
 
У К Р А Ї Н А 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 
 

12. 02. 2021р.                                 м. Краматорськ                                  №52 

 

Про проведення 

обласного конкурсу квестів 

«Квесторія» 

 

Відповідно до річного плану роботи Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти на 2021 рік, з метою підвищення рівня 

професійних компетентностей бібліотекарів закладів загальної середньої, 

професійної(професійно-технічної) та позашкільної освіти,пошуку ідей щодо 

оновлення та вдосконалення форм і методів роботи бібліотеки, виявлення 

творчих бібліотекарів і поширення їхнього досвіду 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести обласний конкурс квестів «Квесторія» (далі – Конкурс) 

серед бібліотекарів закладів загальної середньої,професійної (професійно-

технічної) та позашкільної освіти з 15 лютого по 24 травня 2021 року у два 

етапи: 

1-й (зональний) етап:15 лютого — 20 квітня2021 року;  

2-й(обласний) етап:21 квітня — 24 травня 2021 року. 
 

2. Затвердити складорганізаційного комітету, журі та методичні 

рекомендації щодо проведення Конкурсу (додатки 1-3). 
 

3. Організаційному комітету Конкурсу забезпечити організаційно-

методичний супровід проведення Конкурсу у визначені терміни. 

 

4. Керівникам органів управління освітою військово-цивільних 

адміністрацій та рекомендувати керівникам структурних підрозділів освіти рад 

територіальних громад: 

 

1) Організувати проведення І етапу Конкурсу. 

2) Надати до 20квітня 2021 року заявки переможців I етапу до 

обласного організаційного комітету на електронну адресу: 

bibliotekaippo@gmail.com(додатoк 4). 

mailto:bibliotekaippo@gmail.com


 

5. Завідувачу відділу дистанційного навчання Дмитру Костенко 

оприлюднити наказ про проведення Конкурсу на сайті Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти Галину Ломакіну. 

 

 

     В.о. ректора                                                                     Юлія БУРЦЕВА 

 



 

Додаток 1 

до наказуДонецького ОблІППО 

від 12.02.2021 р. №52 

 

Склад 

організаційного комітету обласного конкурсуквестів 

«Квесторія» 

 

Ломакіна 

Галина Іванівна 

проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу 

якості освіти Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, голова 

Ціко 

Ігор Григорович 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти 

Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, заступник голови 

Скібіна 

Ольга 

Олександрівна 

завідувач бібліотеки, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

відповідальний секретар 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач бібліотеки, ст. викладач КСГО 

Донецького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти                                          О. О. Скібіна 

 



Додаток 2 

до наказу Донецького ОблІППО 

від 12.02.2021 р. №52 

 

 

Склад журі  

обласного конкурсу квестів 

«Квесторія» 

 

ЦікоІгор 

Григорович 

- завідувач кафедри суспільно-

гуманітарноїосвіти,кандидат педагогічних наук, 

голова журі; 

Ткаченко Ганна 

Миколаївна 

- методист,бібліотекар Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

секретар; 

Скібіна Ольга 

Олександрівна 

- завідувач бібліотеки, ст. викладач КСГО 

Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 

Кітова Ольга 

Анатоліївна 

- доцент КПМДМВ,кандидат педагогічних наук 

Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 

Філіппенко Олена 

Борисівна 

- завідувачка бібліотечно-інформаційного 

центруБілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 

Білозерської ТГ (за згодою); 

Галкіна Карина 

В’ячеславівна 

- завідувач бібліотеки Краматорської ЗОШ № 

26Краматорської ТГ (за згодою); 

Піддубна Олена 

Анатоліївна 

- завідувач бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

Лиманської ТГ(за згодою); 

Кундас Вікторія  

Миколаївна 

- бібліотекар Іванопільської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів Костянтинівської ТГ (за згодою); 

Шестопалова 

Олена 

Олександрівна 

- завідувачка бібліотеки Часовоярської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 17 Часовоярської ТГ (за згодою);  

 

 

Завідувач бібліотеки, ст. викладач КСГО 

Донецького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти                                          О. О. Скібіна 



Додаток 3 

до наказу Донецького ОблІППО 

від 12.02.2021 р. №52 

 

Методичні рекомендації  

щодопроведенняобласного конкурсу квестів 

«Квесторія» 
 

1. Загальні положення 

Відповідно до річного плану роботи Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти на 2021 рік започатковано обласний 

конкурс бібліотечних квестів «Квесторія» (далі – Конкурс). 

