
Меморандум про взаєморозуміння між 
Міністерством освіти і науки України 
та The LEGO Foundation щодо 
упровадження ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній процес 
закладів дошкільної, загальної 
середньої та вищої освіти

Міністерство освіти і науки України та 
The LEGO Foundation (Королівство Данія) 
(надалі іменуються як «Сторони»), 
усвідомлюючи необхідність продовження 
ініціатив щодо упровадження ігрових та 
діяльнісних методів навчання в освітній 
процес закладів дошкільної, загальної 
середньої та вищої освіти, з метою 
всебічного розвитку дитини, формування 
у неї наскрізних умінь, що забезпечують у 
майбутньому здатність особистості 
успішно навчатися, мислити креативно, 
бути відповідальним громадянином; з 
метою переосмислення та зміни підходів 
педагогів, а також з огляду на прагнення 
досягнути системних змін в освіті, 
Сторони домовилися про наступне:

Стаття 1
Проект «Сприяння освіті» (проект у 
закладах дошкільної освіти)
У 2019-2020 та у 2020-2021 навчальних 
роках The LEGO Foundation 
зобов’язується розширити мережу 
комунальних закладів дошкільної освіти, 
розташованих на території України та 
залучених до проекту «Сприяння освіті» з 
250 закладів залучених до проекту у 2010- 
2019 роках до 350 закладів дошкільної 
освіти, які розташовані на території

The Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Education and 
Science of Ukraine and The LEGO 
Foundation on the implementation of the 
Learning through Play and Learning by 
Doing methods in the educational process 
in preschool, general secondary and 
higher education institutions 
The Ministry of Education and Science of 
Ukraine and The LEGO Foundation 
(Kingdom of Denmark) (hereinafter referred 
to as the "Parties") being aware of the need to 
continue introducing Learning through Play 
and Learning by Doing methods in the 
educational process in preschool, general 
secondary and higher education institutions 
with the aim of holistic child development 
and equipping the child with the breadth of 
skills that will ensure his/her ability to 
successfully learn in the future, to be creative 
and become responsible citizen; with the aim 
to reconsider and change pedagogical 
approaches as well as in view of the parties' 
ambition to make systemic changes in the 
education process, the Parties agreed on the 
following:

Article 1
Care for Education Project (Pre-school 
project)
In 2019-2020 and 2020-2021 academic years 
the LEGO Foundation undertakes to increase 
from 250 already involved in the project in 
2010-2019 to 350 communal institutions of 
preschool education that are based on the 
territory of Ukraine and are involved in the 
Care for Education project which foresees 
free of charge provision of LEGO play sets 
as one of the instruments of Learning



України, що передбачає безоплатне 
надання ігрових наборів LEGO як одного 
з інструментів ігрового та діяльнісного 
навчання.

Стаття 2
Покриття проекту «Сприяння освіті» має 
на меті розширення за межі регіонів 
(областей), які вже залучені до проекту, і 
включення 10 закладів дошкільної освіти 
в кожному з нових регіонів (областей). 
Географія та порядок розширення проекту 
буде узгоджуватися обома Сторонами на 
момент прийняття такого рішення. 
Міністерство освіти і науки України 
сприяє у тому числі із залученням 
Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація працівників дошкільної 
освіти» підготовці документації для 
завезення, отримання та розподілу 
ігрових наборів LEGO для закладів 
дошкільної освіти. Набори LEGO будуть 
завозитися, зберігатися та
розповсюджуватися компанією, яка буде 
визначена та профінансована The LEGO 
Foundation.

Стаття З
The LEGO Foundation зобов’язується 
надавати кваліфіковану методичну 
підтримку педагогічним працівникам 
закладів дошкільної освіти, залучених до 
проекту «Сприяння освіті» у 2010-2021 
роках щодо впровадження ігрових та 
діяльнісних методів навчання шляхом 
проведення тренінгів, майстер-класів, 
семінарів, фестивалів, конференцій тощо

through Play and Learning by Doing 
methods.

Article 2
The coverage of the Care for Education 
project will aim to expand beyond the regions 
(oblasts’) currently involved in the project 
and will involve 10 preschool institutions in 
each of the new regions (oblasts’). The 
geography and order of expansion will be 
determined by both Parties at the moment 
when such decision is made. The Ministry of 
Education and Science of Ukraine through 
involving NGO “Association of Preschool 
Teachers” into the process will assist with 
preparation of the necessary documentation 
for the import, acquisition and distribution of 
LEGO play sets for the institutions of pre
school education. The LEGO sets are 
transported, warehoused and distributed by 
the organization nominated and funded by 
The LEGO Foundation.

Article 3
The LEGO Foundation commits to provide 
professional methodological support to the 
teachers from the institutions of preschool 
education that within 2010-2021 are 
involved in the “Care for Education” project 
implementing “Learning through Play” and 
“Learning by Doing” educational methods by 
providing trainings, master-classes, 
seminars, festivals, conferences etc.



