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Відомості про майстра 

виробничого навчання

Прізвище, ім'я, по-батькові Романів Степанія Кирилівна

Дата народження 23.07.1954 року

Освіта вища

ВНЗ, який закінчила, рік Тернопільський державний 

педагогічний інститут ім. 

Я.Галана

Спеціальність за дипломом Загально-технічні дисципліни і 

праця

Кваліфікація за дипломом Учитель трудового навчання

Педагогічне звання Майстер виробничого навчання 

першої категорії

Безпосередній стаж роботи 49 років



Відомості про майстра 

виробничого навчання

• Прийнята на роботу майстром виробничого навчання               

в СПТУ №3 у 1981 році.

• Майстер виробничого навчання в групах кравець, 

вишивальниця з 1993  по 2008 роки.

• Майстер виробничого навчання в групах кравець, 

закрійник з 2013 року.



Підвищення професійного рівня у 

міжатестаційний період

• У серпні 2020р.  Пройшла курси підвищення кваліфікації. Організація 

ефективності діяльності соціального педагога в закладах освіти.

• У вересні 2020 р. Пройшла курси підвищення кваліфікації. Освітні 

педагогічні технології.

• Пройшла курси підвищення кваліфікації. Про дистанційний та змішаний 

формати навчання педагогів та керівників закладів ПТО.

• У лютому 2021р. пройшла курси підвищення кваліфікації. Опанувала 

навчальний розділ освітньої програми Відкриті освітні студії: 

Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі.

• У червні 2021р.  пройшла курси підвищення кваліфікації. Опанувала 

навчальний розділ освітньої програми. Особливості організації 

навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами.   



Підвищення професійного рівня у 

міжатестаційний період



Навчально-методична діяльність

Проблема над якою працюю:

• Оновлення комплексно-методичного забезпечення з                

професії кравець.

• Використання ігрових технологій на уроках 

виробничого навчання та позаурочний час.



Навчально-методична діяльність

• Для розвитку творчих здібностей та пізнавальної 

активності учнів застосовую:

• Розвиваючі технології;

• Інформаційно-комунікаційні технологіі;

• Інноваційні технології.



Навчально-методична діяльність

Виконані методичні розробки:

• «Застосування новітніх технологій при виготовленні 

жіночого жакета»

• Обробка коміра з відрізною стійкою та з'єднання його з 

горловиною».

• «Обробка виточок, рельєфів, складок, бічних швів у 

спідниці» 



Навчально-методична діяльність



Створення мультимедійного контенту для 

використання під час уроків виробничого 

навчання



Результати педагогічної діяльності

Під час конкурсів фахової  майстерності за професією 

кравець 



Результати педагогічної діяльності

Кваліфікаційні пробні роботи учнів



Навчально-методична діяльність

• Провела відкритий урок виробничого навчання на тему: 

«Обробка прорізної кишені з листочкою з вшивними кінцями».

•



Позаурочна діяльність

допомога бійцям АТО



Позаурочна діяльність

Святкові листівки, 

виготовлені у стилі 

«hand made»

Виставка м’яких 

іграшок.



Позаурочна діяльність

Виховна робота

• «Видатні жінки в історії України»

• «Найкраще в світі слово – мама»

• Челендж до міжнародного дня рідної мови.

• Збагачення духовного та інтелектуального рівня 

потенціалу класного керівника.



Позаурочна діяльність

Виховна робота



Перспективи розвитку

• Вдосконалювати форми і методи проведення уроків       

виробничого навчання;

• Поглиблювати знання, уміння і навички учнів за рахунок зв'язку 

виробничого навчання з спецпредметами;

• Удосконалювати техніку володіння інноваційними технологіями;

• Приймати активну участь у роботі методичної комісії;

• Впроваджувати сучасні виробничі технології у навчально-

виробничий процес;

• Долучатися до організації виставок виробів, виготовлених 

учнями та майстрами виробничого навчання.