1.1. Метою обласного Конкурсу є підвищення рівня професійних 

компетентностей бібліотекарів закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти, пошук ідей щодо оновлення та 

вдосконалення форм і методів роботи бібліотеки, виявлення творчих 

бібліотекарів та поширення їхнього досвіду. 

Основні завдання обласного Конкурсу:  

- сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку та 

професійній самореалізації бібліотекарів;  

- створення банку кращих методичних розробок; 

- підвищення престижу професії бібліотекаря закладу освіти; 

- презентація кращого досвіду щодо реалізації інноваційних 

інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній роботі. 

1.2. Організатором Конкурсу виступаєДонецький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, що здійснює організаційно-методичний 

супровід Конкурсу. 

 

2. Порядок і термін проведення Конкурсу 

2. Конкурс проводиться з 15 лютого по 24 травня 2021 року у два 

етапи: 1-й (зональний) етап з 15 лютого до 20 квітня 2021 року; 2-й (обласний) 

етапз 21 квітня до 24 травня 2021 року. 

Обласний Конкурс відбудеться за номінаціями: 

1. Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років: 

- квести-руханки, комбінованіквести (з використанням ІКТ); 

- вебквести. 

2. Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років: 

- квести-руханки, комбіновані квести (з використанням ІКТ); 

- вебквести. 

Тематика квестів – краєзнавство (географія, рослинний і тваринний світ, 

етнографія, історія, культура, мистецтва, література, видатні постаті тощо 

рідного краю). 

 

 

3. Учасники Конкурсу 



3.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної)та 

позашкільної освіти всіх типів і форм власності. Учасниками Конкурсу можуть 

бути бібліотекаріта педагоги закладів освіти всіх типів і форм власності. 

3.2. Для участі в Конкурсі до оргкомітету територіальної громади 

бібліотекарізакладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та 

позашкільної освіти подають роботи згідно з номінаціями. 

3.3. Для участі у ІІ (обласному) етапі допускаються роботи переможців 

попереднього етапу.Максимальна кількість робіт від громади — 4 роботи. У 

кожній номінації — «Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років. Квести-

руханки, комбіновані квести», «Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років. 

Вебквести», «Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років. Квести-руханки, 

комбінованіквести», «Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років. Вебквести» 

— визначається один переможець. Автором квесту може бути бібліотекар у 

співпраці з педагогами школи, максимальна кількість розробників — 3 особи. 

3.4. На електронну адресу обласного оргкомітету 

(bibliotekaippo@gmail.com) до 20 квітня 2021 надсилаються заявки та 

розроблені квести (див. Зразок оформлення конкурсної роботи).  

 

4.Умови проведення Конкурсу 

4.1. У Конкурсі беруть участь квести державною мовою з урахуванням 

вимог сучасного українського правопису в електронному вигляді.  

4.2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, що: 

• пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу 

товарів чи послуг, політичних партій, містять ненормативну лексику; 

• створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну 

власність (плагіат);  

• подані після завершення терміну прийому робіт на Конкурс; 

4.3. На Конкурс допускаються тільки оригінальні розробки, що не були 

опубліковані раніше. 

4.4. Подані на Конкурс квести не рецензуються. 

4.5. Участь у Конкурсі не можуть брати члени оргкомітету та журі. 

4.6. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від 

учасників Конкурсу з метою ефективної оцінки конкурсної роботи. 

4.7. Поданняроботи на Конкурс автоматично означаєзгоду з Умовами 

проведення Конкурсу тадозвілрозміщуватиїї в друкованих та 

електроннихзасобах, включати до збірників та поширюватив будь-

якийіншийдоступнийспосіб. 

 

5.Оргкомітет Конкурсу 

5.1. Для організації проведення етапів Конкурсу створюються 

організаційні комітети. 

5.2. Оргкомітет проводить організаційну роботу: визначає й забезпечує 

порядок проведення Конкурсу (розподіляє обов’язки між членами журі та надає 

їм для розгляду конкурсні роботи), затверджує результати та подає роботи для 
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участі в наступному етапі, організовує нагородження переможців і лауреатів, 

оприлюднює їх на відповідних сайтах, у ЗМІ. 

5.3. Оргкомітет залишає за собою право не подавати на розгляд журі 

конкурсні роботи, оформлені з порушенням вимог або представлені для участі 

в інших конкурсах. 

