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ПАВУТИНА КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ
Антикорупційний квест
Цей

квест

є

максимально

адаптованим

до

проведення

в

різних

матеріально-технічних та освітніх умовах. Він підходить для проведення в
класі, школі чи навіть місті. Залежно від ІТ-оснащення та наявності
гаджетів в учнівства, педагоги, які організовують квест, можуть обрати
різну форму проведення: звичайний лінійний квест, вебквест чи QR-квест.
Усі необхідні матеріали для проведення кожної форми є в додатках.
Рекомендуємо

проводити

квест

як

підсумкове

заняття

після

циклу

антикорупційних уроків.
Квест

спрямований

на

формування

в

учнів/учениць

доброчесної

поведінки. Вибір неправильної стратегії поведінки веде учнів/учениць
хибним маршрутом, що збільшує кількість локацій, які мають пройти
учасники/команди.

Мета:

Обладнання:

розширити й поглибити теоретичні знання учнів про
корупцію як соціальне явище, про види корупції, причини
виникнення та наслідки корупційної діяльності для
людини та суспільства в цілому; формувати почуття
відповідальності за власне рішення; розвивати критичне
мислення,
доброчесну
громадянську
позицію
та
неприйняття корупції.
плакати із запитаннями, картки з маршрутами, конверти,
400 квест-монет (з розрахунку 100 квест-монет на одну
команду), командні фішки (по 20 на кожну команду).

45 хв.
Тривалість
квесту:

Змістове
наповнення
квесту:

на основних локаціях учням будуть запропоновані
ситуації, які вимагають вибору стратегії поведінки.
Ситуації будуть ілюструвати корупційні явища у школі та
закладах вищої освіти, у лікарні чи поліклініці, в
адміністративних структурах тощо й є наближеними до
реального життя учнівства. Штрафні завдання містять
запитання на визначення типу корупції та наведення
прикладів.
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ПЕРЕБІГ КВЕСТУ
Особливості організації
У квесті беруть участь 4 команди по 5—8 осіб. Команди можуть мати такі назви:
«Чесність»,

«Совість»,

«Порядність»

та

«Справедливість»,

або

можуть

запропонувати власні варіанти назв, що асоціюються з темою доброчесності.
Квест можна провести у приміщенні школи, в одній великій кімнаті чи просто
неба. Якщо квест проводять у приміщенні школи, на дверях кабінетів, що задіяні
у змаганнях, потрібно розвісити таблички «Квест-кімната 1», «Квест-кімната 2»
тощо. Усього у змаганнях задіяні 25 кабінетів (21 квест-кімната і чотири стартові
кімнати). У кожній кімнаті має бути контролер/-ка (особа, яка не бере участі у
квесті).

Методичний
коментар

За умови проведення лінійного квесту, саме контролер вручає командам
подальші маршрути. Якщо контролер в момент вибору командою
відповіді буде знаходитись в іншій кімнаті, це спричинить затримку та
зменшить шанси команди на перемогу. До того ж, маючи конверти з
маршрутами одразу кількох локацій, контролеру буде важко
орієнтуватися. Кількість контролерів може визначатися ресурсами
освітнього закладу, також ви можете залучати учнів-волонтерів з інших
класів.
Якщо квест проводять на відкритому повітрі чи в одному приміщенні, потрібно
встановити квест-зони (їхня кількість збігається з кількістю квест-кімнат).
Квест-зони/квест-кімнати

мають

бути

розміщені

непослідовно

на

певній

дистанції (наприклад, квест-кімната 1 — на першому поверсі, а квест-кімната
2 — на другому).
За умови проведення лінійного квесту у кожній квест-кімнаті вішають плакат із
теоретичним запитанням (додаток 1 на с. 6—32) і чотирма варіантами відповіді.
Якщо квест проводять без використання гаджетів, то у контролера/контролерки
мають бути конверти з подальшим маршрутом, позначені відповідно до варіантів
відповідей на запитання: «А», «Б», «В», «Г».
Кількість конвертів має відповідати кількості команд (наприклад, якщо у квесті
беруть участь чотири команди, то в кожній квест-кімнаті мають бути конверти
«А», «Б», «В» та «Г» та запасний комплект для контролера/контролерки на
випадок, якщо команда повернеться до тієї самої кімнати вдруге).
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Щоб команди не підказували та не спрямовували суперників за певним
маршрутом, вони розпочинають квест із різних кімнат, що підписані відповідно
до назв команд. Проте щоб команди мали рівні умови стартове запитання для
всіх команд однакове. Також важливою є роль контролера у квест-кімнаті, який
/ яка

слідкує за доброчесністю проходження командами гри і дотриманням

правил.
Обираючи варіант відповіді на запитання, команда отримує картку з подальшим
маршрутом. Відповідаючи на запитання неправильно, учасники вирушають за
хибним маршрутом, подовжуючи свій шлях до перемоги. За правильної відповіді
в наступній квест-кімнаті команда повертається на правильний шлях. Так
утворюється своєрідна павутина з маршрутів (схема).

Схема
Приклад павутини маршрутів
Стартова кімната

А
2

Б
3

В
4

Г
5

Якщо команда повторно повертається до кімнати, де вже була, гравці
виконують штрафне завдання (додаток 4 на с. 64) або можуть відкупитися.
Відкупна ставка — 20 квест-монет (додаток 8 на с. 71). Щоб контролер чітко
розумів, чи була певна команда в квест-кімнаті, командам можна роздати по
20 фішок із назвами їхніх команд (додаток 7 на с. 70), які вони віддаватимуть
контролеру/контролерці, заходячи до квест-кімнати.
У квест-кімнаті 1 відбувається визначення команди-переможця. Квест
триває доти, доки не фінішує остання команда.
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Особливості організації
Оцінюючи результати квесту, учитель/учителька не лише фіксує час фінішу
команди, а й кількість монет, що залишилася. Так, команда, що фінішувала
першою, отримує 20 балів, друга — 15 балів, третя — 10 балів, четверта — 5
балів. Кожна невитрачена квест-монета — 1 бал. Тобто команда, що жодного
разу не використала спробу відкупитися, має додаткові 100 балів.
Цей квест може бути також проведений у форматі QR-квесту. У цьому випадку
обираючи певний варіант відповіді, учасники/учасниці сканують QR-код, в
якому зашифровано підказку щодо маршруту (додаток 2 на с. 33—59).
У разі вибору формату вебквесту усі завдання розміщують на Вебресурсах, а у
стартовій кімнаті учасники/учасниці знаходять QR-код, що веде на сторінку із
завданням (додаток 3 на с. 60—63). Біля кожного варіанту відповіді розміщують
активне гіперпосилання на сторінку, яка розкриває подальший маршрут. Така
форма квесту не потребує додаткових приміщень, увесь квест може бути
проведений в одній великій залі, де є можливість розсадити команди учасників
квесту окремо або у чотирьох стартових кімнатах.
Формат вебквесту не дозволяє учителю контролювати перебіг роботи команд на
кожній локації, тому видавати квест-монети немає сенсу. За повторного
переходу на вебсторінку учасники просто заново обирають варіант відповіді.
Формат вебквесту дозволяє проводити його в індивідуальній формі.
Кількість локацій, які відвідає команда в ході квесту, залежить від вибору
стратегії поведінки у конкретній ситуації. Найкоротший маршрут, за умови
правильних виборів дій у всіх ситуаціях, становить 7 локацій, найдовший — 22.
Одна й та сама ситуація дублюється на двох локаціях, однак подальші маршрути
є різними. Так, наприклад, обравши неправильну стратегію поведінки на локації
2, команда знову може потрапити на ту саму ситуацію на локації 4 й знову
обравши неправильну відповідь, можливо, повернутися на локацію 2. Так,
перепробувавши всі стратегії поведінки, команда усвідомлює єдину правильну.
Завдання усіх команд є рівнозначними за складністю та сферою діяльності.
Штрафні запитання для всіх команд однакові. Відповіді на штрафні завдання
учасники можуть шукати в інтернеті, правилами це не заборонено. Завдання
спеціально мають теоретичне спрямування, аби спонукати учасників/учасниць
до сплати відкупних.
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Після квесту можна організувати заняття і аналізом ситуацій та обговоренням
правильних відповідей (додаток 5 на с. 65).

Методичний
коментар

Рекомендуємо вам ознайомити учасників квесту з правилами
заздалегідь, наприклад, на перерві. А також після гри провести
рефлексію на наступному уроці.
Учитель/учителька також може виявити творчий підхід та скласти аналогічний
сценарій квесту для повторної участі школярів/школярок. Для цього надано
додаткові ситуації (додаток 6 на с. 66—69). Вони також можуть бути використані
як альтернатива штрафним завданням.
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Додаток 1

Лінійний квест
Правила лінійного квесту для учасників/-ць
Кожній команді потрібно подолати шлях від стартової кімнати до фінішу. Для
цього в кожній кімнаті на плакаті розміщено запитання з чотирма варіантами
відповідей. Обравши правильний, на думку вашої команди, варіант ви
отримуєте конверт, позначений літерою обраного варіанту відповіді, у якому
зазначено ваш подальший маршрут.
Рухатися від пункту до пункту ви маєте всією командою й строго в ті квесткімнати, що вказані у вашому маршруті. У квест-кімнаті ви маєте віддати
контролерові/контролерці одну з фішок, що позначають вашу команду. Якщо
ви потрапите до квест-кімнати вдруге, ви маєте виконати штрафне (додаткове)
завдання, а за неправильної відповіді залишити одного учасника/учасницю
команди або домовитися із контролером/контролеркою за квест-монети, знову
ознайомитися із запитанням і обрати варіант відповіді.
Квест починається із отримання командами легенди і завершується у квесткімнаті, де ви побачите плакат із написом «Вітаємо із завершенням квесту».

Легенда для лінійного квесту
Для команди «Чесність». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань, а
згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю павутину
треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай пребуде із вами чесність, бо саме «Чесність» — назва вашої команди.
Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Совість». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань, а
згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю павутину
треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.

Продовження
Нехай допоможе вам ваша совість, бо саме «Совість» — назва вашої
команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Порядність». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх
питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями.
Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай супроводжує вас порядність, бо саме «Порядність» — назва вашої
команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Справедливість». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх
питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями.
Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай відновиться справедливість, бо саме «Справедливість» — назва
вашої команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квестподорож.

Правильні маршрути команд
За умови правильних виборів стратегій поведінки в усіх ситуаціях команди
проходять шлях із 7 локацій.
•

Шлях команди «Чесність». Стартова кімната → Квест-кімната 2 →
Квест-кімната 8 → Квест-кімната 10 → Квест-кімната 21 → Квесткімната 17 → Квест-кімната 1.

•

Шлях команди «Совість». Стартова кімната → Квест-кімната 3 →
Квест-кімната 6 → Квест-кімната 11 → Квест-кімната 14 → Квесткімната 18 → Квест-кімната 1.

•

Шлях

команди

«Порядність».

Стартова

кімната

Квест-

→

кімната 4 → Квест-кімната 9 → Квест-кімната 12 → Квест-кімната 15 →
Квест-кімната 13 → Квест-кімната 1.
•

Шлях команди «Справедливість». Стартова кімната → Квесткімната

5

→

Квест-кімната

7

→

Квест-кімната

20

→

Квест-

кімната 16 → Квест-кімната 19 → Квест-кімната 1.
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Стартова кімната «Чесність»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.

Якими будуть ваші дії?
А

Запропонуєте однокласникам привітати учителя словами чи творчим
виступом, а подарунок спробувати повернути до магазину.

Б

Запропонуєте однокласникам все одно привітати учителя й
подарувати подарунок, адже його вже придбали.

В

Запропонуєте однокласникам привітати учителя й подарувати
подарунок за межами школи.

Г

Вартість нашого подарунку не перевищує прожитковий мінімум, тож
не може вважатися хабаром, його можна сміливо дарувати учителю.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 5
В Прямуйте до квест-кімнати 4
Г Прямуйте до квест-кімнати 3
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Стартова кімната «Совість»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.

Якими будуть ваші дії?
А

Запропонуємо однокласникам все одно привітати учителя й
подарувати подарунок, адже його вже придбали.

Б

Запропонуємо однокласникам привітати учителя словами чи творчим
виступом, а подарунок спробувати повернути до магазину.

В

Запропонуємо однокласникам привітати учителя й подарувати
подарунок за межами школи.

