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ХТО МИ або ІСТОРІЯ 

ДНЗ №193 – це дошкільний навчальний заклад, 

де виховується і навчається понад 180 дітей 

від 2 – х до 6 – ти років. 

 

ПАСПОРТ ДНЗ №193 

Рік народження – 24.10.1974р. 

Місце народження – м.Київ 

Національність – українець 

Прописка: 04205, м.Київ 

проспект Оболонський, 16-Г 

 

Директор – Галонюк Тамара Анатоліївна 



Перші кроки знайомства з ЛЕГО 

 Створення в дошкільному закладі творчої ініціативної групи з 

ЛЕГО – конструювання; 

 Оформлення ЛЕГО – ігротек в групах; 

 Опрацювання методичних рекомендацій по організації 

діяльності дітей з ігровими конструкторами ЛЕГО; 

 Складання перспективного плану  заходів щодо реалізації 

Програми розвитку конструктивних здібностей у дітей 

дошкільного віку «ЛЕГО – конструювання»; 

 Інтеграція ЛЕГО в навчально – виховний процес. 

 



А починалося все так: 

 Семінари для колективу на тему «Формування 

навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей з 

ЛЕГО» 



  Засідання творчої групи, майстер - класи 

Творча група в складі: 

 Кондратенко О.М., 

 Редька Л.О.; 

 Шпак І.С.; 

 Халецька В.І.; 

 Глембоцька Т.В.; 

 Бруснік Л.Ф. 



 Оформлення ігрових ЛЕГО - осередків 



Грають дітки залюбки  

і дорослі й малюки 

Група раннього віку «Сонечко» 



Молодша група 



Середні групи  



Старша група 



Оформлення міні – виставок відповідно пори року 



Обмін досвідом  з колегами дошкільного закладу 



Інтеграція ЛЕГО в заняття математики 

  

 Група раннього віку 





 Старша група 



Участь у заходах району 

«Тиждень безпеки життєдіяльності дітей» 



Свята і цікаві події 

«День космонавтики» 





«День навпаки» (як хлопці дівчатами були) 



Перші кроки  до співпраці з батьками 



ВЕРЕСЕНЬ 

17.09.2013 Відвідування семінару по обміну досвідом в рамках проведення заходу «Педагогічна хвиля в довкіллі міста Києва» на базі ДНЗ 

№298 (директор – Галонюк Т.А.) 

19.09.2013 Засідання творчої групи «Обговорення та складання тематичного плану роботи з LEGO – конструювання з дітьми»  (для різних 

вікових груп) (голова творчої групи – вихователь-методист Кондратенко О.М.) 

26.09.2013 Участь у семінарі-обміні досвідом «Інтеграція LEGO – технологій в освітній процес у дошкільному навчальному закладі» на базі 

ДНЗ №180 (вихователь-методист Кондратенко О.М.) 

ЖОВТЕНЬ 

14.10.2013 Проведення семінару – практикуму для педагогів ДНЗ №193 «Впровадження лего-технологій в освітній процес дошкільного 

закладу» (модератор – вихователь-методист Кондратенко О.М.) 

22.10.2013 Участь  у тренінгу з ЛЕГО-конструювання в ДНЗ  № 819 (вихователь-методист Кондратенко О.М.) 

ЛИСТОПАД 

14.11.2013 Засідання творчої групи «Обговорення та складання конспектів занять  з LEGO – конструювання »  (для різних вікових груп) 

(голова творчої групи – вихователь-методист Кондратенко О.М.) 

29.11.2013 Відвідування практичного семінару з ЛЕГО – конструювання на базі НВК Монтессорі «Організація проектної діяльності 

дошкільників на тему «Лего-місто» (вихователь-методист Кондратенко О.М., вихователь Дручик К.М.) 

ГРУДЕНЬ 

10.12.2013 Проведення майстер-класу для батьків вихованців ДНЗ  з використання конструкторів ЛЕГО (вихователь Дручик К.М., Левченко 

Н.І.) 

17.12.2013 Проведення відкритих занять з використанням лего-конструктора для фахівця з інноваційних методів навчання ТОВ «ЛЕГО 

Україна» Оксани Роми (вихователі Дручик К.М., Левченко Н.І.) 

СІЧЕНЬ 

15.01.2014 Участь Галонюк Т.А., директора ДНЗ, у роботі круглого столу для методистів РМНЦ з дошкільної освіти, завідувачів, вихователів-

методистів, вихователів ДНЗ «Використання LEGO-технологій в освітньому просторі ДНЗ» ІППО КУ імені Бориса Грінченка 

(модератор – Меленець Л. І.) 

БЕРЕЗЕНЬ 

12.03.2014 Проведення майстер-класу з ЛЕГО-конструювання за участю дітей старших груп та їх батьків (вихователі Халецька В.І., Редька 

Л.О.) 

ТРАВЕНЬ 

13.05.2014 У рамках тижня «Безпека життєдіяльності дітей» - ЛЕГО-конструювання «Вулиці міста» (середні, старші групи) вихователі Шпак 

І.С., Бруснік Л.Ф., Халецька В.І., Дручик К.М., Редька Л.О. 

щомісяця Проведення відкритих занять для колективу ДНЗ згідно тематичного плану роботи з LEGO – конструювання з дітьми (вихователі 

Глембоцька Т.В., Бруснік Л.Ф., Шпак І.С., Халецька В.І., Редька Л.О.) 

ЗВІТ 

про участь дошкільного навчального закладу № 193 у програмі «Навчання через дію» (використання ЛЕГО - 

конструювання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів м. Києва) 



Труднощі на даному етапі: 

 Відсутність окремої кімнати для оформлення 

ЛЕГО – студії; 

 Недостатній рівень знань, умінь і навичок з 

ЛЕГО – конструювання у педагогів; 

 Недостатня кількість наборів конструктора, 

окремих деталей для повноцінної реалізації 

задуму; 

 Низький рівень володіння педагогами 

технічними засобами навчання 

(користування комп’ютером, інтернетом, 

принтером тощо). 



Міркуємо на майбутнє: 

 Підвищити і поглибити освітній рівень педагогів з 

використання ЛЕГО – технологій шляхом проведення 

тренінгів, обміну досвідом з  іншими дошкільними 

закладами; 

 Скласти перспективну схему використання ЛЕГО в 

різних розділах базової програми «Дитина»; 

 Забезпечити укомплектування конструктором ЛЕГО в 

необхідній кількості; 

 Розробити конспекти до ЛЕГО – ігротек в кожній 

віковій групі; 

 Приймати участь у столичних святах творчості та 

інтелекту. 

 

 



Дякуємо за увагу! 


