
Дитячий 

оздоровчо-

екологічний центр 

Оболонського району м. Києва 

сучасний 

позашкільний заклад 

освіти 





Центр відкрито 19 серпня 1994 року 

З 2004 року 

Дитячий оздоровчо-екологічний центр 

Оболонського району м. Києва 

є координатором проекту: 

 

«Європейська мережа шкіл 

зміцнення та сприяння 

здоров’ю» 







охоплює 

біля 3000 дітей і підлітків 
 

У Центрі працює 77 педагогів, з них: 

1 – кандидат медичних наук, доктор 

наук в галузі психології; 

2 – кандидата педагогічних наук; 

3 – відмінники освіти України. 

Центр має: 

1 – народний колектив; 

6 – зразкових колективи. 

 



Структура ДОЕЦ 

ЕКОЛОГО-ОЗДОРОВЧИЙ ВІДДІЛ 

МОЛОДІЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ 

ВІДДІЛ НАРОДНИХ МИСТЕЦТВ 

ВІДДІЛ РАННЬОГО РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ “Перші кроки” 



Оздоровчо-

профілактичн

е об’єднання 
Мала 

Академія 

Наук (МАН) 

Біологічне 

об’єднання 

"Я і природа" 

ЕКОЛОГО-ОЗДОРОВЧИЙ ВІДДІЛ 



Краєзнавство 

Природничий 

лекторій:  

Світ природи 

Природнича 

скарбничка 

Дослідники 

природи 

Пізнай 

довкілля 

Перші кроки 

до здоров’я  

“Знай, люби, 

бережи” 

Юний 

друг 

природи 

Біологічне об’єднання "Я і природа" 

Аромотерапі

я 



Медико-

валеологічний 

кабінет 

Інноваційни

й центр 

Гуртки оздоровчого 

профілю:  

Лекторій для 

дітей та батьків: 

"Творимо 

здоров’я душі і 

тіла" 

Оздоровча 

гімнастика 

Оздоровча 

хореографі

я 

Веселий 

рух 

Як стати 

привабливи

м 

Аеробіка 

Оздоровчо-

профілактичне 

об’єднання 

Лабораторія фізичної 

реабілітації та 

соціальної адаптації 



Комплексний оздоровчо-екологічний лекторій 

"Створи себе і красу навколо себе" 

Впровадження оздоровчих профілактичних 

технологій 

 

Практичні семінари по формуванню 

культури здоров’я для педагогів шкіл 

району 

Психологі

я 

спілкуван

ня 

Ігротека 

Рукотворці 

Дивосві

т 

Здоровом

у все 

здорово 

Масові заходи, 

естафети, дитячі 

свята, конкурси, 

вікторини 

Лікарі  

природи 

Оздоровч

а 

гімнастик

а 

Весели

й рух 

Чарівний 

пензлик 

Умілі 

ручки 



 

МОЛОДІЖНІ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

Історико-

патріотичні 

клуби 

Клуб соціального 

адаптування дітей і 

підлітків 

"Журавлик"   

(діти-інваліди, діти 

вулиці) 

Клуб спортивного 

орієнтування 



Історико-

патріотичні 

клуби 

Клуб рольового 

моделювання 

"Переплуття" 

Виготовлення 

історичного 

одягу 

Народний 

побутовий 

танець 

Виготовлення 

обладунків та 

приладдя 

Урбо-екологія 

 

Культура 

життя 

 

Вивчення 

історичного костюму 

та обладунків 

Прикладного 

мистецтва по металу 

та шкірі 

Молодь за 

здоровий спосіб 

життя 

Історико – 

патріотичний 

клуб "Росичі" 

Клуб рольового 

моделювання 

фентезі  

"Глибинний страж" 



Клуб спортивного 

орієнтування 

Орієнтуванн

я на 

місцевості 

Картографія Рекогносцировк

а  





Клуб соціального 

адаптування дітей і 

підлітків "Журавлик"   
(діти-інваліди, діти вулиці) 

Початкове моделювання  

Художня майстерня 

Початкове конструювання  

Театральна майстерня 

дітей-інвалідів 

"Сонячний промінь" 





ВІДДІЛ НАРОДНИХ МИСТЕЦТВ 

 

Народна студія 

образотворчого 

мистецтва 

Школа 

вжиткового 

рукоділля 

Просвітницько-

мистецька  

робота і 

здоров’я 

Зразкова школа 

народних 

ремесел 



Народна студія 

образотворчого 

мистецтва 

Живопис 

Графіка 

Дизайн 

Архітектура 



Народна 

лялька 

Кераміка 

Художній 

розпис 

Лозоплетіння 

Вироби з 

бісеру 

Художня 

вишивка 

Зразкова школа 

народних ремесел 



Школа вжиткового 

рукоділля 

Пошиття 

одягу 

Штучні 

квіти 

Макраме 

Рукоділля 

В’язання 

Фітодизайн 

Стиль і 

мода 



ВІДДІЛ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

"Перші кроки" 

Батьківський 

клуб "Творимо 

здоров’я душі і 

тіла" 

"Краплинка" 
(дитячі ігрові 

кімнати) 

"Бджілка" 

"Зернятко" 

"Сонечко" 
(дитячі ігрові 

кімнати) 



 Інститут проблем виховання АПН України, 

лабораторія   позашкільних закладів 

 Інститут педагогіки і психології професійної освіти 

АПН України, відділ   мистецької освіти 

 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України 

 Національний педагогічний університет 

ім. М. Драгоманова 

 Національна академія культури і мистецтв 

 Київський міський педагогічний університет 

ім.Б.Грінченка 

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

"Україна" 

 Національний еколого-натуралістичний центр 