Г

Вартість нашого подарунку не перевищує прожитковий мінімум, тож
не може вважатися хабаром, його можна сміливо дарувати учителю.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 3
В Прямуйте до квест-кімнати 4
Г Прямуйте до квест-кімнати 5
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Стартова кімната «Порядність»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.

Якими будуть ваші дії?
А

Запропонуємо однокласникам все одно привітати учителя й
подарувати подарунок, адже його вже придбали.

Б

Запропонуємо однокласникам привітати учителя й подарувати
подарунок за межами школи.

В

Запропонуємо однокласникам привітати учителя словами чи творчим
виступом, а подарунок спробувати повернути до магазину.

Г

Вартість нашого подарунку не перевищує прожитковий мінімум, тож
не може вважатися хабаром, його можна сміливо дарувати учителю.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 3
В Прямуйте до квест-кімнати 4
Г Прямуйте до квест-кімнати 5
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Стартова кімната «Справедливість»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.

Якими будуть ваші дії?
А

Запропонуємо однокласникам все одно привітати учителя й
подарувати подарунок, адже його вже придбали.

Б

Запропонуємо однокласникам привітати учителя й подарувати
подарунок за межами школи.

В

Запропонуємо однокласникам привітати учителя словами чи творчим
виступом, а подарунок спробувати повернути до магазину.

Г

Вартість нашого подарунку не перевищує прожитковий мінімум, тож
не може вважатися хабаром, його можна сміливо дарувати учителю.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 3
В Прямуйте до квест-кімнати 5
Г Прямуйте до квест-кімнати 4
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Квест-кімната 2
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинив патрульний
поліціант. Він повідомив, що в цьому місці сталася автомобільна аварія, що водій
транспортного засобу, який є учасником ДТП, відмовився пройти обстеження на
вміст алкоголю в крові тестом «Драгер» та від поїздки в лікарню для діагностики.
Вас просять зафіксувати факт відмови в протоколі. Протокол уже повністю
заповнений, поліціанту залишилося лише вписати прізвище свідка. Учасників ДТП
ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ви повідомляєте поліцейському, що ви з другом — неповнолітні, проте патрульний
стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім він пропонує вашій подрузі, якій
вже є 18 років, стати свідкою. На вимогу поліціанта ваша подруга вже надала свої
документи.

Якими будуть ваші дії?
А
Б
В

Г

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, адже так сприятимете
швидшому оформленню ДТП та покаранню винуватця.
Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, власноруч
дописавши, що самого факту відмови учасника ДТП від обстеження
на вміст алкоголю в крові ви не спостерігали.
Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, а самі прокоментуєте
всю ситуацію на камеру та зафіксуєте на відео дії друга/подруги та
поліціанта.
Ви порадите другу/подрузі не підписувати протокол, адже самого
факту відмови учасника ДТП від обстеження на вміст алкоголю в
крові він/вона не спостерігав/-ла, або попросите поліціанта
повторно, у присутності свідка (вашого/вашої друга/подруги)
запропонувати учаснику ДТП обстеження.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 3
Б Прямуйте до квест-кімнати 5
В Прямуйте до квест-кімнати 4
Г Прямуйте до квест-кімнати 8
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Квест-кімната 3
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинила патрульна
поліціантка. Вона повідомила, що неподалік була затримана компанія молодих
людей, які продають наркотичні речовини. Вас та ваших друга і подругу просять
зафіксувати в протоколі факт вилучення в затриманих наркотичних речовин під час
обшуку. Протокол уже повністю заповнений, поліціантці залишилося лише вписати
прізвище свідків. Затриманих ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ваш друг і подруга повідомляють поліцейській, що є неповнолітніми, проте
патрульна стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім, упевнившись, що вам
вже є 18 років, вона пропонує вам стати свідком. На вимогу поліціантки ви вже
надали свої документи.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви підпишете протокол, адже так сприятимете швидшому
оформленню протоколу та покаранню винуватців.

Б

Ви не підпишете протокол, адже самого обшуку та факту вилучення
наркотичних препаратів ви не спостерігали.

В

Г

Ви підпишете протокол, власноруч дописавши, що самого процесу
обшуку та факту вилучення наркотичних препаратів ви не
спостерігали.
Ви підпишете протокол, але попросите друга/подругу зафіксувати
всю ситуацію на відео та усно прокоментуєте на камеру, що самого
обшуку та факту вилучення наркотичних препаратів ви не
спостерігали.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 6
В Прямуйте до квест-кімнати 4
Г Прямуйте до квест-кімнати 5
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Квест-кімната 4
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинив патрульний
поліціант. Він повідомив, що в цьому місці сталася автомобільна аварія, що водій
транспортного засобу, який є учасником ДТП, відмовився пройти обстеження на
вміст алкоголю в крові тестом «Драгер» та від поїздки в лікарню для діагностики.
Вас просять зафіксувати факт відмови в протоколі. Протокол уже повністю
заповнений, поліціанту залишилося лише вписати прізвище свідка. Учасників ДТП
ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ви повідомляєте поліцейському, що ви з другом — неповнолітні, проте патрульний
стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім він пропонує вашій подрузі, якій
вже є 18 років, стати свідкою. На вимогу поліціанта ваша подруга вже надала свої
документи.

Якими будуть ваші дії?
А
Б

В

Г

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, а самі прокоментуєте
всю ситуацію на камеру та зафіксуєте на відео дії друга/подруги та
поліціанта.
Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, власноруч
дописавши, що самого факту відмови учасника ДТП від обстеження
на вміст алкоголю в крові ви не спостерігали.
Ви порадите другу/подрузі не підписувати протокол, адже самого
факту відмови учасника ДТП від обстеження на вміст алкоголю в
крові він/вона не спостерігав/-ла, або попросите поліціанта
повторно, у присутності свідка (вашого/вашої друга/подруги)
запропонувати учаснику ДТП обстеження.
Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, адже так сприятимете
швидшому оформленню ДТП та покаранню винуватця.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 3
В Прямуйте до квест-кімнати 9
Г Прямуйте до квест-кімнати 5
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Квест-кімната 5
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинила патрульна
поліціантка. Вона повідомила, що неподалік була затримана компанія молодих
людей, які продають наркотичні речовини. Вас та ваших друга і подругу просять
зафіксувати в протоколі факт вилучення в затриманих наркотичних речовин під час
обшуку. Протокол уже повністю заповнений, поліціантці залишилося лише вписати
прізвище свідків. Затриманих ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ваш друг і подруга повідомляють поліцейській, що є неповнолітніми, проте
патрульна стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім, упевнившись, що вам
вже є 18 років, вона пропонує вам стати свідком. На вимогу поліціантки ви вже
надали свої документи.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви підпишете протокол, адже так сприятимете швидшому
оформленню протоколу та покаранню винуватців.

Б

Ви підпишете протокол, власноруч дописавши, що самого процесу
обшуку та факту вилучення наркотичних препаратів ви не
спостерігали.

В

Ви не підпишете протокол, адже самого обшуку та факту вилучення
наркотичних препаратів ви не спостерігали.

Г

Ви підпишете протокол, але попросите друга/подругу зафіксувати
всю ситуацію на відео та усно прокоментуєте на камеру, що самого
обшуку та факту вилучення наркотичних препаратів ви не
спостерігали

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 2
Б Прямуйте до квест-кімнати 3
В Прямуйте до квест-кімнати 7
Г Прямуйте до квест-кімнати 4
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Квест-кімната 6
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування з української мови, що є обов’язковим для всіх випускників.
Результати ЗНО безпосередньо вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них
залежить можливість вступу до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель
української мови попереджає вас, що ваші знання наразі на рівні 6—7 балів і на
ЗНО варто сподіватися на диво. Крім того, річна оцінка вплине на середній бал
атестата. Учитель пропонує позайматися з вами після уроків за додаткову оплату
та гарантує, що за умови систематичних занять ваша річна оцінка з предмета
становитиме не менше 10 балів.

Якими будуть ваші дії?
А

Б

В

Г

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем, адже це
гарантуватиме мені гарну оцінку.
Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому з
власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я більше цінуватиму
заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року приємно здивую
батьків своїми результатами.
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені
викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів та
відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із батьками домовимося
про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять не буду
відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся
від занять.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому що
його слова і дії спрямовані на покращення власного матеріального
становища, а покращення оцінок буде внаслідок оплати, а не
покращення знань. Такі заняття не допоможуть у складанні ЗНО,
тому краще знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 8
Б Прямуйте до квест-кімнати 9
В Прямуйте до квест-кімнати 11
Г Прямуйте до квест-кімнати 7
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Квест-кімната 7
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування з української мови, що є обов’язковим для всіх випускників.
Результати ЗНО безпосередньо вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них
залежатиме можливість вступу до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель
української мови попереджає вас, що ваші знання наразі на рівні 6—7 балів і на
ЗНО варто сподіватися на диво. Крім того, річна оцінка вплине на середній бал
атестата. Учитель пропонує позайматися з вами після уроків за додаткову оплату
та гарантує, що за умови систематичних занять ваша річна оцінка з предмета
становитиме не менше 10 балів.

Якими будуть ваші дії?

А

Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені
викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів та
відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із батьками домовимося
про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять не буду
відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся
від занять.

Б

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем, адже це
гарантуватиме мені гарну оцінку.

В

Г

Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому з
власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я більше цінуватиму
заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року приємно здивую
батьків своїми результатами.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому що
його слова і дії спрямовані на покращення власного матеріального
становища, а покращення оцінок буде внаслідок оплати, а не
покращення знань. Такі заняття не допоможуть у складанні ЗНО,
тому краще знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 20
Б Прямуйте до квест-кімнати 9
В Прямуйте до квест-кімнати 6
Г Прямуйте до квест-кімнати 8
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Квест-кімната 8
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування. Ви давно для себе вирішили, що вступатимете до закладу
вищої освіти на спеціальність «Фармація», тому кілька останніх років посилено
вивчали хімію та біологію. Однак у зв’язку з реформуванням вступної кампанії з
цього року для вступу на обрану вами спеціальність обов’язковим є ЗНО з
математики.

Рівень

ваших

знань

із

математики

задовільний,

чого,

звісно,

недостатньо для успішного складання ЗНО. Результати ЗНО безпосередньо
вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них залежатиме можливість вступу
до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель із математики попереджає вас, що
річна оцінка теж вплине на середній бал атестата, й пропонує позайматися з вами
після уроків за додаткову оплату. Учитель гарантує, що за умови систематичних
занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?
А

Б

В

Г

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем, адже це
гарантуватиме мені гарну оцінку.
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені
викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів та
відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із батьками домовимося
про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять не буду
відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся
від занять.
Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому з
власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я більше цінуватиму
заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року приємно здивую
батьків своїми результатами.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому що
його слова і дії спрямовані на покращення власного матеріального
становища, а покращення оцінок буде внаслідок оплати, а не
покращення знань. Такі заняття не допоможуть у складанні ЗНО,
тому краще знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 6
Б Прямуйте до квест-кімнати 10
В Прямуйте до квест-кімнати 9
Г Прямуйте до квест-кімнати 7
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Квест-кімната 9
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування. Ви давно для себе вирішили, що вступатимете до закладу
вищої освіти на спеціальність «Фармація», тому кілька останніх років посилено
вивчали хімію та біологію. Однак у зв’язку з реформуванням вступної кампанії з
цього року для вступу на обрану вами спеціальність обов’язковим є ЗНО з
математики.

Рівень

ваших

знань

із

математики

задовільний,

чого,

звісно,

недостатньо для успішного складання ЗНО. Результати ЗНО безпосередньо
вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них залежатиме можливість вступу
до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель із математики попереджає вас, що
річна оцінка теж вплине на середній бал атестата, й пропонує позайматися з вами
після уроків за додаткову оплату. Учитель гарантує, що за умови систематичних
занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?
А

Б

В

Г

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем, адже це
гарантуватиме мені гарну оцінку.
Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому з
власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я більше цінуватиму
заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року приємно здивую
батьків своїми результатами.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому що
його слова і дії спрямовані на покращення власного матеріального
становища, а покращення оцінок буде внаслідок оплати, а не
покращення знань. Такі заняття не допоможуть у складанні ЗНО,
тому краще знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені
викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів та
відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із батьками домовимося
про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять не буду
відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся
від занять.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 6
Б Прямуйте до квест-кімнати 8
В Прямуйте до квест-кімнати 7
Г Прямуйте до квест-кімнати 12
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Квест-кімната 10
Займаючись на спортивному майданчику, ви пошкодили ногу, тож разом із батьками
ви звернулися по допомогу в приймальне відділення лікарні. Черговий лікар сказав,
що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який видасть направлення на
рентгенологічне обстеження. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години
прийому й у поліклініці його вже немає. Ви вирішуєте звернутися безпосередньо у
рентгенологічний

кабінет,

у

якому

лікар-рентгенолог

пропонує

провести

обстеження платно, оскільки у вас немає направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви погодитеся зробити обстеження платно, оскільки не можна гаяти
час, і заплатите гроші безпосередньо лікарю-рентгенологу.

