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Чому майстер-клас?

Передбачає можливість проходження

стажування або практики в установі або

на підприємстві, яку представляє

запрошений фахівець (а це, як правило,

представник керівної ланки), та, в разі

успіху, подальшого працевлаштування

у тій самій установі

Його проведення не тільки демонструє

студентам прихильність їх вузу до 

співробітництва з потенційними

роботодавцями, але і забезпечують

можливість набути нові корисні

компетентності

Одним з критеріїв оцінювання

ступеня відповідності

організації освітнього процесу

вимогам компетентнісного

підходу є визначення кількості

майстер-класів, що

проводяться для студентів не 

професійними викладачами, а

представниками роботодавців

(стейкхолдерів) в особі

успішних підприємців, 

провідних менеджерів і 

фахівців українських

(зарубіжних) компаній, 

державних службовців

високого рангу

Його принципове завдання полягає у

доведенні до студента основ

професійного ставлення до обраної

спеціальності, навчання професійних

навичок, підходів та навіть мови фаху
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Майстер-клас – це 

Оптимальна форма практико-орієнтованого навчання, являє собою
сучасну технологію проведення занять для відпрацювання
практичних навичок і вмінь з метою підвищення професійного рівня,
розвитку творчих і особистісних компетентностей студентів, обміну
передовим досвідом, розширення кругозору

сучасна форма освітніх технологій, оскільки виключає пряме
відтворення, механічне повторення професійних досягнень, яке
на сьогоднішній день вважається практично безперспективним

оригінальний та дієвий метод навчання

унікальна за своїм типом форма нарощування професіоналізму
студента в тій чи іншій сфері діяльності

особливо пріоритетна і перспективна ланка систематичного
активного набуття та закріплення практичних навичок і вмінь,
необхідних для розвитку індивідуальних і професійних
компетентностей студентів
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правильна організація заходів, які повинні бути дійсно 
майстер-класами, а не просто зустріччю з відомим 

бізнесменом, політиком або чиновником, який 
розповідає аудиторії про свої особисті успіхи

заздалегідь підготовлений сценарій заняття та 
інформування ведучого (майстра) про необхідність 

приділити основну увага на розбір конкретних 
управлінських ситуацій, впроваджених з його участю 

інновацій, вирішених конфліктних ситуацій між 
державою та бізнесом тощо

особистість, яка його проводить – майстер в особі
професіонала-практика, рівень його професіоналізму

Вирішальне значення для якісного

проведення майстер-класу має:
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Для отримання позитивного

результату необхідно:

зважати, що важливою передумовою, якісного проведення

майстер-класів є відомість бренда підприємства чи установи, 

фахівець якої буде проводити майстер-клас. Кількість

бажаючих відвідати майстер-клас є пропорційною відомості

підприємства, установи чи самого Майстра

завчасно ознайомитися з детальним резюме майстра, 

який планує проводити майстер-клас для студентів, 

визначити наявність або відсутність досвіду

проведення майстер-класів для студентів вищих

навчальних закладів

відомість бренда є гарантією стабільності та високого

положення на українському ринку товарів і послуг, що в 

свою чергу забезпечує наявність достатнього

практичного досвіду для його передачі студентам 

вищих навчальних закладів
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Майстер

людина, яка пройшла
свій самобутній, 

неповторний шлях 
особистісного і 
професійного

зростання

людина, 

яка досягла на цьому
шляху певних успіхів

Основний девіз майстра:

“Я знаю, як це робити, і навчу вас”
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Основні особистісні якості

Майстра 

М – мудрий, мислитель, мобільний, моторний, …;

А – активний, артистичний, авторитет, амбітний,

аналізуючий, …;

Й – до йоти знає страву, …;

С – спеціаліст, стресостійкий, самостійний, стратег,

стильний, …;

Т – талановитий, толерантний, темпераментний,

творчий, тактовний, терплячий, …;

Е – емоційний, ерудований, елегантний, …;

