Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості»
(І етап)
Напрям позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий
Прізвище, ім’я, по
батькові (повністю)
Дата народження
Контактна
інформація
(мобільний телефон,
електронна пошта)
Освіта
(найменування
закладу освіти, рік
закінчення навчання,
спеціальність за
дипломом)

Магерівська Анна Борисівна
05.10.1979
elka-a@ukr.net
0934739808,
0991023756
 2003
рік
–
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, кваліфікація бакалавра –
вчитель історії і правознавства;
 2004
рік
–
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, кваліфікація за дипломом вчитель історії і правознавства, викладач ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації, організатор освіти;
 2011 рік – ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ
ОСВІТИ», кваліфікація за дипломом – керівник
підприємства, установи та організації (у сфері освіти та
виробничого навчання);
 1998 рік – МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЮНАЦЬКОГО
ТУРИЗМУ
ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ м. КИЄВА, кваліфікація
посвідчення – інструктор шкільного туризму

Підвищення
кваліфікації (за
останні 5 років; очна,
дистанційна форма;
рік проходження та
найменування
освітніх програм,
курсів, тренінгів
тощо)

 Курси підвищення кваліфікації вчителя історії по
темі: «Професійно орієнтований курс для вчителів
історії» в об’ємі
– 216 годин, в інституті
післядипломної освіти Київського університету ім.
Бориса Грінченка: 2015 – :очно;
 Навчально-тренувальний збір – спелео-туристська
подорож І категорії складності в печери Західної
України («Мушкарова яма» – «Вертеба» –

«Млинки»): 2015 – очно;
 Навчально-тренувальний
збір
–
краєзнавча
експедиція «Неймовірна Україна» в рамках проєкту
«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»: 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – очно;
 Довгострокова міська Акція «Пізнай свій край –
пізнай себе»: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 – очно,
2020 – дистанційно;
 Міський семінар-практикум «Навчись сам – навчи
іншого» в рамках освітнього фестивалю «Кyiv Ed
fest»: 2016, 2017, 2018 – очно;
 Міський семінар-практикум «Краєзнавча та музейна
робота навчальних закладах як пріоритетні напрями
патріотичного виховання дітей та молоді»: 2016 –
очно;
 Міський
семінар-практикум
«Краєзнавча
та
пошуково-дослідницька
робота
в
умовах
формування компетенцій здобувачів освіти «Нової
української школи»: 2017 – очно;
 49 національно-патріотичний туристський зліт та 6
національно-патріотичний краєзнавчий зльоти
учнівської молоді м. Києва, присвячені 25 річниці
Незалежності України: 2016 – очно;
 50-й туристсько-краєзнавчий зліт учнів навчальних
закладів м. Києва в рамках міської довгострокової
національно-патріотичної акції учнівської молоді «З
Україною в серці»: 2017 – очно;
 Національно-патріотичний фестиваль учнівської
молоді м. Києва «Патріотичний Non-Stop»,
присвячений декаді заходів до Дня Захисника
України: 2016, 2017, 2019 – очно;
 І, ІІ, ІІІ та ІV фестивалі краєзнавчого активу м. Києва
«Свою Україну любіть!»: 2017, 2018, 2019 – очно,
2020 – дистанційно;
 Районний семінар-практикум «Організація та
проведення туристсько-краєзнавчих заходів»: 2018 –

очно;
 Міжнародний
виїзний
семінар-експедиція
«Дослідження інфраструктури історико-культурних,
природних рекреаційних ресурсів території Ізраїля»
активу Дарницького району м. Києва в рамках
проєкту «І чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь»: 2018 – очно;
 Міжнародний дитячий зліт-фестиваль «Київ єднає
друзів», присвячений 60-річчю Київського центру
дитячо-юнацького
туризму,
краєзнавства
та
військово-патріотичного виховання: 2018 – очно;
 Навчально-тренувальний збір – водний похід І
категорії складності по р. Десна, Чернігівська обл.
(«Ладинка – Надинівка – Самійлівка – Набільське –
Євминки – Літки – Новосілки – Київ») : 2018 – очно;
 Районний
виїзний
семінар-практикум
«Організаційно-методичні аспекти та навчальновиховні компоненти підготовки шкільних роїв до
участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі «Сокіл» («Джура»)»: 2018 – очно;
 Семінар-практикум
для
відповідальних
за
туристсько-краєзнавчу роботу, педагогів освітніх
закладів м. Києва «Наскрізні змістовні лінії
краєзнавства як засіб
інтеграції ключових
компетентностей освітнього процесу»: 2018 – очно;
 Семінар-практикум Центру дитячої та юнацької
творчості Дарницького району м. Києва з підготовки
та проведення туристсько-краєзнавчих заходів у
закритому приміщенні: 2018 – очно;
 52-ий туристсько-краєзнавчий зліт учнів закладів
освіти міста Києва, присвячений Дню Європи: 2019
– очно;
 Міський фестиваль українського короткометражного
фільму «Гайдамака» культурно-мистецького Центру
Києво-Могилянської академії: 2019 – очно;
 Курси підвищення кваліфікації для вчителів основ
здоров’я,
керівників
гуртків
в
Інституті

післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Бориса Грінченка: 2019 – очно;
 Навчально-тренувальний
збір
–
краєзнавча
експедиція
«Пригоди
туристів-дарничан
на
Бойківщині» або «Як бойки Різдво зустрічали» в
рамках проєкту «І чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь»: 2020 – очно;
 Екологічно-краєзнавча експедиція Чернігівщиною
по р. Снов «До чистих джерел!» туристського активу
Дарницького району м. Києва в рамках проєкту «І
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»: 2020 –
очно;
 Освітньо-бібліотечна
зустріч
та
навчальнокраєзнавчий семінар для керівників гуртків історикокраєзнавчого напряму Черкаської, Кіровоградської
областей та міста Києва «Історія ХХ століття:
виховний потенціал історичної правди»: 2020 –
очно;
 Навчальна тема в Центрі сім’ї Дарницького району
м. Києва «Ідентифікація та перенаправлення осіб, які
постраждали від торгівлі людьми та домашнього
насильства»: 2020 – очно
Стаж роботи:
загальний

23 роки
23 роки

педагогічний
Місце роботи
(найменування
закладу освіти
відповідно до
статуту, його
місцезнаходження,
телефони,
електронна адреса)
Посада
Державні нагороди,
відомчі
заохочувальні
відзнаки (рік
нагородження)

Центр дитячої та юнацької творчості Дарницького району
м. Києва,
вул. Здолбунівська , 7-б,
uka_ct1@ukr.net

Заступник директора з НВР,
керівник гуртка
Грамота
Дарницького
відділу
народної освіти
Грамота
Управління
освіти
Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації

1999
2002

Грамота Головного управління
освіти і науки міської державної
адміністрації
Подяка Центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Дарницької районної у м. Києві
державної адміністрації
Грамота
Управління
освіти
Дарницької районної у м. Києві
державної адміністрації за високий
рівень підготовки команди у
районному етапі Всеукраїнського
конкурсу
«Молодь
обирає
здоров’я»
Грамота 2-го МВ ДАІ при УДАІ м.
Києва
Грамота Управління освіти, ВДАІ
ГУМВС України в Дарницькому
районі м. Києва за високий рівень
підготовки команди у районному
конкурсі КВН юних інспекторів
дорожнього руху
Грамота Центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Дарницької районної у м. Києві
державної адміністрації
Грамота
Київської
міської
організації Товариства Червоного
Хреста України за високий рівень
підготовки
команди
юних
інспекторів дорожнього руху в
конкурсі «Медична допомога»
Лист
вдячності
Дарницької
районної ради ветеранів
Почесна грамота Ради Дарницької
районної організації ветеранів
Подяка Дарницької районної в м.
Києві державної адміністрації
Грамота КПНЗ «Київський центр
дитячо-юнацького
туризму,
краєзнавства
та
військовопатріотичного
виховання»
за
високий
рівень
підготовки
вихованців гуртків ЦДЮТ до
міського конкурсу національнопатріотичного фото «В дитячих

лютий 2005,
серпень, 2005,
листопад 2005,
2007
2008,
2009

2009

2009
2010,
2012,
2013

2010

2010

2012
2013
2015
2016
2017

Вказати посилання
на інтернет-ресурс,
де розміщено
електронне
портфоліо учасника

руках майбутнє»
Подяка
Управління
освіти
2018
Дарницького району м. Києва
Подяка КПНЗ «Київський центр
2018
дитячо-юнацького
туризму,
краєзнавства
та
військовопатріотичного виховання»
Грамота Департаменту освіти і
2018
науки,
молоді
та
спорту
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Подяка ГС «Центр національно2019
патріотичного виховання»
Грамота КПНЗ «Київський центр
2017,
дитячо-юнацького
туризму,
2018,
краєзнавства
та
військово2019,
патріотичного
виховання»
за
2020
високий
рівень
підготовки
вихованців гуртків ЦДЮТ до
фестивалю краєзнавчого активу м.
Києва «Свою Україну любіть!»
Подяка Департаменту освіти і
2020
науки
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
https://cdut-dar.kiev.ua/dzherelo-tvorchosti-2/dzherelotvorchosti-2020/