Б

Ви погодитеся зробити обстеження платно лише за умови сплати
грошей у касу та видачі квитанції.

В

Ви відмовитеся від платного обстеження та звернетеся до свого
сімейного лікаря за направленням наступного дня у години прийому.

Г

Ви відмовитеся від платного обстеження та звернетеся до чергового
лікаря приймального відділення за направленням на обстеження.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 11
Б Прямуйте до квест-кімнати 12
В Прямуйте до квест-кімнати 20
Г Прямуйте до квест-кімнати 21
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Квест-кімната 11
Катаючись на роликах, ви впали і пошкодили руку, однак у стані шоку одразу не
змогли оцінити серйозність травми. Вже ввечері ви розповіли батькам про своє
падіння й поскаржилися на сильний біль у руці. Батьки наполягли на негайному
зверненні до лікаря. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години прийому
й у поліклініці його вже немає, тож разом із батьками ви звернулися за допомогою
у

приймальне

відділення

лікарні.

Черговий

лікар

запитав

про

обставини

травмування, сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який
видасть направлення на рентгенологічне обстеження. Ви сказали, що сімейного
лікаря вже немає на місці й попросили чергового лікаря написати направлення.
Лікар відмовився, аргументувавши свою позицію небажанням робити чужу роботу
й наостанок додав: «Треба було одразу йти в лікарню, а не подорожником удома
лікуватися. А так до вечора чекали, тож і до ранку почекаєте». Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, однак лікар-рентгенолог
категорично відмовляється проводити обстеження без направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви повернетеся до чергового лікаря й попросите його виписати вам
направлення на рентген, пообіцявши «віддячити».

Б

Ви попросите лікаря-рентгенолога провести обстеження за певну
платню та пообіцяєте, що за необхідності завтра візьмете
направлення у сімейного лікаря та принесете його.

В

Ви підете додому та зранку звернетеся до свого сімейного лікаря за
направленням на рентгенологічне обстеження.

Г

Ви звернетеся по допомогу до приватної клініки та платно пройдете
обстеження й вчасно отримаєте кваліфіковану допомогу.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 10
Б Прямуйте до квест-кімнати 12
В Прямуйте до квест-кімнати 20
Г Прямуйте до квест-кімнати 14
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Квест-кімната 12
Займаючись на спортивному майданчику, ви пошкодили ногу, тож разом із батьками
ви звернулися по допомогу в приймальне відділення лікарні. Черговий лікар сказав,
що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який видасть направлення на
рентгенологічне обстеження. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години
прийому й у поліклініці його вже немає. Ви вирішуєте звернутися безпосередньо у
рентгенологічний

кабінет,

у

якому

лікар-рентгенолог

пропонує

провести

обстеження платно, оскільки у вас немає направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви погодитеся зробити обстеження платно, оскільки не можна гаяти
час, і заплатите гроші безпосередньо лікарю-рентгенологу.

Б

Ви погодитеся зробити обстеження платно лише за сплати грошей у
касу та видачі квитанції.

В

Ви відмовитеся від платного обстеження та звернетеся до свого
сімейного лікаря за направленням наступного дня у години прийому.

Г

Ви відмовитеся від платного обстеження та звернетеся до чергового
лікаря приймального відділення за направленням на обстеження.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 10
Б Прямуйте до квест-кімнати 11
В Прямуйте до квест-кімнати 20
Г Прямуйте до квест-кімнати 15
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Квест-кімната 13
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам направлення на комп’ютерну
томограму в приватну установу. Ви переглянули прайс на сайті установи та
виявили, що вартість процедур вища, ніж в інших установах. Тож ви вирішили
зробити томограму в діагностичному центрі, де вартість послуги значно менша.
Однак ваш лікар, побачивши результати діагностики, сказав, що виписував вам
направлення в іншу установу і що достовірними є саме ті аналізи й для правильного
лікування просить вас пройти повторно діагностику за місцем направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Відмовлюся проходити процедуру повторно, аргументуючи своє
рішення безпідставністю вимог лікаря, адже діагностичний центр має
всі ліцензії на проведення маніпуляцій й повторне обстеження матиме
ті самі результати.

Б

Відмовлюся проходити процедуру повторно, аргументуючи своє
рішення фінансовою неспроможністю.

В

Відмовлюся проходити процедуру повторно, висловивши лікарю
підозру в його матеріальній зацікавленості у кількості клієнтів
зазначеної в направленні установи.

Г

Погоджуся пройти процедуру повторно, адже від цього залежить
успішність мого лікування.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 1
Б Прямуйте до квест-кімнати 17
В Прямуйте до квест-кімнати 18
Г Прямуйте до квест-кімнати 19
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Квест-кімната 14
Ви давно мріяли відвідувати басейн і ось батьки подарували вам абонемент у
елітний

спортивний

клуб.

Та

для

відвідування

басейну

необхідно

надати

адміністраторам клубу медичну довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки
необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, а за його направленням
пройти кілька обстежень в інших лікарів. Уся процедура може забрати кілька днів.
Крім того, години прийому лікарів припадають на час уроків у школі та
позашкільних секціях. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує значно полегшити процес отримання довідки та за невелику
винагороду оформити всі дозволи навіть без вашої присутності.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки давно збиралися піти
до сімейного лікаря та на обстеження.

Б

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже час дорожчий за гроші,
тим паче сума не така велика.

В

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки правила є правила й
оскільки адміністрація клубу вимагає довідку, напевне, вона справді
важлива.

Г

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже впевнені, що більшість
відвідувачів так само придбали довідки, тож усі в рівних умовах.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 21
Б Прямуйте до квест-кімнати 15
В Прямуйте до квест-кімнати 18
Г Прямуйте до квест-кімнати 16
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Квест-кімната 15
Ви давно мріяли поїхати до літнього табору і ось нарешті вам запропонували путівку
за вигідною ціною. Та для отримання путівки необхідно надати медичну довідку про
стан здоров’я. Для отримання довідки необхідно записатися на прийом до сімейного
лікаря/-ки, а за його направленням пройти кілька обстежень в інших лікарів. Термін
дії довідки 3 дні, тож обстеження необхідно пройти безпосередньо перед від’їздом.
У день запланованого походу до лікаря у вас піднялася температура, що, напевно,
спровоковано гострою вірусною інфекцією. У випадку підтвердження ГВІ сімейний
лікар не видасть довідку. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує допомогти оформити довідку за невелику винагороду.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, спробуєте збити температуру
та самостійно отримати довідку.

Б

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже вдруге шанс відвідати
табір може й не випасти.

В

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки є небезпека серйозно
захворіти вже в таборі, мати ускладнення, спровоковані хворобою
або заразити інших. Тож ви підете до лікаря й поїдете до табору,
лише впевнившись, що стан здоров’я дійсно дозволяє.

Г

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже впевнені, що більшість
дітей так само придбали довідки, тож усі в рівних умовах.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 21
Б Прямуйте до квест-кімнати 14
В Прямуйте до квест-кімнати 13
Г Прямуйте до квест-кімнати 16
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Квест-кімната 16
Ви давно мріяли відвідувати басейн і ось батьки подарували вам абонемент у
елітний

спортивний

клуб.

Та

для

відвідування

басейну

необхідно

надати

адміністраторам клубу медичну довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки
необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, а за його направленням
пройти кілька обстежень в інших лікарів. Уся процедура може забрати кілька днів.
Крім того, години прийому лікарів припадають на час уроків у школі та
позашкільних секціях. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує значно полегшити процес отримання довідки та за невелику
винагороду оформити всі дозволи навіть без вашої присутності.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки давно збиралися піти
до сімейного лікаря та на обстеження.

Б

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже час дорожчий за гроші,
тим паче сума не така велика.

В

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки правила є правила й
оскільки адміністрація клубу вимагає довідку, напевне, вона справді
важлива.

Г

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже впевнені, що більшість
відвідувачів так само придбали довідки, тож усі в рівних умовах.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 21
Б Прямуйте до квест-кімнати 14
В Прямуйте до квест-кімнати 19
Г Прямуйте до квест-кімнати 15
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Квест-кімната 17
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам направлення на комп’ютерну
томограму в приватну установу. Ви переглянули прайс на сайті установи та
виявили, що вартість процедур вища, ніж в інших установах. Тож ви вирішили
зробити томограму в діагностичному центрі, де вартість послуги значно менша.
Однак ваш лікар, побачивши результати діагностики, сказав, що виписував вам
направлення в іншу установу і що достовірними є саме ті аналізи й для правильного
лікування просить вас пройти повторно діагностику за місцем направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Відмовлюся проходити процедуру повторно, аргументуючи своє
рішення безпідставністю вимог лікаря, адже діагностичний центр має
всі ліцензії на проведення маніпуляцій й повторне обстеження матиме
ті самі результати.

Б

Відмовлюся проходити процедуру повторно, аргументуючи своє
рішення фінансовою неспроможністю.

В

Відмовлюся проходити процедуру повторно, висловивши лікарю
підозру в його матеріальній зацікавленості у кількості клієнтів
зазначеної в направленні установи.

Г

Погоджуся пройти процедуру повторно, адже від цього залежить
успішність мого лікування.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 1
Б Прямуйте до квест-кімнати 18
В Прямуйте до квест-кімнати 13
Г Прямуйте до квест-кімнати 19
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Квест-кімната 18
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам ліки й радить придбати їх в аптеці
в холі поліклініки. І між іншим попросив скинути йому фото чека в месенджер. Ви
вирішили порівняти ціни на препарат серед аптек міста і виявилося, що в аптеці
поліклініки ціна на препарат є найвищою. Тож ви вирішили придбати виписаний
препарат в іншій аптеці за більш прийнятною ціною. Фото чека лікарю ви не
надсилали. Пройшовши курс лікування, ви прийшли на повторний огляд до лікаря,
і він, переглянувши картку й призначення, звинуватив вас у недотриманні програми
лікування, оскільки ви не придбали виписаний препарат. Ви розповіли, що
придбали потрібний препарат та повністю виконали медичні вказівки. Однак ваш
лікар сказав, що якість препарату гарантує лише ця аптека, тож швидше за все
курс лікування доведеться повторити.

Якими будуть ваші дії?
А

Відмовлюся проходити курс лікування повторно, аргументуючи своє
рішення безпідставністю вимог лікаря й необхідністю проведення
додаткових аналізів.

Б

Відмовлюся проходити курс лікування повторно, аргументуючи своє
рішення фінансовою неспроможністю.

В

Відмовлюся проходити процедуру повторно, висловивши лікарю
підозру в його матеріальній зацікавленості у кількості продажів
препарату в зазначеній аптеці.

Г

Погоджуся пройти курс лікування повторно, адже від цього залежить
моє здоров’я і дії лікаря спрямовані лише на благо пацієнтів.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 1
Б Прямуйте до квест-кімнати 17
В Прямуйте до квест-кімнати 13
Г Прямуйте до квест-кімнати 19
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Квест-кімната 19
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам ліки й радить придбати їх в аптеці
в холі поліклініки. І між іншим попросив скинути йому фото чека в месенджер. Ви
вирішили порівняти ціни на препарат серед аптек міста і виявилося, що в аптеці
поліклініки ціна на препарат є найвищою. Тож ви вирішили придбати виписаний
препарат в іншій аптеці за більш прийнятною ціною. Фото чека лікарю ви не
надсилали. Пройшовши курс лікування, ви прийшли на повторний огляд до лікаря,
і він, переглянувши картку й призначення, звинуватив вас у недотриманні програми
лікування, оскільки ви не придбали виписаний препарат. Ви розповіли, що
придбали потрібний препарат та повністю виконали медичні вказівки. Однак ваш
лікар сказав, що якість препарату гарантує лише ця аптека, тож швидше за все
курс лікування доведеться повторити.

