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Повна назва проекту  

«Впровадження конструктивно-будівельної гри LEGO DUPLO в дитячих навчальних 
закладах мікрорайону ДВРЗ» 
 
Тривалість та вартість проекту  
Тривалість проекту становить 3 місяці з липня по вересень 2018 року. 
Загальна вартість 100 000 гривень 
 
С т и с л и й  о п и с  п р о е к т у   

   Реалізація проекту передбачає впровадження інноваційних для закладів дошкільної освіти мікрорайону ДВРЗ 
освітніх технологій, зокрема забезпечення матеріально-технічної бази садочків різноманітними наборами (по 15 
шт.) конструктивно-будівельної гри LEGO DUPLO в закладах дошкільної освіти №62 «Зернятко», 700, 701, 702 
та 703, що надасть педагогічному складу значні можливості для розвитку в дітях таких вмінь, як, 
виокремлювати частини будівлі, співвідносити за розміром, добирати матеріали, дотримуватись послідовності 
будівництва, обговорювати його з іншими учасниками гри, спонукати дітей до прояву творчості, ініціативності, 
винахідливості в процесі будівництва. 
   Реалізація  проекту надасть можливість цільовій аудиторії, а це понад  830 дітей в 36 групах віком від 2 до 7 
років, стимулювати загальний мовленнєвий розвиток і розумові здібності, конструктивне і образне мислення, 
сприяти розвитку дрібної моторики рук.  Різносюжетні кольорові елементи LEGO DUPLO, значно розширять 
діапазон впливу на мозок дитини, розширять уявлення дітей про навколишній світ, архітектуру, транспорт та 
ін.. Відповідна гра фундаментально допоможе в процесі якісного раннього і когнітивного розвитку дітей. 
   Важливо зазначити, що у  вищезгаданих садочках також навчаються діти з сімей, вимушених переселитися з 
Луганської та Донецької областей України у Київ в результаті бойових дій, яким гра також допоможе 
справитись з великим стресом.  
   В рамках проекту планується організувати навчання педагогічного складу садочків-учасників проекту з 
методики організації навчального процесу через конструктивно-будівельну гру LEGO DUPLO та поширити 
позитивний досвід партнера проекту ДНЗ 568 – переможця багатьох міських конкурсів з конструювання, 
організованих Благодійним Фондом LEGO Foundation. В рамках проведення першого навчального семінару, 
кожному садочку-учаснику проекту, буде передано закуплені через систему публічних закупівель ProZorro по 
15 наборів конструкторів  LEGO DUPLO. 
   Враховуючи аналіз проблеми, в базовому компонентні садочків № 62, 700, 701, 702 та 703 відсутній ігровий 
інвентар (конструктор LEGO), що рекомендований розділом «Соціальний світ» освітньої програми розвитку 
дітей від 2 до 7 років «Дитина». 
    Проект підготовлений за відповідним рішенням комітету від 29.05.2018р., як реакція на колективні звернення 
батьківської громади і керівництва ЗДО № 62 «Зернятко», 700, 701, 702 та 703 (листи додаються). 
   Адміністрація садочків письмово гарантує взяття наборів конструкторів на баланс закладів (відповідні листи 
додаються). 
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2.  З М І С Т  П Р О Е К Т У  ( П Р О Г Р А М И )  

 

1. Заява ст.2 

2. Зміст проекту (програми) ст. 3 

3. Проект (програма) ст. 4-25 

3.1. Анотація проекту (програми) ст. 4-5 

3.2 Докладний опис проекту (програми) ст.6-7 

3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму) ст. 8 

3.2.2. Мета та завдання проекту (програми) ст. 9-10 

3.2.3. План-графік реалізації заходів проекту (програми) ст. 11 

4. Бюджет проекту (програми) ст. 12 

5. Додатки ст. 13-25 

5.1. Додаток 1. Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми)  ст. 13 

5.2. Додаток 2. Інформація про партнерські організації ст. 14 

5.3. Додаток 3. Резюме виконавців проекту (програми) ст. 15-16 

5.4. Додаток 4. Звернення адміністрації та батьківської громади закладів дошкільної освіти № 62 
«Зернятко», 700, 701, 702 та 703  ст. 17-21 

