
Дитячий оздоровчо-
екологічний центр 
 Оболонського району  

м. Києва 
 

Адреса: м. Київ, 
 вул. Героїв Дніпра 32-В 

тел.414-13-43, 413-55-13 
 



Місце знаходження ДОЕЦ 





• Дитина, це  Боже  і  чисте   створіння, 

• Оаза   любові,  тепла  і  добра, 

• Енергія   пошуку,  знань  і  уміння, 

• Дитина  це    Центр   всього   майбуття. 

 



Дитячий  
оздоровчо - екологічний  центр 

 Оболонського району міста Києва 
• є членом  

• Європейської мережі шкіл  
• сприяння, зміцнення та збереження  

здоров’я  

• та має  статус освітньо – 
інформаційного 

•  у Національній мережі  

• “Шкіл сприяння здоров’ю” 

 

 

 



Оздоровчо – екологічний відділ 

Еколого - біологічне 

об'єднання Оздоровчо – 

профілактичне 

об’єднання 

Гурток оздоровчої  

гімнастики з елементами  

акробатики 

Гурток  

коригуючої  гімнастики 

Гурток оздоровчої  

хореографії  “Черевички” 

                 Гурток  

оздоровчої  гімнастики 

(східні оздоровчі системи) 

Гурток  

“ Я і природа ” 

Гурток  
« Зелені захисники  Землі» 

Гурток 

 “ Дослідники природи ” 

Гурток  

“ Зелена планета ” 

Історично – 
патріотичне 

Дитячі і молодіжні 
клубні об’єднання 

 

Історичний  
клуб рольового 
моделювання 
"Переплуття" 

Гурток  
“ Таємниці флори ” 



Відділ народних мистецтв 

Школа народних ремесел 

Народна студія 

образотворчого 

мистецтва 

Школа  вжиткового 

рукоділля 

Гурток  

“Образотворче  

мистецтво” 

Зразкова  

студія  

декоративного  

розпису 

Народний  

колектив  

 “Кераміка” 

Гурток  

“Петриківський  

розпис” 

Гурток 

“Кераміка” 

Гурток  

“Керамічна  

іграшка” 

Гурток  

“Чарівний  

глечик ” 

Гурток 

"Керамічне  

розмаїття" 

Гурток 

“ Київський  

розпис” 

Гурток 

 розпис по 

 тканині 

Гурток  

“Початкове  

малювання” 

Гурток  

“Веселий 

пензлик” 

Гурток  

“Архітектурне  

моделювання” 

Зразковий  гурток  

    фітодизайну  

Гурток 

“Золоте руно” 

Гурток  

“Квіткове різнобарв я” 

 

Гурток 

“Родовід” 

 

Гурток  

“ Майстриння ” 

Гурток 

 “ Бісероплетіння” 

Гурток  

“ Рекламна 

агенція” 



Відділ гуманітарно - естетичний  “ Вільний простір” 

Музика і театр 

Гурток  

«Музичні візерунки» 

Музичний театр  

"Маестро" 

Гурток “ Барви” 

Гурток « Мозаїка » 

Інтегрований театр молоді з  

обмеженими можливостями "Паростки" 

Фольклорний гурт  
"Веселий ярмарок" 

Оздоровчі групи раннього  

розвитку дитини 

          Група “Ми кияни” 3-6років 
 

Гуртки: “Маленьки кияни”, “ Веселий язичок” 

”Англійська веселка”, “Віконечко в природу ”  

“Рахівничок”,“Музична скринька” , ”Абетка”. 

“Грайлик” 

Група  “Зернятко”  3- 4роки 
Гуртки: “Мовограй”, “Веселі нотки”, 

“Маленький театр”, “Математична скарбничка” 

”Золті ручки” 

Група  “Бджілка” 4 - 6 років 
 

Гуртки: “Здоров'ятко”, “Дивопапір”. 

              “Чарівний пензлик” , “Веселі нотки”, 

              “Паперопластика” ,“Мовограй” 

              “Математична скарбничка” 

“Спілкуємось англійською” 

“Віконечко в природу” 

Гурток “ Художнє слово” 



Відділ творчого розвитку дитини із  

здоров’язберігаючими технологіями  

” Створи себе і красу навколо себе ” 

Школи, школи - садочки  

Оболонського  району міста Києва 

Майстер – класи 

Спілкуємося англійською 

Співаємо разом 

Майстер – класи 

Фітодізайн 

Родовід 

Майстер – класи 

Чарівна скринька 

Коригуюча гімнастика 

Майстер – класи 

Лялька – мотанка, 

Дивосвіт 

Майстер – класи 

Малювання 

Оригамі 

Майстер – класи 

Паперові візерунки 

Веселий ярмарок 

Майстер – класи 

Дивопапір 

Барви 

Майстер – класи 

Скарбничка вмінь 

Оздоровча гімнастика 



Принцип мистецтва виховання 

говорить: діти повинні виховуватися 

не для сьогодення, а для майбутнього, 

можливо кращого стану роду 

людського !                                                                                    

 

Кант І. 

