім того, при організації виставки у класі чи коридорами закладу освіти, 
інформацію до експонатів якої можна отримати після                                      
сканування відповідного QR-коду.

• Корисним також буде для здобувачів освіти розміщення                                 
коридорами закладу освіти відповідних кодів, кожний з                                  
яких буде містити посилання на непересічні факти,                                          
цікаві статті тощо.

QR-коди в освітній 
діяльності



Ідентифікація

Розміщення контактної інформації на візитній 
картці викладача, адміністрації закладу освіти, 
на бейджах учасників конференцій (семінарів); 
ідентифікація здобувачів освіти у віртуальному 
кабінеті бібліотеки або дистанційного курсу.

QR-коди в освітній 
діяльності



Онлайн сервіси для 
створення QR-кодів

Сервіс QR code 
Generator 

безкоштовний 
англомовний сайт

Сервіс qrcodes.com.ua 
– український проєкт

Сервіси: Qrstuff, QR 
Hacker

Як зчитувати QR-
коди

Reader Kaiwa

QR Droid

Neoreader

QRreader



За допомогою ВЕБ камери і програмного
забезпечення звичайного комп'ютера / ноутбука

За допомогою онлайн сервісу або програми, в
яку можна завантажити графічне зображення,
що містить код або вказати посилання на
сторінку з кодом



За допомогою камери мобільного телефону і
програми, встановленої на нього:

• Найпростішим способом сканування QR-кодів є
використання смартфона, на якому встановлено
спеціальний додаток.

• Щоб зчитувати QR-коди за допомогою iPhone, потрібно
встановити окремий додаток. Наприклад, безкоштовний
сканер QR Code – Barcode Scanner Free.

• Для Android-смартфонів підійде QR Code Reader, який
можна завантажити в Google Play.



Зчитування  QR-коду за допомогою Viber



Зчитування  QR-коду за допомогою Viber





Практичне завдання №1

1 2 3 4



Практичне 
завдання №2

• Створіть свій власний QR-код.
• Для цього Вам необхідно перейти на сайт 

http://qrcodes.com.ua/ та виконати наступні 
кроки:

http://qrcodes.com.ua/


Практичне завдання №3







ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛИКИХ 
ОБСЯГІВ ЦИФРОВОЇ ТА 

ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА 
БУДЬ-ЯКІЙ МОВІ

ШВИДКІСТЬ СТВОРЕННЯ 
QR-КОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 
ІНТЕРНЕТУ 

ВИСОКА ШВИДКІСТЬ 
РОЗПІЗНАВАННЯ, 

ПРИЧОМУ ДРУКАРСЬКИЙ 
РОЗМІР КОДУ МОЖЕ БУТИ 

ДУЖЕ МАЛИМ 

МОЖЛИВІСТЬ ЗЧИТУВАННЯ 
В БУДЬ-ЯКОМУ НАПРЯМКУ 

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
ПІДХОДИТЬ ПРАКТИЧНО 

БУДЬ-ЯКА ПОВЕРХНЯ 

СТІЙКІСТЬ ДО 
ПОШКОДЖЕНЬ 

(ЗЧИТУВАННЯ ПРИ 
УШКОДЖЕННІ КОДУ ДО 

30%) 



низький рівень 
поінформованості 
про технології QR-

кодування

технічні 
неполадки 



В тій чи іншій формі учасники освітнього процесу
щодня працюють з інформацією, здійснюючи її
пошук, обробку, накопичення, передачу.

Використання сервісів для створення та
розпізнавання QR-кодів може надати Вам
допомогу як в освітній, так і в позаурочній
діяльності, сприятиме приверненню уваги
учасників освітнього процесу, їх зацікавленості,
дозволить підвищити мотивацію.
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