Стаття 4
З метою забезпечення успіху реалізації 
проекту «Сприяння освіті» передбачити 
можливість виключення з проекту 
закладів освіти, які не належним чином 
впроваджують ідеї проекту, і передачі 
ігрових комплектів LEGO закладам, які 
будуть обрані обома Сторонами і 
виявлять бажання впроваджувати методи 
ігрового та діяльнісного навчання в 
освітній процес. Право вирішення 
належності реалізації проекту надати 
обом Сторонам.

Стаття 5
Проект «Ігрові методи навчання у 
початковій школі»
У 2019-2020 та 2020-2021 навчальних 
роках The LEGO Foundation 
зобов’язується безкоштовно надати 
Міністерству освіти і науки України ігрові 
набори LEGO для забезпечення усіх 
перших класів закладів загальної 
середньої освіти державної і комунальної 
форм власності, розташованих на 
території України.

Стаття 6
Міністерство освіти і науки України 
забезпечує організацію завезення, 
отримання, зберігання та розподіл ігрових 
наборів LEGO для перших класів у 2019- 
2020 та 2020-2021 навчальних роках серед 
державних і комунальних закладів 
загальної середньої освіти, розташованих 
на території України.

Article 4
In order to ensure the success of the Care for 
Education project implementation, a 
feasibility for exclusion from the project of 
the educational institutions, that fail to 
implement the project in a due manner is 
foreseen, and transfer of the LEGO play 
materials to the institutions that will be 
selected by both Parties and express the 
desire to implement Learning through Play 
and Learning by Doing approach in the 
educational process. The right to decide on 
the affiliation to the project implementation 
shall be granted to both Parties.

Article 5
Learning through Play in Primary school 
Project
In 2019-2020 and 2020-2021 academic years 
the LEGO Foundation commits to provide 
LEGO Play sets on a free of charge basis to 
the Ministry of Education and Science of 
Ukraine for passing to all first grade classes 
of state and communal general secondary 
education institutions that are based on the 
territory of Ukraine.

Article 6
The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will assist in ensuring proper import, 
acquisition, warehousing and distribution of 
LEGO play sets among first grade classes in 
2019-2020, 2020-2021 educational years in 
the state and communal institutions of 
secondary education that are based on the 
territory of Ukraine.



Стаття 7
Протягом періоду дії Меморандуму 
Міністерство освіти і науки України 
сприятиме залученню державних органів 
та органів місцевого самоврядування, до 
сфери управління яких належать заклади 
загальної середньої освіти, закладів 
післядипломної освіти або інших 
відповідальних осіб та органів, до 
завезення, розмитнення, збору та 
підготовки усіх необхідних для цього 
документів, зберігання, а також до 
дистрибуції ігрових наборів LEGO для 
перших класів у 2019-2020 та 2020-2021 
навчальних роках закладів загальної 
середньої освіти України державної та 
комунальної форм власності, 
розташованих на території України.

Стаття 8
Міністерство освіти і науки України 
сприятиме організації контролю за 
належним отриманням та розподілом 
ігрових наборів LEGO закладами освіти 
та використанням цих наборів виключно 
за цільовим призначенням в освітньому 
процесі.

Стаття 9
The LEGO Foundation зобов’язується 
безкоштовно здійснити відповідну 
підготовку регіональних координаторів та 
тренерів, відповідальних за навчання 
учителів, які навчатимуть учнів перших 
класів у 2019-2020 та 2020-2021 
навчальних роках у закладах загальної 
середньої освіти державної і комунальної

Article 7
During the validity of this Memorandum the 
Ministry of Education and Science of 
Ukraine will assist in involving state bodies 
and municipal authorities which govern 
institutions of general secondary education; 
institutions of postgraduate pedagogical 
education or other responsible people and 
bodies into the import, customs clearance 
processes, collection and preparation of all 
the necessary documents for this, 
warehousing as well as to distribution of 
LEGO play sets in 2019-2020 and 2020-2021 
academic years among the first grade classes 
of institutions of general secondary education 
in Ukraine of state and communal forms of 
ownership.

Article 8
The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will assist in ensuring control over 
the proper acquisition and distribution of 
LEGO play sets among educational 
institutions and the use of these sets for their 
intended purpose in the educational process.

Article 9
The LEGO Foundation is committed on a 
free of charge basis to train the regional 
coordinators and trainers responsible for 
teaching teachers who will enlist the students 
of the first grade classes in 2019-2020 and 
2020-2021 academic year in the state and 
communal institutions of general secondary 
education that are based on the territory of 
Ukraine.



форм власності, розташованих на
території України.

