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У статті обґрунтовано питання актуальності використання проектних технологій в умовах модернізації 
освіти. Розкрито суть методу проектів, види, шляхи та алгоритм упровадження на заняттях із 
літературознавчих дисциплін у виші. Теоретичні положення проілюстровано прикладами з власно-
го педагогічного досвіду. Основна увага зосереджена на особливостях застосування лепбука як одного 
з методів проектних технологій. Розглянуто теорію та розкрито етапи продукування лепбука майбутніми 
учителями-словесниками. 
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Постановка проблеми. На сьогодні виникла 
нагальна потреба у вихованні активної, 

діяльної, креативної молоді, яка швидко орієн-
тується в нових вимогах часу, легко застосовує 
набуті знання в практичній діяльності, здатна 
до самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. 
Серед важливих якостей сучасної людини ви-
окремлюємо активну розумову діяльність, кри-
тичне мислення, наявність творчих здібностей, 
прагнення до пошуковості та самостійності. Тому 
традиційне репродуктивне навчання потребує ін-
новаційних змін: використання нових форм і ме-
тодів навчання, його індивідуалізації, збільшення 
комплексу новітніх технічних засобів, широкого 
застосування сучасних технологій навчання. 

Найперспективнішим складником освітнього 
процесу у ВНЗ на сьогодні є проектна діяльність, 
яка сприяє активізації пізнавальних інтересів 
студентів, створює сприятливі умови для само-
вдосконалення та самореалізації, розвитку твор-
чих та комунікативних здібностей, формуванню 
необхідних життєвих компетенцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні ідеї проектної технології виникли ще 
у 20-ті роки минулого століття в США. Їх осново-
положником уважають американського філосо-
фа, педагога й психолога Дж. Дьюї, який запро-
понував будувати навчальний процес на активній 
основі через діяльність учнів з урахуванням їх-
ньої особистої зацікавленості в конкретних зна-
ннях. У своїх працях педагог не вживав слово 
«проект», але наголошував на зв’язку школи 
з життям, з особистим досвідом дитини й досві-
дом суспільства. Продовжував утілювати заду-
ми Дж. Дьюї його учень В. Кілпатрік. Разом із 
Ф. Паркером він намагався організувати активну 
пізнавальну діяльність учнів на основі їхнього 
спільного пошуку в процесі роботи над проек-
том. При цьому різні види діяльності, до яких 
залучали учнів, сприяли не лише розширенню 
кругозору, життєвого досвіду, а й забезпечували 
оволодіння різними способами творчої та дослід-
ницької діяльностей. Запропоновану технологію 
й дотепер активно використовують у практиці 
американської школи. 

Завдяки раціональному поєднанню теорії 
та практики для розв’язання конкретних проблем 
проектні технології набули популярності у Вели-
кій Британії, Бельгії, Німеччині, Італії, Фінляндії 
та інших країнах. На межі 1910-1920-х рр. метод 

проектів входить і в практику вітчизняної шко-
ли. Радянські педагоги (С. Шацький, В. Шульгіна, 
М. Крупеніна) вважали, що ця технологія забез-
печує розвиток ініціативи та творчої діяльності 
учнів. Вони проголосили метод проектів єдиним 
засобом перетворення «школи навчання» в «шко-
лу життя», де здобуті знання школярі реалізу-
ють у процесі їхньої практичної діяльності.

Різні аспекти теоретичних питань, продуку-
вання та впровадження в практику проектних 
технологій висвітлено в працях таких науковців 
та педагогів, як П. Архангельський, Л. Ващенко, 
О. Зосименко, Г. Ісаєва, С. Москвін, Л. Перевер-
зєв, О. Пєхота, Є. Полат, О. Пометун, С. Сисоєва, 
С. Стефансон, А. Хуторський та інші. 

Сьогодні проекти широко застосовують 
в навчально-виховному процесі як середньої, так 
і вищої школи під час вивчення будь-якого пред-
мета чи курсу. Тому останнім часом з’явилася 
низка публікацій щодо специфіки використання 
методу проектів із географії [2], іноземної мови 
[1], української мови та літератури [5], зарубіж-
ної літератури [8] тощо.

