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ВСТУП 

Сьогодні розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає 

можливість модернізувати навчальний процес в загальноосвітній школі, 

використовуючи різноманітні тренди сучасної освіти. Нові методики 

викладання мають ураховувати сучасні вимоги до застосування 

інформаційних технологій 2. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) у викладанні дозволяє інтенсифікувати освітній процес, 

прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й 

освіти 2, 4. Використання ІКТ в навчальному процесі дає можливість 

вчителю доступно пояснити теоретичний матеріал, підвищити інтерес учнів 

до навчання, краще утримати їх увагу. Сучасними трендами ІКТ в освіті є 

віртуальна реальність (ВР, VR) та доповнена реальність (AR) в поєднанні з 

мобільним навчанням. 

Використання даної технології є особливо ефективним у поєднанні з 

лепбуком, оскільки сприяє розвитку творчості, уяви, може 

використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі за участю 

дорослого як партнера), має дидактичні властивості. 

Лэпбук – новітній спосіб організації навчальної діяльності з 

дошкільниками і молодшими школярами. Це гра, творчість, пізнання і 

дослідження нового, повторення і закріплення вивченого, систематизація 

знань і просто цікавий вид колективної  діяльності  вчителя, батьків і дитини. 

При цьому лепбук – це не просто витвір. Це заключний етап самостійної 

дослідницької роботи, яку дитина виконувала у ході вивчення даної теми. 

Щоб заповнити цю папку, дитині потрібно виконати певні завдання, 

провести спостереження, вивчити представлений матеріал [1]. Створення 

лепбука допоможе закріпити і систематизувати  вивчений матеріал, а 

розглядання папки в подальшому дозволить швидко освіжити в пам’яті 

пройдені теми. Він допомагає дитині та вчителю по своєму спільному 

бажанню організувати інформацію з вивченої теми і краще зрозуміти та 

запам’ятати матеріал. Це гарний спосіб для повторення пройденого [7]. 



Мета роботи.  Створення лепбуку з технологією доповненої реальності 

«Таємниці води», що відповідає навчальній програмі 7-го класу, предмет  

«ХІМІЯ» який в парі із мобільним додатком LiCo.STEM дозволить учню 

легко та цікаво освоїти нові знання, та допоможе вчителю спланувати 

цікавий STEAM урок . 

Актуальність проекту.  Вода – найцінніша речовина. Останнім часом 

«проблема води» стає однією з найважливіших у колі болючих екологічних 

проблем. З кожним днем зростає потреба людства у воді, а основне джерело 

її надходження — річки, які, на жаль, міліють, пересихають, забруднюються. 

Життя річкам України дають джерела, кількість яких на сьогоднішній день 

поменшала, особливо в останні посушливі літа. Також варто зазначити, що 

якість води у джерелах та річках – погіршала. Причиною цього є промислові 

викиди, забруднення навколишнього середовища, та планети в цілому. Для 

того щоб краще зрозуміти роль води в нашому житті, вивчити її різноманіття 

та властивості, розвинути екологічну грамотність у школярів і навчити 

бережливо ставитись до найбільшого «скарбу» Землі  ми створюємо лепбук 

«Таємниці води», щоб в подальшому демонструвати його друзям-одноліткам 

і в такий спосіб поширювати знання про важливість цієї речовини та 

водночас розвивати та пропагувати екологічне мислення у своєму оточенні. 

Стислий опис: Учні отримують завдання створити спільними зусиллями 

створити лепбук «Таємниці води». Вчитель зазначує пункти які повинен 

містити лепбук, а учні діляться на групи які будуть шукати аналізувати 

інформацію по певному з пунктів. 

Пункти: 1.Цікаві факти; 2.Образ в мистецтві (книги, загадки, прислів’я, 

фільми); 3.Будова молекули води, її агрегатні стани та їх особливості; 4.Вода 

у природі, її види; 5.Вміст води в живих організмах, водний баланс, причини 

та наслідки його порушення; 6.Методи очистки води. 

