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    У  нашому  закладі,  як  і  у  більшості  закладів  дошкільної  освіти,  існує  

цілий  ряд  актуальних  проблем,  пов'язаних  з  фінансуванням   дошкілля,  що 

впливає  на  якість  освітньо – виховної  роботи.  Це  відсутність  у штатних 

розписах  посад  практичних  психологів, керівників  гуртків,  не  належне  

фінансування для  покращання  матеріально – технічної бази  ЗДО.  Та,  

незважаючи  на  це,  дошкільні  заклади  постійно  працюють  над  підвищенням  

якості  своєї  освітньої  діяльності,  відшукуючи  для  цього  ефективні  шляхи  і  

засоби,  адже  наряду  з  фінансовими  проблемами  є  немало  проблем  суто  

педагогічного  змісту.  

    Дошкільна освіта є вихідною ланкою становлення і розвитку особистості 

майбутнього  громадянина держави у системі безперервної освіти, що розбу-

довується  в Україні.  Отже,  зміни  в  системі  освіти  мають  починатися  із  змін  

у  дошкільній  освіті. Педагогічні  працівники нашого закладу  усвідомлюють  

свою  роль  у  євроінтеграційному  процесі  українського  суспільства і докла-

дають  зусилля  аби  їх  педагогічна  діяльність  відповідала  вимогам  концепції  

нової  української  школи.    

     Нова українська  школа потребує такої організації освітньо-виховного процесу  

у  закладах  дошкільної  освіти, яка б забезпечувала належний рівень психічного  

розвитку дітей, надавала їм відповідних  знань  про навколишній світ, формувала 

вміння вчитися. Саме  на  таку  організацію  освітньо-виховного процесу 

спрямована  діяльність  педагогічного  колективу  ДНЗ № 6,  який    обрав  за  

пріоритетний  напрямок  своєї  роботи  з  дітьми –  їх  пізнавальний  розвиток.   

     Розвиток  пізнавальної  активності  та  запобігання  інтелектуальній пасивності  

дітей завжди  у  центрі  уваги  кожного  педагогічного  працівника.  Широкі  

можливості для  всебічного  розвитку  дітей  та їх  пізнавальної  активності  надає  

використання  в  освітньому  процесі  педагогічних  технологій,  які  допомагають  

педагогам  удосконалювати  освітній  процес,  організовувати  навчання  

дошкільників  у  діяльності.   Однією  з  таких  сучасних  технологій  є  робота  з  

конструкторами  LEGO  Education.  LEGO-технологія відіграє  велику роль і у 

саморозвитку самих педагогів, забезпечує  зміну стилю навчання і виховання з 

прямого інструктування на спонукання до дії і мислення дитини. 

     Для педагогічного процесу LEGO-технологія цікава тим, що, базуючись на 

інтегрованих принципах, об'єднує в собі елементи гри та експериментування. Ігри  

з LEGO виступають засобом  дослідження та орієнтації дитини  в реальному світі,  

а  деталі  LEGO є наочно-образними моделями тих інтелектуальних операцій, які 



здійснюються в ході навчальної діяльності,  водночас LEGO –  дає дитині змогу 

відчути себе творцем. Створюючи  реальні  речі  в  матеріальному  світі  з  

деталей  конструктора,  діти  одночасно  набувають  нових  знань  з  різних  ліній  

розвитку,  окреслених  у  державному  стандарті  дошкільної  освіти – Базовому  

компоненті  і  програмах  до  нього.   

    Конструктори LEGO  Education  вводять  малюків  у  світ  моделювання,  

дослідження, сприяють розвитку продуктивного,  критичного  мислення.  Пра-

цюючи  з  LEGO  конструктором,  діти  не тільки створюють  невеличку  модель  

інженерної  діяльності,  а  й  вивчають  чому  вона  саме  така,  як  її  можна  

покращати,  які  додаткові  функції  у  неї  можуть  бути. Використання 

конструктора LEGO дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі, яка є 

найважливішим супутником дитинства. В ході заняття з конструктором LEGO, 

підвищується комунікативна активність кожної дитини, формується вміння 

працювати в парах, в групі, відбувається розвиток творчих здібностей, 

підвищується мотивація до навчання. Отже конструкційна  діяльність  невіддільна  

від  пізнавальної,  тому   на  сьогодні  актуальним  є  запровадження  в  освітній  

