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Вих. № 02-11/2020 

Від «02» листопада 2020 р. 

Керівникам  
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

 
Щодо інноваційного освітнього проекту  

 
 

Одним з напрямків діяльності Видавництва розвиваючої, фахової та бізнес-літератури 
«КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР» є розвиток українського суспільства шляхом популяризації новітніх методів 
пізнання та навчання. 

На сьогодні ми реалізуємо проект «Квест Бук» (Quest Book), який полягає в адаптації творів 
класичної української літератури до сучасних умов та звичок сприйняття підлітками текстової 
інформації.  

На разі в рамках проекту розроблено чатбот-книгу на основі поеми «ЕНЕЇДА» Івана 
Котляревського. Цей твір передбачено навчальною програмою середніх загальноосвітніх шкіл для 9 
класу.  

На разі стоїть питання в доопрацюванні книги у напрямку: 
а) максимальної технічної функціональності; 
б) найбільш зручного способу подання текстової інформації; 
в) наповнення навчально-методичним матеріалом, зокрема:  
- інформація про автора,  
- історія видання твору,  
- жанрові особливості,  
- проблематика та ідея твору,  
- теорія літератури,  
- питання для самоконтролю,  
- практичні завдання тощо). 
 

Тому просимо вашого сприяння в такому: 
1. Поширити серед учнів 9 класів чатбот-книгу на основі поеми «ЕНЕЇДА» як альтернативне 

джерело твору для прочитання в рамках програми української літератури. 
2. Запропонувати кандидатури найбільш здібних учнів та бажаючих викладачів для створення 

фокус-групи з метою доопрацювання та вдосконалення книги, а також за їх бажанням надати 
контакти для зв’язку. 

3. Порекомендувати колегам до впровадження у їхніх закладах цього інноваційного методу 
опрацювання навчального матеріалу. 

 
Інструкція з використання чатбот-книги на основі поеми «ЕНЕЇДА» наводиться у додатку до 

цього Листа. 
 

З повагою,        
Роман Кузюк 
тел. +38 (050) 9021222 
mail: ultimate.book@meta.ua 
сайт: https://www.beneficiary.com.ua 
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ДОДАТОК  

Чатбот-книга на основі поеми «ЕНЕЇДА» 

Інструкція з використання 

Месенджер: Telegram 

Пошук (посилання, лінк): @Eneida38_Bot або https://t.me/Eneida38_Bot 

1. Для запуску бота: натиснути кнопку Start або Почати або Начать (в залежності від 

мови інтерфейсу вашого пристрою). 
 

2. Вітальне 
повідомлення 
бота «ЕНЕЇДА». 
Натискаємо 
кнопку «ЗМІСТ» 

 

3. ЗМІСТ із шести 
частин.  
Натискаємо 
кнопку «ЧАСТИНА 
ПЕРША»  

 

    

4. Повідомлення 
бота: ЧАСТИНА 
ПЕРША, поділена 
для зручності на 
блоки з окремих 
віршів (з 1 по 66). 
Натискаємо 
кнопку «ВІРШ 1-8» 

 

5. Перший вірш із 
10 рядків та 
ілюстрація. 
Натискаємо 
кнопку «ДАЛІ - 2» 

 
    

6. Закінчення 
першого блоку 
віршів (1-8) – 8-й 
вірш із 
ілюстрацією. 
В кінці кожного 
блоку є 
можливість 
повернутись до 
ЗМІСТУ. 
Натискаємо 
кнопку «ДАЛІ - 9». 

 

7. Вірш №9 
другого блоку 
віршів (9-14). 
І далі 
продовжуємо 
читання. 
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