5.5. Додаток 5. Лист адміністрації закладу дошкільної освіти № 568 щодо участі в проекті  ст. 22 

5.6. Додаток 6. Рішення комітету № 22 від 29.05.2018р. ст. 23 

5.7. Додатки 7-8.  Інші додатки ст. 24-25 
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3.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) 

Назва проекту –  «Впровадження конструктивно - будівельної гри LEGO 

DUPLO в дитячих навчальних закладах мікрорайону ДВРЗ». 

Актуальність проекту: 

 Актуальність проекту зумовлена в першу чергу не відповідністю 

матеріально-технічної бази дитячих навчальних закладів мікрорайону ДВРЗ, 

а саме відсутністю ігрового інвентарю (конструктора LEGO), що 

рекомендований розділом «Соціальний світ»  освітньої програми розвитку 

дітей від 2 до 7 років «Дитина». 

 вирішення проблеми забезпечення закладів дошкільної освіти № 62 

«Зернятко», 700, 701, 702 та 703 якісно-новими інноваційними 

ігровими наборами LEGO DUPLO, розрахованими на дітей віком від 2 

років; 

 сприяння розвитку дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому 

загальне мовленнєвий розвиток і розумові здібності дітей дошкільного 

віку.  

 навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі; 

 отримання математичних знань про рахунок, форму, пропорції, 

симетрії; 

 розширення дитячих уявлень про навколишній світ, архітектуру, 

транспорт; 

 розвиток уваги, здатності зосередитися, пам'яті, мислення; 

 навчання уяві, творчому мисленню; 

 оволодіння умінням подумки розділити предмет на складові частини і 

зібрати з частин ціле; 

 створення умов для повноцінного розвитку дітей, завдяки 

впровадженню інноваційних технологій в закладах;   

 створення можливостей для вивчення різних форм та кольорів на базі 

ігрових компонентів конструкторів;  

 створення умов для конструктивної діяльності дітей; 
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 збільшення позитивних емоцій дітей; 

 створення умов для подальшої участі у Конкурсах з конструювання та 

моделювання для дошкільнят. 

 

Перелік заходів проекту: 

- узгодження намірів проекту та проведення попередніх консультацій з 

відповідними підрозділами Управлінням освіти Дніпровської районної 

державної адміністрації; 

- розробка кошторисної документації, пошук партнерів, протоколи 

намірів; 

- забезпечення  поетапного виконання робіт; 

- підготовка та проведення інформаційної кампанії серед мешканців — 

оголошення, ЗМІ, інтернет ресурс. 
 

Очікувані результати  - покращення рівня якісного раннього і 

когнітивного розвитку дітей, з використанням сучасних ігрових технологій, 

покращення соціальної активності дітей між собою в процесі гри, сприяння 

розвитку фантазії при конструюванні та ігрових конструктивних елементів 

різних форм та яскравої кольорової гамми, покращення розумового розвитку 

дітей, координації руху та інтелектуального розвитку дошкільнят.  

Створення на базі садочків ДВРЗ конструктивно - будівельних гуртків. 

Участь садочків в програмах Благодійного фонду LEGO Foundation. 

Привернення уваги до проекту громадськості та поліпшення лояльності до 

ОСНів. 

Цільові групи: 

- діти віком від 2-7 років (орієнтовна кількість 830 дітей); 
 

Обсяг коштів – для реалізації проекту необхідно залучити 100  тис. 

гривень бюджетних коштів.  
 

Організації-партнери: 

1. Заклад дошкільної освіти №568. 
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3.2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ 
 

Мікрорайон ДВРЗ, розташований в Дніпровському районі столиці, 

виник на початку 30-х рр. ХХ століття.  

