
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
вул. 40 років Радянської України, 57-А, м. Запоріжжя, 69035, тел/факс 061 236 02 52 

zoippo@mail.ru, код ЄДРПОУ 02136146 

 

02.03.2015 №135 
 

 

 Керівникам органів 

управління освітою 

 

Про проведення обласного фестивалю  

веб-квестів «Без бар’єрів» 

 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР повідомляє про проведення обласного фестивалю веб-квестів «БЕЗ 

БАР'ЄРІВ» в рамках реалізації проекту «Школа майбутнього – школа без 

обмежень», визначеного Програмою розвитку освіти і науки Запорізької 

області на 2013-2017 роки.  

Фестиваль є черговим етапом перманентного інноваційного проекту щодо 

активного впровадження інформаційних технологій в закладах освіти з 

інклюзивною формою навчання, започаткованого у 2010 році. 

Організатором та координатором Фестивалю є кафедра реабілітаційної 

педагогіки та здорового способу життя, лабораторія інклюзивного навчання, 

кафедра менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Фестиваль проводиться в два етапи відповідно до методичних 

рекомендацій (Додатки 1, 2, 3). 

Результати Фестивалю веб-квестів «БЕЗ БАР’ЄРІВ» будуть оголошені 

13.05.2015 р. 

Просимо сприяти проведенню Фестивалю та впровадженню ефективних 

форм організації інклюзивної освіти в практику. 

 

 

Ректор           В.В.Пашков 

 

 

 

 
Лупінович 236 30 98 

mailto:zoippo@mail.ru


Додаток 1 

до листа ЗОІППО 

від 02.03.2015 №135 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо проведення обласного фестивалю веб-квестів для вчителів, 

учнів, батьків загальноосвітніх закладів, дошкільних навчальних та 

позашкільних закладів «БЕЗ БАР'ЄРІВ» 

в рамках інноваційного проекту «Школа майбутнього – школа без 

обмежень» 

 

Назва Фестивалю 

На виконання Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 

2013-2017 роки в рамках реалізації проекту «Школа майбутнього – школа без 

обмежень» запроваджується обласний фестиваль веб-квестів «БЕЗ БАР'ЄРІВ». 

Він є черговим етапом перманентного інноваційного проекту щодо активного 

впровадження інформаційних технологій в закладах освіти з інклюзивною 

формою навчання, започаткованого у 2010 році (далі – Фестиваль). 

Актуальність 

Питання створення оптимальних умов життєдіяльності, відновлення 

втраченого контакту з навколишнім середовищем, інтеграції дітей та молоді з 

обмеженими фізичними можливостями в суспільство відносяться сьогодні до 

числа першорядних державних завдань. В Україні діти з інвалідністю мають 

вибір: навчатися в спеціальних закладах чи здобувати освіту і краще 

адаптуватися до життя у загальноосвітній школі або дошкільному закладі.  

Інклюзія – це повне залучення всіх дітей з особливими освітніми 

потребами до всіх аспектів соціального життя, незалежно від наявності тих чи 

інших індивідуальних відмінностей. Вона передбачає усунення будь-яких форм 

шкільної сегрегації, зокрема спеціальних шкіл, дитячих садочків, класів та груп 

для тих, хто не відповідає умовному стандарту «нормальності». У межах 

інклюзивної моделі всі діти навчаються разом у загальноосвітніх закладах, які, 

в свою чергу, активно адаптуються та змінюються, щоб ураховувати й 

задовольняти потреби кожного.  

Соціальна інтеграція є двостороннім процесом, тому важливим фактором 

успішності цього процесу є впевненість дітей та молоді з обмеженими 

можливостями в своїх силах, віра в досяжність мети, власний творчий 

потенціал. Велике значення для вирішення цих завдань має використання нових 

інформаційних технологій. Проведення Фестивалю веб-квестів надає 

можливість дітям з особливостями психофізичного розвитку реалізувати свій 

творчий потенціал, створює умови для активізації взаємозв’язків з мікро- і 

макросередовищем, сприяє збереженню психофізичного здоров'я, розширює 

сфери спілкування, привертає увагу до їх потреб.  

Дітям з типовим розвитком участь у проекті дозволить розвинути 

толерантність та відповідальність, сформує в них нові цінності, підвищить 



самооцінку, навчить їх розуміти відмінності, ставитися до цього зі співчуттям, 

налагоджувати дружні стосунки. 

Участь у фестивалі також допоможе батькам дітей з особливостями 

психофізичного розвитку та дітей з типовим розвитком отримати підтримку від 

інших батьків та фахівців, надасть можливість краще зрозуміти своїх дітей, 

активно залучитися до процесу виховання. 

