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Знайди Декларацію – врятуй Незалежність 

(Квест-гра до 25-ї річниці Незалежності України) 

 

Привітання учасників квесту бібліотекарями-координаторами: 

 

На білому світі є різні країни, 

Де ріки, ліси і лани… 

Та тільки одна на землі Україна, 

А ми її доньки й сини. 

Усюди є небо і зорі скрізь сяють, 

І квіти усюди ростуть… 

Та тільки одну Батьківщину ми маєм – 

Її Україною звуть. 

 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла Акт проголошення 

України незалежною, самостійною, демократичною державою. 

Сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю незалежності нашої держави. 

З днем народження, незалежна Україно! 

 

Квест (від англійського «quest» – пошук, пошуки пригод) – інтелектуально-спортивне 

змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань 

командами або окремими гравцями. 

У процесі гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, 

знаходять оригінальні рішення.  

Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. 

Перемагає команда, що виконала всі завдання найшвидше. 

Бібліотекарі-координатори знайомлять гравців з правилами гри. 

 

Правила квесту: 

1. Всі учасники діляться на команди. Кожну супроводжує координатор. 

2. Квестери повинні дотримуватися правил гри. 

3. Для того, щоб команда стала переможцем, усім її членам потрібно пройти усі 

«зупинки», виконати завдання якомога швидше та дістатися фінішу. 

4. Завдання від координатора квесту команда отримує лише тоді, коли всі її члени 

будуть присутні на пункті! Тому не відставай і допомагай іншим! 

5. Якщо команда не має відповіді або відповідає неправильно, є можливість купити 

підказку, виконавши творче завдання, наприклад, розказати улюблений вірш (кожним 

учасником), але вона втрачає час. 

6. Дозволяється користуватися допомогою координатора, але тоді команда втрачає 

2 бали. 

7. За кожну правильну відповідь команди отримують 2 бали.  

 У грі беруть участь дві команди: «Патріоти» та «Козаки». 

Щоб знайти скарб, ви повинні виконати всі завдання квесту і знайти декларацію, 

зібравши пелюстки «квітки». 

 

Оголошується старт квесту! 

 

На початку гри – екскурс в історію про становлення незалежності України «Держава 

наша є і вічно буде» – бібліотекаря-координатора Вітинник С.В. 



 

1 завдання «Зашифрована підказка» 

За допомогою українського алфавіту (кожна літера стоїть під визначеним порядковим 

номером) розшифруйте фразу і визначте напрямок вашого маршруту. 

Команда «Патріоти»:  

3,11,21,24,29,1,14,23,7; 6,19; 17,12,22,33,15,19,12; 21,1,6,11. 

(Відповідь: вирушайте до міської ради) 

 

Команда «Козаки»: 

3,11,21,24,29,1,14,23,7; 6,19; 20,1,17,32,23,18,19,4,19; 10,18,1,15,24. 

(Відповідь: вирушайте до пам’ятного знаку) 

Після дешифрування команда отримує підказку – листівку з «Вічним вогнем». 

 

Маршрут команди «Патріоти» 

Зупинка № 1 «Будівля міської ради» (Розповідь про зразок дерев’яної архітектури 

ХІХ ст.). 

 

Завдання: визначити на дотик вид крупи, щоб отримати підказку для подальшого 

пошуку. Конверт з наступним завданням команда знаходить біля будівлі міської ради. 

 

Завдання: 

– Князь, який охрестив Київську Русь (Володимир Великий) 

– Прізвище української чемпіонки з плавання (Яна Клочкова) 

– Перший український космонавт незалежної України (Леонід Каденюк) 

– Назвіть двох українських письменників, яких називають Кобзарем та Каменярем 

України (Тарас Шевченко та Іван Франко) 

– Автор «Кобзаря» (Тарас Шевченко). 

 

Нагородою за вашу ерудицію буде ця пелюстка з літерами. 

Вирушаємо до пам’ятника Т. Шевченку біля райдержадміністрації. 

Зупинка № 2 «Пам’ятник Шевченку» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про поета. 