На території діяльності органу самоорганізації населення мешкає більше 

5 200 жителів, на території всього мікрорайону ДВРЗ мешкає близько 15 

тисяч жителів, з яких понад 830 дітей, відвідують місцеві дитячі навчальні 

заклади. На території мікрорайону ДВРЗ функціонує 5 закладів дошкільної 

освіти: №700, 701, 702, 703 та №62 «Зернятко».  

Адміністрація садочку та батьківська громада по можливості забезпечує 

групи садочків необхідним інвентарем, меблями, ігровими елементами та 

іншим, але закупити рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

відповідно до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 

конструкторами LEGO для подальшої роботи не в змозі ні батьки, ні 

керівництво.  

Вже тривалий час на батьків іде фінансове навантаження на більшість 

потреб садків, адже бюджетні кошти не в змозі повністю покрити витратну 

частину садочків. Часто за рахунок батьківського комітету в садочках 

роблять ремонти, купують меблі, постільну білизну та інше.  

З метою створення належних умов для зростання здорової, щасливої, 

творчої особистості, самостійного дитячого експериментування з новим 

матеріалом,  надання дітям можливості вирішувати завдання спрямовані на 

розвиток уяви і на формування узагальнених способів конструювання, 

організації самостійного дитячого конструювання за задумом існує 

необхідність у забезпеченні садочків тематичними комплектами 

конструкторів LEGO DUPLO. Діапазон використання LEGO DUPLO з точки 

зору конструктивно-ігрового значення для дітей досить широкий.  

LEGO DUPLO – конструктор є простим і практичним інструментом, що 

дає дитині змогу робити перші відкриття, досліджувати, пізнавати світ і себе 

в ньому, творити і імпровізувати.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Набори конструкторів широко використовуються на заняттях з 

конструювання і вирішує наступні завдання: розвиває розумові процеси 

(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і інше). Досить ефективним 

засобом активізації мислення служить конструювання за моделями, за 

схемами, кресленнями, планом, зразком, по пам'яті. Дитина створює нові 

образи, спираючись на наявні уявлення про об'єкт, по ходу задуму уточнює і 

удосконалює конструкцію, тим самим виявляючи творчість. 

Використання в роботі з дітьми наборів LEGO DUPLO дозволяє 

досягти стійких позитивних результатів у навчанні та вихованні. У процесі 

виконання конструкції у дошкільнят розвивається вміння довести почату 

справу до кінця, контролювати свою діяльність і отримувати якісний 

результат, що є дуже важливим при навчанні в школі. На тлі розвитку 

сюжетно-рольової гри у дітей розвиваються творчі здібності, мовна 

активність, формується пізнавальний інтерес, що в цілому спрямоване на 

формування навчальної діяльності. 

   За аналогією можна розробити масу цікавих ігор та вправ, в яких 

використовуватимуться деталі та елементи LEGO DUPLO. 

Враховуючи вищезазначене, ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець», 

прийняв рішення про участь у відповідному конкурсі з проектом, метою 

якого є забезпечення вказаних дитячих садочків сучасними інноваційними 

наборами конструкторів LEGO DUPLO, які нададуть можливість вихованцям 

садочків діяти з геометричними тілами, на практиці пізнавати їх колір, 

форму, величину, засвоювати правильні назви деталей, удосконалювати 

сприйняття просторових відносин.  

Ігрова форма занять сприятиме розвитку у дітей пізнавального 

інтересу, працюючи з конструктором, можна будувати моделі і при цьому 

навчатися, граючи і отримуючи задоволення.  
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3.2.1. Детальне визначення проблематики 
 

За ініціативою батьківської громади та на базі звернень адміністрації 

дитячих закладів освіти з проханням забезпечити рекомендованими 

Міністерством освіти і науки України відповідно до Освітньої програми для 

дітей від двох до семи років «Дитина» наборами конструкторів LEGO 

DUPLO для проведення групових занять та індивідуальних робіт з дітьми 

дошкільного віку в закладах, орган самоорганізації населення має на меті 

відстояти інтереси жителів і завдяки проекту втілити в реальність своє 

бачення щодо організації цікавих ігор, змістовних занять та активної 

діяльність впродовж дня дітей дошкільного віку.  