Якими будуть ваші дії?
А

Відмовлюся проходити курс лікування повторно, аргументуючи своє
рішення безпідставністю вимог лікаря й необхідністю проведення
додаткових аналізів.

Б

Відмовлюся проходити курс лікування повторно, аргументуючи своє
рішення фінансовою неспроможністю.

В

Відмовлюся проходити процедуру повторно, висловивши лікарю
підозру в його матеріальній зацікавленості у кількості продажів
препарату в зазначеній аптеці.

Г

Погоджуся пройти курс лікування повторно, адже від цього залежить
моє здоров’я і дії лікаря спрямовані лише на благо пацієнтів.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 1
Б Прямуйте до квест-кімнати 17
В Прямуйте до квест-кімнати 18
Г Прямуйте до квест-кімнати 13
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Квест-кімната 20
Катаючись на роликах, ви впали і пошкодили руку, однак у стані шоку одразу не
змогли оцінити серйозність травми. Вже ввечері ви розповіли батькам про своє
падіння й поскаржилися на сильний біль у руці. Батьки наполягли на негайному
зверненні до лікаря. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години прийому
й у поліклініці його вже немає, тож разом із батьками ви звернулися за допомогою
у

приймальне

відділення

лікарні.

Черговий

лікар

запитав

про

обставини

травмування, сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який
видасть направлення на рентгенологічне обстеження. Ви сказали, що сімейного
лікаря вже немає на місці й попросили чергового лікаря написати направлення.
Лікар відмовився, аргументувавши свою позицію небажанням робити чужу роботу
й наостанок додав: «Треба було одразу йти в лікарню, а не подорожником удома
лікуватися. А так до вечора чекали, тож і до ранку почекаєте». Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, однак лікар-рентгенолог
категорично відмовляється проводити обстеження без направлення.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви повернетеся до чергового лікаря й попросите його виписати вам
направлення на рентген, пообіцявши «віддячити».

Б

Ви попросите лікаря-рентгенолога провести обстеження за певну
платню та пообіцяєте, що за необхідності завтра візьмете
направлення у сімейного лікаря та принесете його.

В

Ви підете додому та зранку звернетеся до свого сімейного лікаря за
направленням на рентгенологічне обстеження.

Г

Ви звернетеся по допомогу до приватної клініки та платно пройдете
обстеження й вчасно отримаєте кваліфіковану допомогу.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 10
Б Прямуйте до квест-кімнати 11
В Прямуйте до квест-кімнати 12
Г Прямуйте до квест-кімнати 16
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Квест-кімната 21
Ви давно мріяли поїхати до літнього табору і ось нарешті вам запропонували путівку
за вигідною ціною. Та для отримання путівки необхідно надати медичну довідку про
стан здоров’я. Для отримання довідки необхідно записатися на прийом до сімейного
лікаря/-ки, а за його направленням пройти кілька обстежень в інших лікарів. Термін
дії довідки 3 дні, тож обстеження необхідно пройти безпосередньо перед від’їздом.
У день запланованого походу до лікаря у вас піднялася температура, що, напевно,
спровоковано гострою вірусною інфекцією. У випадку підтвердження ГВІ сімейний
лікар не видасть довідку. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує допомогти оформити довідку за невелику винагороду.

Якими будуть ваші дії?
А

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, спробуєте збити температуру
та самостійно отримати довідку.

Б

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже вдруге шанс відвідати
табір може й не випасти

В

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки є небезпека серйозно
захворіти вже в таборі, мати ускладнення, спровоковані хворобою
або заразити інших. Тож ви підете до лікаря й поїдете до табору,
лише впевнившись, що стан здоров’я дійсно дозволяє.

Г

Ви погодитися на пропозицію сусідки, адже впевнені, що більшість
дітей так само придбали довідки, тож усі в рівних умовах.

Конверти з маршрутами
А Прямуйте до квест-кімнати 14
Б Прямуйте до квест-кімнати 15
В Прямуйте до квест-кімнати 17
Г Прямуйте до квест-кімнати 16
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Квест-кімната 1

ФІНІШ
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Додаток 2

QR-квест
Правила QR-квесту для учасників/-ць
Кожній команді потрібно подолати шлях від стартової кімнати до фінішу. Для
цього в кожній кімнаті на плакаті розміщено запитання з чотирма варіантами
відповідей. Обравши правильний, на думку вашої команди, варіант ви
скануєте QR-код, розміщений біля обраного варіанту відповіді, у якому
зазначено ваш подальший маршрут.
Рухатися від пункту до пункту ви маєте всією командою й строго в ті квесткімнати, що вказані у вашому маршруті. У квест-кімнаті ви маєте віддати
контролерові/контролерці одну з фішок, що позначають вашу команду. Якщо
ви потрапите до квест-кімнати вдруге, ви маєте виконати штрафне
(додаткове)

завдання,

а

за

неправильної

відповіді

залишити

одного

учасника/учасницю команди або домовитися із контролером/контролеркою
за квест-монети, знову ознайомитися із запитанням і обрати варіант відповіді.
Квест починається із отримання командами легенди і завершується у квесткімнаті, де ви побачите плакат із написом «Вітаємо із завершенням квесту».

Легенда для QR-квесту
Для команди «Чесність». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань,
а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю
павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай пребуде із вами чесність, бо саме «Чесність» — назва вашої
команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Совість». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань,
а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю
павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай допоможе вам ваша совість, бо саме «Совість» — назва вашої
команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
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Для команди «Порядність». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення
своїх питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів
посадовцями. Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих
виборів.
Нехай супроводжує вас порядність, бо саме «Порядність» — назва вашої
команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Справедливість». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення
своїх питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів
посадовцями. Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих
виборів.
Нехай відновиться справедливість, бо саме «Справедливість» — назва
вашої команди. Знайдіть свою стартову кімнату та вирушайте у квестподорож.

Правильні маршрути команд
За умови правильних виборів стратегій поведінки в усіх ситуаціях
команди проходять шлях із 7 локацій.
•

Шлях команди «Чесність». Стартова кімната → Квест-кімната 2 →
Квест-кімната 8 → Квест-кімната 10 → Квест-кімната 21 → Квесткімната 17 → Квест-кімната 1.

•

Шлях команди «Совість». Стартова кімната → Квест-кімната 3 →
Квест-кімната 6 → Квест-кімната 11 → Квест-кімната 14 → Квесткімната 18 → Квест-кімната 1.

•

Шлях

команди

«Порядність».

Стартова

кімната

→

Квест-

кімната 4 → Квест-кімната 9 → Квест-кімната 12 → Квест-кімната 15
→ Квест-кімната 13 → Квест-кімната 1.
•

Шлях команди «Справедливість». Стартова кімната → Квесткімната 5 → Квест-кімната 7 м → Квест-кімната 20 → Квесткімната 16 → Квест-кімната 19 → Квест-кімната 1.
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Стартова кімната «Чесність»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.
Якими будуть ваші дії?
Запропонуємо

однокласникам

Маршрут
привітати

учителя словами чи творчим виступом, а
подарунок

спробувати

повернути

до

магазину.

Запропонуємо однокласникам все одно
привітати

учителя

й

подарувати

подарунок, адже його вже придбали.

Запропонуємо
учителя

й

однокласникам

подарувати

привітати

подарунок

за

межами школи.

Вартість нашого подарунку не перевищує
прожитковий

мінімум,

тож

не

може

вважатися хабарем, його можна сміливо
дарувати учителю.
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Стартова кімната «Совість»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Запропонуємо однокласникам все одно
привітати

учителя

й

подарувати

подарунок, адже його вже придбали.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя словами чи творчим виступом, а
подарунок

спробувати

повернути

до

магазину.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя й подарувати подарунок за
межами школи.

Вартість

нашого

подарунку

не

перевищує прожитковий мінімум, тож не
може вважатися хабарем, його можна
сміливо дарувати учителю.
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Стартова кімната «Порядність»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як хабар. Але ви
вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Запропонуємо однокласникам все одно
привітати

учителя

й

подарувати

подарунок, адже його вже придбали.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя й подарувати подарунок за
межами школи.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя словами чи творчим виступом, а
подарунок

спробувати

повернути

до

магазину.

Вартість

нашого

подарунку

не

перевищує прожитковий мінімум, тож не
може вважатися хабарем, його можна
сміливо дарувати учителю.
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Стартова кімната «Справедливість»
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати гроші
та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята директорка
нагадав усім учням, що будь-які подарунки і навіть квіти в стінах школи є хабарем.
Але ви вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його долю.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Запропонуємо однокласникам все одно
привітати

учителя

й

подарувати

подарунок, адже його вже придбали.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя й подарувати подарунок за
межами школи.

Запропонуємо однокласникам привітати
учителя словами чи творчим виступом, а
подарунок

спробувати

повернути

до

магазину.

Вартість

нашого

подарунку

не

перевищує прожитковий мінімум, тож не
може вважатися хабарем, його можна
сміливо дарувати учителю.
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Квест-кімната 2
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинив патрульний
поліціант. Він повідомив, що в цьому місці сталася автомобільна аварія, що водій
транспортного засобу, який є учасником ДТП, відмовився пройти обстеження на
вміст алкоголю в крові тестом «Драгер» та від поїздки в лікарню для діагностики.
Вас просять зафіксувати факт відмови в протоколі. Протокол уже повністю
заповнений, поліціанту залишилося лише вписати прізвище свідка. Учасників ДТП
ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ви повідомляєте поліцейському, що ви з другом — неповнолітні, проте патрульний
стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім він пропонує вашій подрузі, якій
вже є 18 років, стати свідкою. На вимогу поліціанта ваша подруга вже надала свої
документи.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, адже так сприятимете
швидшому оформленню ДТП та покаранню винуватця.

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, власноруч дописавши,
що самого факту відмови учасника ДТП від обстеження на вміст
алкоголю в крові ви не спостерігали.

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, а самі прокоментуєте
всю ситуацію на камеру та зафіксуєте на відео дії друга/подруги та
поліціанта.
Ви порадите другу/подрузі не підписувати протокол, адже самого
факту відмови учасника ДТП від обстеження на вміст алкоголю в крові
він/вона не спостерігав, або попросите поліціанта повторно, у
присутності

свідка

(вашого/вашої

друга/подруги)

запропонувати

учаснику ДТП обстеження.
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Квест-кімната 3
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинила патрульна
поліціантка. Вона повідомила, що неподалік була затримана компанія молодих
людей, які продають наркотичні речовини. Вас та ваших друга і подругу просять
зафіксувати в протоколі факт вилучення в затриманих наркотичних речовин під час
обшуку. Протокол уже повністю заповнений, поліціантці залишилося лише вписати
прізвище свідків. Затриманих ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ваш друг і подруга повідомляють поліцейській, що є неповнолітніми, проте
патрульна стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім, упевнившись, що вам
вже є 18 років, вона пропонує вам стати свідком. На вимогу поліціантки ви вже
надали свої документи.
Якими будуть ваші дії?
Ви

підпишете

сприятимете

протокол,

швидшому

адже

Маршрут
так

оформленню

протоколу та покаранню винуватців.
Ви не підпишете протокол, адже самого
обшуку

та

наркотичних

факту

вилучення

препаратів

ви

не

спостерігали.
Ви

підпишете

протокол,

власноруч

дописавши, що самого процесу обшуку
та

факту

вилучення

наркотичних

препаратів ви не спостерігали.
Ви підпишете протокол, але попросите
друга/подругу зафіксувати всю ситуацію
на відео та усно прокоментуєте на
камеру, що самого обшуку та факту
вилучення наркотичних препаратів ви
не спостерігали.
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Квест-кімната 4
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинив патрульний
поліціант. Він повідомив, що в цьому місці сталася автомобільна аварія, що водій
транспортного засобу, який є учасником ДТП, відмовився пройти обстеження на
вміст алкоголю в крові тестом «Драгер» та від поїздки в лікарню для діагностики.
Вас просять зафіксувати факт відмови в протоколі. Протокол уже повністю
заповнений, поліціанту залишилося лише вписати прізвище свідка. Учасників ДТП
ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ви повідомляєте поліцейському, що ви з другом — неповнолітні, проте патрульний
стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім він пропонує вашій подрузі, якій
вже є 18 років, стати свідкою. На вимогу поліціанта ваша подруга вже надала свої
документи.
Якими будуть ваші дії?
Ви

порадите

другу/подрузі

підписати

Маршрут

протокол,

а

самі

прокоментуєте всю ситуацію на камеру та зафіксуєте на відео
дії друга/подруги та поліціанта.

Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, власноруч
дописавши, що самого факту відмови учасника ДТП від
обстеження на вміст алкоголю в крові ви не спостерігали.
Ви порадите другу/подрузі не підписувати протокол, адже
самого факту відмови учасника ДТП від обстеження на вміст
алкоголю в крові він/вона не спостерігав, або попросите
поліціанта

повторно,

у

присутності

свідка

(вашого/вашої

друга/подруги) запропонувати учаснику ДТП обстеження.
Ви порадите другу/подрузі підписати протокол, адже так
сприятимете

швидшому

оформленню

ДТП

та

покаранню

винуватця.
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Квест-кімната 5
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинила патрульна
поліціантка. Вона повідомила, що неподалік була затримана компанія молодих
людей, які продають наркотичні речовини. Вас та ваших друга і подругу просять
зафіксувати в протоколі факт вилучення в затриманих наркотичних речовин під час
обшуку. Протокол уже повністю заповнений, поліціантці залишилося лише вписати
прізвище свідків. Затриманих ви не бачите, вони у патрульній машині.
Ваш друг і подруга повідомляють поліцейській, що є неповнолітніми, проте
патрульна стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім, упевнившись, що вам
вже є 18 років, вона пропонує вам стати свідком. На вимогу поліціантки ви вже
надали свої документи.
Якими будуть ваші дії?
Ви

підпишете

сприятимете

протокол,

швидшому

адже

Маршрут
так

оформленню

протоколу та покаранню винуватців.
Ви

підпишете

протокол,

власноруч

дописавши, що самого процесу обшуку
та

факту

вилучення

наркотичних

препаратів ви не спостерігали.
Ви не підпишете протокол, адже самого
обшуку

та

наркотичних

факту
препаратів

вилучення
ви

не

спостерігали.
Ви підпишете протокол, але попросите
друга/подругу зафіксувати всю ситуацію
на відео та усно прокоментуєте на
камеру, що самого обшуку та факту
вилучення наркотичних препаратів ви
не спостерігали.
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Квест-кімната 6
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування з української мови, що є обов’язковим для всіх випускників.
Результати ЗНО безпосередньо вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них
залежить можливість вступу до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель
української мови попереджає вас, що ваші знання наразі на рівні 6—7 балів і на
ЗНО варто сподіватися на диво. Крім того, річна оцінка вплине на середній бал
атестата. Учитель пропонує позайматися з вами після уроків за додаткову оплату
та гарантує, що за умови систематичних занять ваша річна оцінка з предмета
становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?

Попрошу

батьків

оплатити

мої

додаткові

Маршрут

заняття

з

учителем, адже це гарантуватиме мені гарну оцінку.

Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму
йому з власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я
більше цінуватиму заняття й учитимуся сумлінніше, а
наприкінці

року

приємно

здивую

батьків

своїми

результатами.
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що
самостійно підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але
прошу порадити мені викладача з іншої школи, аби
уникнути конфлікту інтересів та відкинути будь-які
корупційні наміри. Разом із батьками домовимося про
оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять не
буду відчувати якісних змін у знаннях за покращених
оцінок, відмовлюся від занять.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем,
тому що його слова і дії спрямовані на покращення
власного матеріального становища, а покращення оцінок
буде внаслідок оплати, а не покращення знань. Такі
заняття не допоможуть у складанні ЗНО, тому краще
знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.
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Квест-кімната 7
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування з української мови, що є обов’язковим для всіх випускників.
Результати ЗНО безпосередньо вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них
залежатиме можливість вступу до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель
української мови попереджає вас, що ваші знання наразі на рівні 6—7 балів і на
ЗНО варто сподіватися на диво. Крім того, річна оцінка вплине на середній бал
атестата. Учитель пропонує позайматися з вами після уроків за додаткову оплату
та гарантує, що за умови систематичних занять ваша річна оцінка з предмета
становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Погоджуся на пропозицію учителя та буду сумлінно
займатися, адже розумію, що самостійно підготуватися
до ЗНО буде дуже важко. Разом із батьками домовимося
про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних
занять не буду відчувати якісних змін у знаннях за
покращених оцінок, відмовлюся від занять.

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з
учителем, адже це гарантуватиме мені гарну оцінку.

Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що
самостійно підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але
прошу порадити мені викладача з іншої школи, аби
уникнути конфлікту інтересів та відкинути будь-які
корупційні наміри. Разом із батьками домовимося про
оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять
не буду відчувати якісних змін у знаннях за покращених
оцінок, відмовлюся від занять.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем,
тому що його слова і дії спрямовані на покращення
власного матеріального становища, а покращення оцінок
буде внаслідок оплати, а не покращення знань. Такі
заняття не допоможуть у складанні ЗНО, тому краще
знайти іншого репетитора, який дійсно працюватиме на
результат.
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Квест-кімната 8
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування. Ви давно для себе вирішили, що вступатимете до закладу
вищої освіти на спеціальність «Фармація», тому кілька останніх років посилено
вивчали хімію та біологію. Однак у зв’язку з реформуванням вступної кампанії з
цього року для вступу на обрану вами спеціальність обов’язковим є ЗНО з
математики.

Рівень

ваших

знань

із

математики

задовільний,

чого,

звісно,

недостатньо для успішного складання ЗНО. Результати ЗНО безпосередньо
вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них залежатиме можливість вступу
до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель із математики попереджає вас, що
річна оцінка теж вплине на середній бал атестата, й пропонує позайматися з вами
після уроків за додаткову оплату. Учитель гарантує, що за умови систематичних
занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем,
адже це гарантуватиме мені гарну оцінку.

Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити
мені викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів
та відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із батьками
домовимося про оплату занять. Якщо за кілька місяців
старанних занять не буду відчувати якісних змін у знаннях за
покращених оцінок, відмовлюся від занять.
Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому
з власних заощаджень. Витрачаючи власні гроші, я більше
цінуватиму заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року
приємно здивую батьків своїми результатами.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому
що його слова і дії спрямовані на покращення власного
матеріального становища, а покращення оцінок буде внаслідок
оплати, а не покращення знань. Такі заняття не допоможуть у
складанні ЗНО, тому краще знайти іншого репетитора, який
дійсно працюватиме на результат.
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Квест-кімната 9
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування. Ви давно для себе вирішили, що вступатимете до закладу
вищої освіти на спеціальність «Фармація», тому кілька останніх років посилено
вивчали хімію та біологію. Однак у зв’язку з реформуванням вступної кампанії з
цього року для вступу на обрану вами спеціальність обов’язковим є ЗНО з
математики.

Рівень

ваших

знань

із

математики

задовільний,

чого,

звісно,

недостатньо для успішного складання ЗНО. Результати ЗНО безпосередньо
вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них залежатиме можливість вступу
до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель із математики попереджає вас, що
річна оцінка теж вплине на середній бал атестата, й пропонує позайматися з вами
після уроків за додаткову оплату. Учитель гарантує, що за умови систематичних
занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше 10 балів.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Попрошу батьків оплатити мої додаткові заняття з учителем, адже
це гарантуватиме мені гарну оцінку.

Погоджуся на додаткові заняття з учителем та платитиму йому з
власних

заощаджень.

Витрачаючи

власні

гроші,

я

більше

цінуватиму заняття й учитимуся сумлінніше, а наприкінці року
приємно здивую батьків своїми результатами.
Відмовлюся від додаткових занять із шкільним учителем, тому що
його

слова

і

дії

спрямовані

на

покращення

власного

матеріального становища, а покращення оцінок буде внаслідок
оплати, а не покращення знань. Такі заняття не допоможуть у
складанні ЗНО, тому краще знайти іншого репетитора, який
дійсно працюватиме на результат.
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно
підготуватися до ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені
викладача з іншої школи, аби уникнути конфлікту інтересів та
відкинути будь-які корупційні наміри.
Разом із батьками
домовимося про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних
занять не буду відчувати якісних змін у знаннях за покращених
оцінок, відмовлюся від занять.
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Квест-кімната 10
Займаючись на спортивному майданчику, ви пошкодили ногу, тож разом із батьками
ви звернулися по допомогу в приймальне відділення лікарні. Черговий лікар сказав,
що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який видасть направлення на
рентгенологічне обстеження. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години
прийому й у поліклініці його вже немає. Ви вирішуєте звернутися безпосередньо у
рентгенологічний

кабінет,

у

якому

лікар-рентгенолог

пропонує

провести

обстеження платно, оскільки у вас немає направлення.
Якими будуть ваші дії?
Ви

погодитеся

зробити

Маршрут

обстеження

платно, оскільки не можна гаяти час, і
заплатите гроші безпосередньо лікарюрентгенологу.
Ви

погодитеся

зробити

обстеження

платно лише за сплати грошей у касу та
видачі квитанції.
Ви відмовитеся від платного обстеження
та звернетеся до свого сімейного лікаря
за

направленням

наступного

дня

у

години прийому.
Ви відмовитеся від платного обстеження
та

звернетеся

приймального

до

чергового

лікаря

відділення

за

направленням на обстеження.
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Квест-кімната 11
Катаючись на роликах, ви впали і пошкодили руку, однак у стані шоку одразу не
змогли оцінити серйозність травми. Вже ввечері ви розповіли батькам про своє
падіння й поскаржилися на сильний біль у руці. Батьки наполягли на негайному
зверненні до лікаря. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години прийому
й у поліклініці його вже немає, тож разом із батьками ви звернулися за допомогою
у

приймальне

відділення

лікарні.

Черговий

лікар

запитав

про

обставини

травмування, сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який
видасть направлення на рентгенологічне обстеження. Ви сказали, що сімейного
лікаря вже немає на місці й попросили чергового лікаря написати направлення.
Лікар відмовився, аргументувавши свою позицію небажанням робити чужу роботу
й наостанок додав: «Треба було одразу йти в лікарню, а не подорожником удома
лікуватися. А так до вечора чекали, тож і до ранку почекаєте». Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, однак лікар-рентгенолог
категорично відмовляється проводити обстеження без направлення.

Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви повернетеся до чергового лікаря й попросите його виписати вам
направлення на рентген, пообіцявши «віддячити».

Ви попросите лікаря-рентгенолога провести обстеження за певну платню
та пообіцяєте, що за необхідності завтра візьмете направлення у сімейного
лікаря та принесете його.

Ви підете додому та зранку звернетеся до свого сімейного лікаря за
направленням на рентгенологічне обстеження.

Ви звернетеся по допомогу до приватної клініки та платно пройдете
обстеження й вчасно отримаєте кваліфіковану допомогу.
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Квест-кімната 12
Займаючись на спортивному майданчику, ви пошкодили ногу, тож разом із батьками
ви звернулися по допомогу в приймальне відділення лікарні. Черговий лікар сказав,
що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який видасть направлення на
рентгенологічне обстеження. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години
прийому й у поліклініці його вже немає. Ви вирішуєте звернутися безпосередньо у
рентгенологічний

кабінет,

у

якому

лікар-рентгенолог

пропонує

провести

обстеження платно, оскільки у вас немає направлення.
Якими будуть ваші дії?
Ви

погодитеся

зробити

Маршрут

обстеження

платно, оскільки не можна гаяти час, і
заплатите гроші безпосередньо лікарюрентгенологу.
Ви

погодитеся

зробити

обстеження

платно лише за сплати грошей у касу та
видачі квитанції.
Ви відмовитеся від платного обстеження
та звернетеся до свого сімейного лікаря
за

направленням

наступного

дня

у

години прийому.
Ви відмовитеся від платного обстеження
та

звернетеся

приймального

до

чергового

лікаря

відділення

за

направленням на обстеження.
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Квест-кімната 13
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам направлення на комп’ютерну
томограму в приватну установу. Ви переглянули прайс на сайті установи та
виявили, що вартість процедур вища, ніж в інших установах. Тож ви вирішили
зробити томограму в діагностичному центрі, де вартість послуги значно менша.
Однак ваш лікар, побачивши результати діагностики, сказав, що виписував вам
направлення в іншу установу і що достовірними є саме ті аналізи й для правильного
лікування просить вас пройти повторно діагностику за місцем направлення.
Якими будуть ваші дії?
Відмовлюся

проходити

Маршрут

процедуру

повторно, аргументуючи своє рішення
безпідставністю

вимог

лікаря,

адже

діагностичний центр має всі ліцензії на
проведення

маніпуляцій

й

повторне

обстеження матиме ті самі результати.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, аргументуючи своє рішення
фінансовою неспроможністю.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, висловивши лікарю підозру в
його

матеріальній

кількості

зацікавленості

у

зазначеної

в

клієнтів

направленні установи.
Погоджуся пройти процедуру повторно,
адже від цього залежить успішність мого
лікування.
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Квест-кімната 14
Ви давно мріяли відвідувати басейн і ось батьки подарували вам абонемент у
елітний

спортивний

клуб.

