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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Красько Роман Іванович 

народився 

14 листопада 1982 року, 

з 2003 року працюю у 

 ДПТНЗ ”Дубровицький  

професійний ліцей”  

майстром виробничого  

навчання за професією: 

“Столяр будівельний, 
тесляр”. 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ. 

Закінчив у 2001 році Дубровицьке 
професійно технічне училище №6 
за спеціальністю “Столяр 
будівельний, тесляр”. 

Закінчив у 2003 році Ржищивський 
індустріально-педагогічний 
технікум за спеціальністю 
“Професійне навчання” і здобув 
кваліфікацію майстра 
виробничого навчання, техніка-
будівельника. КХ № 2339558. 

Закінчив у 2007 році Державний вищий 
навчальний заклад “Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди” і отримав 
вищу освіту за спеціальністю 
“Педагогіка і методика середньої 
освіти. Трудове навчання 
(технічна праця)  КХ № 32286988. 

 



 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ ТА 
ПОСАДУ. 

 
 

Посада: майстер 
виробничого 
навчання за 
професією “Столяр 
будівельний, 
тесляр”. 

Освіта: вища. 

Стаж роботи: 18 років. 



ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ  

     ВСП Львівський навчально - науковий центр 
професійної освіти:  “Інноваційні навчально-виховні 
технології викладання”. У кількості 90 год. 
Категорія майстер виробничого навчання.   
СВІДОЦТВО 12СПВ 02125295     № 000673-19. 
     “Львівський навчально-науковий центр 
професійної освіти”:  за програмою ”Інноваційно-
освітні технології у професійній  підготовці  
фахівців”. У кількості 30 год. 
Категорія майстер виробничого навчання.  
СВІДОЦТВО 20 ПК 02125295      № 000384-20. 
     Сертифікат виданий ТОВ “Едюкейшнал 
Ера” онлайн-курс: “Про дистанційний та 
змішаний формати навчання” для педагогів та 
керівників закладів ПТО. У кількості 30 год. 
EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-
era/cert/fecb2ce7206c42098f794417afb2a269/valid.ht
ml 
Протокол №6 педагогічної ради від 19.02.2021 року. 
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Життєве кредо: 
 “Успіх приходить до того, хто робить 
те, що найбільше любить.” М. Форбе. 

  
Найважливіша життєва фраза: 

 “ Ніколи не зупинятись на 

досягнутому.” 
 



МЕТОДИЧНА ТЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 
 

“ Застосування 
технічних засобів 

навчання при проведенні 
уроків виробничого 

навчання” 
 



МОЄ ЗАВДАННЯ: 

▫ Підготовка учнів, як майбутніх спеціалістів, які 
будуть затребуваними та 
конкурентноспроможними на ринку праці. 
▫ Розвивати дитину як неповторну 
індивідуальність, формувати в неї творчий 
потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної 
діяльності. 
▫ Прагну не робити поділу між дітьми на сильних 
і слабких, а вчу їх цінувати свою працю та 
намагатися виконувати її як найкраще.   



ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

      Щороку проводжу відкриті 
уроки виробничого навчання 
та майстер – класи. При 
проведенні уроків спрямовую 
учнів на важливість обраної 
професії  та застосування її у 
подальшому житті.        
Використовую такі методи 
навчання: розповідь, 
пояснення, бесіду, 
демонстрацію, показ 
трудових прийомів, а також 
практичні методи: вправи, 
розв’язання виробничих 
завдань.   Отже,  роблю так, 
щоб урок виробничого 
навчання був не тільки 
цікавим, але і зрозумілим.       

 



Відкритий урок виробничого навчання  на 

тему: «Свердління, довбання деревини та 
різання стамескою». 



Відкритий урок з виробничого навчання 

на  тему: «Виготовлення дверних блоків 

фільончастої конструкції». 



05 березня 2018р - проведений майстер-клас за професією "Столяр 
будівельний, тесляр" на тему: "Технологія штучного старіння деревини". 
 



12 березня 2019 року проведений майстер - клас за 
професією «Столяр будівельний, тесляр» на тему: 
«Виготовлення меблевих фасадів з дерева». 
 



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ ФАХОВОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ТА СЕМІНАРАХ. 

18 – 19 квітня 2018 року з учнем групи  № 13, Щербуком 
Дмитром  Миколайовичем,  брали участь у ІІ етапі 
Всеукраїнського  конкурсу фахової майстерності серед 
учнів  закладів професійної (професійно – технічної) 
освіти Рівненської області за професією “Столяр 
будівельний” 3 розряду.  
      20 березня 2019 року брав участь у семінарі –  
практикумі “Інноваційний підхід у зведенні  житлових 
будинків із застосуванням  будівельних технологій 
КНАУФ (каркасно –  обшивне будівництво)”. 

 



МОЇ СЕРТИФІКАТИ ТА НАГОРОДИ. 



Виготовлення віконних блоків, дверних блоків, 

меблів з масиву деревини під час виробничого 
навчання.  



 
Розробка  розгорнутих уроків виробничого навчання на тему: 
“Виготовлення кутових кінцевих з’єднань.” 
“Виготовлення дитячого стільця.” 
“Установлення дверних та віконних приборів.” 
“Робота зі склом.” 
“Виготовлення віконного блоку.” 
“Виготовлення дверних блоків.” 
“Монтаж дверних та віконних блоків”. 
Розробка інструкцій : 
“Інструкція з монтажу м'якої черепиці Ruflex Katepal.”  
“Інструкція з укладання ламінату.” 
Розробка мультимедійних презентацій: 
“Робота зі склом.” 
“Виготовлення віконних блоків.” 
“Виготовлення дверних блоків.” 
“Влаштування підлог сучасними матеріалами.” 
“Технологія штучного старіння деревини.” 
“Виготовлення меблевих фасадів з дерева.” 
“Оброблювання деревини ручним електрофікованим інструментом.” 
 



 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙСТЕРНІ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ. 
 

 Стенди. 

 Муляжі. 

 Інструкції з охорони 
праці. 

 Підручники, 
відеоматеріали. 

 Поурочні папки. 

 Еталони виробів. 

 Інструкційно-
технологічні картки. 

 Картки завдання.  



ПРИНЦИПИ В РОБОТІ. 
▫  Повага до учня, його суджень і рішень, свободи 

гідності. 
▫ Прийняття учня таким, яким він є, і разом з тим 

орієнтувати його на найвищі досягнення, на 
перспективи, які перед ним відкриваються. 

▫ Толерантність. 
▫ Виховувати потребу людини в людині 
     (В. О. Сухомлинський). 
▫ Дисциплінованість. 
▫ Порядок і порядність. 
▫ Щирість і справедливість. 

 