процес   технології   LEGO  Education.    (фото  слайди) 

    Використання  у роботі з дітьми   LEGO - конструкторів   розпочато нами ще  у  

2014  році.  Плани  щодо  запровадження  LEGO  Education  в  освітній  процес  

були  далекоглядними,  та  на  жаль  забезпечити  кожну  групу  необхідною  

кількістю  конструкторів  для  використання  їх  на  фронтальних  заняттях  не  

вдалося  через  брак  коштів.  Довелося  обмежитися  використанням  цих  

конструкторів  в  роботі  гуртка  «Розумнички» та  в  організації  індивідуально – 

групової  роботи  з  дітьми.   

      У  мережі  Інтернет  та  магазинів  іграшок  є  дуже  великий  перелік  

конструкторів  LEGO  Education,  вони  розроблені  для  дітей  віком від 1,5 – 2х  

років  до  16  років  і  об'єднані  за  серіями:  LEGO  DUPLO (великі  деталі)  та  

LEGO  SYSТEM  (дрібні  деталі).  Ми  використовували в  роботі  з  дітьми серію  

LEGO  DUPLO.  Ця  серія  складається  із  універсальних та  тематичних  наборів  

конструкторів.  На  початкових  стадіях  роботи  з  конструктором  вихователі  

використовують  універсальні  набори,  а  потім,  щоб  підтримувати  і  розвивати  

інтерес  дітей  до  цього  виду  конструювання,  комбінують  деталі  

універсального  конструктора  з  деталями  тематичного.  (фото  слайди) 

    Наші  вихователі на  власному  досвіді впевнилися,  що використання  кон-

структорів  LEGO розвиває в  дошкільників    вміння  планувати  свою  роботу,  

керуватись  розробленим  планом  чи  схемою  і  досягати  певного  результату,  а  

це – важливий  чинник  формування  навчальної  діяльності.  Під  час  конст-

руювання  формуються  такі  важливі  якості  особистості  як  самостійність,  

ініціативність,  організованість,  цілеспрямованість,  наполегливість.  А  групове  



конструювання з LEGO  просто  необхідне  для  розвитку  навичок  роботи  в  

колективі.  Ми  переконані,  що  LEGO- конструювання – це  такий  вид  дитячої  

діяльності,  який  можна  інтегрувати  у  всі  види  роботи  педагога  з  дітьми,  

а  конструктори  LEGO  є  цінним  і  незамінним  методичним  матеріалом.  У  

процесі  цієї  дитячої  діяльності  педагоги  мають  можливість  визначити  рівень  

сформованості  знань  та  вмінь  дітей  з  різних  освітніх  ліній,  що  дуже  

важливо,  зокрема,  під  час  визначення  готовності  дітей  до  шкільного  

навчання. 

    Зважаючи  на  виклики  часу,  зокрема,  нові  напрями  освіти  та  концептуальні  

засади  нової  українською   школи,  наш  педагогічний  колектив  налаштований  

на  поновлення  роботи  з  конструктором  LEGO  Education  у  більш  широкому  

форматі.  Для  цього  вже  розпочато  роботу  щодо  поповнення  кількості цих  

конструкторів,  розробки  моделей  для  конструювання  дітьми,  схем  

послідовності  дій  виконання  цих моделей,  а також   рекомендацій  для  

вихователів.  У  методичному  кабінеті  ДНЗ  вже  існує  добірка  матеріалів  з  

досвіду  роботи  дошкільних  закладів  України  з  упровадження  технології  

LEGO  Education  в  освітній  процес  закладу  дошкільної  освіти. 

     Успіх навчання залежить від бажання дитини вчитися, пізнавати. Тому,  

спільна мета дошкільного  закладу і  школи  полягає  у  тому,  щоб прищепити 

дітям  інтерес до знань, здатність їх отримувати, спираючись на цікавий і в той 

же час змістовний матеріал.  Допомагає оволодінню цією   здатністю  викорис-

тання  в  освітньому  процесі конструктора LEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