Мета статті – дослідити теоретичні основи 
та окреслити методику застосування проектних 
технологій на заняттях із літературознавчих 
дисциплін у ВНЗ. Основну увагу плануємо зосе-
редити на одному з перспективних методів про-
ектних технологій – лепбуці.

Виклад основного матеріалу. Більшість нау-
ковців поділяє думку про те, що метод проектів – 
це педагогічна технологія, «яка відображає реалі-
зацію особистісно орієнтованого підходу в освіті … 
і сприяє формуванню уміння адаптуватися до 
швидкозмінних умов життя людини постіндустрі-
ального суспільства» [9, с. 26]. На думку Є. Полат, 
метод проектів – це «спосіб досягнення дидактич-
ної мети через детальну розробку проблеми (тех-
нологію), що має завершитися досить реальним, 
практичним результатом» [7, с. 41].

Навчальне проектування на заняття з літера-
тури у виші орієнтоване насамперед на самостій-
ну діяльність студентів (індивідуальну, парну, 
групову) протягом певного відрізка часу. Техно-
логія передбачає розв’язання якої-небудь про-
блеми з використанням різних методів та засо-
бів навчання, інтегрування знань, умінь з різних 
галузей науки, техніки, творчості. Ефективність 
застосування проектної технології залежить від 
багатьох чинників: опанування студентами тек-
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стів літературних творів, загального рівня під-
готовки студентів, їхнього вміння самостійно 
конструювати свої знання та критично мислити, 
орієнтуватися в інформаційному просторі тощо, 
а також від майстерності викладача чітко ста-
вити завдання, запитання, формулювати мету, 
давати інструкції щодо виконання проекту. 

Отже, проектна технологія на заняттях із лі-
тературознавчих дисциплін у виші стимулює до-
слідницький та пізнавальний інтерес студентів 
до певних проблем; розвиває вміння самостійно 
знаходити інформацію, аналізувати та узагаль-
нювати її, детально опрацьовувати літератур-
ний текст; уміння презентувати інформацію як 
оформлений результат діяльності, уміння кри-
тично мислити, висловлювати та обґрунтовува-
ти власну думку; уміння перейти від теорії до 
практики, поєднуючи академічні знання з праг-
матичними, дотримуючись відповідного балансу 
на кожному етапі навчання; розвиває здатність 
працювати як індивідуально, так і колективно. 

На основі аналізу педагогічних джерел ви-
окремлюємо за різними класифікаційними озна-
ками такі типи проектів: 

1. За домінантною діяльністю в проекті (до-
слідницький, пошуковий, творчий, рольовий, 
прикладний, інформаційний, ігровий, ознайом-
чо-орієнтований).

2. За предметно-змістовою галуззю знань (мо-
нопроект у межах однієї галузі і міжпредмет-
ний проект).

3. За характером координації проекту (безпо-
середній (жорсткий, гнучкий), опосередкований 
(неявний, що імітує учасника проекту).

4. За характером контактів (серед учасників 
однієї групи, факультету, міста, реґіону, краї-
ни, різних країн світу).

5. За кількістю учасників (індивідуальний, 
парний, груповий).

6. За тривалістю виконання проекту (корот-
костроковий, середньої тривалості, довготри-
валий) [7, с. 43].

7. За ступенем складності (простий (рішен-
ня нескладної задачі), складний чи комплексний 
(охоплює два й більше субпроекти чи передбачає 
різні типи й форми творчої діяльності) [4, с. 108].

8. За характером партнерських взаємодій між 
учасниками проектування (кооперативний, зма-
гальний, конкурсний).

9. За взаємозалежністю з іншими проектами 
(відокремлений, наскрізний, спіралеподібний, 
аналогічний).

10. За рівнем самостійності виконання (вико-
нується разом із викладачем; разом з іншими 
студентами разом із викладачем; разом з ін-
шими студентами без керівництва викладача; 
переважно самостійно).

11. За часом виконання (у навчальний час (по-
точний, підсумковий); у позанавчальний час; 
частково в навчальний і позанавчальний час) 
тощо.

Часто в педагогічній практиці використову-
ють мішані проекти (наприклад, дослідницькі + 
творчі чи дослідницькі + ігрові тощо).