 

6. Журі Конкурсу 

6.1. Для оцінювання конкурсних робіт учасників усіх етапів Конкурсу 

формується журі з науковців, методистів,бібліотекарів — переможців фахових 

конкурсів. З-поміж загального числа складу журі призначається голова, 

секретар, решта – члени журі (доручення між якими розподіляє голова). 

6.2. Голова журі: 

- організовує роботу журі;  

- забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів; 

- бере участь у визначенні переможців і лауреатів Конкурсу.  

6.3. Журі Конкурсу: 

- здійснюють експертизу конкурсних матеріалів;  

- заповнюють бланки відомостей експертної оцінки; 

- забезпечують об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів; 

- визначають переможців і лауреатів Конкурсу. 

6.4. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються 

протоколами засідання журі, що підписують голова, секретар і члени журі.  

 

7. Визначення та нагородження переможців  

7.1. Переможцями (І місце) та лауреатами (ІІ, ІІІ місця) Конкурсу 

визначаються роботи, що набрали найбільшу кількість балів (у кожній із 

номінацій визначається один переможець). 

7.2. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами (не 

більше 30% у кожній номінації від загальної кількості наданих на Конкурс 

робіт). 

 

8. Вимоги до квестів 

8.1. Структура конкурсної роботи:  

 

Назва квесту — в середині рядка великими літерами без крапки. 

Праворуч — відомості про автора (ПІБ, посада), місце роботи. 

Мета квесту:(уміння і навички, що сформуються під час проходження 

квесту. Наприклад, дослідницькінавички, критичне мислення). 

Завдання квесту:(конкретні умови, які необхідно виконати для 

досягнення мети). 

Обладнання: ___________________ 

Учасники: діти віком _______ років. 

Форма проведення: (квест / комбінованийквест / вебквест) 

Час проходженняквесту: _____________________________ 

Місце/місцяпроведенняквесту: _______________________ 



Опис квесту (сценарій) 

Списоквикористанихджерел в алфавітному порядку(за потребою). 

Додатки (за потребою). 

8.2 Розробки подаються у формі текстового редактора Word із 

використанням гіперпосилань на сайти, таблиці, схеми, малюнки, презентації, 

відео, аудіо та інші матеріали (у разі потреби): 

 1,5 інтервал; 

 шрифт TimesNewRoman; 

 14 кегль; 

 колір шрифту – чорний. 
 

9. Критеріїоцінювання 

9.1. Розробкаоцінюється за такими критеріями: 
 

1. Відповідність тематиці, чіткість і конкретність формулювання мети, 

завданьквесту. 

2. Структурованість та узгодженість основних етапів розробки.  

3. Чіткість і зрозумілість розроблених завдань. 

4. Чіткістькритеріїв оцінювання гравців. 

5. Доцільність застосування прийомів і методів для розкриття теми/завдання 

квесту стосовно вікових особливостей учнів. 

6. Креативність та оригінальність розробки. 

7. ІКТ компетентність автора квесту (посилання на мережеві ресурси 

створені правильно,є доступ до вебресурсів тощо). 

8. Можливість реалізації запланованого в зазначених часових межах. 

9. Дизайн оформлення завдань квесту. 

10. Грамотність (мовна) конкурсної роботи. 

 

9.2. Кожний критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою. 

 

 

Завідувач бібліотеки, ст. викладач КСГО 

Донецького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти                                             О. О. Скібіна



Додаток 4 

до наказу Донецького ОблІППО 

від 12.02.2021 р. №52 

 

Заявка 

_________________________________________________________ 
назва ТГ 

на участь в обласному конкурсі квестів 

«Квесторія» 

 

Номінація____________________ 

Назва розробки_______________ 

 
№ 

з/п 

ПІБ 

учасника/учасників 

(повністю, українською 

мовою) 

Повна назва 

навчального 

закладу 

(згідно зі 

статутом) 

Посада, 

категорія, 

стаж роботи 

Телефон Електронна 

адреса 

учасника 

      

      

      

 

 

Керівник __________________ 
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Зразок оформлення 

конкурсної роботи 

НАЗВА КВЕСТУ 

 

Відомості про автора (повністю ПІБ, 

посада,повнаназва закладу освіти) 

 

Мета: 

Завдання: 

Обладнання: 

Учасники: діти віком _______ років 

Форма проведення: 

Час проходженняквесту: 

Місце/місцяпроведенняквесту: 
 

ОПИС КВЕСТУ (СЦЕНАРІЙ) 

Покликання на розробку 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ(за потребою) 
 

ДОДАТКИ(за потребою) 
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