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виробничого навчання професій будівельного профілю.  

Протокол № 4 від 24.12.2013 року. 

 



         Передмова 

 

Майстер-клас — це головний засіб передавання нової ідеї педагогічної 

системи. Учитель як професіонал протягом років виробляє індивідуальну 

методичну систему, що містить цілепокладання, проектування, використання 

послідовності багатьох відомих дидактичних і виховних методик, уроків, заходів, 

власні напрацювання, ураховує реальні умови роботи з різними категоріями учнів. 

Майстер-клас — це особлива форма навчального заняття, що заснована на 

«практичних» діях, у ній міститься творче розв’язання певних педагогічних 

пізнавальних й проблемних завдань. 

Майстер-клас — це передавання педагогом досвіду, майстерності, 

найчастіше шляхом прямої й коментованої демонстрації прийомів роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Теоретичні відомості майстер-класу 

Особливості майстер-класу. 

Готуючись до майстер-класу, варто звернути увагу на те, що головне в 

технології проведення майстер-класу — не повідомити й опанувати 

інформаційний матеріал, а передати засоби діяльності (прийоми, методи, методики 

або іноваційні технології). Передати продуктивні засоби роботи — одне з 

найважливіших завдань для вчителя, який проводить майстер-клас. 

  Підхід до проведення майстер-класу в наступних пунктах: 

-  метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє обмінюватися 

думками; 

- створення умов для залучення всіх до активної діяльності; 

- постановка проблемного завдання й розв’язання його за допомогою 

програвання різних ситуацій; 

- прийоми, що розкривають творчий потенціал як учителя - майстра, так і 

учасників майстер-класу; 

- форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а не 

нав’язуватися учасникам; 

- забезпечення можливості кожному учасникові висловитися щодо 

запропонованого методичного матеріалу; 

- процес пізнання є значно важливішим, ціннішим, ніж власне знання; 

- форма взаємодії — співробітництво, співтворчість, спільний пошук. 

 

Вимоги до організації й проведення майстер-класу 

Майстер-клас — це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів 

у складі малої групи (7—15 учасників). 

Майстер-клас як локальна технологія транслювання педагогічного 

досвіду повинен демонструвати конкретний методичний прийом або метод, 

методику викладання, технологію навчання й виховання. Він повинен складатися 

із завдань, що спрямовують діяльність учасників на розв’язання поставленої 

педагогічної проблеми. 



 

Проведення майстер-класу 

Презентація педагогічного досвіду вчителем-«майстром»: 

 обґрунтовують результати попередньої діагностики, 

прогнозують розвиток учнів; 

 коротко характеризують основні ідеї іноваційних технологій; 

 обґрунтовують досягнення в роботі; 

 доводять результативність діяльності, що свідчить про 

ефективність технології; 

 визначають перспективу в роботі вчителя. 

Ознайомлення із системою навчальних занять: 

 описують систему навчальних занять; 

 визначають основні прийоми роботи, які учитель демон-

струватиме слухачам. 

Проведення імітаційної гри: 

 учитель проводить презентацію для слухачів, демонструючи 

прийоми ефективної роботи з учнями; 

 слухачі одночасно виконують дві ролі: учнів експеримен-

тального класу й «експертів», які є присутніми на майстер-класі. 

Рефлексія проводять у вигляді дискусії за результатами спільної ді-

яльності викладача та слухачів. 

Позиція «майстра-класу» 

Проводячи майстер-клас, учитель ніколи не прагне до простого передавання 

знань, а намагається поділитися своїм досвідом роботи та напрацюваннями. Усі 

завдання «майстра класу» та його дії спрямовані на залучення уяви учасників, 

створення такої атмосфери. 

«Майстер» створює атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості в 

спілкуванні. Він офіційно оцінює роботи учасників майстер-класу, але завдяки 

презентування робіт дає можливість педагогам самооцінюватися, 

самокоригуватися. 



