
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

м. Кіровоград 

09.02.2015 р.          № 44 
 

 

Про проведення обласного 

фестивалю освітніх веб-квестів 

 

З метою забезпечення реалізації Державного стандарту дошкільної 

освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.05.2012 року № 651), Державного стандарту початкової загальної освіти 

(постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462), 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392), на виконання п. 5.3 

(розділ 5) «Плану роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського на 

2015 рік» та для поширення педагогічного досвіду освітян області, які 

ефективно використовують такий варіант проектної діяльності, як веб-квест, 

урізноманітнюють форми й методи навчання і виховання та методичної 

роботи через популяризацію сучасних видів освітніх Інтернет-технологій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити методичні рекомендації щодо організації та проведення 

обласного фестивалю освітніх веб-квестів (далі – Фестиваль) (додаток 1). 

2. Проводити обласний фестиваль освітніх веб-квестів на базі 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» щорічно з 10 вересня по 25 грудня протягом 

2015–2018 років. 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) щорічно визначати та затверджувати склад організаційного 

комітету та експертної ради Фестивалю; 

2) забезпечити відповідний організаційний рівень підготовки і 

проведення Фестивалю; 

3) до 15 квітня 2015 року розробити критерії оцінювання освітніх 

веб-квестів; 

4) щорічно до 25 грудня підводити підсумки обласного Фестивалю; 
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5) за підсумками Фестивалю опублікувати аналітичний звіт про 

проведення фестивалю; 

6) сформувати банк проектів у формі веб-квестів для поширення та 

використання освітянами області. 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, директорам навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) довести методичні рекомендації щодо організації та проведення 

обласного фестивалю веб-квестів до відома педагогічних колективів та усіх 

зацікавлених осіб; 

2) сприяти участі педагогічних працівників у Фестивалі (онлайнова 

реєстрація щорічно до 20 жовтня). 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення  

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Олійник А.В. 

 

 

 

Директор департаменту      Е. Лещенко 

 

 


