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У виданні вміщені сценарії квестів, організовані у Рівненській державній обласній 

бібліотеці протягом 2011 року. Всього представлено п’ять матеріалів, двоє з яких призначені 

для організації дозвілля людей з вадами слуху та глухонімих. Збірник буде корисним 

бібліотечним працівникам відділів обслуговування, організаторам масових заходів у 

бібліотеках. 

В додатках вміщено фрагменти презентацій та візуального супроводу квестів. 

Видання призначене працівникам усіх бібліотек області. 
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ПЕРЕДМОВА 

Ігрові методи роботи з користувачем набувають все більшого поширення у 

вітчизняній та зарубіжній бібліотечних практиках. 

Рівненська державна обласна бібліотека у 2011 році також започаткувала напрямок 

такий напрямок роботи, розпочавши організацію в приміщенні бібліотеки квестів. 

За період жовтень 2011 – червень 2012 року всього було організовано 5 динамічних 

розвиваючих ігор, типу «квест» та двічі проходило навчання співробітників бібліотеки з 

елементами квеста на тему: «Як організувати квест у бібліотеці?» 

За цей час до організації заходів доклали руку: відділи маркетингу та наукової роботи, 

інформації та документів виробничої тематики і формування бібліографічного ресурсу, баз 

даних та обслуговування користувачів Рівненської державної обласної бібліотеки; 

долучилися і громадські організації: молодіжна платформа «Яскраво» та Рівненське обласне 

відділення Українського товариства глухих; квестерами бібліотеки побували студенти вишів 

та технікумів міста, члени молодіжних спілок та люди з обмеженими можливостями. 

За підсумками роботи укладено методичні матеріали. 



«Перший молодіжний квест обласною бібліотекою» 

 

Юлія Ковальчук, 

Бібліотекар маркетингу та наукової роботи 

 

(Ведучий зустрічає учасників, знайомиться з ними, роздає матеріали та проводить 

на другий поверх. Тут він повідомляє правила гри.) 

В.: Головним у Грі є Ведучий. Ведучий - це я. Мене звати________________. До мене 

можна звертатися на ім'я або «пане Ведучий». Робити це можна у трьох випадках: за 

уточненнями правил, якщо помітили порушення правил і якщо виконали завдання - тоді я 

зафіксую час виконання, оголошу номер та назву команди, що виконала завдання першою і 

дам їй наступне завдання. 

Місцем проведення квеста є приміщення Рівненської державної обласної бібліотеки, її 

кімнати та подвір'я. Всі кімнати, що відкриті для гри - відкриті. У гравців не буде потреби 

ламати двері використовувати відмички, нищити бібліотечне майно і т. п., тому робити цього 

не варто. 

Неповага до бібліотеки, її речей, ведучого та учасників гри каратиметься 

дискваліфікацією всієї команди. 

Всі учасники і глядачі квеста повинні бути читачами бібліотеки, якщо Ви досі не 

зареєстровані як читач обласної бібліотеки, можете зробити це зараз, АБСОЛЮТНО 

БЕЗКОШТОВНО, в ході акції «Безкоштовний запис» на честь Всеукраїнського дня бібліотек. 

Кожна команда повинна виконати всі завдання. Та команда, що першою виконає 

останнє завдання і отримає приз. 

В.: Під час гри Ви отримаєте 10 завдань. Показниками перемоги будуть вірність та 

швидкість їх виконання. 

Час виконання замірятиметься з моменту старту кожного з завдань. Час потрачений на 

виконання кожного з них сумуватимуться - це і буде загальний результат команди. 

Старт кожного наступного завдання у всіх команд відбуватиметься одночасно. 

Команди матимуть можливість отримати одну підказку до кожного завдання. Вона 

коштуватиме Вам певну кількість додаткових хвилин до загального часового заліку (10 хв.) 

та певних зусиль для Вашого Капітана (). Йому доведеться виконати нескладне, але, цікаве 

завдання. 

Якщо котрась з команд протягом довгого часу не може виконати певне завдання і вже 

не має підказок, вона може отримати наступне погодившися додати ще 15 хв. до загального 

часового заліка. 

Глядачам забороняється допомагати та заважати гравцям. Командам суворо 

забороняється допомагати та заважати супротивникам. Будь-які з вищезгаданих дій 

караються попередженням. 

Якщо команди з попередженням і без нього будуть претендувати на перемогу - 

перевага надаватиметься команді без попередження. 

Якщо команда отримує два попередження вона буде позбавлена можливості виграти, 

тобто, навіть, якщо дістанеться пункту призначення першою - перемогу отримає та, що 

прийде наступною, після третього попередження команда підлягає дискваліфікації та 

відсторонюється від Гри. 

Кожна команда повинна мати капітана та назву. Через 5 хв. всі учасники мають 

надати мені ці дані. 

В порядку подачі назв, я присвою командам порядкові номери. Вони жодним чином 

не впливатимуть на перебіг чи порядок гри. 

Гра починається з моменту оголошення правил. 

Правила було оголошено, правила зрозумілі? 

Ви можете задати питання. 

(учасники задають питання) 

В.: Що ж, тоді - Гра розпочалася! 



Перед тим як перейти до оголошення першого завдання і, безпосередньо, пошуку я 

маю Вам розповісти історію, завдяки якій, Гра стала можливою, і про приз який ми 

шукатимемо. 

(Ведучий розповідає легенду) 

В.: В основі гри лежить загадка, причиною якої стали події, що відбулися в період 

Другої світової війни. У 40-х роках XX ст. (саме в період заснування обласної бібліотеки 

(1940р.) німецькими окупантами проводилася політика ревізії та привласнення предметів, що 

становили культурну чи історичну цінність: їх масово вивозили з території України. 