Та

для

відвідування

басейну

необхідно

надати

адміністраторам клубу медичну довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки
необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, а за його направленням
пройти кілька обстежень в інших лікарів. Уся процедура може забрати кілька днів.
Крім того, години прийому лікарів припадають на час уроків у школі та
позашкільних секціях. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує значно полегшити процес отримання довідки та за невелику
винагороду оформити всі дозволи навіть без вашої присутності.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки

давно

збиралися

піти

до

сімейного лікаря та на обстеження.

Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже час дорожчий за гроші, тим паче
сума не така велика.
Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки правила є правила й оскільки
адміністрація клубу вимагає довідку,
напевне, вона справді важлива.
Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже

впевнені,

що

більшість

відвідувачів так само придбали довідки,
тож усі в рівних умовах.
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Квест-кімната 15
Ви давно мріяли поїхати до літнього табору і ось нарешті вам запропонували путівку
за вигідною ціною. Та для отримання путівки необхідно надати медичну довідку про
стан здоров’я. Для отримання довідки необхідно записатися на прийом до сімейного
лікаря/-ки, а за його направленням пройти кілька обстежень в інших лікарів. Термін
дії довідки 3 дні, тож обстеження необхідно пройти безпосередньо перед від’їздом.
У день запланованого походу до лікаря у вас піднялася температура, що, напевно,
спровоковано гострою вірусною інфекцією. У випадку підтвердження ГВІ сімейний
лікар не видасть довідку. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує допомогти оформити довідку за невелику винагороду.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
спробуєте

збити

температуру

та

самостійно отримати довідку.

Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже вдруге шанс відвідати табір може й
не випасти.
Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки є небезпека серйозно захворіти
вже

в

таборі,

мати

ускладнення,

спровоковані хворобою або заразити
інших. Тож ви підете до лікаря й поїдете
до табору, лише впевнившись, що стан
здоров’я дійсно дозволяє.
Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже впевнені, що більшість дітей так
само придбали довідки, тож усі в рівних
умовах.
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Квест-кімната 16
Ви давно мріяли відвідувати басейн і ось батьки подарували вам абонемент у
елітний

спортивний

клуб.

Та

для

відвідування

басейну

необхідно

надати

адміністраторам клубу медичну довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки
необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, а за його направленням
пройти кілька обстежень в інших лікарів. Уся процедура може забрати кілька днів.
Крім того, години прийому лікарів припадають на час уроків у школі та
позашкільних секціях. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує значно полегшити процес отримання довідки та за невелику
винагороду оформити всі дозволи навіть без вашої присутності.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки

давно

збиралися

піти

до

сімейного лікаря та на обстеження.

Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже час дорожчий за гроші, тим паче
сума не така велика.

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки правила є правила й оскільки
адміністрація клубу вимагає довідку,
напевне, вона справді важлива.
Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже

впевнені,

що

більшість

відвідувачів так само придбали довідки,
тож усі в рівних умовах.
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Квест-кімната 17
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам направлення на комп’ютерну
томограму в приватну установу. Ви переглянули прайс на сайті установи та
виявили, що вартість процедур вища, ніж в інших установах. Тож ви вирішили
зробити томограму в діагностичному центрі, де вартість послуги значно менша.
Однак ваш лікар, побачивши результати діагностики, сказав, що виписував вам
направлення в іншу установу і що достовірними є саме ті аналізи й для правильного
лікування просить вас пройти повторно діагностику за місцем направлення.
Якими будуть ваші дії?
Відмовлюся

проходити

Маршрут

процедуру

повторно, аргументуючи своє рішення
безпідставністю

вимог

лікаря,

адже

діагностичний центр має всі ліцензії на
проведення

маніпуляцій

й

повторне

обстеження матиме ті самі результати.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, аргументуючи своє рішення
фінансовою неспроможністю.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, висловивши лікарю підозру в
його

матеріальній

кількості

зацікавленості

у

зазначеної

в

клієнтів

направленні установи.
Погоджуся пройти процедуру повторно,
адже від цього залежить успішність мого
лікування.
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Квест-кімната 18
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам ліки й радить придбати їх в аптеці
в холі поліклініки. І між іншим попросив скинути йому фото чека в месенджер. Ви
вирішили порівняти ціни на препарат серед аптек міста і виявилося, що в аптеці
поліклініки ціна на препарат є найвищою. Тож ви вирішили придбати виписаний
препарат в іншій аптеці за більш прийнятною ціною. Фото чека лікарю ви не
надсилали. Пройшовши курс лікування, ви прийшли на повторний огляд до лікаря,
і він, переглянувши картку й призначення, звинуватив вас у недотриманні програми
лікування, оскільки ви не придбали виписаний препарат. Ви розповіли, що
придбали потрібний препарат та повністю виконали медичні вказівки. Однак ваш
лікар сказав, що якість препарату гарантує лише ця аптека, тож швидше за все
курс лікування доведеться повторити.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Відмовлюся проходити курс лікування
повторно, аргументуючи своє рішення
безпідставністю
необхідністю

вимог

проведення

лікаря

й

додаткових

аналізів.
Відмовлюся проходити курс лікування
повторно, аргументуючи своє рішення
фінансовою неспроможністю.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, висловивши лікарю підозру в
його

матеріальній

кількості

продажів

зацікавленості
препарату

у
в

зазначеній аптеці.
Погоджуся

пройти

курс

лікування

повторно, адже від цього залежить моє
здоров’я і дії лікаря спрямовані лише на
благо пацієнтів.
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Квест-кімната 19
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам ліки й радить придбати їх в аптеці
в холі поліклініки. І між іншим попросив скинути йому фото чека в месенджер. Ви
вирішили порівняти ціни на препарат серед аптек міста і виявилося, що в аптеці
поліклініки ціна на препарат є найвищою. Тож ви вирішили придбати виписаний
препарат в іншій аптеці за більш прийнятною ціною. Фото чека лікарю ви не
надсилали. Пройшовши курс лікування, ви прийшли на повторний огляд до лікаря,
і він, переглянувши картку й призначення, звинуватив вас у недотриманні програми
лікування, оскільки ви не придбали виписаний препарат. Ви розповіли, що
придбали потрібний препарат та повністю виконали медичні вказівки. Однак ваш
лікар сказав, що якість препарату гарантує лише ця аптека, тож швидше за все
курс лікування доведеться повторити.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Відмовлюся проходити курс лікування
повторно, аргументуючи своє рішення
безпідставністю
необхідністю

вимог

проведення

лікаря

й

додаткових

аналізів.
Відмовлюся проходити курс лікування
повторно, аргументуючи своє рішення
фінансовою неспроможністю.
Відмовлюся

проходити

процедуру

повторно, висловивши лікарю підозру в
його

матеріальній

кількості

продажів

зацікавленості
препарату

у
в

зазначеній аптеці.
Погоджуся

пройти

курс

лікування

повторно, адже від цього залежить моє
здоров’я і дії лікаря спрямовані лише на
благо пацієнтів.
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Квест-кімната 20
Катаючись на роликах, ви впали і пошкодили руку, однак у стані шоку одразу не
змогли оцінити серйозність травми. Вже ввечері ви розповіли батькам про своє
падіння й поскаржилися на сильний біль у руці. Батьки наполягли на негайному
зверненні до лікаря. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години прийому
й у поліклініці його вже немає, тож разом із батьками ви звернулися за допомогою
у

приймальне

відділення

лікарні.

Черговий

лікар

запитав

про

обставини

травмування, сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який
видасть направлення на рентгенологічне обстеження. Ви сказали, що сімейного
лікаря вже немає на місці й попросили чергового лікаря написати направлення.
Лікар відмовився, аргументувавши свою позицію небажанням робити чужу роботу
й наостанок додав: «Треба було одразу йти в лікарню, а не подорожником удома
лікуватися. А так до вечора чекали, тож і до ранку почекаєте». Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, однак лікар-рентгенолог
категорично відмовляється проводити обстеження без направлення.
Якими будуть ваші дії?
Ви

повернетеся

до

чергового

Маршрут
лікаря

й

попросите його виписати вам направлення на
рентген, пообіцявши «віддячити».
Ви попросите лікаря-рентгенолога провести
обстеження за певну платню та пообіцяєте, що
за необхідності завтра візьмете направлення у
сімейного лікаря та принесете його.
Ви підете додому та зранку звернетеся до
свого сімейного лікаря за направленням на
рентгенологічне обстеження.
Ви звернетеся по допомогу до приватної
клініки та платно пройдете обстеження й
вчасно отримаєте кваліфіковану допомогу.
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Квест-кімната 21
Ви давно мріяли поїхати до літнього табору і ось нарешті вам запропонували путівку
за вигідною ціною. Та для отримання путівки необхідно надати медичну довідку про
стан здоров’я. Для отримання довідки необхідно записатися на прийом до сімейного
лікаря/-ки, а за його направленням пройти кілька обстежень в інших лікарів. Термін
дії довідки 3 дні, тож обстеження необхідно пройти безпосередньо перед від’їздом.
У день запланованого походу до лікаря у вас піднялася температура, що, напевно,
спровоковано гострою вірусною інфекцією. У випадку підтвердження ГВІ сімейний
лікар не видасть довідку. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою в
поліклініці, пропонує допомогти оформити довідку за невелику винагороду.
Якими будуть ваші дії?

Маршрут

Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
спробуєте

збити

температуру

та

самостійно отримати довідку.
Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже вдруге шанс відвідати табір може й
не випасти.
Ви відмовитеся від пропозиції сусідки,
оскільки є небезпека серйозно захворіти
вже

в

таборі,

мати

ускладнення,

спровоковані хворобою або заразити
інших. Тож ви підете до лікаря й поїдете
до табору, лише впевнившись, що стан
здоров’я дійсно дозволяє.
Ви погодитися на пропозицію сусідки,
адже впевнені, що більшість дітей так
само придбали довідки, тож усі в рівних
умовах.
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Квест-кімната 1
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Додаток 3

Вебквест
Правила вебквест у для учасників/-ць
Кожній команді потрібно подолати віртуальний шлях від стартової кімнати до
фінішу. Для цього відскануйте стартовий QR-код та перейдіть на сторінку, де
знайдете запитання з чотирма варіантами відповідей. Обравши правильний,
на думку вашої команди, варіант перейдіть за посиланням, розміщеним біля
відповіді та виконайте наступне завдання.
Обирати варіант відповіді до запитання ви маєте всією командою, за згоди
кожного

учасника.

Відкривати

кілька

посилань

на

одній

вебсторінці

заборонено.
Квест починається із отримання командами легенди і завершується на
вебсторінці, де ви побачите напис «Вітаємо із завершенням квесту.

Легенда для вебквесту
Для команди «Чесність». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань, а
згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю павутину
треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай пребуде із вами чесність, бо саме «Чесність» — назва вашої команди.
Ви вже на старті, тож вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Совість». Світ потрапив у тенета корупційної павутини.
Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх питань, а
згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями. Цю павутину
треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай допоможе вам ваша совість, бо саме «Совість» — назва вашої
команди. Ви вже на старті, тож вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Порядність». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх
питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями.
Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
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Нехай супроводжує вас порядність, бо саме «Порядність» — назва вашої
команди. Ви вже на старті, тож вирушайте у квест-подорож.
Для команди «Справедливість». Світ потрапив у тенета корупційної
павутини. Усе більше людей обирають нечесний шлях для вирішення своїх
питань, а згодом самі й страждають від вимагання хабарів посадовцями.
Цю павутину треба розірвати, пройшовши шлях життєвих виборів.
Нехай відновиться справедливість, бо саме «Справедливість» — назва
вашої команди. Ви вже на старті, тож вирушайте у квест-подорож.

