
 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

(КПНЗ «ДОМАНУМ») 

вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121,  

е-mail: mandonetsk@ukr.net, http://www.man.dn.ua/, Код ЄДРПОУ 38844611 

 

15 грудня 2021 р. № 01-26/225                             На № __________від___________ 

 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад, військово-

цивільних адміністрацій 

 

Про проведення обласного 

фольклорно-етнографічного квесту  

 

Із метою популяризації духовно-культурної спадщини українського 

народу, формування патріотичних почуттів учнівства, стимулювання інтересу 

до пошуково-дослідницької діяльності комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» у грудні 

2021 року – січні 2022 року за сприяння департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації проводить в дистанційному форматі обласний 

фольклорно-етнографічний квест «Традиційні зимові свята українського 

народу» (далі – Квест).  

Умови проведення обласного фольклорно-етнографічного квесту 

«Традиційні зимові свята українського народу додаються.  

До участі у Квесті запрошуються команди в складі п’яти учнів 6-8 класів 

та педагогічного працівника закладів загальної середньої, позашкільної освіти, 

які до 20 грудня 2021 року мають пройти електронну реєстрацію за 

покликанням: https://forms.gle/NcNFpJ57g4hM6BZR6.  
 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 

 
 

 

Директор Оксана ЄВДОКІМОВА 

 

 

 
Людмила Рибалка (066)-809-63-01 

mailto:mandonetsk@ukr.net
http://www.man.dn.ua/
https://forms.gle/NcNFpJ57g4hM6BZR6


 

УМОВИ  

проведення обласного фольклорно-етнографічного квесту 

«Традиційні зимові свята українського народу» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення обласного фольклорно-

етнографічного квесту «Традиційні зимові свята українського народу» (далі – 

Квест). 

 

1.2. Квест проводиться на засадах відкритості та прозорості. 

 

1.3. Метою Квесту є популяризація духовно-культурної спадщини 

українського народу, що пов’язана з традиційною зимовою календарно-

побутовою обрядовістю. 

 

1.4. Завданнями Квесту є: 

формування патріотичних почуттів учнівства; 

поглиблене вивчення українського фольклору: календарно-побутових 

звичаїв та обрядів українського народу зимового циклу; 

стимулювання інтересу до пошуково-дослідницької діяльності. 
 

1.5. Форма проведення Квесту – дистанційна. 

 

1.6. Організаційно-методичне забезпечення Квесту здійснює комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» (далі – КПНЗ «ДОМАНУМ») за сприяння департаменту 

освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.  

 

1.7. Інформація про проведення Квесту розміщується на сайті КПНЗ 

«ДОМАНУМ».  

 

1.8. Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторських 

прав здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

ІІ. Учасники Квесту 

 

2.1. У Квесті беруть участь команди закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад Донецької області. 

 

2.2. Команда має складатися з шести осіб: п’ять здобувачів освіти 6 –

 8 класів та педагогічний працівник.  

 

2.3. Склад команди визначається відповідним наказом керівника закладу 

освіти.  



 

2.4. До участі в Квесті допускаються команди, які до 20 грудня 2021 року 

зареєструвалися в електронній формі за покликанням: 
https://forms.gle/NcNFpJ57g4hM6BZR6 . 
 

ІІІ. Порядок і строки проведення Квесту 

 

3.1. Квест проводиться дистанційно з 20 грудня 2021 року до 24 січня 

2022 року. 

 

3.2. Квест передбачає 4 етапи, під час яких команди-учасники протягом 

визначеного терміну отримують завдання.  

Виконані й оформлені в електронному вигляді завдання надсилаються до 

організаційного комітету.  

 

3.3. Завдання кожного з етапів Квесту складаються організаційним 

комітетом і спрямовані на поглиблене вивчення традицій і звичаїв українського 

народу:  

перший етап − від свята Катерини до Дня святого Миколая; 

другий етап – Різдвяних традицій;  

третій етап – Щедрого вечора та свята Василя;  

четвертий етап – Голодної куті та свята Водохрещі. 

 

3.4. Після проходження кожного з етапів організаційний комітет 

повідомляє командам результат змагань та рейтинг учасників.  

 

3.5. Результати Квесту затверджуються наказом КПНЗ «ДОМАНУМ» та 

оприлюднюються на сайті до 26 січня 2022 року.  

 

ІV. Організаційний комітет Квесту 

 

4.1. Для організації та проведення Квесту створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять представники департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації, члени громадських організацій, науково-

педагогічні працівники закладів вищої освіти (за згодою), працівники КПНЗ 

«ДОМАНУМ». 

 

4.2. Персональний склад організаційного комітету затверджується 

окремим наказом КПНЗ «ДОМАНУМ». 

 

4.3. Організаційний комітет Квесту очолює голова.  

Голова організаційного комітету:  

визнає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету;  

керує роботою з організації та проведення Квесту.  

 

4.4. Члени організаційного комітету Квесту:  

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Квесту;  

https://forms.gle/NcNFpJ57g4hM6BZR6


забезпечують порядок проведення Квесту; 

складають завдання кожного з етапів Квесту. 

 

4.5. Секретар організаційного комітету Квесту:  

оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Квесту;  

сприяє висвітленню результатів Квесту в засобах масової інформації.  

 

V. Визначення та нагородження переможців Квесту 

 

5.1. Переможцями Квесту є команди, які виконали понад 80 % завдань 

кожного з етапів. 

 

5.2. Переможці та учасники Квесту нагороджуються дипломами КПНЗ 

«ДОМАНУМ». 

 

VI. Фінансові умови 

 

Витрати на організацію та проведення Квесту здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

Директор КПНЗ «ДОМАНУМ»   Оксана ЄВДОКІМОВА 
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