 

Для того, щоб отримати конверт з наступною підказкою маршруту, вам потрібно 

виконати спортивне завдання. 

Завдання в конверті: 

1. Столиця України 

2. Колір українського прапору 

3. Яка рослина є символом України  

4. Які назви з часу заснування мало наше місто 

5. Будівля, де зберігаються архівні документи, пам’ятки історії нашого краю. 

(Київ; жовто-блакитний; верба та калина; Коржівка, Сновськ, Щорс, Сновськ; музей). 

 

Вирушаємо до історичного музею 

 

Зупинка № 3 «Історичний музей» 

Розповідь про музей бібліотекаря-координатора. 

 

Завдання: «З’єднати частини прислів’я»  

Хороша книга –          на крилах політав. 

Книгу прочитав –       це свято. 

Книги читати –           той більше знає. 



Хто багато читає,       усе знати. 

Книга вчить,               джерело знань. 

Книга –                       як на світі жить. 

 

Визначити наступну зупинку вам допоможе плакат. На ньому знайдіть обличчя 

письменниці нашої землячки (Лідія Вакуловська). 

 

Отже, вирушаєте до будинку Л. Вакуловської. 

 

Зупинка № 4 «Будинок Л. Вакуловської» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про письменницю. 

Завдання в конверті: 

Назвіть відомі пам’ятники та пам’ятні знаки нашого міста  

1. Памятний знак у сквері  

2. Пам’ятник жителям міста, загиблим у роки окупації, біля стадіону 

3. Пам’ятний знак «Рубіж оборони» 

4. Пам’ятник загиблим євреям у лісопарку 

5. Пам’ятний знак героям-морякам у гідропарку 

6. Пам’ятник Шевченку 

7. Пам’ятний знак Чорнобильській трагедії 

8. Пам’ятник жертвам голодомору 

9. Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам 

10. Пам’ятний знак паровозу та робітникам депо, що загинули у ІІ Світовій війні. 

 

Зупинка № 5 «Пам’ятний знак паровозу» 

Команда збирає всі пелюстки у квітку «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» і отримує підказку 

про знаходження скарбу. 

 

Завдання біля пам’ятника паровозу «Хто знання має, той скарб забирає» 

Запитання для І команди: 

 

1. Яку назву мала козацька держава, створена за дніпровськими порогами (Запорізька 

січ) 

2. Який із найдревніших знаків є малим гербом України (Тризуб) 

3. Автор слів гімну України (П. Чубинський) 

4. Як називалась перша слов’янська держава (Київська Русь) 

5. Як називається основний закон України (Конституція) 

6. Коли було проголошено незалежність України (24.08.1991). 

 

Маршрут команди «Козаки» 

Зупинка № 1  «Пам’ятний знак» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про пам’ятний знак. 

 

Завдання: визначити на дотик вид крупи, щоб отримати підказку для подальшого 

пошуку. Конверт з наступним завданням команда знаходить біля пам’ятного знаку.  

Завдання:  

1. Що стало поштовхом виникнення станції Сновської і селища (будівництво 

залізниці) 

2. Яку назву мало наше місто? (Коржівка, Сновськ, Щорс, Сновськ) 

3. Назва річки, яка протікає в нашому районі (Снов) 

4. Музикант, чиє ім’я носить музична школа (Рахлін) 

5. Відомий письменник, автор роману «Тяжелый песок» (А. Рибаков) 



6. Відомий збирач пісенного фольклору Чернігівщини, ім’я якого носить обласний 

фольклорний фестиваль-конкурс, що проходить у с. Займище (В. Полевик). 

Нагородою за вашу ерудицію буде ця пелюстка з літерами. 

Вирушаємо до меморіальної дошки В. Полевика, що знаходиться на будинку 

культури. 

 

Зупинка № 2 « Меморіальна дошка В. Полевику» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про В. Полевика. 

 

Для того, щоб отримати конверт з наступною підказкою маршруту, вам потрібно 

виконати спортивне завдання. 

Завдання в конверті: 

 

1. Один із київських князів (Ярослав ...) 