Серед них були дорогоцінні та старовинні пам'ятки писемного мистецтва, раритетні 

книги, стародруки, інкунабули. Ревізії підлягали також книги, що надавали інформацію про 

менталітет, культурні особливості та історію українців. Германія бажала вивчити свого 

ворога. Партії вивезених видань були величезними. Фонди архівних та бібліотечних установ 

України страшенно постраждали, внаслідок такого варварського ставлення. 

В українців було дуже небагато шансів врятувати цінні книги. На щастя, у багатьох 

інформаційних установах окупанти залишали попередніх співробітників, оскільки вони 

краще орієнтувалися у фондах. Ці люди намагалися врятувати хоч щось з цінних видань, 

часом їм це вдавалося. Відвідувачі музеїв і бібліотек навіть не здогадуються якою ціною 

збережені деякі одиниці цих фондів. 

Будівля, в якій ми з Вами знаходимося зараз, стала приміщенням бібліотеки у 1981 

році, тоді сюди переправили фонд книгозбірні з попереднього приміщення. Серед книг були 

і залишаються примірники врятовані під час окупації. Як ви вже, певно, здогадалися - ми 

сьогодні шукатимемо один з них. Ваша роль - команда дослідників на чолі з капітаном, що 

веде пошуки дуже цінного видання, захованого у фондах обласної бібліотеки. 

(Ведучий показує запаковану книгу) 

В.: Саме цю книгу Ви шукатимете. 

Я не скажу, що це з видання, щоб протримати інтригу до завершення квеста, лише 

зазначу, що вартість цього видання важко переоцінити. 

Книга ця знайома всім. На момент перемоги вона стане іменною. Ось тут є напис 

«Переможцям Першого молодіжного квеста обласною бібліотекою, гравцям команди «№__» 

підпис д-ра». Сюди ми впишемо назву команди-переможця. Я щоправда не знаю, як ви 

ділитимете книженцію між гравцями, але, гадаю, щось придумаєте. 

Гра свіч варта. Тож нехай вона розпочнеться! 

Я ОГОЛОШУЮ ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ 

В.: Завдання 1. Ваша подорож розпочнеться з кімнати, що нагадує фільми жахів. 

Ваша подорож візьме початок у декораціях, яким позаздрив би Аліг'єрі, тільки напис буде не 

згори, а збоку і він не відбиратиме надію, а повідомлятиме про Ваше право володіти світом, 

рівнодоступне кожному з Вас. Вам потрібно відправитися у цю кімнату та з варіантів 

запропонованих слов'янським богом плодючості, обрати вірну назву першого розділа 

«Божественної комедії». 

(Щоб отримати підказку потрібно назвати дату переїзду обласної бібліотеки у нову 

будівлю. Вона сьогодні уже звучала під час оголошення правил гри, тому уважні гравці, 

назвуть її без проблем. [1981 р.]). 

Час пішов! 

(Відповідь: зал першого поверху з головами письменників та цитатою про право 

доступу до інформації, під погруддям Янки Купали три варіанти назви першої глави 

«Божественної комедії») 

(Гравці, що вирішили завдання підходять до ведучого - він каже їм вірний їх варіант 

чи ні та фіксує час, якщо варіант правильний. Час записується в таблицю. Іншим гравцям 

оголошують: команда №_____«Назва» - успішно закінчила перше завдання, час виконання: 

___, сумарний час___. Коли всі учасники знаходять відповідь на перше завдання, ведучий 

збирає їх, оголошує всі результати (час, проміжного переможця, к-сть попереджень та 

дискваліфікацій) та наступне завдання). 

В.: Завдання 2. Це приміщення ріднить нашу бібліотеку з театром. Воно слугує 

своєрідним пропускним пунктом. Вам потрібно буде спочатку здогадатися, що це за 

приміщення, а потім знайти у ньому предмет, у якому знаходиться наступне завдання. Він 



має вкрай різнопланове використання: від застосування, при виборі перших осіб держави до 

утилізації. 

Час пішов! 

(Наступне завдання буде знаходитися під сміттєвою урною в гардеробній кімнаті) 

В.: Завдання 3. Якби наша бібліотека була Україною, то ця точка у бібліотеці 

слугувала б прикордонною заставою, його працівники були б прикордонниками, а 

документи, оформленням яких вони займаються називалися паспортами. Вам потрібно 

потрапити у цей відділ і принести звідти речовий доказ своєї присутності - «паспорт» 

бібліотеки. 

Час пішов! 

(Правильна відповідь: принести ведучому формуляр читача бібліотеки) 

В.: Завдання 4. Знайдіть відділ бібліотеки, що можна порівняти з аеропортом чи 

перехрестям. Тут читач повинен зробити свій вибір і визначити подальший шлях. На Вас 

чекає те саме. Знайдіть скриньку у якій зберігається інформація про ігри. У ній знайдіть 

шифр гри для справжніх чоловіків. В обмін на нього отримаєте наступне завдання. 

Правильну відповідь треба подати на листку читацького запиту. 

Час пішов! 

(правильна відповідь скринька каталога «Ігри», роздільник 75.579 «Хокей») 

В.: Завдання 5. Книги, як і люди, бувають вільними і чиїмись. Людині, щоб перестати 

бути чиєюсь потрібно розлучитися, книзі - щоб власник її відпустив. У світі існує цілий рух 

звільнення книг. Вам потрібно назвати цей рух та принести речовий доказ: одну з вільних 

книг, що є в бібліотеці. 

Час пішов! 