Стаття 10
Сторони домовилися розробити план 
заходів щодо методичного та 
тренінгового супроводу, супервізії, 
педагогів, які впроваджують ігрові та 
діяльнісні методи навчання у рамках
реалізації Нового Держстандарту 
початкової освіти (документу, який
визначає вимоги до обов’язкових
результатів навчання та компетентностей 
здобувачів початкової освіти) та залучити 
відповідних осіб та установи у тому числі 
тренерів The LEGO Foundation до 
реалізації вищезазначеного плану.

Стаття 11
The LEGO Foundation зобов’язується 
здійснити підтримку та фахове зростання 
команди тренерів The LEGO Foundation. 
Міністерство освіти і науки України 
сприятиме діяльності вищезгаданих 
тренерів у рамках освітніх ініціатив The 
LEGO Foundation.

Стаття 12
З метою забезпечення системних змін The 
LEGO Foundation зобов’язується 
розпочати імплементацію модулів та 
спецкурсів з навчання через гру в освітні 
програми підготовки педагогів у закладах 
вищої освіти та програми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти та початкової 
школи у закладах післядипломної 
педагогічної освіти.

Article 10
The Parties agreed to develop an action plan 
of methodological and training support and 
supervision of teachers that implement 
Learning through Play and Learning by 
Doing methods within the framework of 
New State Standard of Primary education 
(document that defines mandatory learning 
goals and competencies for primary 
education students) and involve appropriate 
people and authorities including the LEGO 
Foundation trainers to the implementation of 
the above-mentioned plan.

Article 11
The LEGO Foundation is committed to 
support and professionally develop the team 
of The LEGO Foundation Master trainers. 
The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will support the above -mentioned 
trainers in their activities within The LEGO 
Foundation’s educational initiatives 
framework.

Article 12
Aiming to ensure systemic changes, The 
LEGO Foundation commits to initiate the 
implementation of Learning through Play 
modules and special courses into the 
obligatory education program for teachers 
preparation in the higher education 
institutions and into the professional 
development programs for in-service 
teachers from the preschool and primary



Міністерство освіти і науки України 
сприятиме залученню відповідних осіб з 
вищезазначених закладів освіти до 
розробки модулів та спецкурсів спільно з 
The LEGO Foundation та їх подальшій 
імплементації.
The LEGO Foundation також 
зобов’язується здійснити відповідну 
підготовку викладачів вищезазначених 
закладів до впровадження модулів та 
спецкурсів з навчання через гру.

Fеографія та кількість залучених закладів 
буде узгоджуватися обома сторонами на 
момент прийняття такого рішення.

Загальний намір обох Сторін полягає у 
поступовому розгортанні впровадження 
зазначених модулів для досягнення 
національного масштабу.

Стаття 13
Сторони домовилися сприяти поширенню 
кращих здобутків та обміну досвідом у 
рамках співпраці.

Проте сторони погодилися не робити 
ніяких проактивних публічних 
презентацій чи проактивних публічних 
оголошень і/або публікацій (включаючи, 
але не виключно прес-релізи та піар 
кампанії) стосовно діяльності в рамках 
цього Меморандуму без попередньої 
письмової згоди іншої сторони, а також не 
звертатися до цього Меморандуму в будь- 
якій політичній комунікації та у зв’язку з 
передвиборчими кампаніями.

education institutions within Postgraduate 
Pedagogical Education Institutions.
The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will involve appropriate people 
from the above-mentioned institutions in the 
joint development of the modules and special 
courses together with The LEGO Foundation 
and their further implementation.
The LEGO Foundation also commits to 
appropriately develop the teachers from the 
above-mentioned institutions and prepare 
them to the implementation stage of 
Learning through Play modules and special 
courses.
The geography and the number of involved 
institutions will be determined by both 
Parties at the moment when such decision is 
made.
The overall intention of the both parties is to 
gradually roll-out above-mentioned modules 
to reach national scale.

Article 13
The Parties agreed to promote the 
dissemination of the best achievements and 
best practice sharing within the framework 
of this cooperation.
However, the Parties agreed not to make any 
proactive public presentation or proactive 
public announcements and/or publications 
(including but not limited to press releases 
and PR campaigns) of the activities covered 
by this Memorandum without the prior 
written consent of the other Party, also not to 
refer to this Memorandum in any party 
political communications or in connection 
with any election campaigns.



Стаття 14
Сторони домовились сприяти залученню 
відповідних установ для розробки та 
проведення моніторингу ефективності та 
результативності імплементації освітніх 
ініціатив The LEGO Foundation щодо 
впровадження ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітньому процесі.

The LEGO Foundation зобов’язується 
залучити незалежну установу для 
проведення моніторингових досліджень 
зазначених вище.
Міністерство освіти і науки України The 
LEGO Foundation забезпечить доступ до 
відповідних закладів для здійснення 
моніторингових активностей, які 
фінансуватимуться The LEGO Foundation.

