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ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ «КВЕСТ» :  

 Взаємодія всіх учасників 
команди; 

Організація і пролонгація спільної 
діяльності; 

 Залучення інших учасників до 
взаємодії з приводу освітніх змін; 

Перспективна технологія 
спільного вирішення завдань. 



Візитівки команд 





ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ: 

Відбірковий тур (І етап) 

 команди  шкіл-учасників  Всеукраїнського 

експерименту «Формування позитивної громадської 

думки щодо освітніх інновацій» 

 7 модулів із завданнями (за змістом реформи) 

 система заохочень в кожному модулі 

 кінцевий результат – фінальна презентація. 

 Фінальний етап:   

10 команд-фіналістів  подають творчо 
опрацьовану роботу за підсумками 
першого етапу 



Зразок форми експертного 
оцінювання 



Поточні 
рейтинги 
команд  
в ході 
виконання 
модулів 



Ставлення до реформи Нової 

української школи 

 

Ставлення 

після КК 

(лют.-бер. 

2020) 

до КК 

(вересень 

2019) 

січ.-лют.  

2019 

Динаміка  

всього за 

рік  

Динаміка  

за час 

квесту 

Фонова 

динаміка до  

 квесту (січ-

вер 2019) 

А+ (позитивне, активне) 58,46% 30,86% 24,33% 34,12% 27,60% 6,53% 

П+ (позитивне, пасивне) 24,93% 46,29% 37,39% -12,46% -21,36% 8,90% 

П- (негативне, пасивне) 4,15% 5,04% 10,98% -6,82% -0,89% -5,93% 

А- (негативне, активне) 2,08% 2,37% 2,37% -0,30% -0,30% 0,00% 

Н= (нейтральне) 8,01% 12,76% 18,10% -10,09% -4,75% -5,34% 

В (важко відповісти) 2,37% 3,26% 6,82% -4,45% -0,89% -3,56% 



Динаміка ставлення до реформи 
(Нової української школи) 
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Динаміка в 
школах - 
учасниках 

квесту 



Особливості динаміки ставлення 

а) запровад.  

 12-річного 

терміну 

навчання 

б) 

запровадження 

профільного 

 н-ня у ст.школі 

в) Відміна 

д/завдань в 

поч.класах 

г) Ранкові  

зустрічі 
д) Партнерство 

команди опитані команди опитані команди опитані команди опитані команди опитані 

активно 
підтримую 1,12% 2,81% 15,73% 7,63% 0,00% 5,62% 8,99% 8,84% 16,85% 6,43% 

загалом 
позитивне 10,11% -1,20% -2,25% -2,01% -3,37% -7,23% -4,49% -4,42% -15,73% -2,01% 

нейтральне -3,37% -5,22% -11,24% -5,62% -2,25% -0,80% -5,62% -2,01% -2,25% -3,61% 
не подоб., не 
схвалюю, але 
й не критикую -3,37% 0,80% -1,12% -0,40% 4,49% 0,80% 1,12% -2,41% 1,12% -0,80% 

відмінив(ла) 
би 1,12% 0,40% 0,00% 0,40% 3,37% 1,20% -1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 
різко негат., 
всім про це 
кажу -5,62% 2,41% -1,12% 0,00% -2,25% 0,40% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 



Особиста зацікавленість у 
розвитку освітньої реформи в 
Україні 

Команди Опитані Динаміка до-після 

після до після до команди опитані 

78,65% 43,82% 59,84% 46,18% 34,83% 13,65% 

19,10% 43,82% 33,73% 39,76% -24,72% -6,02% 

1,12% 11,24% 4,82% 12,45% -10,11% -7,63% 





ЕФЕКТИ КОНКУРСУ-КВЕСТУ:  

Привернення уваги 

Поінформованість  

 Зацікавлення та відчуття 
особистої причетності 

 Розвінчування міфів і стереотипів 

Консолідація учасників у активних 
діях щодо змін 