(Правильна відповідь: буккросінг, речовий доказ: будь-яка книга з полиці вільного 

обміну книг) 

В.: Завдання 6. Щоб дістатися наступної підказки Вам доведеться знайти «klavieres», 

як називають його латиші, саме у ньому заховано наступне завдання. Але для цього спочатку 

Вам доведеться перекласти це слово. До Ваших послуг фонд бібліотеки та Інтернет. 

В.: Завдання 7. «Прорубуванням» ЙОГО, свого часу, займався Петро І, видно, він був 

таки непоганим теслею. На українському телебаченні існує дві передачі з подібними 

назвами. Одна з них співзвучна з інформаційно-ресурсним центром, що діє на базі 

бібліотеки, знайдіть відділ, у якому функціонує центр - там, до одного з НИХ. прикріплено 

наступне завдання. 

В.: Завдання 8. У світі нашого квеста існує цілком конкретна адміністративно-

територіальна одиниця, що відповідає нашій області. Якщо Ви відшукаєте її Вам нескладно 

буде знайти книги, у яких ми заховали наступну підказку, одна з них виявилася для автора 

достатньо нетиповою і, хоча, являє собою навмисну пародію на назву повісті Гоголя і 

викликала неоднозначне ставлення читачів, все ж користується достатнім попитом. 

В.: Завдання 9. Предмет у якому ви знайдете наступну підказку, щонайзвичайніша 

річ для будь-якого будинку, але він має поважну історію, подейкують Пушкін після дуелі 

помирав саме на одному з них. В давнину, у Туреччині цим словом називали збір найвищих 

вельмож при султані, а Омар Хайям так називав збірки своїх віршів. Тлумачний словник 

Ушакова стверджує, що цим же словом можна називати не тільки Хайямівські збірки, а й 

будь-якого іншого поета. Ми вживаємо його як назву елемента меблевого інтер'єру. 

В.: Завдання 10. Наостанок ми дамо Вам можливість відчути себе бібліотекарями - це 

завдання не на кмітливість, а на швидкість. Тільки сьогодні ми даємо Вам право зайти за 

лінію - за яку ще не ступала нога жодного читача, щоб знайти свій головний приз. У залі з 

якого не можна виносити книги, за стійкою бібліотекаря Ви його знайдете. Вперед! 

Що ж ми маємо переможця - команду №«_». Вітаємо з перемогою - це дійсно ознака 

того, що ви люди ерудовані та спритні. Зрештою як і більшість наших читачів. Ось Ваш приз 

- обіцяна книжечка. Ще раз вітаємо. Сьогодні наш квест завершився, але обласна бібліотека і 

далі тішитиме міську молодь цікавими заходами. 



«Мандрівка планетами знань» 

 

Людмила Шапірко, 

головний бібліотекар відділу інформації та 

документів виробничої тематики 

 

У квесті беруть участь 10 чоловік, кожен з яких грає за себе. Ведучий дає граючому за 

правильну відповідь бонус (кольоровий, паперовий квадратик). За кількістю квадратиків в 

учасників гри визначається переможець. Переможець отримує приз. 

На початку ведучий знайомить учасників з правилами гри. Роздає маршрут руху по 

бібліотеці. 

Гра починається на першому поверсі (хол). 

Ведучий запитує: 

1. Чому в читальних залах, при відсутності книги, яку замовив користувач, 

замовлення на книгу відправляють у відділ Книгозбереження?  

(Всі йдуть до відділу Книгозбереження) 

Правильна відповідь: єдиний примірник книги, що надходить до бібліотеки 

зберігається у відділі книгозбереження (1-й поверх). 

Підказка: у відділі книгозбереження на столі стоїть ваза з однією квіткою. 

Якщо гравці довго не можуть дати вірну відповідь, ведучий звертає увагу на кількість 

квітів. Тому хто дав правильну відповідь, вручається бонус. Під вазою з квіткою знаходиться 

наступне питання, його зачитує той, хто дав правильну відповідь: 

2. Як говорять театрали: театр починається з вішака. А з чого починається Рівненська 

державна обласна бібліотека? 

Ведучий звертає увагу граючих на маршрут (постійно). 

Правильна відповідь: З відділу статистики. 

Всі йдуть у відділ статистики, де на кафедрі їх чекає наступне запитання: 

3. Що отримаєте Ви у відділі статистики, надавши бібліотекарю свій паспорт та фото?  

Правильна відповідь: Читацький квиток.  

Бібліотекар з статистики подає, тому хто дав правильну відповідь, бланк читацького 

квитка з наступним запитанням і цей гравець його оголошує: 

4. Бібліотекар квиток у Вас бере, а в обмін що він Вам дає? 

З ним по залах ти пройдеш, 

а виходячи здаєш! 

Тим звітуєш де ти був, 

скільки книг і де перегорнув?  

Тож скоріш мандруй туди 

і отримай бонус ти! 

Правильна відповідь: Контрольний листок. 

Всі йдуть на 2-й поверх, підходять до бібліотекаря, що сидить на пункті контролю. За 

правильну відповідь, отримують бонус і бланк контрольного листка з наступним запитанням:  

5. Відділ-центр живе у нас –  

інформаційні технології припас! 

Тут навчають, тут і консультують, 

Безкоштовно інформацією з «Google» підгодують… 

Поспіши скоріш туди, 

собі бонус захопи! 

Правильна відповідь: Тренінговий центр. 



Всі йдуть у тренінговий центр 2-й поверх. На дверях центру розміщений папір з 

наступним запитанням: 

6. Якщо лінуєшся в бібліотеку йти –  

тоді на сайт за інформацією ти зайди! 