На заняттях із літературознавчих дисциплін 
переважно використовуємо дослідницько-пошуко-
ві, творчі, ознайомлювально-інформаційні та ігрові 
проекти, участь у яких допомагає студентам кра-

ще зрозуміти особливості літературної епохи, осяг-
нути художній твір, усвідомити індивідуальний 
стиль письменника, висловити особисте ставлення 
до того чи того літературного явища, реалізувати 
свої творчі та інтелектуальні здібності.

Наприклад, студентам ІV курсу філологічно-
го факультету після вивчення низки художніх 
текстів про чорнобильську трагедію було запро-
поновано підготувати проектну випускову робо-
ту за темою «Чорнобиль у призмі сьогодення». 
Проект короткостроковий, комплексний, був ви-
конаний переважно самостійно. Студенти працю-
вали у творчих групах. Кожна група отримала 
завдання відповідно до власних уподобань та зді-
бностей (перша група створювала буктрейлер, 
друга група виготовляла буклет, третя група 
готувала відеоролик-інтерв’ю з літературними 
героями книги Світлани Алексієвич «Чорно-
бильська молитва», які були учасниками подій 
на Чорнобильській АЕС, четверта група писала 
сценарій заходу, п’ята група відповідала за тех-
нічне забезпечення). На останньому практичному 
занятті відбулася презентація проектних робіт 
перед незалежною аудиторією, яка не брала без-
посередньої участі в проекті. Це відповідальний 
етап, бо постає необхідність оцінювання проекту 
учасниками та спостерігачами. 

Під час підведення підсумків важливо належ-
но акцентувати не лише на успіхах, а й недоліках 
проведеного дослідження. Є. Полат запропонував 
критерії зовнішньої оцінки проекту: «значення 
й актуальність запропонованих проблем, відпо-
відність темі; коректність використаних методів 
дослідження й методів опрацювання отриманих 
результатів; активність кожного учасника від-
повідно до його індивідуальних можливостей; 
колективний характер прийнятих рішень (якщо 
проект груповий); характер узагальнення та вза-
ємодопомоги, взаємодоповнення учасників про-
екту; необхідна й достатня глибина проникнення 
в проблему; залучення знань з інших галузей 
науки; доказовість прийнятих рішень, уміння 
аргументувати свої висновки; естетика оформ-
лення результатів зробленого проекту; уміння 
відповідати на питання опонентів, лаконічність 
й аргументованість відповідей кожного члена 
групи» [7, с. 46]. Потрібно заохочувати студентів 
до продовження участі в проектах різного типу, 
а також до вдосконалення особистісних характе-
ристик та елементів роботи в команді. 

Одним із перспективних різновидів методу 
проектів є лепбук. Термін «лепбук» (з англійсько-
го «lapbook» – книга на колінах) уперше викорис-
тала у своїй домашній школі мати та письмен-
ниця з Вірджинії Теммі Дабі. Вона узагальнила 
досвід використання різноманітних міні-книг, 
автором створення яких була Діна Зайк ще у ві-
сімдесятих роках минулого століття. Саме Діна 
Зайк запропонувала використовувати так звані 
foldables – складені аркуші паперу, для легко-
го та ненав’язливого запам’ятовування інфор-
мації дітьми. Авторка детально описала у своїй 
книзі різні способи їх створення. Використання 
таких складених різними способами аркушів па-
перу, або, як ми їх зараз називаємо, «міні-кни-
ги», давало змогу дітям, працюючи над їх виго-
товленням, швидко та надовго запам’ятовувати 
потрібну інформацію. Цю техніку широко засто-
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совували в домашніх школах усього світу. Там-
мі Даббі також запропонувала вкласти ці міні-
книжки в одну оригінально оформлену папку. 
Таку свою назву саморобна книга набула тому, 
що всю роботу відбито в «книзі», яку можна роз-
ташувати на колінах у дитини. Звичайно, аме-
риканці не були першовідкривачами, адже такі 
книжки чи книжки-іграшки були завжди, проте 
завдяки американським домашнім школам, леп-
бук виділився в окремий жанр. Лепбук при тако-
му навчанні є фінальним етапом вивчення певної 
теми. Тобто учень, вивчивши тему, оформлює 
отримані знання у вигляді лепбука, куди вміщує 
все, про що він дізнався [6, с. 7].