Після підбору, аналізу та презентації групами дослідженого ними питання 

провести аналіз води із школи чи колодязю поблизу (запах, мутність, рН, 

твердість та вміст хлору), провести необхідні розрахунки та зробити 



висновки. Відвідати очисні споруди міста. Після цього учасники проекту 

здійснюють верстку лепбуку, роблять дизайнерські правки та здійснюють 

розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього лепбуку. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКУ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ У ШКОЛІ 

Сьогодні система освіти зазнає суттєвих змін 8. Важливим аспектом 

освіти є формування у дитини вміння «вчитися самому». Сучасній дитині 

необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, 

проявляти розумову активність 8. Зміст і методи навчання у школі 

спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння 

порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за 

певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли 

дитина сама діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому 

пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання 8.  

У зв'язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових 

нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному 

приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих 

здібностей, формування у учнів інтересу до творчої діяльності. Одним з 

перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук 

8.  

Лепбук (англ. «lapbook» – книга на колінах) – це книга або папка будь-

якої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у 

оригінальний спосіб різноманітними мінікнижками, віконечками, 

малюнками, іграми 8. Лепбук відповідає всім вимогам до предметно-

розвиваючого середовища. Він інформативний, багатофункціональний, 

сприяє розвитку творчості, уяви, може використовуватись одночасно групою 

дітей (в тому числі за участю дорослого як партнера), має дидактичні 

властивості. Крім того є засобом художньо-естетичного розвитку дитини, 



залучає її до світу мистецтва. Процес створення лепбука дозволяє дитині 

бути учасником всього процесу, на будь якому з його етапів 8. 

У наш час перед педагогом постає проблема – навчити дитину ставити 

перед собою цілі і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне 

знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед 

величезної кількості джерел інформації 8. Всім нам відомо, що краще 

запам'ятовується те, що цікаво, емоційно забарвлене. Саме для того, щоб 

вивчене залишилось в пам'яті дитини, щоб вона могла навчитися 

користуватися тими знаннями, які отримала на заняттях, щоб вона захотіла 

самостійно розширити свої знання з даного питання доцільно 

використовувати лепбук 8.  

У поєднанні з технологією доповненої реальності лепбук дає 

можливість покращити усвідомлення теоретичного матеріалу, деталізувати 

та ілюструвати його, що сприятиме підвищенню пізнавальної діяльності та 

розвитку творчого мислення. Метою використання таких технологій є 

побудова навчальної діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, 

орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини; розвиток допитливості, 

пізнавальної мотивації та навчальної активності; розвиток уяви, творчої 

ініціативи, у тому числі мовленнєвої; можливість вибору дітьми матеріалів, 

видів роботи, учасників спільної діяльності; створення умов для участі 

батьків у спільній навчальній діяльності. 

Переваги використання 8: 

1. Допомагає за власним бажанням організувати отриману інформацію з 

вивченої теми. 

2. Сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню матеріалу. 

3. Зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого. 

4. Учень вчиться самостійно аналізувати та робити висновки. 

5. Лепбук можна створити на будь-яку тему. 



6. Створення лепбука є одним з видів спільної діяльності дорослого і 

дітей. Він може бути ще й формою презентації підсумків проекту або 

тематичного тижня. 

7. Дитина вчиться самостійно обирати та впорядковувати інформацію, 

яку вона додасть у лепбук. 

8. Дитина більш зацікавлена у навчанні, коли воно «оживає», до нього 

можна торкнутись. 

9. Виготовляти лепбук можна індивідуально або групою, обираючи 

посильні завдання для кожної дитини. 

10. Лепбук може бути змістовним елементом розвивального середовища 

групи. 

Єдиний «недолік»: для виготовлення лепбука потрібен час, фантазія, 

зусилля та відсутність ліні 8. 

 

ОПИС РОЗРОБКИ 

 Дана розробка присвячена вивченню учнями теми «Вода» у 

сьомому класі на уроках «хімія».  

Для ефективного вивчення даної теми доцільно запропонувати учням 

виконати колективний проект на тему «ТАЄМНИЦІ ВОДИ» із 

використанням лепбуку з доповненою реальністю.  