А щоб на сайт РДОБ зайти 

адресу на 3-му поверсі знайди! 

Знайшовши адресу РДОБ, в «Google» введи 

і отримай бонус ти! 

Всі піднімаються на 3-й поверх, шукати адресу сайта бібліотеки. Адреса розміщена на 

банері, що стоїть у холі (3-й поверх). Занотовують, або запам’ятовують адресу, повертаються 

у тренінговий центр, сідають за комп’ютери та вводять адреси. Біля ком’ютерів отримують 

наступне запитання: 

7. Адресу в Google ми ввели –  

на сайт бібліотеки потрапили! 

Тепер на сайті ти знайди  

інформацію про книжкові виставки: 

а серед них виставку «Альтернативні джерела енергії» 

та інформацію по відділ , в якому зможеш побачити її.  

На виставку ти поспішай 

і бонус ще один придбай! 

Правильна відповідь: на головній сторінці сайта бібілотеки, знаходять анонс подій 

та виставку «Альтернативні джерела енергії» у ньому, яка діє у відділі інформації та 

документів виробничої тематики (3-й поверх). 

Всі піднімаються на третій поверх (згідно маршруту) у відділі інформації та 

документів виробничої тематики, підходять до виставки «Альтернативні джерела енергії». 

На стелажі, поруч з книгами, знаходиться наступне запитання: 

8. На виставці книгу знайди  

З назвою «Поновлювальні джерела енергії». 

Знаходять книгу!!!  

В ній запитання: 

9. Сторінку в змісті про вітряну енергію розгорни 

і питання нове за маршрутом віднайди. 

Той, хто перший знайшов на виставці книгу, по змісту шукає вказану сторінку, що 

містить інформацію про енергію вітру, розгортає сторінку - тут наступне запитання: 

10. Хто автор роману про героя, який боровся з вітряками, і як називається цей твір?  

Правильна відповідь: Мігель де Сервантес «Дон Кіхот». 

Гравець, що дав правильну відповідь зачитує наступне запитання:  

11. Цю книгу сам швидко знайдеш 

У відділі де вільний доступ є! 

Тут можеш взяти книгу цю, 

і вчитуватись досхочу! 

Тут аудіокниги є  

Що часом так нам треба 

Ти зрозумів? Що це за відділ? 

От же ж халепа! 

Ти зрозумів чи ні? 

Хутчіш туди  

ти 



завітай,  

і книгу нашу відшукай,  

а знайдеш – знову бонус… май! 

Правильна відповідь: відділ: абонемента. 

Всі йдуть у відділ абонемента і починають шукати серед стелажів з художньою 

літературою полицю світової літератури, хто перший знайшов книгу М. Сервантеса «Дон 

Кіхот» з наступним запитанням , зачитує його: 

12. Який відділ називають «серцем бібілотеки»? 

Туди Всі поспішайте, нове завдання  

для мандрівки вигравайте! 

Правильна відповідь: Бібліографічний відділ. 

Всі поспішають у бібілографічний відділ (3-й поверх). На кафедрі знаходять нове 

запитання: 

13. Скористайтеся послугами Бібліографічного відділу:  

 алфавітним каталогом; 

 систематичним каталогом; 

 електронним каталогом; 

 Знайдіть дані про книгу: 

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: 

підручник- К., 2011. – 976 с. 

 Випишіть на листок замовлення, так щоб отримати її для роботи: 

І щоб отримати її, 

у відділ де вона живе – біжи!!! 

Хто перший зробив завдання отримує бонус: у знайденій книзі наступне запитання: 

14. Від щастя, думаю, танцюєш ти, 

Тож поспіши у відділ з літературою 

Про вальс, гопак і танго! 

Отримай бонус, і музичний інструмент відкрий! 

там запитання, щоб мав змогу далі йти!!! 

Знаходять відділ документів з мистецтва, відкривають рояль, там запитання: 

15. Якщо ти полюбляєш іноземну музику,  

а слів не розумієш деяких,  

тоді в пригоді стануть Словники, 

щоб перекласти ці слова, тож відділ цей 

чекає вже на Вас… 

Правильна відповідь: відділ іноземних мов. 

Всі йдуть в іноземний відділ. На дверях розміщене нове запитання: 

16. Тут можеш ти про іноземну моду все пізнати, 

Моделі різних суконь і так далі розглядати, 

і навіть зможеш розкроїти та пошити так,  

як у журналі модному й відомому  

під назвою: «Бурда». 

На столі в іноземному відділі лежить журнал Бурда, в ньому запитання: 

17. Як називали у ХVІІІ-ХІХ ст. твій рідний край? 

Тоді поспішай, у відділ, що містить літературу про наш рідний край - Рівненську 

область. 

Правильна відповідь: Волинь. 

Всі йдуть у відділ краєзнавчої літератури (маршрут). 



Ведучий оголошує останнє запитання: 

18. Який сьогодні день? Яким подіям присвячений? 

Правильна відповідь: день Чорнобильської трагедії.  

Всі учасники перераховують отримані бонуси, той у кого їх найбільше – отримує приз. 



«Кругосвітня подорож» 

 

Ганна Люльчук 

Тетяна Рижа, 

бібліотекарі-бібліографи відділу формування 

бібліографічного ресурсу, баз даних та 

обслуговування користувачів 

 

 

 

Маршрут подорожі № 1 

 

 

 

 

 

1. На острові «Знайомств» Ви маєте отримати візу для подальшої 

подорожі. 

2. Візовий контроль Ви пройдете побувавши на о. «Вартовий 

сторож». 

3. На території о. «Зелений оазис» під пальмою дістанете скарб. 