Під наш менталітет адаптувала лепбук Те-
тяна Піроженко. Вона розробила цю технологію 
для занять зі своєю дитиною й запропонувала 
використовувати її в дослідній роботі з дітьми.

Отже, «лепбук – це книга чи папка будь-якої 
форми та з будь-якої теми, із вкладеними в неї 
оформленими в оригінальний спосіб різноманіт-
ними міні-книжками, віконечками, малюнками, 
іграми. Як і інші цікаві інновації, він був під-
хоплений матусями, вихователями, учителями 
всього світу та досить вдало ними використову-
ється під час навчання у звичайних та домашніх 
школах» [6, с. 7].

Лепбук належить до змішаного типу проек-
тів: він забезпечує дослідницьку, пізнавальну, 
творчу та ігрову активність студентів. Лепбук 
інформативний, багатофункціональний, сприяє 
розвитку уяви, творчості, естетичних смаків, має 
дидактичні властивості, залучає студентів до сві-
ту мистецтва. Може бути як індивідуальною, так 
і груповою роботою. 

Життєвий простір сучасної людини тісно 
пов’язаний з новітніми засобами інформації. При 
підготовці до занять студенти переважно ко-
ристуються не фондами університетської біблі-
отеки, а комп’ютерами, інтернет-ресурсами для 
бездумного копіювання готових рефератів, допо-
відей, повідомлень. Проте, трапляється й так, що 
не завжди є змога використати на заняттях візу-
альні засоби. На допомогу приходить лепбук, що 
не лише увиразнює форми роботи, а й допомагає 
студентам навчитися ставити перед собою кон-
кретну мету й завдання, знаходити способи їх 
виконання, сприяє розвитку вмінь досліджувати, 
узагальнювати та систематизувати інформацію, 
розвитку самостійності суджень; привчає працю-
вати в колективі, приймати правильні рішення; 
допомагає закріпити вивчений матеріал. Надалі 
використання тематичної папки дає змогу швид-
ко відновити в пам’яті вивчені теми. «Єдиний «не-
долік»: для виготовлення лепбука потрібен час, 
фантазія, зусилля та відсутність ліні» [6, с. 10].

Виокремлюють такі види лепбуків: навчальні, 
ігрові, привітальні, до свята (Новий рік, День 
матері, Великдень, День Конституції), автобіо-
графічні (день народження, похід в кіно, відпо-
чинок) [6, с. 10]. У роботі зі студентами традицій-
но використовуємо навчальні та ігрові лепбуки. 

Для створення тематичної папки потрібні 
такі матеріали, як цупкий папір, картон для 
основи, кольоровий папір, ножиці, клей, кольо-
рові олівці, фарби, фломастери, маркери, ручки, 
скотч. Але найголовнішою для створення лепбу-
ка є фантазія.

Робота з лепбуком передбачає декілька ета-
пів. Пропонуємо алгоритм такої роботи:

Крок 1. Постановка проблеми. Формулюван-
ня теми.

Тему для папки можна вибрати будь-яку, як 
і її складність. Вона може бути узагальненням 
вивченої теми, чи зовсім новою, глибоко дослі-
дженою чи такою, що потребує глибшого ви-
вчення. Наприклад, у процесі опанування теми 
«Зарубіжні письменники й Донеччина» (спец-
курс «Українські мотиви у творчості зарубіжних 
письменників») пропонуємо студентам підготува-
ти лепбук за темою «Образ Святих гір у творчос-
ті російських письменників».

Крок 2. Складання плану.
Тему розбиваємо на підтеми, дрібніші частини 

інформації. Адже лепбук – це не просто книжка 
з картинками. Це навчальний посібник. Тому по-
трібно продумати план того, про що йтиметься 
в цій папці, щоб повністю розкрити тему. Кіль-
кість частин залежить від самої теми, індивіду-
альних особливостей учасників групи. Цілком 
можливо, що на початок роботи над лепбуком 
у студентів можуть виникнути питання, які буде 
доцільно вивчити досконаліше, що приведе до 
створення нових підтем.