Р – розвинений, різносторонній, режисер, розкутий … 

.
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вміти вести діалог, дискусію

мати велике бажання працювати творчо

бути інтелігентним

вміти зосередитися на предметі

розмови

мати відчуття часу
володіти мистецтвом спілкування 

мати почуття гумору
проявляти індивідуальність

мати загальнокультурний розвиток

бути схильним до імпровізації

Майстер повинен: 

володіти мнемотехнікою 
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Структура майстер-класу

На відміну від класичного заняття,

важливість подачі матеріалу якого

залежить від цілей і завдань навчального плану

може варіюватися протягом проведення заняття,

майстер-клас за ступенем

значущості матеріалу має яскраво

виражену пірамідальну структуру.

Структура майстер-класу є

неоднорідною і включає декілька 

пов’язаних між

собою етапів, які, проте, мають

різне цільове призначення.

ІНДУКТОР

ТРАНСЛЯЦІЯ

ІНСАЙТ

РЕФЛЕКСІЯ
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•Знайомство з майстром, тематикою майстер-
класу, формою його проведення, цілями і
завданнями. Індуктор – стимул учасників до
активної роботи – проблемна ситуація,
розминка, несподіване питання, який мотивує
діяльність кожного учасника. Важливо, щоб
початок був яскравим, значущим для кожного
учасника.

ІНДУКТОР

•Передача конкретного практичного досвіду,
навичок, умінь і знань шляхом обговорення
тематичної практико-значущої проблеми.
Етап має переважну форму монологу і
спрямований на пасивне навчання слухачів.
Завданням є набуття і нагромадження певних
практичних знань, досвіду, навичок і умінь, які
пропонуються майстром.

ТРАНСЛЯЦІЯ

Етапи проведення майстер-класу
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•етап активного навчання слухачів, має
форму дискурсу. Націлений на аналіз і
закріплення набутих раніше конкретних
навиків, умінь і знань. Закріплення
набутого досвіду відбувається під час
обговорення пропонованих майстром
кейсів і активної полеміки між всіма
учасниками майстер-класу з теми
заняття.
• Інсайт – учасники переживають
ситуацію осяяння, побудови нового
бачення предмета майстер-класу.
Кінцевим продуктом етапу є
закарбування способу вирішення
проблеми, який був запропонований
майстром і усвідомлення його
ефективності.

ІНСАЙТ

Етапи проведення майстер-класу
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•полягає в оцінюванні діяльності
учасників майстром та підсумковим
закріпленням у слухачів конкретних
практико-орієнтованих знань, навичок
і вмінь, отриманих в процесі
проведення всього майстер-класу.
•Результат повинен носити чіткий,
зрозумілий і розгорнутий характер.
Важливо зрозуміти наскільки
змінились професійні та особистісні
компетентності слухачів, яка
результативність їх участі в майстер-
класі.
•Підводить підсумок всьому майстер-
класу, визначає ефективність його
проведення, результативність
засвоєння матеріалу і дає оцінку
роботі майстра.

РЕФЛЕКСІЯ

Етапи проведення майстер-класу
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Використання в освітньому процесі

майстер-класів

МАЙСТЕР-
КЛАС

створює певну
позитивну динаміку в 

навчанні студентів

сприяє отриманню 
додаткових знань

просуває імідж 
навчального закладу

розширює співпрацю з 
підприємствами та 

установами

закріплює та сприяє
кращому засвоєнню набутих

теоретичних знань

підвищує інтерес до 
навчальної дисципліни
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Студентам проведення майстер-класів дозволяє:

Майстер-
клас

активізувати 
процес 

навчання

вивчити
останні

розробки в 
певній

предметній
галузі

вивчити
досвід роботи
провідних та 

відомих
підприємств

отримати 
навики 

проведення 
публічних 
дискурсів
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Важливо пам’ятати, що проведення майстер-

класів – лише одна із форм, що сприяють 

модернізації змісту освіти, він лише доповнює 

низку освітніх інновацій, не применшуючи 

значення класичних підходів.
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