4. Відмінність острова «Масове поселення» в найбільшій кількості 

точок виходу в мережу Інтернет. На одній із них, шукайте наступне завдання, 

яке спрямує Вас до подальшого плавання. 

(На робочому столі електронної машини № 2 у папці «Квест» 

знаходиться завдання). 

5. Потрапивши на острів «Рідний край» шукайте завдання з правого 

боку. 

6. На острові «Таємничі каталоги» завдання над алфавітним 

каталогом. 

7. А де забрати дорогоцінну книгу Вам підкаже зворотна сторона 

картки. 

8. Наступне завдання біля 

електронного каталогу на о. «Таємничі 

каталоги». 

9. Тепер знайдіть електронний 

каталог - основний інформаційний 

продукт, створений нашими 

бібліографами. Там на Вас чекає СКАРБ. 



Маршрут подорожі № 2 

 

 

 

 

1. На острові «Знайомств» Ви маєте отримати візу для подальшої 

подорожі. 

2. Візовий контроль Ви пройдете побувавши на о. «Вартовий 

сторож». 

3. На території о. «Зелений оазис» під пальмою діставайте скарб. 

4. Потрапивши на острів «Рідний край» шукайте завдання з правого 

боку. 

5. Відмінність цього острова «Масове поселення» в найбільшій 

кількості точок виходу в мережу Інтернет. На одній із них шукайте наступне 

завдання, яке спрямує Вас до подальшого плавання. 

(На робочому столі електронної машини № 3 у папці «Квест» 

знаходиться завдання). 

6. На острові «Таємничі каталоги» завдання над алфавітним 

каталогом.  

7. А де забрати дорогоцінну книгу Вам підкаже зворотна сторона 

картки. 

8. Наступне завдання біля електронного каталогу на о. «Таємничі 

каталоги». 

9. Тепер знайдіть електронний каталог - основний інформаційний 

продукт створенний нашими бібліографами. Там на Вас чекає 

СКАРБ. 

 



Завдання для маршруту № 1  

 

1. Знайдіть аудіокнигу: стелаж «Популярні аудіокниги» → українська 

література → Нечуй-Левицький  «Кайдашева сім’я». 

2. Знайдіть журнал «Дніпро». Зберігайте журнал до завершення 

подорожі. 

3. Серед виставок знайдіть книгу «Етнокультура Волинського 

Полісся». Зберігайте книгу при собі до завершення подорожі. 

4. Знайдіть шифр на книгу Кіницький Я. «Практикум із теорії 

механізмів і машин». 

5. Знайдіть книгу: Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина 

князів Острозьких (скарб знаходиться на о. «Живописні скарби») 



Завдання для маршруту №2 

 

1. На полиці книгообміну знайдіть книгу Валентин Покуль «Фаворит» 

Т. 1. 

2. Серед виставок знайдіть книгу «Літератори Рівненщини». 

Зберігайте книгу при собі до завершення подорожі. 

3. Знайдіть журнал «Право України». Зберігайте журнал до 

завершення подорожі. 

4. Знайдіть шифр на книгу Самойленко Г. В. «Театральне та музичне 

життя в Ніжині в 17-20 ст.». 

5. Знайдіть: Сирохман І. В. Завгородня В. М. Товарознавство 

пакувальних матеріалів і тари (скарб знаходиться на о. «Техніки») 



«Квест для людей з вадами слуху та глухонімих за мотивами пригодницьких фільмів» 

 

Юлія Ковальчук, 

Бібліотекар маркетингу та наукової роботи 

 

(Сценарій передбачає проведення квеста ведучим, що володіє навиками сурдо-

перекладу або залучення сурдоперекладача) 

В.: Доброго дня, учасникам квеста! Я впевнений, що сьогодні тут зібралися справжні 

цінителі пригод. Тоді не гаймо часу! Рівненська державна обласна бібліотека та Рівненське 

обласне відділення Українського товариства глухих запрошує Вас поринути у надзвичайний 

світ улюблених пригодницьких фільмів.  

Сьогодні ми відвідаємо кращі кадри кращих екшнів минулого та сучасності і про те, 

як ми це робитимемо я розповім за хвилину. 

Для того, щоб розпочати гру, я розділю Вас на команди, в яких Ви повинні обрати 

капітанів, вони озвучуватимуть мені командну відповідь на завдання. 

(Ведучий ділить учасників на команди, нумерує та записує імена капітанів. Цей 

пункт сценарію не потрібний, якщо кількість учасників не дасть можливості створити 

достатню кількість команд, у цьому випадку квестери змагатимуться поодинці) 

На кожному етапі Вам буде запропоновано вирішити завдання певної складності, яке 

стосуватиметься якоїсь кінострічки; та людина/команда, яка справиться з завданням - 

отримає бал. Та команда, що після проходження всіх завдань отримає найбільшу кількість 

балів – стане переможцем квеста. Тепер я розповім про правила виконання завдань. Вони 

будуть різними: деякі на швидкість, інші на кмітливість, тому, кожне з них ми 

розбиратимемо окремо. Перше завдання буде спрямоване на Вашу ерудицію. 

Завдання №1. 

Вам буде запропонований відео сюжет: трейлер одного дуже відомого 

пригодницького фільму, що прямо пов’язаний з місцем, де ми зараз перебуваємо. Ви його 

переглянете. Потім матимете хвилину на обговорення. Після цього повинні повідомити мені 

Ваш варіант відповіді. Якщо він виявиться правильним, Ви отримаєте бал, якщо ні – нічого 

не отримаєте. Правила зрозумілі? 

Тоді розпочинаємо. 