У взаєминах із колегами «майстер-клас» повинен застосовувати певний 

стиль, демонструючи свої особистісні якості: комунікативність, 

загальнокультурний розвиток, інтелігентність, погляди, переконання, світогляд, 

характер, волю. Авторські технології, що пропонують у межах майстер-класу, не 

мають бути детально відтвореними; однак кожна з них несе ідейний заряд, має 

безліч відтворених деталей, прийомів, елементів учительської майстерності. 

На що «майстрові» необхідно звернути увагу під час проведення заняття з 

майстер-класу? 

 Мовлення й голос (тон, виразність, дикція, інтонація, техніка 

мовлення). 

 Міміка, жест, володіння емоціями. 

 Пантоміміка (постава, уміння стояти, сидіти, спостерігати за 

поведінкою учасників). 

 Уміння зосередитися на розмові, володіння іноваційними 

технологіями. 

 Мистецтво спілкування: психологічна вибірковість, здатність до 

педагогічної уваги. 

 Педагогічна імпровізація: уміння працювати за планом «у голові», 

залучати особистий досвід, керувати незапланованими ситуаціями. 

 Психологічна пильність і підтримувати тих, хто не зрозумів. 

 Комунікативна культура, уміння вести діалог, дискусію. 

 Відчуття часу. 

 

Критерії якості підготовки й проведення майстер-класу 

Презентативність. Виразність інноваційної ідеї, рівень її презентації, культура 

презентації, популярність ідеї в педагогіці, методиці й практиці світу. 

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень 

реалізації ідей). Вибір, повнота й оригінальність розв’язання інноваційних ідей. 

Прогресивність. Актуальність змісту й прийомів навчання, наявність нових 

ідей, що виходять за межі стандарту й відповідають тенденціям сучасної освіти та 



методиці навчання предмета, здатність не тільки до методичного, але й до 

узагальнення досвіду. 

                Наявність прийомів і умов мотивації, залучення кожного до 

активної   творчої діяльності щодо створення діяльності на занятті. 

Оптимальність. Достатня кількість використаних засобів на занятті, їх 

поєднання, зв’язок із метою й результатом. 

Ефективність. Результативність, яку виявив кожний учасник майстер-класу. 

Яким є ефект розвитку? Що це дає конкретними учасникам? Уміння адекватно 

проаналізувати результати своєї діяльності. 

Технологічність. Чіткий алгоритм майстер-класу (фази, етапи, процедури). 

 Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до 

імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення й 

популяризації свого досвіду. 

 Загальна культура. Ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, 

культура інтерпретації свого досвіду. 

На що вчителю необхідно звернути увагу, аналізуючи майстер-клас? 

 Коротка характеристика мети, яку ставив викладач. 

 Інформація про обсяг матеріалу та якість його засвоєння. 

 Характеристика застосованих методів роботи з учнями. 

 Оцінювання активності і обґрунтування використаних прийомів 

організації праці. 

 Самооцінювання окремих аспектів своєї діяльності. 

У висновку вчитель висловлює свої пропозиції щодо поліпшення, 

удосконалення власної педагогічної майстерності. 

 

 

 

 

 



Майстер-клас «Я роблю це так» 

 на тему «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та програмно-педагогічних засобів навчання на 

уроках професійно-теоретичної підготовки» 
Проводить викладач вищої категорії Валентина Прокопів 

Арабський письменник і філософ Сааді зазначив: учень, який вчиться без 

бажання, - це птах без крил. Саме тому одне із завдань, яке я ставлю перед собою 

- викликати інтерес учнів до навчання, активізувати їх розумову діяльність. 

Навчальний матеріал легше 

засвоюється і найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не 

пасивно сприймає те, що говорить учитель, а активно діє під час вивчення 

матеріалу.  

Вашій увазі пропоную  прийоми навчання, які допомагають зацікавити 

учнів у вивчені своєї професії,  залучити їх до активної співпраці на уроках. 

  



Розпочинаючи майстер – клас , я хочу сказати, що можливо всі ви, шановні 

колеги, деякі елементи на уроках також використовуєте і нічого нового я не 

розкажу. Але дозвольте я розпочну майстер – клас. 