Даний проект дозолить об’єднати і  узагальненні раніше одержані 

знання при вивченні природознавства. Також виконання учнями завдань 

даного проекту дозволить їм цілісно сприйняти вивчений матеріал та  

усвідомити неподільність знань на окремі предмети шкільної освіти.  

Складові STEM-проекту, зміст діяльності учнів 

S 

(науки) 

Хімія (вивчають властивості та будову молекули води, 

ознайомлюються із методом її очистки, проводять аналіз води), 

Фізика/Природознавство - (вивчають агрегатні стани води та їх 

особливості), Математика (виконують розрахунки вартості 



матеріалів), Біологія (вивчають вміст води в живих організмах, 

водний баланс, причини та наслідки його порушення),  Георгафія 

(Вода у природі, водні ресурси України та світу) 

T 

(технології) 

Інформатика – шукають інформацію в мережі Інтернет. Підбирають 

зображення для оформлення лепбуку. За допомогою графічного 

редактора створюють лепбук. 

R 

(читання 

+письмо) 

Українська література, Зарубіжна література, Українська мова – 

підбирають книги, загадки, прислів’я, в яких описано чи згадано 

воду в будь якому із її агрегатних станів. Підписують картинки та 

заповнюють таблиці. 

E 

(інжиніринг) 

Трудове навчання - визначають необхідні матеріали та конструюють 

лепбук, вирізають всі необхідні складові та вклеюють їх в друковану 

основу. 

A 

(мистецтво) 

Мистецтво – розробляють ескізи майбутнього лепбуку, Підбирають 

зображення для оформлення лепбуку. Оформлюють готовий лепбук. 

M 

(математика) 

Досліджують ринок поліграфічних послуг, здійснюють розрахунки 

вартості витратних матеріалів та послуг поліграфії для майбутнього 

лепбуку, виконують креслення та розраховують розміри графічних 

складових, що повинні будуть вклеїтись у лепбук. 

 

Макет розробленого за даною тематикою лепбука приведено розділі 3 

У лепбуку приведено інформацію про: 

 будову молекули води;  

 її агрегатні стани; 

 кількість води в організмі; 

 знаходження води у природі; 

 таємниці води; 

 цікаві факти про воду. 



Для більш глибокого розуміння теми "Вода" пропоную застосовувати 

леппбук «Таємниці води» із безкоштовним мобільним додаток LiCo.STEM, 

який можна завантажити з загальнодоступного ресурсу Google Play Market.  

Додаток у парі  із лепбуком дає можливість побачити майже справжні 

молекули води, льоду, пари просто у себе на столі.  Такий спосіб сприймання 

інформації краще засвоюється і дозволяє більш детально зрозуміти структуру 

молекули води у різних агрегатних станах. 

Для формування практичних навичок під час вивчення даної теми 

учням пропонується виконати такі експерименти: дослідження поверхневого 

натягу, капілярного ефекту та методів очистки води. 

Досліди візуалізуються на телефоні чи планшеті за допомогою 

мобільного додатку (на платформі Android) для візуалізації хімічної будови 

води та відтворення відеоматеріалів лабораторних дослідів, які можна 

використати вчителю та учням для ефективної підготовки до вивчення тем 

природничого циклу та проведення лабораторних дослідів в початковій 

школі. У розробленому лепбуку об’єкти, відтворювані за технологією AR 

мають відповідну помітку , про що є вказівка на звороті лепбука. 

При наведенні мобільного пристрою з встановленою програмою на 

малюнок з спеціальним позначенням "AR" Ви зможете побачити вигляд 

молекули води у різних агрегатних станах (пара, рідина, лід), а також 

відтворити відео цікавих дослідів з водою. Відео створені з чітким 

поясненням всіх дій. 

Додаток LiCo.STEM  допоможе розвинути практичні навички у 

виконані таких експериментів: дослідження поверхневого натягу, 

капілярного ефекту та методів очистки води за допомогою логічних та 

послідовних відео інструкцій. 

У разі наведення на зображення (рис. 1-2) мобільного телефону чи 

планшету із завантаженим мобільним додатком, рисунок «оживає». 

 

 



 

На рис. 3-4 приведено приклади розроблених «маркерів» до 

рекомендованих лабораторних дослідів теми «Вода», розміщених на лепбуку. 
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