Правильні маршрути команд
За умови правильних виборів стратегій поведінки в усіх ситуаціях команди
проходять шлях із 7 локацій.
•

Шлях команди «Чесність». Стартова кімната → Квест-кімната 2 →
Квест-кімната 8 → Квест-кімната 10 → Квест-кімната 21 → Квесткімната 17 → Квест-кімната 1.

•

Шлях команди «Совість». Стартова кімната → Квест-кімната 3 →
Квест-кімната 6 → Квест-кімната 11 → Квест-кімната 14 → Квесткімната 18 → Квест-кімната 1.

•

Шлях

команди

«Порядність».

Стартова

кімната

→

Квест-

кімната 4 → Квест-кімната 9 → Квест-кімната 12 → Квест-кімната 15 →
Квест-кімната 13 → Квест-кімната 1.
•

Шлях команди «Справедливість». Стартова кімната → Квесткімната 5 → Квест-кімната 7 м → Квест-кімната 20 → Квесткімната 16 → Квест-кімната 19 → Квест-кімната 1.
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Посилання до маршруту вебквесту
1

https://bit.ly/37XZuta

2

https://bit.ly/37YdCTs

3

https://bit.ly/2wLEzNi

4

https://bit.ly/2Vn15Xc

5

https://bit.ly/38YpiXF

6

https://bit.ly/2PiihsX

7

https://bit.ly/3a1NnNm

8

https://bit.ly/3a0Rklm

9

https://bit.ly/2SWC1V1

10

https://bit.ly/2usN8M6

11

https://bit.ly/37Wdeor

12

https://bit.ly/32ArL8t

13

https://bit.ly/3c97v1J

14

https://bit.ly/38ZGOdY

15

https://bit.ly/2SY6QZJ

16

https://bit.ly/2Vj2jT0

17

https://bit.ly/38Z0E9k

18

https://bit.ly/2v3oAtz

19

https://bit.ly/2v6Dxeq

20

https://bit.ly/3c3dNA6

21

https://bit.ly/32qPDeD

Чесність

https://bit.ly/37Tb48Z

Совість

https://bit.ly/2PnaSZm

Порядність

https://bit.ly/2wEeBeq

Справедливість

https://bit.ly/3a70YTJ
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Штрафні завдання

1. Що таке корупція?
2. Які є види корупції?
3. Що таке лобізм? Наведіть приклад. Чи є лобізм видом корупції?
4. Що таке кронізм? Наведіть приклад.
5. Що таке фаворитизм? Наведіть приклад.
6. Що таке клептократія? Наведіть приклад.
7. Наведіть приклад Топ-корупції.
8. Наведіть приклад дрібної адміністративної корупції.
9. Наведіть приклад побутової корупції.
10.

Складіть ланцюг корупційних дій із 5 ланок у напрямку зростання

негативних наслідків, де першою ланкою є надання хабара приймальній
комісії під час вступу на медичний факультет.

Відповіді на штрафні завдання
1. Корупція (від латинського слова corrumpere — псувати) — використання
посадовою особою своїх владних повноважень і довірених йому прав для
особистої вигоди, що суперечать установленим законам і правилам.
2. Можна виокремити два основні види корупції — «ТОП-» і «побутова».
3. Лобізм — цілеспрямований легальний вплив на органи державної влади й
місцевого самоврядування, а також на їх посадових осіб, спрямований на них
від імені іншої особи, організації або групи. Якщо лобіювання здійснюється
чесно та прозоро, воно є законним методом участі груп інтересів у прийнятті
правових норм. Коли ж лобіювання непрозоре й неврегульоване, то це може
перерости в дискусію навколо політичної корупції. Приклади лобіювання:
надання неправомірної вигоди, недеклароване фінансування політиків і
держслужбовців, тіньові зв'язки, кулуарні змови.
4. Кронізм — це надання посадовою особою переваги, пільги та привілеї друзям
і колегам. Приклад: директор призначає друга своїм заступником.
5. Фаворитизм — несправедливий і упереджений патронажу осіб, незважаючи
на завдання суспільної шкоди. Приклад: дочка директора вчинила
неправомірно, але залишилася непокараною через вплив батька.
6. Клептократія — публіцистичний термін, яким позначають владу крадіїв,
систему влади в умовах якої корупція та фінансові зловживання державних
чиновників і політиків стають одним із основних стрижнів життя суспільства.
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7. Приклади ТОП-корупції:
• державний чиновник укладає з приватною компанією свого родича
контракт на будівництво дороги, не розглянувши пропозиції
конкурентів;
• під час виборів кандидати отримують гроші від бізнесменів на
підтримку їхньої кампанії в обмін на розробку сприятливої для їхнього
бізнесу політики;
• надання чиновникам грошей, щоб отримати право бути єдиним
постачальником форми й обладнання для футбольної команди.
8. Приклад дрібної адміністративної корупції: засоби для подолання
«бюрократизму» або пришвидшення якоїсь процедури, бо це дає змогу
заощадити час й успішно вирішити питання.
9. Приклад побутової корупції: платежі в лікарнях або університетах, коли люди
«дякують» лікарям чи професорам, що часто вважають «винагородою за їхню
важку працю». Цей вид корупції часто виправдовують бажанням
компенсувати малу заробітну плату.
10. Орієнтовна відповідь: надання хабара приймальній комісії під час вступу на
медичний факультет → надання хабара за успішне складання іспитів → надання
хабара за успішне проходження практики → влаштування на роботу «по знайомству»
→ відкуп від суду за медичну недбалість.
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Додаток 5

Відповіді на завдання основного маршруту
квесту
Стартова кімната

Квест-кімната 6 — В

Квест-кімната 14 — В

Квест-кімната 7 — А

Квест-кімната 15 — В

Квест-кімната 8 — Б

Квест-кімната 16 — В

Квест-кімната 9 — Г

Квест-кімната 17 — А

Квест-кімната 2 — Г

Квест-кімната 10 — Г

Квест-кімната 18 — А

Квест-кімната 3 — Б

Квест-кімната 11 — Г

Квест-кімната 19 — А

Квест-кімната 4 — В

Квест-кімната 12 — Г

Квест-кімната 20 — Г

Квест-кімната 5 — В

Квест-кімната 13 — А

Квест-кімната 21 — В

«Чесність» — А
Стартова кімната
«Совість» — Б
Стартова кімната
«Порядність» — В
Стартова кімната
«Справедливість» — Г