Стаття 15
The LEGO Foundation зобов’язується 
провести кроскультурний дослідницький 
проект у початкових школах України з 
метою консолідації, поширення 
матеріалів, рекомендацій та прикладів для 
підтримки ефективної імплементації 
ігрових та дільнісних методів навчання в 
освітній проект початкової школи.

Міністерство освіти і науки України 
сприятиме реалізації вищезащначеного 
дослідницького проекту.

Стаття 16
The LEGO Foundation бере участь у 
підготовці національного

Article 14
The Parties agreed to involve relevant 
institutions in developing and conducting 
monitoring on the effectiveness and 
efficiency of the implementation of The 
LEGO Foundation’s educational initiatives, 
and in particular of Learning through Play 
and Learning by Doing methods in the 
education process.
The LEGO Foundation commits to involve 
independent institution for the provision of 
monitoring studies mentioned above.

The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will ensure The LEGO Foundation 
can access relevant institutions to carry out 
monitoring activities that will be funded by 
The LEGO Foundation.

Article 15
The LEGO Foundation commits to 
implement cross-cultural research project in 
the primary education institutions of Ukraine 
aiming to generate and consolidate and to 
share materials, recommendations and 
showcases that will support effective 
implementation of Learning Through Play 
and Learning by Doing methods in the 
education project of the primary school.

The Ministry of Education and Science of 
Ukraine will support the effective 
implementation of the above-mentioned 
research project.

Article 16
The LEGO Foundation will partake in the 
development of national monitoring studies



моніторингового дослідження
ефективності та результативності 
реформування освітнього процесу 
шляхом делегування свого представника 
для участі у діяльності робочої групи 
щодо розробки інструментів здійснення 
дослідження та допомоги у підготовці 
експертів для його реалізації.

Стаття 17
Сторони несуть відповідальність за 
дотримання умов цього Меморандуму. У 
випадку неможливості виконання умов 
Меморандуму, Сторона повинна 
невідкладно повідомити про це другу 
Сторону, а також запропонувати своє 
вирішення питання. Усі спірні питання, 
які можуть виникнути під час реалізації 
Меморандуму, вирішуються у процесі 
переговорів шляхом підписання окремих 
домовленостей.
Зміни та доповнення до Меморандуму 
вносяться у письмовій формі за 
попередньою згодою Сторін.

Стаття 18
Меморандум діє з моменту його 
підписання до 1 вересня 2021 року, якщо 
Сторонами не будуть внесені відповідні 
зміни.

Меморандум укладено
« »_______________2019 року
у двох примірниках українською та 
англійською мовами, кожен із яких має 
однакову юридичну силу. У 
нерегульованих цим Меморандумом 
справах мають застосовуватися норми 
міжнародного права.

on effectiveness and efficiency of education 
process reform by delegating its 
representative to participate in the work 
group activities related to the development 
of research tools. The LEGO 
Foundationrepresentative will work on tools 
and assist in professional development of 
experts that will be involved in its 
implementation.
Article 17
The Parties are responsible for complying 
with the provisions of this Memorandum. If 
it is impossible to comply with the provisions 
of the Memorandum, the Party shall 
promptly notify the other Party thereof, as 
well as propose its solution to the issue. All 
controversial issues that may arise during the 
implementation of the Memorandum are 
resolved in the negotiation process by signing 
of the additional agreements.

Amendments and supplements to the 
Memorandum shall be made in writing with 
the prior consent of the Parties.

Article 18
The Memorandum is valid upon its signing 
and till 1 September 2021, unless the Parties 
make corresponding changes.

The Memorandum is concluded on
« »______________2019
in duplicate, in Ukrainian and English, each 
of which is authentic (or has equal legal 
force). In non-regulated by this
Memorandum cases, the rules of
international law shall apply.



Юридичні адреси та підписи сторін

Міністерство освіти 
і науки України
Україна, м. Київ, 
проспект Перемоги, 10 
01135

Legal addresses and signatures of the parties

The Ministry of Education 
and Science of Ukraine
Ukraine, Kyiv,
10, Peremohy Ave 
01135

The LEGO Foundation
Колдінгвей 2
7190 Біллунд, Королівство Данія 
Міністр освіти 
і науки України

Генеральний директор, 
The LEGO Foundation

он Гудвін

« 2  t ,  »  H u n o C 2019

The LEGO Foundation
Koldingvej 2
7190 Billund, Kingdom of Denmark 
Minister of Education 
and Science of Ukraine

CEO, The LEGO Foundation

John Goodwin

2019

Голова програми 
«Спільгшхинавчання через гру»

пер Оттоссон Канструі(^”

« tC » І Эойгч^ 2019

Head of Programme
“Communities of Learning Through Play’

г Ottosson Kanstmp

2019«