 При підготовці майстер-класу , я вичитала хороші  вислови: 

«Навчаючи – учись, навчаючись – твори, у процесі  творчості - навчай» - 

стосується кожного вчителя. 

 

 «Вчитель- це учень, назавжди  викликаний до дошк» і це дійсно вчителям 

завжди потрібно бути готовому до уроку, на відміну від учнів. 

 



Та , щоб урок провести хорошим, цікавим, зрозумілим для учнів, існує 

формула сучасного викладача :  «Нова технологія + Компетентність 

викладача + Доступність для учнів = Майстер-клас учителя на уроці». Тому 

можна сказати , що майстер – клас для учнів ми проводимо щодня. 

 

При вивченні нових технологій не завжди виходить все легко, про це 

говориться в словах всім відомого Белінського, «Людина  лякається  тільки  

того, чого не знає, знаннями перемагає будь - який страх.» Пару років назад, 

згадаємо кожен себе, як було нам страшно і важко зрозуміти комп’ютер та як з 

ним працювати, але навчання перемагає страх. Та знанням перших азів роботі на 

комп’ютері ми можемо дякувати Проніні С.І., яка проводила курси. 



 

При використанні ІКТ говорячи словами Ральфа Уолдо Eмерсона 

«Учитель - людина, яка може робити тяжкі речі легкими», я собі полегшую 

роботу в проведенні уроків, методичній роботі,а також виховній роботі з учнями. 

 

З використанням ІКТ, я   готуюся до уроків, створюючи презентації уроків, 

проводжу різні розрахунки, графічні та інженерно-технічні креслення. 



 

Використовуючи  ІКТ, я   формую в учнів інтерес до обраної професії через 

ігрові  та проблемні технології, опорні схеми, тести, випереджувальне завдання, 

в оформлені навчального кабінету, участь в конкурсах професійної майстерності 

та при підготовці я що не розумію консультуюся з викладачами інформатики. 

 

На уроках професійно-теоретичної підготовки  з  використанням ІКТ, 

стараюся дотримуватися  методики проведення етапів уроків, на яких 

використовую: 

Мотивація уроку: 



 чому я тут; 

 використання різних висловів вчених; 

 слайдоскоп, або відеофільми. 

Актуалізація опорних знань: 

 розминка, так, чи ні, тести; 

 цифри в будівництві; 

 налаштування учнів на гарний настрій на уроці;  

 «хто більше або швидше?» 

Пояснення нового матеріалу: 

 презентації; 

 анімації; 

 фільми. 

Систематизація та узагальнення нового матеріалу: 

 опорні конспекти; 

 анімації; 

Закріплення: 

 різні види тестових завдань; 

 тренажери; 

 практичні завдання. 

Підсумок уроку. 

 виставлення балів учням за урок; 

 коментування помилок; 

 рефлексія. 



 

Урок завжди починаю з гарного мотивуючого вступу. Кожен урок, як 

цікавий  фільм, повинен мати гарний початок (вступ) , який розкриває учням 

потребу у вивченні нового матеріалу чи професії :  

     «Чому я тут»   

 Щоб поїхати з татом на заробітки 

 Щоб орієнтуватися в будівельних матеріалах  

 Щоб вміти правильно застосовувати нові технології та матеріали. 

 

 Бути майстром своєї справи, яку буду виконувати в майбутньому 

 Щоб зробити правильний вибір майбутньої професії  

 Щоб заробляти гроші 

     

Хороших висловів: 

- «Знання –сила»; 



- « Освіта – це найсильніша зброя, яку ви можете використати для того, 

щоб змінити світ»                                                                         Нельсон Мандела 

- «Багато речей нам не зрозумілі не тому, що наші поняття слабкі, а тому, 

що ці речі не входять у коло наших  понять»                               Кузьма Прутков 

Сьогодні досить актуально використовувати тестову перевірку  знань й 

умінь учнів. Існують різні види тестів, але найсучасніша технологія – це 

використання персонального комп’ютера. Під час актуалізації знань 

використовую різні види ігрових технологій: 

   

- «Цифри в будівництві» (цифрові диктанти); 

- тести; 

 

- додати пропущенні слова у вирази; 



    

 

   

 

   

- кросфорди, сканворди і т.д.; 

   

- «Хто швидше»; 



Диктанти, розминки та тренінги та інше. 

