ХАРАКТЕРИСТИКА
професійної діяльності керівника гуртка Центру дитячої та юнацької творчості
МАГЕРІВСЬКОЇ АННИ БОРИСІВНИ, 1979 року народження, освіта вища
Магерівська Анна Борисівна має повну вищу педагогічну освіту за
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», «Управління
навчальним закладом», посвідчення інструктора шкільного туризму.
З 1998 року працювала в школі І-ІІІ ступенів №160 м. Києва педагогоморганізатором,

керівником

гуртків

юних

інспекторів

дорожнього

руху

«Перехрестя», дружини юних пожежних «Іскра», туристсько-краєзнавчого гуртка
«Юний турист»; з 2002 року переведена на посаду вчителя історії. З 2012 –
керівник гуртка «Історичне краєзнавство» Центру дитячої та юнацької творчості
Дарницького району м. Києва. З 2017 року займає посаду заступника директора з
НВР та продовжує гурткову роботу.
Стаж безперервної педагогічної роботи – 23 роки.
Заняття в гуртку «Історичне краєзнавство» побудоване з урахуванням
необхідності комплексного виховання культури підростаючого покоління,
формування творчої, всебічно розвиненої особистості дитини на всіх вікових
етапах, спрямоване на реалізацію інтересів у вивченні навколишнього середовища
та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько –
спортивних та краєзнавчих знань та навичок. Працюючи над проблемною темою
«Історичне краєзнавство в гуртковій роботі», керівник продовжує приділяти
велику увагу створенню сприятливих умов для формування зацікавленості
вихованців до джерел своєї історії, героїчного минулого, звичаїв, традицій і
обрядів, національно- патріотичному вихованню. Вона тісно співпрацює з
Київським центром дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання, братством козацького бойового звичаю «Спас» та ГС
«Центр національно – патріотичного виховання».
Анна Борисівна як керівник гуртка «Історичне краєзнавство» сприяє
формуванню у вихованців
навичок

роботи

з

засвоєнню краєзнавчої термінології, практичних

компасом,

картографічним

матеріалом,

користування

туристським спорядженням, мовної культури, свідомого ставлення до власного

здоров’я. На своїх заняттях широко застосовує нестандартні форми і методи
проведення занять:

подорожі, конкурси, змагання, вікторини, квести, брейн-

ринги тощо. ЇЇ вихованці є активними учасниками та переможцями районних та
міських туристсько-краєзнавчих заходів.
За

час

роботи

у

закладі

позашкільної

освіти

Магерівська

А.Б.

зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий
організатор. ЇЇ заняття несуть у собі виховну функцію, а навчальний матеріал, що
підбирається, дає дітям можливість формувати громадянську позицію. Педагог
постійно

шукає ефективні

форми

та методи

навчання,

використовує

диференційований та індивідуальний підхід до членів гуртка, володіє сучасними
освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами,
різними формами та їх якісним застосуванням, використовує інноваційні
технології при організації гурткової роботи. В умовах широкого використання
засобів сучасної комп’ютерної техніки в навчальному процесі Анна Магерівська є
досвідченним

розробником

мультимедійних

презентацій,

слайд-шоу,

відеороликів; співпрацює з ЗМІ, зокрема, з місцевим телеканалом МАРС ТВ
(«Медіа культура ТВ», «Телепрактика»). Усе це має важливе значення для
формування естетичних смаків, розвитку аналітичних і творчих здібностей,
критичного мислення учнів у процесі опанування практичними навиками.
Магерівська А.Б.

будує свою роботу у відповідності з сучасними

вимогами, вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології під час
занять, що дозволяє їй активно впроваджувати методи інтенсивного навчання,
значно підвищувати ефективність занять та якість знань гуртківців. Підвищуючи
особистий

фаховий

і

кваліфікаційний

рівень,

вдосконалює

педагогічну

майстерність, загальну культуру, ділиться досвідом роботи, співпрацює з
колегами. Магерівська А.Б. є активним учасником

семінарів та практикумів

різного рівня.
Має грамоти та подяки РУО, ДРДА, ДОН.
Користується повагою серед колег, вихованців та батьків, надаючи їм
необхідні педагогічні консультації.
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