2. Композитор, автор Гімну України (Вербицький) 

3. Урочиста пісня (Гімн) 

4. Великий український поет-пророк (Шевченко) 

5. Символи держави (Прапор, Герб) 

6. Кущ – народний символ України (Калина) 

7. Поет, автор Гімну України (Чубинський) 

8. Предмет – символ спільного шляху і долі для молодят (Рушник) 

9. Символ молодості і дівоцтва (Вінок) 

10. Рослина – символ нев’янучої молодості (Барвінок) 

11. Ріка – символ України (Дніпро) 

12. Острів, символ козацтва та України (Хортиця) 

13. На якому пам’ятнику  у нашому місті міститься напис «Тим, хто врятував світ» та 

«За вас історія допише суворі подвигів рядки» (Пам’ятний знак Чорнобильській 

трагедії, 2001 рік). 

Нагородою за вашу ерудицію буде ця пелюстка з літерами. 

Вирушаємо до пам’ятного знаку Чорнобильській трагедії. 

 

Зупинка № 3 «Пам’ятний знак Чорнобильській трагедії» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про чорнобильців нашого району. 

 

Завдання: 

Пояснити значення вислову: 

– Ловити ґави (бути неуважним ) 

– Тане в роті (про дуже м’яку або смачну їжу) 

– Світ за очі (куди забажається, куди завгодно – йти, їхати) 

– Ясно як божий день (цілком зрозуміло) 

 

Пояснити прислів’я: 

– Задер носа, що кочергою не дістанеш 

(Говориться як характеристика гордовитої людини, яка не помічає нічого навколо 

себе. Деякі люди переоцінюють себе, завжди вихваляються, хоча насправді нічого не 

варті. Характеристика хвальків. 

Синонім. Роздайся, море, – жаба лізе. Розступись, море, – тріска пливе). 

 – Наука для людини – намисто. 

(Кажуть як підтвердження того, що освічена людина цікава, яскрава, успішна.  

Синонім. Наука людині, як крила пташині) 

Визначити наступну зупинку вам допоможе плакат. На ньому знайдіть обличчя 

письменниці нашої землячки (Лідія Вакуловська). 



 

Отримуєте конверт і вирушаєте до будинку Л. Вакуловської. 

 

Зупинка № 4 «Будинок Л. Вакуловської» 

Розповідь бібліотекаря-координатора про письменницю. 

 

Завдання в конверті: 

Назвіть відомі пам’ятники та пам’ятні знаки нашого міста. 

1. Пам’ятний знак у сквері  

2. Пам’ятник жителям міста, загиблим у роки окупації біля стадіону 

3. Пам’ятний знак «Рубіж оборони» 

4. Пам’ятник загиблим євреям у лісопарку 

5. Пам’ятний знак героям-морякам у гідропарку 

6. Пам’ятник Шевченку 

7. Пам’ятний знак Чорнобильській трагедії 

8. Пам’ятник жертвам голодомору 

9. Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам 

10. Пам’ятний знак паровозу та робітникам депо, що загинули у ІІ Світовій війні. 

 

Зупинка № 5 «Пам’ятний знак паровозу» 

 

Команда збирає всі пелюстки у квітку «ДЕКЛАРАЦІЯ» і отримує підказку про 

знаходження скарбу. 

Завдання біля пам’ятника паровозу «Хто знання має, той скарб забирає». 

 

Запитання для ІІ команди: 
1. Як звали сестру Кия, Щека, Хорива (Либідь) 

2. Які кольори державного прапора України (Синій, жовтий) 

3. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці (Гімн) 

4. Назвіть велике зібрання творів Т. Шевченка (Кобзар) 

5. Назвіть композитора, який поклав на музику вірші Чубинського, що стали гімном 

(Вербицький) 

6. Що означає слово «козак» (Вільний воїн – захисник України, незалежна людина) 

7. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України (16.07.1991) 

Для того, щоб дізнатися, де знаходиться скарб, ви повинні відповісти на останнє 

запитання квесту: «Чого ви бажаєте своїм друзям, своїй родині, своїй країні?». 

(Ключове слово ЩАСТЯ, його символізує підкова.  

Знайдіть підкову і забирайте скарб). 


