
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД   

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

20.09.2018 смт Нова Водолага № 205 

 

Про затвердження плану заходів 

щодо забезпечення реалізації 

проекту «Сприяння освіті»     

    На  виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2017 № 1048 «Щодо забезпечення реалізації  проекту «Сприяння освіті» у 

навчальних закладах», у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між 

Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation (Королівство 

Данія) від 10.07.2010 року та  плану роботи  закладу  на 2018/2019 навчальний 

рік, з метою впровадження LEGO -конструювання освітній процес школи 1-го 

ступеня та дошкільного підрозділу   

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення реалізації проекту «Сприяння 

освіті» у закладі упродовж 2018/2019 навчального  року  (додаток 1). 

 

2. Призначити відповідальними  за  організацію роботи щодо виконання плану 

заходів щодо забезпечення реалізації проекту «Сприяння освіті» заступника 

директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.  та заступника 

директора з виховної роботи Черниш І.В. 

Упродовж  2018/2019 навчального року   

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.  та 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. забезпечити  неухильне 

виконання «Плану  заходів щодо забезпечення реалізації проекту «Сприяння 
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освіті» в Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради   в 2018/2019 навчальному  

році» 

Упродовж  2018/2019 навчального року   

8. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                            С.Ю.Єрмаков 

Черниш  

  

                    

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б. ________ 

Черниш І.В. ___________ 
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                                                                    Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                     20.09.2018  № 05 

 

 

План заходів щодо забезпечення 

реалізації проекту «Сприяння освіті» в Комунальному закладі 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради   в 2018/2019 навчальному  році 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

1. Обласний тренінг. Зустріч кураторів та   

адміністрації навчальних закладів, що беруть участь 

у проекті 

До 

30.09.2018 

Адміністрація та 

куратори 

2. Участь педагогів закладу у супроводжуючих 

семінарах 

 

Упродовж   

навчального 

року 

Адміністрація 

3. Консультація для педагогів    з метою опрацювання 

нормативно-правових документів та психолого-

педагогічних джерел щодо використання LEGO-

конструювання в освітньому процесі    

Вересень 

 

Калашник Л.Б. 

Черниш І.В. 

 

4. Упровадження програми «Шість цеглинок» в 

освітній процес школи 1-го ступеня  

 Упродовж   

навчального 

року 

Калашник Л.Б. 

Вчителі  

1-4-х класів 

5. Упровадження програми «Безмежний світ гри з   

LEGO» в освітній процес  дошкільного підрозділу 

 Упродовж  

навчального 

року 

Черниш І.В. 

Педагоги  

6. Розробка рекомендацій   щодо інтеграції LEGO-

конструювання в освітній процес    

Жовтень 

2018 року 

Белебеха А.М. 

Лютко О.М. 

7. Візит до закладу-Brick mate Валківський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Веселка»    

17.10.2018 

 

Бородіна І.В. 

Черниш І.В. 

8. Тренінг для вчителів 1-4-х класів «Навчання з Lego» 26.10.2018 Лютко О.М. 

9. Майстер-клас «Розвиток логічного мислення у дітей 

засобами LEGO-конструювання» 

Жовтень 

2018 року 

Шеховцова Я.С. 

10. Six bricks 2.0. Участь  в обласному базовому  

тренінгу для педагогів закладів дошкільної освіти     

 Жовтень 

2018 року 

 Вихователі 

дошкільного 

підрозділу 

11. Засідання методичного об’єднання вихователів 

дошкільного підрозділу «Сенсорне виховання дітей 

дошкільного віку з використанням конструктора 

LEGO» 

31.10.2018 

 

Белебеха А.М. 

12. Six bricks 2.0. Участь  в обласному базовому  

тренінгу для педагогів початкової школи   

  Листопад 

2018 року 

Вчителі  

1-4-х класів  

13. Консультація для педагогів «Використання  LEGO–

конструювання в освітньому процесі з дітьми як 

інноваційної технології навчання через дію» 

Листопад 

2018 року 

Черниш І.В.   

14. Прийом педагогів Brick mate Валківський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

16.11.2018 Черниш І.В. 

Бородіна І.В. 
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«Веселка»  у нашому закладі   

15. Заняття з пріоритетом логіко-математичного 

розвитку (з використанням  конструктора LEGO) 

Тема: «Магічна цифра». 

21.11.2018 Белебеха А.М. 

 

16. Комплексне заняття з використанням елементів 

нетрадиційного малювання та конструктора LEGO.   

Тема: «В гостях у казки» 

05.12.2018 Лиманська Ю.С. 

17. Спільний проект 1-4кл. «Новорічна Lego-красуня” 20.12.2018 Вчителі  

1-4-х класів 

18. Новорічна зустріч  Грудень 

2018 року 

Куратори  

Адміністрація  

19. Заняття з пізнавального розвитку з використанням 

елементів LEGO – конструювання. Тема: «Подорож 

до зимового лісу» 

15.01.2019 Черевань Н.О. 

20. Засідання педагогічної ради «Про інтеграцію 

сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній 

процес закладу в рамках Нової української школи» 

10.01.2019 Шеховцова Я.С. 

Панченко Л.Є. 

21. Засідання методичного об’єднання вихователів 

дошкільного підрозділу «Організація комунікативно 

- мовленнєвої діяльності дошкільнят з 

використанням конструктора LEGO» 

09.02.2019 Лиманська Ю.С. 

Белебеха А.М, 

22. Комплексне заняття з розвитку мовлення і культури 

мовленнєвого  спілкування  (з використанням 

конструктора LEGO). Тема: «Мова наша чарівна». 

12.02.2019 Шеховцова Я.С. 

23. Майстер-клас для учнів 1-го класу «Цікава 

математика» 

08.02.2019 Атанасова Т.Г. 

Орда І.Г. 

24. Ділова гра «Конструктор LEGO – вільна гра і 

безмежні можливості» 

Лютий  

2019 року  

Шеховцова Я.С. 

25. Академія гри. Тренінг №1 

 

Березень 

2019 року 

 Шварова А.В. 

26.  Засідання «круглого столу» на тему: 

«Впровадження у освітній простір програми «Шість 

цеглинок» 

28.03.2018 Лютко О.М. 

Панченко Л.Є. 

27. Six bricks 2.0. Тренінг для педагогів закладів 

дошкільної освіти 

Березень-

квітень 2019 

року 

Вихователі 

дошкільного 

підрозділу 

28. Засідання методичного обєднання вчителів школи І 

ступеня «Впровадження LEGO-технологій в 

освітній процес» 

28.03.2018 Лютко О.М. 

29.       Майстер-клас «Поєднання казки з  LEGO-

конструюванням в роботі з дітьми» 

Квітень 2019 

року 

Лиманська Ю.С. 

30.      Засідання методичного об’єднання вихователів 

дошкільного підрозділу «Результати роботи 

вихователів з використання конструктора LEGO в 

освітньому процесі» 

06.04.2019 Белебеха А.М. 

31. Консультація для батьків «LEGO-конструктор- 

Ваш помічник у спілкування з дитиною» 

Квітень  

2019 року 

 Белебеха А.М. 

Лютко О.М. 

32. Підсумкове засідання творчої групи закладу щодо 

упровадження LEGO-технологій в освітній процес    

Травень 

2018 року 

Калашник Л.Б. 

Черниш І.В. 

 


