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 Центр військово – патріотичного та 

фізичного виховання дітей та молоді 

“Єдність” – позашкільний навчальний 

заклад, заснований в 2002 році. 

 Основою діяльності є військово-

патріотичне та фізичне виховання дітей, 

підлітків і молоді Оболонського району м. 

Києва у позаурочний час. Центр здійснює 

навчально – виховну, інформаційну, 

організаційно – масову, навчально – 

тренувальну та спортивну роботу. 

 У закладі створені всі умови для зміцнення 

здоров’я дітей, їхнього навчання. Центр 

створює для дітей і молоді рівні умови для 

зарахування та навчання, а ті, хто 

спортивно обдарований, мають необхідні 

умови для спортивного вдосконалення. 

 Упродовж  років роботи у Центрі “Єдність” 

були створені секції з баскетболу, 

волейболу, веслування на човнах дракон, 

веслування на байдарках, городкового 

спорту, легкої атлетики, настільного тенісу, 

футболу, та клуб юних моряків 

“Альбатрос”. 

 За ці роки значно зросла кількість членів 

Центру “Єдність”: 2002 р. – 423, 2015 р. – 

735 осіб. 

 

  



Роботу з вихованцями Центру 

здійснює 21 тренер – вихователь, 

головним завданням яких є 

всебічний розвиток потенціалу 

кожної дитини. Серед них Почесні 

працівники фізичної культури та 

спорту, майстри спорту 

міжнародного класу, вчителя 

вищої категорії. Комплектування 

гуртків і груп здійснюється з 1 до 

15 вересня поточного року, а 

також упродовж навчального року 

за бажанням вихованців та згодою 

батьків. 

Участь команд “Єдності” у 

спортивних змаганнях 

свідчить про зростання 

результативності роботи 

педагогів, тренерів, та їхніх 

вихованців. 

Без спортсменів “Єдності” не 

обходиться жодне змагання чи 

свято в Оболонському районі. 

Впродовж року проводиться 

низка масових заходів, які стали 

традиційними. 



Педагогічний колектив закладу 

співпрацює з Академію водного 

транспорту, Університетом 

фізичної культури, загальними 

навчальними закладами 

Оболонського району: ЗНЗ № 

226, ЗНЗ № 240, ЗНЗ № 298, 

ЗНЗ № 20, ЗНЗ № 104, ЗНЗ 210, 

ШДС “Ластівка”, СДЮШОР 

“Зміна”, ДЮСШ “Олімп”. 

У сфері міжнародного 

співробітництва Центр має 

широкі зв’язки  з спортивними 

клубами Німеччини, Сербії, 

Болгарії, Нідерландів, країн 

Балтії.  

У Центрі проводиться багато навчально – 

оздоровчих заходів: екскурсії до Київської 

фортеці Косий капонір, екскурсія до музею – 

панорами “Битва за Київ. Лютізький 

плацдарм”, оздоровчо – шлюпочний похід 

гуртка з мореплавства “Альбатрос”, спільні 

роботи на водно – спортивній базі з підготовки 

шлюпок. 