Провівши обстеження наявного ігрового інвентарю п’яти дитячих 

садочків, розташованих на території діяльності органу самоорганізації 

населення, який використовується щоденно в організації роботи закладів, 

з’ясувалось що більшість іграшок перебуває в незадовільному стані, 

застарілі, або в недостатній кількості, так як не замінювались на протязі 

багатьох років. Причиною виникнення даної ситуації являється те, що нові 

сучасні інноваційні ігрові елементи, набори конструкторів та ігрове 

обладнання дорого вартісне. В свою чергу це призводить до того, що 

адміністрація садочків, а також батьки не мають можливості забезпечити 

необхідними інноваційними розвиваючими іграми, згідно рекомендацій 

Міністерства освіти.  
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3.2.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

Мета – забезпечити якісно-новими інноваційними ігровими наборами 

конструкторів LEGO DUPLO заклади дошкільної освіти  № 62 «Зернятко», 

700, 701, 702 та 703, мікрорайону ДВРЗ, які  розташовані на території 

діяльності органу самоорганізації населення. 

Дошкільне дитинство - це вік гри.  Малюк, в грі, не тільки пізнає світ, а 

й висловлює до нього своє ставлення. Необхідність постійної уваги до гри 

дітей з боку дорослих обумовлена тим, що вона є критерієм психофізичного 

розвитку дошкільнят. Крім традиційних методик навчання останнім часом в 

психолого-педагогічному процесі все ширше використовуються LEGO - 

технології. 

 LEGO DUPLO володіє рядом характеристик, які значно відрізняють 

його від інших конструкторів, насамперед - великим діапазоном 

можливостей. Використання в роботі з дітьми наборів LEGO DUPLO 

дозволяє досягти стійких позитивних результатів у навчанні та вихованні. 

Кожна дитина любить і хоче грати, але не кожен може навчитися це робити 

самостійно, та ще й не з кожною іграшкою. Підкреслюючи соціальну 

значимість іграшок і порівнюючи їх з міні-предметами реального світу, через 

які дитина доповнює уявлення про навколишній світ. Діти вправляються 

виконувати дії з елементами казковості, з подивом, радістю, навіть самий 

маленький набір будівельних елементів відкриває дитині новий світ. 

 Для більш якісного і професійного підходу при підготовці проекту та 

проведенні серії тренінгів для методистів та дошкільнят щодо організації 

роботи та гри з конструкторами LEGO DUPLO, було проведено нараду з 

методистами та керівництвом закладів дошкільної освіти 62 «Зернятко», 700, 

701, 702 та 703, мікрорайону ДВРЗ, батьківським комітетом та партнерами 

проекту.  
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Головні цілі проекту:    

1. вирішити проблему забезпечення п’яти закладів дошкільної освіти 

різноманітними ігровими наборами LEGO DUPLO;  

2. спільно з партнерськими організаціями, адміністрацією та 

дошкільнятами організувати та провести серію навчальних 

тренінгів; 

3. Налагодити співпрацю з Благодійним Фондом LEGO Foundation. 

4. зацікавити спонсорів, підприємців та мешканців мікрорайону 

даним питанням; 

5. покращити умови для якісного раннього і когнітивного розвитку 

дітей. 

6. Створення на базі садочків ДВРЗ конструктивно - будівельних 

гуртків 
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3.2.3. ПЛАН- ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) 

 
Тривалість 

заходу(по етапах) 

Захід Джерела фінансування 

тис. грн. 

