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Сучасний технологізм накладає відбиток і на спо-

соби навчання, і на способи розважання. Примітно, 

що популярна сьогодні форма навчання у сфері 

бізнесу, а також форма розважання збігаються у та-

кому явищі, як quest, який здійснюють у різних ва-

ріантах. В Інтернеті можна знайти численні довід-

ки про проведення квестів, де можна взнати, що 

квест дає:

— розвиток логічного мислення, вміння збира-

ти та аналізувати інформацію;

— зняття бар’єрів спілкування, поліпшення ко-

мунікацій;

— формування навичок командної роботи, ство-

рення почуття «ми», піднесення командного духу;

— обмін професійними знаннями та досвідом;

— підвищення самооцінки та взаємної оцінки 

людьми один одного за рахунок повнішого прояву 

особистісних якостей у новій ситуації, реалізації 

незадіяних у щоденній роботі якостей;

— отримання досвіду спільної роботи задля за-

гальної мети;

— розкриття творчого потенціалу учасників, 

звільнення від стереотипів тощо 1. 

Намір провести для студентів філософський 

foot-quest може видатися дуже спірним або просто 

даниною моді, але ми хотіли б зупинитися на тих 

1 Кравченко И. Командообразующие мероприятия как ин-

струмент эффективного решения бизнес-задач. — < http://

www.kadru.ru/articles/detail >
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можливостях, які відкриваються у викладанні філософії саме завдяки цій 

формі. Квест як форму та спосіб репрезентації предмета або теми можна 

віднести до розряду навчальних ігор, але при цьому не можна не додати, що 

у цьому разі його значущість та продуктивність поширюються не тільки 

на студентів, а й на викладачів-організаторів. У цій статті ми хотіли б за-

пропонувати аналіз таких можливостей і, відповідно, огляд методичних 

«ходів» та прийомів, які було розроблено для проведення філософських 

квестів в Одеському політехнічному університеті.

Одразу зазначимо, що хоча квест і має переважно розважальний харак-

тер, головна його функція все ж полягає в активізації аналітичних, пошуко-

вих та творчих якостей найрізноманітнішого масштабу. Тому таке «розва-

жання» вимагає від студентів відповідної підготовки, певної смі ливості та 

наполегливості. Незважаючи на те, що охочих брати участь у цих іграх до-

волі багато, квест проводять для обмеженої кількості студентів (до 100 осіб) 

і навіть з відбірковим туром. Крім того, завдання та структура гри підпоряд-

ковані певній темі і певним цілям, що також одразу налаштовує учасників 

«грати всерйоз». Звучить парадоксально, але далеко не завжди на аудитор-

них заняттях можна добитися такої серйозності та принциповості, як це бу-

ває під час гри. Розважальний же бік гри студенти, як правило, повною мі-

рою оцінюють уже після неї. І якщо на заняттях від бувається переважно 

ознайомлення з філософськими проблемами, то формат фут-квесту дає змо гу 

в них зануритися, розгорнувши послідовні серії завдань. А оскільки вся дія 

відбувається ще й у русі по території універ си тету, то, незважаючи на доволі 

тривалий термін (3—5 годин), гра дає ефект зібраності та концентрації.

Особливість проведення філософського квесту у ВНЗ полягає в тому, 

що «бланк-відрядження» на пошукове завдання оформлюють як логічне 

завдання-ребус, від розв’язання якого залежить, чи потрапить команда у 

потрібну точку й чи зможе брати участь у заході надалі. У рамках квесту у 

ВНЗ «бланк-відрядження» вказує на корпус, аудиторію або точку на тери-

торії університету, в яких розв’язуватимуть наступне завдання. Існують та-

кож бонусні завдання, які приносять команді додаткові бали, і ці завдання 

виконують у процесі гри. Перемагає команда, яка швидше за решту впо-

рається з усіма завданнями.

За останні три роки ми провели три квести: «Філософія починається зі 

здивування», «Зустріч з реальністю» та «Ігри мови — ігри розуму». Обрана 

тема, по-перше, задає конкретні концептуальні наголоси, по-друге, перед-

бачає підбір певного опорного матеріалу, на якому буде побудовано «сю-

жет», стиль гри та зміст завдань, по-третє, дає методологічні орієнтири для 

побудови схеми гри.