Педагоги, які приймуть участь у фестивалі, зможуть краще зрозуміти 

відмінності дітей з особливими освітніми потребами, знайти більш ефективні 

прийоми співпраці з учнями та їх батьками, отримують знання та вміння 

ефективного педагога-новатора. 

Мета Фестивалю 

Обласний фестиваль веб-квестів проводиться з метою виявлення та 

підтримки творчих педагогів, найбільш здібних, обдарованих учнів з 

особливими освітніми потребами та учнів з типовим розвитком 

загальноосвітніх шкіл, заохочення та підтримки колективів, адміністрацій та 

батьків цих закладів, в яких активно та ефективно застосовуються методи 

організації навчального-виховного процесу, засновані на використанні 

сучасних ІКТ. Має за мету створення соціальної реклами для всіх навчальних 

закладів Запорізької області, що забезпечить рівні права і доступність загальної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдання Фестивалю: 

- реалізація творчого потенціалу, інтегрування у суспільство талановитих учнів 

з особливими освітніми потребами; 

- виховання в учнів загальноосвітніх шкіл толерантного, гуманного ставлення 

до дітей з особливими освітніми потребами; 

- надання допомоги батькам учнів загальноосвітніх закладів стосовно 

розуміння індивідуальних особливостей їх дітей та створення співпрацюючої 

команди; 

- створення технологічного банку з навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітніх закладах; 

- привернення суспільної уваги до проблем, які є актуальними для дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 

- сприяння створенню та розвитку інформаційного середовища 

загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за інклюзивною моделлю. 

Предмет Фестивалю 

Веб-квести, які сприяють створенню інформаційного інклюзивного 

середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Організатори та журі Фестивалю 

Організатори Фестивалю: 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, кафедра 

менеджменту освіти та психології). 

Журі Фестивалю приймає рішення щодо якості поданих матеріалів, участі 

конкурсантів в очному етапі згідно з затвердженою цим Положенням системою 

оцінювання; узагальнює результати і визначає переможців. 



Учасники Фестивалю 

Фестиваль проводиться на добровільних засадах. 

У Фестивалі можуть брати участь педагоги, учні, батьки загальноосвітніх 

закладів усіх типів, педагоги та батьки дошкільних навчальних закладів усіх 

типів, керівники гуртків позашкільних закладів Запорізької області тощо.  

Відбір кандидатів щодо участі у Фестивалі проходить під час заочного 

етапу та інтернет-голосування. 

Фестиваль проводиться за номінаціями: 

- веб-квест для учнів загальноосвітніх шкіл усіх типів; 

- веб-квест для батьків дітей з особливими освітніми потребами та батьків 

дітей з типовим розвитком; 

- веб-квест для дітей (їх батьків) дошкільного віку; 

- веб-квест для педагогів дошкільних навчальних закладів; 

- веб-квест для керівників гуртків позашкільних закладів; 

- веб-квест для дітей (їх батьків), які відвідують позашкільні заклади. 

Терміни і порядок проведення Фестивалю 

Фестиваль проводиться у два тури: 

- перший - заочний тур: проводиться шляхом розгляду поданих матеріалів, які 

надані до обласного оргкомітету Фестивалю у встановлені терміни. Журі 

визначає фіналістів – учасників другого очного туру Фестивалю, роботи 

розміщуються на сайті КЗ «ЗОІППО» ЗОР та проводиться інтернет-

голосування; 

- другий – очний тур: передбачає презентацію та захист робіт, які були 

відібрані за підсумками першого туру. За результатами другого очного туру 

журі визначає переможців обласного Фестивалю.  

Для проведення захисту поданих на Фестиваль матеріалів представники 

навчального закладу мають право задіяти будь-які засоби інформаційних та 

телекомунікаційних технологій на власний вибір. Про необхідність надання 

потрібного обладнання належить повідомити конкурсну комісію не пізніше, 

ніж за 1 тиждень до проведення захисту. 

Терміни проведення:  

- перший заочний відбірний тур – 10.03-30.04. 2015 р. 

- другий очний – 13.05.2015 р.  

Умови Фестивалю 

Для участі у Фестивалі необхідно: 

- зареєструватися з 10.03.2015 на сайті www.zoippo.zp.ua, подати до 

оргкомітету заявку на участь у Фестивалі в електронному вигляді (дивитись 

Додаток 2). 

- до 30.04.2015 подати розроблений веб-квест за однією з номінацій на 

електронну пошту lapshina_2008@mail.ru (ilanishpal@gmail.com) з темою 

«Фестиваль Без бар’єрів». 

- переможці заочного туру будуть запрошені персонально для участі в 

другому очному турі. 