І етап Підготовка до реалізації 

 

Фонд конкурсу Організації 

партнери 

липень - узгодження намірів проекту з відповідними 

структурними підрозділами Дніпровської РДА, 

керівництвом закладів дошкільної освіти 

- підготовка проекту до друку (розробка, верстка, 

макетування, дизайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап Проведення закупівлі через систему публічних 

закупівель «ProZorro» 

  

серпень - публікація оголошення на веб порталі 

www.dzo.com.ua; 

- кваліфікація переможця; 

- підписання договору 

 

Всього: 

 

 

 

 

 

100, 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ етап Проведення навчальних семінарів для 

педагогічного складу садочків ДВРЗ 

  

Вересень - Організація семінарів на території ЗДО № 568 

- Передача 75 наборів LEGO DUPLO дитячим 

садочкам № 62, 700, 701, 702, 703. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Бюджет проекту (програми) 
 

 Для реалізації проекту запитується з міського бюджету 100 000,00 

гривень.  
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Додаток 3 
до аплікативної форми 

 
 

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) 
 

Гайдай В’ячеслав Вадимович 
 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. 
Спеціальність правознавство, 2008 рік. 

 
Період Посада Організація 

2010 помічник адвоката Адвокатське об’єднання «Український адвокат». 

2011  
помічник депутата, 

координатор громадської 
приймальні 

Київська міська рада 

2012 - по цей 
час 

Головний редактор та керівник 
проекту 

Київське загальнополітичне видання 
«Дніпровець» 

2013 – по цей 
час Віце-президент Федерація американського футболу м. Києва 

2013 – по цей 
час Керівник 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону ДВРЗ «Дніпровець». 

2015 - по цей 
час Прес аташе 

Національна Федерація американського футболу 
України 

 
Вміння та навички 

 Юрист (Юридичний супровід проекту); 
 Журналіст (інформаційне забезпечення проекту); 
 Дизайнер (створення макету та презентації проекту, 

розробка проектної документації).  
 

 
Координація проекту. Координація організацій-партнерів. 

Забезпечення реалізації усіх етапів проекту. Контроль виконання робіт з 
забезпечення інноваційними ігровими наборами конструкторів LEGO 
DUPLO заклади дошкільної освіти  № 62 «Зернятко», 700, 701, 702 та 703, 
мікрорайону ДВРЗ.  

 
Тел. 063 999 89 13   
e-mail: Dniprovec@i.ua 

 

mailto:Dniprovec@i.ua
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Додаток 3.1 
до аплікативної форми 

 
 

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) 
 

Бей Віктор Олександрович 
 

Київський національний університет технологій та дизайну, за 
спеціальністю фінанси підприємства, 2011 рік. 

 
період посада Організація 

2011- по цей 
час Головний бухгалтер 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Березняки-Тельбін». 

2011- по цей 
час Головний бухгалтер Об’єднання «Освітня корпорація» 

2011- по цей 
час Головний бухгалтер 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Ленінградська Площа». 

2011- по цей 
час Головний бухгалтер 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Каунаський». 

2012- по цей 
час Головний бухгалтер 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Микільська Слобідка». 

2014 - по цей 
час Головний бухгалтер 

Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Дніпровець». 

 
Вміння та навички 

 Бухгалтер (бухгалтерський супровід всіх етапів виконання 
договорів ) 

 контроль за коректністю розрахунків між сторонами  
 контроль всіх операцій з основними засобами (введення в 

експлуатацію ) 
 
Бухгалтерський  супровід проекту. Забезпечення та контроль 

виконання  фінансових аспектів договорів по забезпеченню інноваційними 
ігровими наборами конструкторів LEGO DUPLO заклади дошкільної освіти  
№ 62 «Зернятко», 700, 701, 702 та 703, мікрорайону ДВРЗ.  

 
Тел. 096 442 66 58  email: victor_bey@i.ua 
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Додаток №7 
Приклад робіт партнера проекту ДНЗ 568 
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Додаток 8 
Орієнтовний набір на 1 садочок 

 
 
Всього за 15 наборів на 1 садочок        19 788 грн 
Разом за 75 наборів на 5 садочків      98 940 грн 