Наприклад, для останнього квесту «Ігри мови — ігри розуму» було за-

дано наголоси, принципові у філософії мови: конструювання реальності 
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у мовних іграх; мова та мовлення; вербальна та невербальна мова; знак — 

значення — сенс; війна мов; приховуваний сенс та інтерпретація; мова як 

форма життя тощо. При цьому для відбіркового туру було запропоновано 

ознайомитися з головними філософськими напрямками або позиціями, 

так чи так пов’язаними з темою (герменевтикою, аналітичною філософією, 

сцієнтизмом, структуралізмом тощо), та вибрати що-небудь із них і зро-

бити для нього логотип з елементами реклами, зазначивши безперечні пе-

реваги цього напрямку. Застосування стратегій сучасного маркетинґу, на 

наш погляд, можна вважати виправданим, оскільки хоча це й не характер-

на проекція для оцінки значущості філософського напрямку, проте вона 

цілком уписується в реалії сьогоденного мислення. Можна згадати, що 

навіть І. Кант не виключав парі як спосіб оцінки правомірності тверджень.

Як опорний матеріал ми обрали добре знайомі всім казки — це «Аліса 

у країні чудес» Л. Керола, «Віні Пух та всі, всі, всі» А. Мілна та «Їжачок уві 

мглі» С. Козлова. Ці пречудові твори мають величезний ресурс для 

інтерпрета цій і дають повноцінну поживу для розуму. Перед грою зареє-

строваним командам було запропоновано перечитати їх.

У нашому квесті команди розподілилися по трьох напрямках: шлях Аліси, 

шлях Віні-Пуха та шлях Їжачка. Це зробило гру багатовекторною, тобто на 

одному з етапів шляхи команд розділялися, що дало змогу реа лі зувати біль-

ший діапазон варіантів завдань, ніж це можна було б зробити за одновектор-

ного квесту. Стилістику подання завдань, ігрових ходів, роботи аґентів роз-

робляли відповідно до цих творів. Наприклад, в одному із завдань потрібно 

було знайти аґента, а саме Кроля із «своєї казки», який пропонував ідентифі-

кувати текст відповідної казки з трьох змінених до невпізнаваності (у стилі 

Пелевіна) уривків. До речі, так відпрацьовували один з аспектів теми «війна 

мов». А оскільки у кожній з казок є персонаж — Кроль або Заєць, то виявити 

«свого» можна було тільки за дуже специ фічними ознаками, відрізнивши 

його від двох інших та ще п’ятнадцяти підставних аґентів-кролів з явно ви-

раженою кролячою атрибутикою. Це завдання добре продемонструвало за-

лежність мислення від стереотипів сприйняття, від гри знаків і показало, на-

скільки треба бути уважним до тексту. Водночас воно дало всім учасникам 

велике задоволення від безлічі комічних ситуацій, тим паче, що за кожної по-

милки команди отримували фотографії перевернутих пляшкових кришечок, 

на внутрішньому боці яких був надпис «Нехай пощастить наступного разу!».

У завданні на інтерпретацію тексту команди потрапляли або до Пси-

хоаналітика, або до Герменевта, які давали їм уривок відповідної казки для 

тлумачення його прихованого сенсу. Казка Л. Керола давно відома як пред-

мет психоаналітичних тлумачень, але не меншою мірою вона виявилася 

цікавою й для герменевтичного тлумачення. «Віні-Пух» та «Їжачок уві 

мглі» також дають достатній матеріал для подібних вправ.
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Згідно з нашим задумом, методологія гри з цієї теми мала бути побудо-

вана на концептуальних та теоретичних підходах у філософії мови й тому 

включала певні структурувальні рішення та символічні відсилання до 

структур мови та розуміння. Для орієнтації командам видавали спрямову-

вальну «програмку», в якій була позначена послідовність етапів гри:

— найенергійніша мова — та, де знак говорить усе до початку мовлення...

— знак покладено суто вимислом...

— на початку було Слово...

— скажи що-небудь, щоб я тебе побачив...

— війна мов...

— мова визначена не тим, що дозволяє, а тим, що змушує сказати...

— глибоко всередині мови наявний прихований сенс...

— уявити будь-яку мову означає уявити певну форму життя...

Наприклад, на першому етапі команди повинні були на тлі заданого 

об’єкта зобразити «у ролях» один з відомих парадоксів (Ахілес та Черепаха, 

Кіт Шрединґера, Парадокс Цирульника тощо). Реалізація цього завдання 

дає змогу не просто ознайомитися з парадоксами в науці як умоглядними 

ситуаціями, а відчути їхню проблемність і важкість розв’язання. Відтак 

треба було виконати «Відіоми» — рисунки, які ілюструють ідіоматичні ви-

рази «сушити голову», «водити за ніс» тощо. Причому у цьому завданні ри-

сунок малював певний представник команди, а всі решта повинні були на-

звати цю ідіому, тому малювальнику треба було знайти найточніший образ, 

щоб його команда швидко впоралась із завданням.

На другому етапі, зокрема, пропонували розкрити ілюзії або гру візу-

альних образів у деяких картинах Сальвадора Далі, малюнках Ешера тощо. 

На третьому етапі були обіграні різні варіанти словоутворення, а потім — 

сенсоутворення з гри слів, коли за принципом гри «буриме», використову-

ючи запропоновані філософські поняття, належало скласти чотиривірш. 