 

 

  



КВІЛІНГ 
керівник гуртка Фролова І.Л. 



Бісероплетіння                                        

Фітодизайн 

Керівник гуртка Д ‘яченко І.М. 

Керівник гуртка  Зайцева О.  



Освіта-   

скарб;  

праця - 

ключ до 

нього. 

   П. Буаст  



Тоді людина 

стає 

кращою, 

коли ви 

покажете їй, 

яка вона є. 

А. Чехов  



КЕРАМІКА 
керівники гуртків: 

Спірідонова Г.П.,Соловіцька Л.В, 

                            Голубцова П.І 



Петриківський розпис 

Керівник гуртка  

Венглінська  Г. Ю. 



Паперопластика 
Оригамі 

Керівник гуртка Бойко Р.В. 

Керівник гуртка Устинова О.О. 



Творчість - це 

не розкіш 

для обраних, 

а загальна 

біологічна 

потреба, 

інколи не 

усвідомлена 

нами 

       Г. Іванов  

                Гурток  

             “ Родовід ” 

         керівник гуртка  

            Кузміна Т.Б. 



 
Гурток « Мозаїка» 

«Веселі  нотки» 
 

Керівник гуртка Коваль І.І. 

Керівник гуртка  

Гембіцька А.А. 



     Аристотель  
 

 

Музика - це 

посередник між 

духовним і 

чуттєвим 

життям. 



Гурток українського фольклору 

“Веселий ярмарок “ 

 
керівник гуртка Грицан М.Г. 



Гурток оздоровчої   
хореографії  

   “Черевички ” 
      

Керівник  гуртка  Філіпова  В.С. 

  





 

   Ти можеш!» - повинен нагадувати 
вчитель учневі. 
«Він може!» - повинен нагадувати 
колектив. 
«Я можу!» - повинен повірити в себе 
учень. 
                                        В. Шаталов  



Оздоровча  та  коригуюча 
гімнастика 

керівники гуртків: 
Марченко Г.П.,Базілевич А.М., 

Яцкоборовська С.Б.,Маліновська В.А. 



Все живе боїться мук, 

все живе боїться 

смерті; пізнай самого 

себе не тільки в 

людині, але у всякій 

живій істоті, не вбивай 

і не заподіююй 

страждання і смерті. 

 

Буддійська мудрість 





Маленький театр 
керівник гуртка Шпак Н.М. 

 



 

 

 

    Інтегрований театр  

молоді  з обмеженими 
можливостями  

« Паростки » 
                                 

                                Керівник театру  Любота  В.В 









Мета комплексної оздоровчої 

програми: 

 

• формування культури здоров’я дитини 

засобами оздоровчої, спортивної, 

мистецької, екологічної діяльності; 

• виховання самомотивації на здоровий 

спосіб життя; 

• залучення дітей до гуртків Центру через 

усвідомлений вибір гуртка 





Завдання програми: 

 

• виховання творчої особистості, здатної до 

самовдосконалення, самоактуалізації, самореалізації 

власного потенціалу; 

• виховання позитивного ставлення до життя, 

самостійності, відповідальності, доброзичливого 

ставлення один до одного та поваги до дорослих; 

• надання знань стосовно збереження та зміцнення 

власного здоров'я; 

• розвиток інтересу до історії, етнографії та фольклору 

українського народу; 

• виховання екологічної свідомості 





  

Структура комплексної оздоровчої  

програми « Літня школа радості і здоров’я» 

 Оздоровчий напрямок:                             Художньо-естетичний напрямок 

 Рухливі оздоровчі ігри                                        Музичні розваги 

• Спортивні ігри                                               Малюємо – відпочиваємо 

                                                                                      Майстер-класи 

Фольклорний напрямок                                Розвиваючий напрямок 

• Українські народні ігри                                    Інтелектуальні ігри 

• Майстер-класи                                                       Екологічні ігри 

                                                                  Економічні ігри 

 



Успіх приходить до того, 

хто робить те, що 

найбільше любить. 

                                          

М.Форбс  





Простір для нових 

ідей і творчості 

завжди знайдеться 

там, де мешкають 

життя і воля. 

               С. Булгаков 





 

 Діти повинні жити у світі 

краси, гри, казки, музики, 

малюнка, фантазії, 

творчості. 

 

      Василь Олександрович  

Сухомлинський 



 
   Завітайте до нас в ДОЕЦ 