Орієнтовний план лепбука за темою «Образ 
Святих гір у творчості російських письменників» 
може бути таким:

1. Святогірськ як одне із семи чудес України.
2. Історія Святогірська.
3. А. Чехов і донецький край.
4. Особистості та історичні місця Святогір’я 

в нарисі В. Немировича-Данченка «Святі Гори».
5. Образ Святогір’я у творах С. Сергєєва-Цен-

ського.
6. І. Бунін про Донбас. 
7. Донеччина в поезії Ф. Тютчева та М. Цвєтаєвої.
Крок 3. Створення макета.
Основа для лепбука може бути у вигля-

ді стандартної книжечки з двома розворотами, 
картонної папки формату А3 або А4 з кількома 
розворотами, книжки-гармошки, фігурної пап-
ки. Форма основи лепбука залежить від обраної 
теми та творчості педагога. На основі розташову-
ють різноманітні міні-книжки, кишені тощо.

Крок 4. Наповнення лепбука.
До кожної підтеми добираємо той тип міні-

книги, який найкраще підходить для викладу 
інформації.

У своїй роботі практикуємо такі види міні-книг: 
багатошарова міні-книга, книга-вкладка, кни-
га-гармошка, книга-віяло, книга-мушля, книга 
з пелюсток, книга-конверт, книга з розчиненими 
дверцятами, книга-сірникова коробка, книга-ко-
ло, книга-колесо, конверти для інформації.

Крок 5. Збір інформації та матеріалу.
Інформативним матеріалом для лепбука за 

темою «Образ Святих гір у творчості росій-
ських письменників» може бути художні тек-
сти зарубіжного письменства про Святогірськ чи 
Слов’янськ, інтерактивні вправи, фотоінформація, 
музейні матеріали, мапа «Світові письменники 
й Донбас» із зазначенням усіх міст і сіл, які відві-
дали, у яких народилися чи проживали зарубіжні 
митці (на полях можна подати портрети письмен-
ників і короткі пояснення зв’язку кожного з них із 
краєм), музичні записи, відеозаписи тощо.
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Крім міні-книг є багато речей, які можна 

вкласти в кишеньки лепбука. Це можуть бути: 
пазли куплені або власноруч розрізані кольоро-
ві картинки; дидактичні ігри; логічні ігри, лабі-
ринти, кросворди; ігри на уважність; малюнки, 
картини, розмальовки, штриховки; мапа, схеми, 
таблиці тощо; реальні предмети (листівки, шма-
точки тканини, листя тощо).

Висновки. Отже, метод проектів – педагогіч-
на технологія, зорієнтована не так на інтеграцію 
фактичних знань, як на їхнє застосування й на-

буття нових знань переважно через самоосві-
ту. Навчальне проектування дає змогу педагогу 
створити такі умови під час освітнього процесу, 
за яких його результатом є індивідуальний до-
свід проектної діяльності студента. Як педагогіч-
на технологія метод проектів є сукупністю послі-
довно-пошукових, проблемних методів, творчих 
за своєю суттю. Працюючи на проектами студен-
ти мають змогу впродовж усього періоду навчан-
ня розвивати самостійність, навчатися і спеці-
альності, і вмінню поводитися в колективі.
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НА ЗАНЯТИЯХ С ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ

Аннотация
В статье обоснованно вопрос актуальности использования проектных технологий в условиях модер-
низации образования. Раскрыта суть метода проектов, виды, пути и алгоритм внедрения на занятиях 
с литературоведческих дисциплин в вузе. Теоретические положения проиллюстрированы примерами 
из собственного педагогического опыта. Основное внимание сосредоточено на особенностях применения 
лепбука как одного из методов проектных технологий. Рассмотрено теорию и раскрыто этапы изготов-
ления лепбука будущими учителями-словесниками.
Ключевые слова: проектная технология, метод проектов, классификация проектов, интерактивные 
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Summary
The author explains the issue of the relevance of the use of project technology in the context of modernization 
of education. The essence of the project method, types, ways and algorithm of introduction during the 
lectures on the literary disciplinary in university are revealed. Theoretical positions are illustrated with 
the examples from author’s own pedagogical experience. The main attention is focused on the features 
of using lapbook as one of the methods of project technology. The theory is considered and the stages of 
development of lapbook by the future teachers of the literature are revealed.
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