Нарешті, на останньому етапі, коли траєкторії команд сходилися на одну 

позицію, пропонували «відновити» картину європейської цивілізації XX 

сторіччя за залишками етимологічного словника, в якому наведено тільки 

роз’яснення слів, а самі слова відсутні. Ця ідея була підказана «Повістю 

про Платона» П. Акройда. Відтак було запропоновано виліпити з пластилі-

ну те, що можна було вважати символом нашої цивілізації.

У процесі гри застосовували такі методичні ходи, які відсилають до 

уявлень про структури мови, розуміння, логічного мислення та комуніка-

ції. Наприклад, пошук аґента-Кроля відбувався у два етапи: після виконан-

ня першого завдання з ідентифікації тексту «своєї казки» треба було повер-

нутися до нього ж за наступним завданням, але Кроль уже змінив позицію 

і його треба було знайти наново; у такий спосіб ми дали кінестетичну 

аналогію розуміння як постійного повертання й навіть як певною мірою 
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аналогію герменевтичного кола. При цьому ми свідомо вводили повторну 

роботу з текстом. Якщо спочатку потрібно було із трьох уривків різних ка-

зок ідентифікувати «свій», то другого разу цей уривок було змінено по-

іншому і треба було відновити вихідний текст, відстеживши «іншомовні» 

або позастильові формулювання й переробивши їх у варіант, максимально 

близький до стилю вихідного тексту.

Завдання про словник попередньої цивілізації можна розглядати не 

тільки як тренування логічного мислення — як вправу на визначення по-

няття тощо, але й як звертання до концепту «сліду» («відбитка») у постмо-

дерністській філософії. А пропозиція знайти характерний образ сучасної 

цивілізації навертає до теми ідентичності, до способів її виявлення. І, ма-

буть, не дивно, що більшість команд зробила наголос на техногенності циві-

лізації, обравши цим символом комп’ютер. Проте кілька з них спромоглися 

подати раціональні принципи, які є джерелами техногенності: символами 

було обрано «нуль» та «одиницю» як репрезентацію бінарності людського 

мислення, а також «людину в печері» як символ самотності й відчуження та 

«палець, що натискає на кнопку» як символ цивілізацій них конфліктів.

Структури комунікації подано такими завданнями, коли від учасни ків 

потрібне вміння домовитися з третіми особами для розв’язання поставле-

ної проблеми. Для того, щоб увійти в контакт, викликати реакцію навко-

лишніх у відповідь, гравцям у призначеному місці доводиться здійснювати 

якусь веселу або безглузду дію, це можуть бути й елементи флеш-мобу. 

Якщо комунікація відбувається, то аґент, що перебуває на місці, надає учас-

никам наступне завдання або подальші інструкції. Крім ігрового складни-

ка та можливості зняти стрес, комунікативні завдання дають змогу роз в’я-

зати проблему замкнутості студентів, допомогти у подоланні небажання 

взаємодіяти з Іншими. Важливою частиною комунікації є вміння задавати 

питання. У бесіді з Психоаналітиком або Герменевтом питання, що їх задає 

команда, мають бути сформульовані згідно з чітко визначеними у завдан-

ні правилами, за відступ від яких було «карано» відкиданням команди за 

початкову точку бесіди (наприклад, у розмові з Психоаналітиком запитан-

ням «Чи волієте ви про це порозмовляти?»).

Отже, ми показали, яким чином та за якими принципами було зорга-

нізовано філософський квест «Ігри мови — ігри розуму». Теми двох попе-

редніх квестів, про які вже було згадано на початку, також передбачали від-

повідну методологічну базу та свій особливий стиль. І тут необхідно ще раз 

відзначити, що на відміну від широко розповсюдженої сьогодні моди на 

foot- quest, в якому не передбачено жодної спеціальної підготовки, а гравці, 

як правило, покладаються на свою елементарну ерудицію, кмітливість та 

командну роботу, наші філософські квести стали елементом самоосвіти, 

певним імпульсом до творчого підходу у навчанні.
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Мабуть, немає такого викладача, який не стикався б з труднощами 

прилучення до специфічного інструментарію своєї дисципліни, особливо 

серед студентів непрофільних факультетів. І навіть успішні студенти, як 

правило, припускаються помилок в оперуванні філософською терміно-

логією, у класифікації проблем, у способах їх розв’язання. Найімовірніше 

тут даються взнаки виховані стереотипами та традицією відстороненість, 

настороженість стосовно філософії та її значення. Проте ігрова ситуація 

цілком змінює наголоси, і студенти з ентузіазмом поринають у пошук най-

достеменніших джерел. Спостерігаючи таку невластиву для студентів полі-

технічного університету активність, не можна не відчути радість і задово-

лення від того, що справу освіти в нашій країні не програно, доки існують 

учні, які напередодні сесії готові витрачати дорогоцінний час на вив чення 

предмета, який не має безпосереднього стосунку до їхньої майбутньої спе-

ціальності. Тут примітне те, що навіть після завершення гри, оголошення 

результатів і вручення призів завжди є ентузіасти, які звертаються до орга-

нізаторів за роз’ясненнями з тих чи тих незрозумілих моментів.