(Ведучий запускає відео №1. Це трейлер пригодницького фільму «Бібліотекар». 

Через хвилину ведучий підходить до кожної команди та запитує їх варіант відповіді, 

так, щоб інші не чули. Якщо гравці не назвуть правильної відповіді, ведучий може зробити 

кілька непрямих підказок, наприклад: головний герой фільму працював у такій же установі, в 

якій проходить квест, назва фільму – це назва професії головного героя) 

В.: Отож Ви вирішили перше завдання і готові перейти до наступного, чи не так? Для 

цього нам з холу бібліотеки доведеться перебратися на абонемент. Абонемент Рівненської 

державної обласної бібліотеки знаходиться на 2-му поверсі книгозбірні. Він обслуговує всіх 

читачів бібліотеки, що мають річний абонентський квиток, його можна отримати на 

першому поверсі у відділі статистики та реєстрації користувачів. Власник квитка 

автоматично стає читачем бібліотеки, що означає, що він може користуватися всіма її 

послугами, не лише абонементом. Ті ж з них, що надумають туди завітати зможуть отримати 

доступ не лише до прекрасно ілюстрованих друкованих видань, а й до аудіокниг, прослухати 

чудові коментовані книжкові виставки та скористатися послугою книгоношення. Про неї 

хочу розказати детальніше: це послуга доставки книг додому, нею можуть скористатися 

люди, що за станом здоров’я не можуть самотужки дістатися бібліотеки, вони мають нагоду 

замовити книги телефоном та попросити бібліотечних працівників доставити книги додому. 



Тим часом, ми уже підійшли до абонементу, а це означає, що я готовий озвучити 

наступне завдання. 

 

 

Завдання №2 

В.: У другому завданні виграє найшвидший. Тобто, лише одна команда отримає бал: 

та, яка перша вірно назве назву стрічки. Зараз ми продемонструємо Вам кадри із одного дуже 

відомого пригодницького кінофільму, він виходив на великі екрани тричі, тобто, він 

складається з трьох частин і ось його перший кадр 

Ще нічого не зрозуміло так? – Добре тоді наступний кадр. 

Є якісь варіанти? – Ні? Тоді продовжуємо нашу мандрівку фільмом. 

 

 

 

 

 



 

У ньому йдеться про заклад культури, але це не бібліотека. 

Як ми бачимо тут є представники різних епох і людина в уніформі, певно якийсь 

службовець, мабуть, вахтер, сторож. Ще не виникло ніяких варіантів? 

 

Дія відбувається у цьому приміщенні. Його назва є у назві стрічки, що це за культурна 

установа? 

Дія відбувається вночі. Ця 

пора дня – друга частина назви, 

складіть разом цих два слова і 

отримаєте вірну відповідь. А щоб Вам 

легше думалося - передостанній слайд 

– постер цього фільму. Перше слово 

назви – пора дня, друге назва 

установу в якій проходить дія, де 

знаходяться всі вище демонстровані 



персонажі, головний герой – сторож цього приміщення, по суті наші пригоди чимось схожі 

на його. Що це за фільм? 

(Після (не)отримання правильної відповіді демонструємо фінальний слайд з назвою 

фільму) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.:Хто володіє англійською уже зрозумів, що це «Ніч у музеї». Вітаємо переможців! І, 

не відкладаючи у довгу шухляду, переходимо до наступного завдання. 

Але його ми прослухаємо не тут, а у бібліографічному відділі. У цьому відділі Ви 

можете підписатися на e-mail-розсилку новин відділу, наприклад, отримувати тематичні 

списки літератури на свій e-mail, таку ж послугу надає кожен відділ обслуговування у 

бібліотеці. Також тут як і по всій території бібліотеки Ви можете скористатися безпровідним 

інтернетом. Але, основне призначення відділу - пошук літератури, у ньому зібрана 

інформація про всі документи бібліотеки і за допомогою каталогів, які розставлені по 

периметру Ви можете довідатися інформацію про будь-який з них. Детальніше алгоритм 

пошуку Вам завжди радо повідомить черговий бібліограф, а ми будемо продовжувати наш 

квест. 

Завдання №3 

В.: У цьому конкурсі кожна команда зможе отримати два бали, бо Вам доведеться не 

тільки виконувати завдання, а й демонструвати його. Можливо, хтось вже здогадався, що 

зараз ми з вами пограємо у всенародну гру «Показуха». Я роздам кожній команді картку з 

завданням (назвою фільму чи іменем головного героя) Ви повинні обрати людину, яка його 

демонструватиме. Кожна команда по черзі показуватиме отримане завдання, а решта 

вгадуватиме, що вона має на увазі, та команда, що першою дасть вірну відповідь – отримає 

бал. Після того, як всі команди покажуть завдання, я оберу одну, що найчіткіше і 

найоригінальніше показала свій фільм чи героя, вона отримає ще один додатковий бал. Тому 

намагайтеся вдало показувати завдання і швидко його відгадувати, я роздаю картки. 

(Ведучий роздає картки з назвами «Жінка-кішка», «Буратіно», «Бетмен», «Кін-

Конг», «Мумія», «Дракула», «Гаррі-Потер», «Русалочка», «Зорро», «Незнайка», 

«Фантомас»). 