Вимоги до матеріалів Фестивалю 

Матеріали Фестивалю подаються в електронному вигляді. 

http://www.zoippo.zp.ua/
mailto:lapshina_2008@mail.ru
mailto:ilanishpal@gmail.com


В структурі веб-квесту мають бути виділеними наступні основні складові: 

1. Вступ (Introduction) 

2. Головне завдання (Task) 

3. Інструкція до виконання роботи (Process) 

4. Оцінювальна таблиця (Evaluation) 

5. Заключна частина (Conclusion) 

6. Визнання авторських прав (Credits) 

7. Інформація для педагога (Teacher Page) 

Підведення підсумків та нагороди Фестивалю 

Для підведення підсумків Фестивалю журі готує відповідний протокол та 

звіт, в якому наводиться обґрунтування оцінок учасників Фестивалю. 

Колегіальне підсумкове рішення журі протоколюється та може бути 

змінене лише колегіально. 

Підсумки Фестивалю підводяться за кожною номінацією окремо. 

Переможцями Фестивалю в кожній номінації вважаються учасники, які 

набрали найбільшу кількість балів.  

За підсумками Фестивалю встановлюються наступні види заохочень: 

- учасники Фестивалю будуть нагороджені дипломами переможців та 

лауреатів Фестивалю; 

- учасники другого етапу Фестивалю отримають Сертифікат про внесення у 

каталог перспективного інноваційного досвіду «Без бар’єрів» творчого 

доробку учасника Фестивалю. 

За результатами Фестивалю планується розміщення веб-квестів-

переможців у каталозі перспективного інноваційного досвіду «Без бар’єрів» (за 

визначенням журі). Публікація матеріалів учасників Фестивалю у каталозі 

прирівнюється до публікації в будь-якому обласному освітянському виданні.  

Результати Фестивалю публікуються на сайті КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

www.zoippo.zp.ua. 

Критерії оцінювання 

Матеріали, подані на Фестиваль, оцінює конкурсне журі за наступними 

загальними критеріями:  

- оригінальність розробки; 

- практична орієнтованість; 

- творчий підхід; 

- структурованість, логічність викладення, наочність представлених 

матеріалів. 

Дотримання авторських прав 
Надаючи матеріал на Фестиваль, всі учасники гарантують дотримання 

законодавства щодо авторського права. Відповідальність за порушення 

авторських прав несе автор розробки. 

На Фестиваль приймаються матеріали тільки власної розробки учасників 

Фестивалю. Якщо веб-квест, що представлений на Фестиваль, був розроблений 

на базі певних друкованих, електронних чи Інтернет-джерел, посилання на них 

обов’язкове. 



Представлення матеріалів на Фестиваль означає згоду авторів на їх 

використання в методичних цілях та на виставкових стендах, на публікацію в 

друкованих виданнях, на розміщення матеріалів в Інтернеті й електронній 

збірці робіт учасників Фестивалю з посиланням на авторство. 

Авторські права на надані документи зберігаються за учасниками 

Фестивалю.  

Контакти з організаторами, консультування і технічна допомога 

Кафедра менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Телефон 8-061-222-25-85, ел. адреса: ilanishpal@ gmail.com  

Контактна особа: Лапшина Ірина Сергіївна. 

Кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР. 

Телефон 236-30-98, ел. адреса: rpzsg@ rambler.ru 

Контактна особа: Лупінович Світлана Миколаївна. 



 
Додаток 2 

до листа ЗОІППО 

від 02.03.2015 №135 

 

 

 

Заявка  

на участь в обласному Фестивалі веб-квестів 

«БЕЗ БАР'ЄРІВ» 

інноваційного проекту «Школа майбутнього – школа без обмежень»  

за номінацією «____________________________________» 

 

Регіон (район, місто) 

Запорізької області 

 

Повна назва навчального 

закладу 

 

Прізвище, ім’я та по батькові 

учасника конкурсу (вчитель, 

вихователь, керівник гуртка 

учень, батьки) 

 

Вік учасника конкурсу (клас, 

в якому навчається, місце 

роботи для дорослих) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові 

вчителя, який допомагав 

учню 

 

Поштова адреса навчального 

закладу (з індексом) 

 

Контактний телефон 

навчального закладу (із 

зазначенням міжміського 

коду) 

 

Електронна адреса 

навчального закладу або 

персональна електронна 

адреса учасника 

 

 

 



 
Додаток 3 

до листа ЗОІППО 

від 02.03.2015 №135 

 

Склад оргкомітету та журі фестивалю 

 

1. Ястребова В.Я. перший проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к. пед. 

наук, доцент 

2. Лупінович С.М. завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки 

та здорового способу життя КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР, к. пед.наук, доцент 

3. Лапшина І.С доцент кафедри менеджмента освіти та 

психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к. пед. наук 

4. Волошина Т.А. старший викладач кафедри реабілітаційної 

педагогіки та здорового способу життя КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР  

5. Нікулін С.Є. науковий співробітник лабораторії 

інклюзивного навчання КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

6. Сокол І. Старший викладач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