Обґрунтування відповідей до ситуацій
Ситуація
Напередодні Дня вчителя ваші однокласники/однокласниці вирішили зібрати
гроші та придбати подарунок для класного керівника. За кілька днів до свята
директорка нагадала усім учням, що подарунки і квіти можуть трактуватися як
хабар. Але ви вже придбали подарунок й тепер усім класом маєте визначити його
долю.
Правильна відповідь:
Запропонуємо однокласникам привітати учителя словами чи творчим виступом, а
подарунок спробувати повернути до магазину (не має значення, де вручається
хабар, в класі чи за межами школи, а максимальна вартість подарунка, що не
вважається хабарем, нормативно ніде не затверджена).
Ситуація
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинив патрульний
поліціант. Він повідомив, що в цьому місці сталася автомобільна аварія, що водій
транспортного засобу, який є учасником ДТП відмовився пройти обстеження на
вміст алкоголю в крові тестом «Драгер» та від поїздки в лікарню для діагностики.
Вас просять зафіксувати факт відмови в протоколі. Протокол вже є повністю
заповненим, поліціанту залишилося лише вписати прізвище свідка. Учасників ДТП
ви не бачите, вони знаходяться у патрульній машині.
Ви повідомляєте поліцейському, що ви з другом — неповнолітні, проте патрульний
стверджує що головне, аби паспорт був. Потім він пропонує вашій подрузі, якій
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вже є 18 років, стати свідкою. На вимогу поліціянта ваша подруга вже надала свої
документи.
Правильна відповідь:
Ви порадите подрузі не підписувати протокол адже самого факту відмови
учасника ДТП від обстеження на вміст алкоголю в крові вона не спостерігала, або
попросите поліціянта повторно, у присутності свідка (вашої подруги)
запропонувати учаснику ДТП обстеження (ніколи не можна засвідчувати
ситуацію, в якій ви є невпевненими і навіть серед патрульних поліції можуть
зустрітися не доброчесні люди).
Ситуація
Ви разом із другом і подругою йшли вулицею міста, коли вас зупинила патрульна
поліціянтка. Вона повідомила, що неподалік була затримана компанія молодих
людей, які здійснюють продаж наркотичних речовин. Вас та ваших друга і
подругу просять зафіксувати в протоколі факт вилучення в затриманих
наркотичних речовин в ході обшуку. Протокол вже є повністю заповненим,
поліціантці залишилося лише вписати прізвище свідків. Затриманих ви не бачите,
вони знаходяться у патрульній машині.
Ваш друг і подруга повідомляють поліцейській, що є неповнолітніми, проте
патрульна стверджує, що головне, аби паспорт був. Потім, упевнившись, що вам
вже є 18 років, вона пропонує вам стати свідком. На вимогу поліціантки ви вже
надали свої документи.
Правильна відповідь:
Ви не підпишете протокол адже самого процесу обшуку та факту вилучення
наркотичних препаратів ви не спостерігали (ніколи не можна засвідчувати
ситуацію, в якій ви є невпевненими і навіть серед патрульних поліції можуть
зустрітися не доброчесні люди).
Ситуація
Ви учень/учениця випускного класу. Вже за пів року ви будете складати зовнішнє
незалежне тестування з української мови, що є обов’язковим для всіх
випускників. Результати ЗНО безпосередньо вплинуть на ваше подальше життя,
оскільки від них залежатиме можливість вступу до закладу вищої освіти. Ваш
шкільний учитель української мови попереджає вас, що ваші знання наразі
знаходяться на рівні 6-7 балів й на ЗНО варто сподіватися на диво. До того ж
річна оцінка вплине на середній бал атестата. Учитель пропонує позайматися із
вами після уроків за додаткову оплату та гарантує, що за умови систематичних
занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше 10 балів.
Правильна відповідь:
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно підготуватися до
ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені викладача з іншої школи, аби
уникнути конфлікту інтересів та відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із
батьками домовимося про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять
не буду відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся від
занять (законодавчо немає заборони додатково займатися із своїм шкільним
учителем, але викладач навмисно може занижувати вашу оцінку з метою надання
додаткових послуг за гроші, тому з етичної точки зору краще скористатись
послугами вчителя з іншої школи).
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Ситуація
Ви учень/учениця випускного класу. Уже за півроку ви складатимете зовнішнє
незалежне тестування. Ви давно для себе вирішили, що вступатимете до закладу
вищої освіти на спеціальність «Фармація», тому кілька останніх років посилено
вивчали хімію та біологію. Однак у зв’язку з реформуванням вступної кампанії з
цього року для вступу на обрану вами спеціальність обов’язковим є ЗНО з
математики. Рівень ваших знань із математики задовільний, чого, звісно,
недостатньо для успішного складання ЗНО. Результати ЗНО безпосередньо
вплинуть на ваше подальше життя, оскільки від них залежатиме можливість
вступу до закладу вищої освіти. Ваш шкільний учитель із математики попереджає
вас, що річна оцінка теж вплине на середній бал атестата, й пропонує
позайматися з вами після уроків за додаткову оплату. Учитель гарантує, що за
умови систематичних занять ваша річна оцінка з предмета становитиме не менше
10 балів.
Правильна відповідь:
Погоджуюся з думкою вчителя, адже розумію, що самостійно підготуватися до
ЗНО буде дуже важко, але прошу порадити мені викладача з іншої школи, аби
уникнути конфлікту інтересів та відкинути будь-які корупційні наміри. Разом із
батьками домовимося про оплату занять. Якщо за кілька місяців старанних занять
не буду відчувати якісних змін у знаннях за покращених оцінок, відмовлюся від
занять (законодавчо немає заборони додатково займатися із своїм шкільним
учителем, але викладач навмисно може занижувати вашу оцінку з метою надання
додаткових послуг за гроші, тому з етичної точки зору краще скористатись
послугами вчителя з іншої школи).
Ситуація
Займаючись на спортивному майданчику ви пошкодили ногу тож разом із
батьками ви звернулися по допомогу в приймальне відділення лікарні. Черговий
лікар сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, видасть
направлення на рентгенологічне обстеження. Проте у вашого сімейного лікаря
закінчилися години прийому й у поліклініці його вже немає. Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, в якому лікар-рентгенолог
пропонує провести обстеження платно, оскільки у вас відсутнє направлення.
Правильна відповідь:
Ви відмовитеся від платного обстеження та звернетеся до чергового лікаря
приймального відділення за направленням на обстеження (кодекс честі
медичного працівника не дозволяє залишити травмовану людину без медичної
допомоги, тому, у зв’язку із відсутністю вашого сімейного лікаря, черговий лікар
має надати вам допомогу — виписати направлення на обстеження).
Ситуація
Катаючись на роликах ви впали і пошкодили руку, однак в стані шоку одразу не
змогли оцінити серйозність травми. Вже в вечорі ви розповіли батькам про своє
падіння й поскаржилися на сильний біль в руці. Батьки наполягли на негайному
зверненні до лікаря. Проте у вашого сімейного лікаря закінчилися години прийому
й у поліклініці його вже немає, тож разом із батьками ви звернулися за допомогою
у приймальне відділення лікарні. Черговий лікар запитав про обставини
травмування, сказав, що вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який
видасть направлення на рентгенологічне обстеження. Ви сказали, що сімейного
лікаря вже немає на місці й попросили чергового лікаря написати направлення.
Лікар відмовився, аргументувавши свою позицію небажанням робити чужу роботу
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й на останок додав: «Треба було одразу йти в лікарню, а не подорожником вдома
лікуватися. А так до вечора чекали, тож і до ранку почекаєте.» Ви вирішуєте
звернутися безпосередньо у рентгенологічний кабінет, однак лікар-рентгенолог
категорично відмовляється проводити обстеження без направлення.
Правильна відповідь:
Ви звернетеся по допомогу до приватної клініки та платно пройдете обстеження
й вчасно отримаєте кваліфіковану допомогу (оскільки серед запропонованих
відповідей немає варіанту звернутися за направленням до чергового лікаря, то
варто обрати варіант із приватною клінікою. Таким чином сплачені гроші будуть
оподатковані відповідно до законодавства, а не підуть до кишені лікаря державної
лікарні).
Ситуація
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам направлення на комп’ютерну
томограму в приватну установу. Ви переглянули прайс на сайті установи та
виявили, що вартість процедур є вищою за подібні маніпуляції в інших установах.
Тож ви вирішили зробити томограму в діагностичному центрі, в якому вартість
послуги значно менша. Однак ваш лікар, побачивши результати діагностики,
сказав, що виписував вам направлення в іншу установу і що достовірними є саме
ті аналізи й для правильного лікування просить вас пройти повторно діагностику
за місцем направлення.
Правильна відповідь:
Відмовлюся проходити процедуру повторно аргументуючи своє рішення
безпідставністю вимог лікаря, адже діагностичний центр має всі ліцензії на
проведення маніпуляцій й повторне обстеження матиме ті самі результати (якщо
діагностика була виконана у ліцензованому центрі, немає потреби виконувати
забаганку лікаря).
Ситуація
Ви давно мріяли відвідувати басейн і ось батьки подарували вам абонемент у
елітний спортивний клуб. Та для відвідування басейну необхідно надати
адміністраторам клубу медичну довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки
необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, а за його направленням
пройти кілька обстежень в інших лікарів. Вся процедура може зайняти кілька днів.
До того ж години прийому лікарів припадають на час уроків у школі та
позашкільних секціях. Та ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою у
поліклініці, пропонує значно полегшити процес отримання довідки та за невелику
винагороду оформити всі дозволи навіть без вашої присутності.
Правильна відповідь:
Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки правила є правила й оскільки
адміністрація клубу вимагає довідку, напевне вона дійсно важлива (не має
значення чи збиралися ви відвідати лікаря та чи впевнені ви у своєму здоров’ї,
необхідно виконати правила закладу інакше ви вчините фальсифікацію довідки).
Ситуація
Ви давно мріяли поїхати до літнього табору і ось нарешті вам запропонували
путівку за вигідною ціною. Та для отримання путівки необхідно надати медичну
довідку про стан здоров’я. Для отримання довідки необхідно записатися на
прийом до сімейного лікаря/-ки, а за його направленням пройти кілька обстежень
в інших лікарів. Довідка має бути термін дії 3 дні, тож обстеження необхідно
пройти безпосередньо перед від’їздом. В день запланованого походу до лікаря у
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вас піднялася температура, що напевно спровоковано гострою вірусною
інфекцією. У випадку підтвердження ГВІ сімейний лікар не видасть довідку. Та
ваша сусідка, яка працює старшою медсестрою у поліклініці, пропонує допомогти
оформити довідку за невелику винагороду.
Правильна відповідь:
Ви відмовитеся від пропозиції сусідки, оскільки є небезпека серйозно захворіти
вже в таборі або мати ускладнення, спровоковані хворобою. Тож ви підете до
лікаря й поїдете до табору лише впевнившись, що стан здоров’я дійсно дозволяє
(навіть якщо стан вашого здоров’я покращується і ви впевнені, що до моменту
від’їзду у табір вже будете абсолютно здоровими, ризикувати своїм здоров’ям та
здоров’ям інших дітей не можна, саме для безпеки і вимагають довідки).
Ситуація
Під час візиту в поліклініку терапевт виписує вам ліки й радить придбати їх в
аптеці, що знаходиться в холі поліклініки. І між іншим попросив скинути йому
фото чеку в месенджер. Ви вирішили порівняти ціни на даний препарат серед
аптек міста і виявилося, що в аптеці поліклініки ціна на препарат є найвищою.
Тож ви вирішили придбати виписаний препарат в іншій аптеці за більш
прийнятною ціною. Фото чеку лікарю ви не надсилали. Пройшовши курс
лікування ви прийшли на повторний огляд до лікаря і він переглянувши картку й
призначення звинуватив вас у недотриманні програми лікування, оскільки ви не
придбали виписаний препарат. Ви розповіли, що придбали потрібний препарат та
повністю виконали медичні вказівки. Однак ваш лікар сказав, що якість препарату
гарантує лише ця аптека, тож швидше за все курс лікування доведеться
повторити.
Правильна відповідь:
Відмовлюся проходити курс лікування повторно аргументуючи своє рішення
безпідставністю вимог лікаря й необхідністю проведення додаткових аналізів
(можливо ви й потребуєте додаткового лікування, однак без додаткових
обстежень будь-які призначення лікарських засобів є проявом некомпетентності
чи не доброчесності лікаря).
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Додаток 6

Додаткові ситуації

За побудовою ситуації є схожими до тих, що пропонуються
учасникам/учасницям квесту на маршруті. На розсуд організаторів квесту
запропоновані ситуації можуть бути використані:
• як додаткові, для збільшення тривалості квесту;
• як альтернативні, для повторного проходження квесту тими самими
учнями/ученицями;
• як штрафні завдання у разі потрапляння команд у квест-кімнату повторно.
СИТУАЦІЯ 1
Ваша однокласниця захворіла і потребує термінового оперативного втручання,
але у батьків дівчини немає коштів. На загальношкільних зборах батьки
постраждалої

звернулися

по

допомогу

до

всіх.

Батьки

інших

школярів

запропонували віддати тижневий бюджет, що виділили на харчування в шкільній
їдальні.

Якими будуть ваші дії?
А

Не буду заперечувати батькам, кожен може прожити тиждень без
обідів.

Б

Запропонуєте керівництву школи провести смачний ярмарок із
використанням інгредієнтів, що є в їдальні, за умови, що кожний
учень придбає смаколик, а всі виручені кошти будуть передані
батькам дівчини.

В

Запропонуєте організувати в школі збір макулатури, а всі виручені
кошти передати батькам дівчини.

Г

Запропонуєте продати смартдошку з класу біології, все одно нею
ніхто не користується.
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Продовження
СИТУАЦІЯ 2
Ви мрієте у майбутньому вступити до престижного вищого навчального закладу
на бюджетну основу. Для цього вам потрібні гарні оцінки в атестаті. Але з творами
з української мови у вас ніяк не складається. І ось вам задали домашнє завдання — написати твір.

Якими будуть ваші дії?
А

Підійти до вчителя з української мови та попросити допомогти
розібратися.

Б

Знайти схожий твір в інтернеті та переписати в зошит і видати за
свій оригінальний текст.

В

Звернутися до однокласника/однокласниці і запропонувати
йому/їй написати замість вас твір в обмін на домашнє завдання з
іншого предмета.

Г

Поскаржитеся батькам, і попросите їх написати твір замість вас,
вони ж також зацікавленні у гарному атестаті.

СИТУАЦІЯ 3
Ви разом із батьками пішли на вибори до міської ради. І поки ви стояли в черзі
до вас підійшов один зі спостерігачів і запропонував за гроші проголосувати
замість людини, яка 100% не з’явиться на дільниці.
Якими будуть ваші дії?
А
Б

Тихенько повідомити батьків, про таку можливість підзаробити
грошей і хай вони вирішують.
Голосно зауважити невідомому, що ви є неповнолітнім, тому не
маєте права голосувати.

В

Повідомити про цю ситуацію батькам, та запропонуєте звернутись
до представників комісії зі скаргою.

Г

Тихенько зроблю, доки батьки не бачать і заберу гроші.

Сторінка | 74

Продовження
СИТУАЦІЯ 4
Ви скоро закінчуєте школу, і тому вирішили з батьками відвідати кілька днів
відкритих дверей у місцевих університетах. В одному з них пропонують програму
платних курсів до ЗНО, за результатами яких ви 100 відсотків станете студентами
закладу, бо у ректора університету є зв’язки.
Якими будуть ваші дії?
А

Більше ніколи не з’явитеся на порозі цього інституту.

Б

Вхопитеся за цю можливість і наполегливо попросити в батьків
оплатити курси.

В

Г

Знаєте, що результати ЗНО легко фальсифікують, тому не будете
впускати можливість, адже буде сумно, якщо ваші однокласники,
що менш успішні за вас, стануть студентами, а ви — ні.
Ви знаєте, що результати ЗНО неможливо підробити, і всі
обіцянки — це афера від керівництва вишу. Тому запропонуєте
батькам звернутися у відповідні інстанції.

СИТУАЦІЯ 5
Під час літніх канікул у школі ваші батьки доручили вам супроводжувати молодшу
сестру до дитячого садочку. Одного разу до вас звернулась вихователька з
пропозицією підміняти її декілька разів на тиждень, і пообіцяла за вашу роботу
20 гривень за день її відсутності. Водночас директорка дитячого садка саме у
відпустці, тож ризик мінімальний.

Якими будуть ваші дії?
А

Відмовитеся, бо вам це нецікаво, та й сума не варта уваги.

Б

Повідомлю батькам, що в дитячому садочку запропонували
посидіти з дітьми, та з їхнього дозволу погоджуся.

В

Скажу батькам, що піду гуляти, а в той час зароблю гроші, я
часто сиджу із сестрою, тож маю досвід.

Г

Запропонуєте оформити офіційно вас на час літніх канікул як
помічника вихователя, бо вам вже більше 16 років.
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Закінчення
СИТУАЦІЯ 6
Вдома ви почули розмову батьків, у якій мама говорить про можливість свого
професійного підвищення. Однак вона зауважила, що на посаду призначено
конкурс та охочих спробувати себе у конкурсі більше 10 осіб. Це досить значна
конкуренція.

Однак

керівник

маминого

відділу

сказав,

що

знайомий

із

конкурсною комісією та знає, як їм підлестити. Розмір «вдячності», звісно, не
маленький, однак у разі обрання на посаду в мами буде значне підвищення
заробітної платні і витрати компенсують вже за кілька місяців.

Якими будуть ваші поради мамі?
А
Б
В

Г

Не варто розглядати цю пропозицію, адже навіть хабар не
гарантує вирішення ситуації на користь мами.
Ситуацію можна розглянути як страховий варіант, однак більше
все-таки сподіватися на власні сили у конкурсних випробування.
Однак, маючи план «Б», шанси на успіх подвоюються.
Варто скористатися пропозицією керівника, однак упевнитися в
успішності операції та за можливості домовитися про надання
«вдячності» після успішного вирішення справи.
Від пропозиції варто відмовитися, і, маючи докази
недоброчесності керівника, звернутися до вищого керівництва,
адже, можливо, це зловживання службовими повноваженнями
вже було, або напевне повториться в майбутньому.

Відповіді на додаткові ситуації
1—В

2—А

3—В

4—Г

5—Г

6—Г
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Додаток 7

Логотипи команд
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Додаток 8

Квест-монета
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Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу
через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
Зміст цієї публікації не обов’язково відображає
погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.
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