Завдання №4 

В.: Для виконання наступного завдання я запрошую Вас до наступного відділу 

бібліотеки: відділу інформації та документів виробничої тематики. Тут ви не тільки 



вирішуватиме завдання квеста. У перспективі Ви зможете використовувати його і за 

призначенням користуючись літературою з технічних, с/г галузей знань чи, відвідуючи 

майстер-класи, що регулярно відбуваються у відділі. Свого часу, ми тут проводили майстер-

класи з приготування суші, плетення кіс і складних зачісок на основі коси, виготовлення 

вітальних листівок ручної роботи у техніці квіліг (це форма орігамі) та ще багато-багато чого 

цікавого. Ми ж, тим часом, знову відгадуватимемо фільм за кадрами з нього. Фільм не 

випадковий – це фантастика (як на мене, дуже пасує до цього відділу тут і техніка, і дивні 

мінерали). Ну що ж переходимо до першого слайду. 

(Ведучий по черзі показує нижчеподані слайди з фільму «5 елемент», за потреби 

підказуючи і коментуючи їх) 

В. Ну що, ж гарно розважилися чи не так? Від технічних дисциплін і фантастичних 

фільмів пропоную перебратися у мистецьку атмосферу. Адже в бібліотеці існує відділ 

мистецтв у якому завжди функціонує якась цікава виставка: образотворчого мистецтва, 

скульптури, вишивки, різьби, аплікації, гобелену!.. Все одразу і не пригадаєш… Дуже часто 

тут бувають літературні вечори, зустрічі з митцями та майстрами, презентація рідкісних CD 

тощо. Та сьогодні ми тут гратимемо… знову у показуху, правила ті-самі, міняється лише 

завдання: цього разу ми відгадуватимемо героїв мультиплікаційних фільмів. Правила 

пам’ятаєте? 

Завдання №5 

(Ведучий за потреби нагадує правила показухи та роздає картки з завданнями: 

«Ежик в тумане», «Мыйдодыр», Попелюшка, Білосніжка, Спляча красуня, «Шрек», «Кіт у 

чоботях», «Бременські музиканти», «Черепашки-ніндзя», «Мауглі») 



В. Що ж, по-моєму, Ви гарно справилися з завданнями. Кожен отримав свої бали. 

Тепер мені хочеться запросити Вас у дальню мандрівку. Ні-ні ми зовсім не покидатимемо 

стіни бібліотеки, просто наступний відділ має таку заокеанську атмосферу… Це, звичайно, 

відділ обслуговування документами іноземними мовами. У цьому відділі діє два розмовних 

іноземних клуби: англійської та німецької мов. Тут Ви можете вивчити мову абсолютно 

безкоштовно: заняття модерують волонтери з Німеччини та Америки, у програмі освітні 

ігри, перегляд відео… Але зараз говоритимемо не про них і навіть не про унікальні книги 

іноземними мовами… Ми знову повернемося до наших фільмів і навіть переглянемо 

частинку одного. 

Завдання №6 

Вам буде запропонований відеосюжет, створений на основі радянського фільму, що 

оповідає про іноземців. Ви повинні переглянути його, порадитися з командою протягом 1-ї 

хв. Та повідомити мені Ваш варіант, якщо він виявиться правильним, команда отримає бал. 

Розпочинаємо. 

(Ведучий запускає відео №2 (нарізка кадрів «Надзвичайних пригод італійців у Росії») 

Через хвилину підходить до кожної команди та запитує їх варіант відповіді, так, щоб інші 

не чули. Зараховує отримані бали. 

Завдання №7 

В.: Сьоме по ліку завдання, яке Ви отримаєте проходитиме у відділі читального залу 

обласної бібліотеки. Зазвичай, тут Ви можете почитати літературу, переглянути книжкові 

виставки, отримати доступ до Інтернету чи відвідати зустріч з письменником, але не 

сьогодні. Зараз Вам потрібно буде переглянути картинки, відгадуючи ім’я персонажа та 

мультик, з якого його взято, команда, що набере більшу кількість балів, вірно відгадавши 

більшу кількість мультяшних героїв – переможе. 



 

В.: По-моєму, Ви блискуче справилися з завданням і я хочу Вам повідомити, що це 

було передостаннє випробування нашого квеста. Наразі, у нас за балами лідирує команда 

(ведучий називає номер команди), але попереду ще одне вирішальне питання, яке потрібно 

буде зробити на швидкість і пов’язане воно з вітчизняним бестселером: українською 

народною казкою «Колобок».  

Завдання №8 

Кожній з команд ведучий  роздає набір ілюстрацій до цієї казки, команди повинні 

якомога швидше розкласти їх у правильному порядку: один за одним за сюжетом казки. Та 

команда, що справиться з завданням перша – отримає 2 бали. Вони можуть стати 

вирішальними. Тож, починаємо! (Малюнки у правильному порядку розташовані на наступній 

сторінці) 

(Після вирішення останнього завдання ведучий ще раз підраховує бали, (тримає 

інтригу), потім оголошує переможця і вручає приз. Наостанок запрошує до бібліотеки та 

пропонує просто зараз зареєструватися у відділі статистики.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Навколо бібліотеки за 80 хвилин» 

Квест для людей з вадами слуху та глухонімих 

 

Олена Галайко, 

активіст молодіжної платформи «Яскраво» 

 

Квест “Навколо бібліотеки за 80 хвилин” отримав назву за твором Жюля Верна, що 

описує навколосвітню подорож – «Навколо світу за 80 днів». Учасники квеста, отримуючи 

завдання, проходять через різні кімнати і відділи бібліотеки, що символізують, за ідеєю гри, 

ту чи іншу країну. При цьому не обов'язково дотримуватись точності географічного 

розміщення відділів у відповідності до розміщення країн на карті світу. Так, Китай цілком 

може бути сусідою Франції,а Великобританія знаходитись поруч з Індією. Перед кожним 

рівнем учасники відкривають візи - отримують наклейку з прапором і назвою країни, куди 

вони можуть їхати і шукають відповідний відділ і завдання, яке необхідно виконати. Кожну 

візу ведучий і його асистент наклеюють на валізу мандрівників. Валізи лишаються з 

гравцями протягом всього квеста, щоб ведучий мав можливість слідкувати за тим які рівні і 

скільки країн пройшли команди. 