Проте, з іншого боку, не варто іґнорувати й те, що коли студентові не-

обхідно самостійно опанувати зміст філософських понять і напрямків, на-

вчитися відрізняти їх від протилежних або близьких за сенсом, встановлю-

вати зв’язки між ними тощо, це не завжди легко навіть для тих, хто вже 

прослухав обов’язковий курс філософії. Це є показовим і тому має серйоз-

но турбувати викладачів щодо кориґування свого курсу.

Вже аналіз відбіркового туру продемонстрував, що навіть ті студенти, 

які на семінарах та лекціях не виявляли особливого інтересу до вивчення 

філософії, несподівано для себе опинились у стані переживання дослід-

ницького інтересу, завзяття у роботі над джерелами, організації дискусії 

всередині команди тощо. Для викладачів це зайве нагадування про необ-

хідність мотивування, точніше, про зміну встановлених мотивацій. Зда ва-

лося б, які ще можуть бути заохочення, крім усім відомих та звичних?! Але, 

як показав досвід, нічим, крім чистого інтересу, не вмотивована мотива-

ція — це найефективніший метод залучення до «ігор розуму». Можна від-

значити, що у міських квестах поширена практика доволі значного призо-

вого фонду. В нашій останній грі приз був таким: банка сгущеного молока 

була «перевдягнена» в обгортку з рекламним логотипом, який команда по-

дала на відбірковий тур і в такий спосіб «увічнила» свої інтелектуальні та 

творчі зусилля у прагненні відчути «солодкість» істини. Кожен із присутніх 

на завершальній частині цієї дії став свідком бурхливої, по-дитячому без-

посередньої радості від того, що робота зі створення рекламного логотипу 

філософського напрямку отримала таке незвичне застосування. Всі члени 

команди навперебій почали домовлятися, у кого та скільки зберігатиме-

ться цей дорогий їхньому колективному розумові приз.
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Для викладачів у квесті також є своя невмотивована мотивація. Хоча 

його підготовка потребує чимало часу та зусиль, тут також не обійтися й без 

хоча б мінімальних фінансових витрат (і ми дуже вдячні, що кафедра та 

університет не залишаються осторонь). Навіщо за такої навантаженості 

створювати собі ще ускладнення? Навіщо відхилятися від уже заданих 

норм? Академічні вимоги у викладанні філософії, звичайно ж, є не просто 

даниною стандартам вищої освіти, у них уміщено всю багатющу традицію 

розвитку філософії. Тому немає й мови про те, щоб якимось чином ставити 

їх під сумнів. Але для викладача філософії виявляється просто необхідним 

хоча б іноді «порушувати непорушність» академічної позиції, влаштовую-

чи свого роду «карнавал» для того, щоб мати можливість змінити точку 

зору на можливості програми, методичних прийомів викладання, на пріо-

ритети та потенціал студентів. При підготовці квесту, якщо можна так ви-

словитися, відкривається ресурс непрямих, побічних ходів та рішень у по-

данні матеріалу, виявляються найнесподіваніші підказки.

Наприклад, можна й на заняттях різними способами показувати сту-

дентам необхідність розрізняти істотне та неістотне, коректно розставляти 

наголоси у міркуванні, ініціювати пошук розв’язків тих чи тих проблем, 

проте найкраще це виходить у дійсно провокативній обстановці. Безперечна 

перевага foot-quest — постійне переміщення: це включення у життєвий 

простір, коли процес пошуку та прийняття рішень відбувається не тільки у 

замкнутому й формально ізольованому від світу просторі університетської 

аудиторії. Так, нехай це відбувається в умовному ігровому полі, але тут на-

багато гостріше виявляються і необхідність розрізняти істотне та неістотне, 

і ресурси спостережливості, і переваги інтерактивності тощо.

Підбиваючи підсумки сказаного, слід відзначити, що отриманий до-

свід і доробок справді є важливими для нас у всіх зазначених аспектах, на-

віть незважаючи на те, що «не можна двічі увійти в одні й ті самі води», що 

кожного разу це новий та інший досвід. Інакше й не варто було б про це 

розповідати. Але коли у приватній розмові студентів на запитання «Чи за-

лишиться хоча б що-небудь на згадку про студентські роки?» лунає відпо-

відь «Хіба що філософський квест!», це і радує, і зобов’язує.
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