
Інформація про результати діяльності районної молодіжної Громадської 

організації «Європейський клуб «Прометей»»

протягом року

1 .Повна назва : Районна молодіжна Громадська організація «Європейський 
клуб «Прометей»».

2. Скорочена назва : Європейський клуб «Прометей».

3. Дані про легалізацію:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (від 13.04.2009 р.),

2. Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян (від 07 квітня 2009 р.)

4. Адреса, контакти: Україна, м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 

буд.Зг, каб.213.

5. Мета та напрями діяльності:

1) задоволення та захист спільних інтересів членів районної молодіжної 

Громадської організації «Європейський клуб «Прометей»;

2) накопичення та передача знань про Європу в історичному, 

географічному, культурному, економічному та інших аспектах;

3) сприяння розширенню культурних, наукових та інших зав’язків між 

Україною та країнами Європейського Союзу;

4) формування європейської свідомості серед молоді.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ - немає

7. Програми та проекти, реалізовані протягом року (назва проекту, мета, 

партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота (зокрема на 

території Деснянського району).

№ № Дата Захід

1 1 03.05.2018 р. Шкільний лекторій «Усі різні, усі рівніжультурна та



духовна спадщина об’єднаної Європи»

2 2 10.05.2018 р. Круглий стіл «Європейська інтеграція-шляхи 

співпраці»

дружби та

3 3 17.05.2018 р. Квест «Що ти знаєш про Європу?»

4 4 24.05.2018 р. Вікторина «Що я знаю про французький прапор та герб?»

5 5 31.05.2018 р. Бесіда «Права дітей та неповнолітніх»

6 6 06.09.2018 р. Виховний захід «Свято української мови»

7 7 13.09.2018 р. Літературний конкурс «Що для мене значить бути 

громадянином європейський держави?»

8 8 20.09.2018 р. Виховний захід «Міжнародний день миру»

9 9 27.09.2018 р. Вікторина «Чи знаєте Ви Європейський Союз?»

10 10 04.10.2018 р. Захід «Цей дивосвіт - бібліотека»

11 11 11.10.2018р. Перегляд презентації «Толерантність»

12 12 18.10.2018 р. Тестування «Англійська мова у моєму житті»

13 13 25.10.2018 р. Проведення спортивних змагань «Найпопулярніші 

спортивні ігри в країнах Європи»

14 14 01.11.2018р. Виставка «Видатні історичні постаті Франції)>

15 15 08.11.2018 р. Круглий стіл «Столиці Європи»

16 16 15.11.2018 р. Перегляд кінофільмів українських класиків

17 17 22.11.2018р. Урок-реквієм, присвячений жертвам голодомору 1932- 

1933 років

18 18 29.11.2018 р. Радіожурнал, присвячений Міжнародному дню інвалідів

19 19 06.12.2018 р. Радіожурнал, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі 

СНІДом

20 20 13.12.2018 р. Урок-подорож до столиці Великої Британії Лондону 

(культурні та історичні місця столиці)

21 21 20.12.2018 р. Перегляд фільмів великих французьких класиків (із 

субтитрами)

22 22 27.12.2018 р. Вікторина «Традиції святкування Нового року в країнах 

Європи»



23 23 10.01.2019 р. Захист рефератів «Київ-європейська столиця»

24 24 17.01.2019 р. Перегляд презентації «Різні країни-різні люди»

25 25 24.01.2019 р. Конференція «День Соборності України»

26 26 31.01.2019 р. Захід «День пам’яті Героїв Крут»

27 27 07.02.2019 р. Перегляд презентацій «Україна серед європейських 
держав»

28 28 14.02.2019 р. Захід «День Святого Валентина»

29 29 21.02.2019 р. Захід «Мова-коштовний скарб народу»

ЗО ЗО 28.02.2019 р. Перегляд презентацій «Світ без насилля»

31 31 07.03.2019 р. Свято «Ти у мене єдина у світі»

32 32 14.03.2019 р. Інтелектуальний конкурс «Відкрий для себе Україну»

33 33 21.03.2019 р. Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка

34 34 04.04.2019 р. Конкурс малюнків «Збережи нашу природу»

35 35 11.04.2019 р. Створення проектних робіт «Місце у Європі, 

де б я хотів побувати»

36 36 18.04.2019 р. Круглий стіл «Глобальні проблеми людства та їх прояв в 

світі»

37 37 25.04.2019 р. Вернісаж «У світі європейської музики»

38 38 02.05.2019 р. Перегляд презентацій «Генії європейської музики»

Керівник молодіжної 

Г ромадської організації 

«Європейський клуб «Прометей»»



Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих 
зборах з формування нового складу Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації

Антощак Оксана Вікторівна

ІГС та посада в ньому Районна молодіжна Громадська

організація «Європейський клуб 

«Прометей»», член громадської 

організації.

Посада та місце роботи Директор, школа І-ІІІ ступенів №275

Імені Кравчука Володимира 

Деснянського району міст а Києва

Громадянство, число, місяць Громадянка України, 20.06.1972

і рік народження року народження.

Освіта Вища,

КУ ім.Тараса Шевченка, спеціаль

ність фізика твердого тіла, кваліфі

кація фізик. Викладач.

КМПУ імені Б.Д.Грінченка, спе

ціальність «Психологія», 

кваліфікація практичний психолог. 

КМПУ імені Б.Д.Грінченка, спе

ціальність менеджмент організації, 

кваліфікація менеджер освіти. 

Університет менеджменту освіти,



Спеціальність «Управління нав -  

пальним закладом» , кваліфікація 

керівник підприємства, установи 

та організації. Магістр «Управ

ління навчальним закладом».

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами Українська. Російська.

Посилання на сторінку 

кандидата в соціальних 

мережах

Иир$:/М\ллл/іасеЬоок.сот/ргої:іІе.рІір?іс1=100002173537610

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Досвід роботи у консультативно-дорадчих 

органах при органах виконавчої влади

Трудова діяльність 1990-1991 -  диспетчер фізичного

Факультету КУ ім.Т.Шевченка;

1993- 1994 -  вчитель фізики,

СЗШ № 295;

1 9 9 4 - 2004- вчитель фізики,



Контактна інформація:

07.05.2019 р.

практичний психолог СЗШ № 39; 

2004-2008-Директор Центру 

Практичної психології Деснянсь

кого Управління освіти;

З 2008 року-директор школи 

№ 275 імені Кравчука Володимира 

Деснянського району міста 

Києва.

096-289-62-79

кагІІа72(а)икг.пе1

О.В.Антощак