 

Розвивають:  

 активність учні;, 

 творче мислення. 

    Навчають: 

    вибирати головне; 

    узагальнювати вивчене.  

Виховують: 

   чесність; 

  об'єктивність; 

 повагу один до одного. 

Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 

програмно-педагогічних засобів (ППЗ) сприяє в учнів: 

- формування глибоких знань; 

- вміння аналізувати; 

- самостійно працювати; 

- самоконтроль; 

- пізнавальну діяльність; 

- розвиток пам’яті та логічного мислення в учнів. 



    

В сучасний  світ комп’ютеризації я використовую комп’ютерну техніку, 

електронні конспекти, тести та ППЗ. 

   

Слайд 42 Компанія «СМІТ» розробила  електронні видання для ПТНЗ 

• «Верстатник широкого профілю», 

•  «Допуски, посадки та технічні вимірювання», 

• «Інформаційні технології», 

• «Монтаж гіпсокартонних конструкцій», 

•  «Технологія зварювальних робіт», 

•  «Технологія та матеріалознавство кам’яних робіт». 

Програмно-педагогічний засіб  «Технологія та матеріалознавство кам’яних 

робіт» 

 



Гіперпосилання: 

- анімація (2.2.10.); 

- тренажер (flesh 8)$ 

- відеоролик ( system perev)$ 

- тестування ( Т 5 ); 

- лабораторно-практична робота. 

  

Програмно-педагогічний засіб  «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 

Гіперпосилання: 

- анімація (111); 

- тренажер (кар.stena); 

- відеоролик ( system perev); 

- тестування ( 3.7. ); 

- лабораторно-практична робота. 

Перспективи для розвитку творчого викладача має технологія 

демонстрації інформації через проектор у вигляді презентації, створеної в 

програмах Microsoft Office, створення і демонстрація короткочасних 

відеофільмів, навчальних фільмів, анімації.  

 



Ефективність використання ІКТ та ППЗ на уроках , словами учнів: 

  

ІКТ та ППЗ на уроках дозволяють вчителю: 

- інтенсивність  процесу пояснення   нового матеріалу; 

- регулювати об'єм та  швидкість  виведення інформації  у вигляді анімації ;  

- підвищувати пізнавальну активність учнів; 

- підвищує  рівень знань учнів.  

- наочно представляти матеріал; 

А що думаєте про це ВИ? 

 

 

 

    3. Висновок майстер-класу. 

• використання  інноваційних технологій дозволяє замінити прості на 

інтерактивні презентації, де можливо проводити зміни під час уроку, а пізніше 

їх переглянути та проаналізувати; 

• в учнів з'являється можливість глибше освоїти взаємодію з 

комп'ютерною технікою для освоєння професії; 

• підвищується ефективність викладання навчального матеріалу; 



•  ППЗ  дає можливість вдосконалити структуру кожного уроку по - 

різному; 

• підвищує мотивацію учнів до навчальної діяльності; 

• відбувається активізація діяльності учнів; 

• підвищує якість знань учнів; 

• забезпечує засвоєння обов’язкового мінімуму знань та вмінь; 

• виділяє здібних учнів для розвитку творчих здібностей; 

• сприяє формуванню творчо – розвиненої людини, здібної до самореалізації. 

    

Використання ІКТ та ППЗ – це не примха моди, а ефективний засіб 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вище професійне училище № 7 

77300, м. Калуш, Івано-Франківської області, 

вул. Б.Хмельницького, 78. 

E-mail: ptu7@mail.ru 

тел./факс (03472) 6-18-32,  

тел.:(03472) 6-18-32; 
www.vpu7com.ua 

 

  

 