Перший рівень: спакувати валізи у подорож. У коробках (їх кількість має 

відповідати кількості команд) знаходяться різноманітні речі: чайники, шкарпетки, кактуси, 

будильник, вогнегасник, сукня, жакет, акваріум з рибками, монітор комп'ютера, настільна 

лампа, хутряна шуба, тертка, шорти, мухобійка, капелюх, гербарій і та ін. З всіх речей 

необхідно викинути зайві у мандрівці і лишити лише ті, які, на думку мандрівників, їм 

знадобляться в першу чергу. 

 

Другий рівень: отримати закордонний паспорт, себто, оформити абонентську картку 

читача бібліотеки бодай на одного члена команди. 



Третій рівень: З Великобританії (себто від столу ведучого) команди їдуть до Франції 

(відділ маркетингу)  і збирають пазл. Коли пазл зібраний, один з учасників кличе асистента 

ведучого, щоб той перевірив, що завдання виконане і дав завдання на наступний рівень. 

 

 

 

Четвертий рівень: з Франції до Італії (навчально-тренінговий центр). Оскільки Італія 

- країна пристрасних та емоційних мешканців, то розмови тут нерідко ведуться з широким 

використанням жестів. Отже, учасники завантажують «Skype», де сурдоперекладач 

інструктує їх до якої країни їм слід мандрувати далі. 

П’ятий рівень: з Італії Середземним морем до Єгипту  - країни древнощів (відділ 
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збереження книжкового фонду). Необхідно знайти наклеєну на стіну або полицю записку з 

єгипетськими ієрогліфами та алфавіт, що допоможе її розшифрувати і їхати в країну, до якої 

направляють написи єгипетських пірамід. 

 

 

Шостий рівень: з Єгипту до Індії 

(читальний зал). Оскільки Індія — країна, 

де щороку найбільше знімають кіно, то й 

рівень кіношний. На робочому столі 

комп'ютера лишається папка із кінокадрами 

з фільмів і мультфільмів, що описують 

пригоди під час мандрів. У кожного файла є 

свій номер і гравцям необхідно вказати з 

якого фільму чи мультфільму взято кадр у 

відповідності із нумерацією файлів. 

Сьомий рівень: з Індії до Китаю 

(картотека). Враховуючи, що Китай країна 

густонаселена і знайти там щось або когось 

буває нелегко, той на цьому рівні пошуки 

будуть тривалими. У скринці каталога 

«Географія»,за роздільником, де 

знаходиться інформація про Китай, тобто 

знаходиться конверт із підказкою, яка 

країна має стати наступним пунктом 

призначення. В конверті знаходиться 

підказка із таким текстом: «Острівна країна, 

в якій мешкали люди, що без сторонньої 

допомоги могли потрапити до вічного 

блаженства». (Без сторонньої допомоги, тобто «сам». Вічне блаженство - рай. Отже людина у 

вічному блаженстві - самурай. Самураї мешкали в Японії, - отже наступна країна - Японія) 

Восьмий рівень: з Китаю до Японії (відділ мистецтв). Японія - країна естетики і 

мистецтва, тому і відділ відповідний. На  столах лежить папір для орігамі, а поруч папір, на 

якому надруковано інструкцію як зробити паперового журавлика. По закінченню завдання 

один з гравців команди кличе асистента, щоб той перевірив складеного журавлика і дав 

наступне завдання. 

Шостий рівень: «З Єгипту до Індії» 



 

Дев'ятий рівень: з Японії до США («Вікно в Америку»). Гравці отримують прозорі 

аркуші (поліетилен або пластик для оформлення курсових робіт), на яких ручкою обведено 

контури США. Необхідно прикласти аркуш до карти світу, розстеленої на підлозі кімнати, 

щоб знати куди мають мандрувати далі (на карті США повинен бути намальований план 

бібліотеки з позначенням точки призначення) 

Десятий рівень: із США до Великобританії. Гравці отримують набір карток, що 

зображають предмети, що традиційно асоціюються з цією країною, але не є очевидними: 

чашка чаю, футбольний м'яч, лицарські обладунки, королівську корону, волинку, фото гурту 

«Beatles» і т. ін. При потребі можна зробити презентацію, де ці предмети з'являтимуться на 

моніторі поступово і переглянути їх можна буде тільки один раз.  

Після завершення квеста гравці, наче зроблять навколосвітню мандрівку, замкнувши 

коло в тій точці, з якої стартували. 

За виконання завдання кожного рівня команда отримує 20 балів, якщо не 

використовує підказок, які може отримати від ведучого. Кожна підказка, яку отримує 

команда, позбавляє її 5-ти балів. Крім того, на квест відводить чотири години, а весь час, всі 

хвилини, що лишаться в команди, яка прийде до фінішу першою, додаються до сумарної 

кількості балів, які вона набрала. Тобто якщо команда набрала 120 балів, але до кінця квеста 

лишилось ще 40 хвилин, то вона отримує ще 40 балів. Якщо команда, яка пройшла слідом за 

нею має 135 балів, а до кінця квеста лишилось 35 хвилин, то ця команда отримує додатково 

35 балів. Якщо до фінішу першою прийде команда, що набрала 90 балів, але до кінця квеста 

лишилось 120 хвилин, то така команда отримує бонус — 120 балів і заслужений виграш. 


