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Вступ  

Майстер-клас - це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного 

досвіду , що представляє собою  розроблений оригінальний метод або авторську 

методику, що спирається на свої принципи і має певну структуру. Зазначена форма 

роботи є ефективним прийомом передачі досвіду навчання і виховання. 

Для того щоб стати справжнім майстром своєї справи, майстру виробничого 

навчання необхідно постійно вчитися, вчитися один у одного, де кращим методом 

є обмін професійним досвідом, навчання, удосконалення своєї виховної та 

викладацької діяльності. Для кращого засвоєння практичних навичок учнями з 

професії бармен оптимальною формою на сьогоднішній день є майстер-клас. 

Фактор "взаємо" особливо важливий. Адже пряме відтворення, механічне 

повторення професійних досягнень сьогодні практично безперспективно, воно не 

дасть належного ефекту. 

     Майстру виробничого навчання важливо вміти професійно, ефективно 

представляти свій досвід, транслювати його якомога більшій кількості колег, учнів, 

таким чином, розвиваючись. 

      Отже, майстер-клас є унікальна за своїм типом форма нарощування 

професіоналізму педагогічного працівника в тій чи іншій конкретній сфері 

"педагогічного відтворення". 

 

Основні завдання майстер-класу: 

• передача вчителем – майстром свого досвіду; 

• спільне відпрацювання практичних навичок та прийомів з професії; 

• узагальнення досвіду роботи з обраної проблеми; 

• позитивна мотивація учнів-учасників майстер-класу на успішність, 

результативність роботи, до свідомої планомірної системної самоосвітньої 

діяльності; 

• спонукання педагогів до активізації пошукової, творчої діяльності,  до 

вдосконалення власних педагогічних підходів, формування індивідуального 

педагогічного стилю. 

 

 



Визначення майстер-класу. Мета і завдання. 

        У педагогічній літературі існує кілька десятків визначень поняття «майстер-

клас». Майстер-клас - (від англійського masterclass: master - кращий в якій-небудь 

області + class - заняття, урок) - сучасна форма проведення навчального тренінгу 

для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з 

метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом учасників, 

розширення кругозору та залучення до новітніх галузей знання. 

 Майстер-клас - це ефективна форма передачі знань і умінь, обміну досвідом 

навчання і виховання, центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних 

методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття. 

Майстер-клас - це особлива форма навчального заняття, яка заснована на 

«практичних» діях показу і демонстрації творчого вирішення певної пізнавальної і 

проблемної педагогічної задачі. 

Майстер-клас відрізняється від семінару тим, що, під час майстер-класу 

провідний спеціаліст розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати 

на практиці нову технологію або метод. 

Варіанти: 

- показ уроку, позакласного заняття, факультативу і т.п.; 

- показ окремих форм роботи, які використовує у своїй діяльності майстер в/н; 

- показ окремих методів роботи; 

- показ інноваційних моментів діяльності. 

 

Мета майстер-класу 

Мета майстер-класу - створити умови для професійного самовдосконалення 

майстра виробничого навчання. Мета проведення конкретного уроку (заняття) 

визначається майстром залежно від того, що він буде показувати. 

        Основний принцип майстер-класу: «Я знаю, як це зробити, і я навчу вас». 

Для того щоб організувати майстер-клас в ПТНЗ, необхідно чітко визначити мету 

даної форми вивчення практичних навичок. Однак на майстер-класах фахівці 

діляться своїми професійними секретами, які можуть допомогти менш досвідченим 

слухачам у вдосконаленні своєї  професійної діяльності, а молодим - відкрити нові 

привабливі грані обраної професії. 

       Також це навчання інноваційним підходам у сфері знання або діяльності. 

Завдяки майстер-класам здійснюється відбір засобів і методів інноваційної 

діяльності в ПТНЗ. 

Метою майстер-класу є підвищення професійної майстерності педагогів та 

відпрацювання практичних навичок з професії Бармен - учасників майстер-класу в 

процесі активного педагогічного спілкування з освоєння досвіду роботи педагога-

майстра. 

Мета проведення  майстер – класу: 



• удосконалення росту професійної майстерності майстра в/н щодо 

впровадження сучасних технологій навчання в свою практичну діяльність; 

• позначення особливостей роботи в професії офіціант, бармен;  

• демонстрація ефективних методів і прийомів роботи;  

• створення умов щодо професійного розвитку майстра в/н, викладача. 

 

Завдання майстер-класу: 

- передача майстром в/н свого досвіду шляхом прямого і коментованого показу 

послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності; 

- спільне відпрацювання методичних підходів викладача-майстра і прийомів 

вирішення поставленої в програмі майстер-класу проблеми; 

- надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні завдань саморозвитку 

та формуванні індивідуальної програми самоосвіти та самовдосконалення; 

- навчання учасників майстер-класу конкретним навичкам, що становлять основу 

трансльованого педагогічного досвіду, і способам досягнення намічених 

результатів; 

-  демонстрація вміння педагога-майстра проектувати успішну діяльність учнів; 

-  популяризація його інноваційних ідей, авторських знахідок. 

 

Особливості майстер-класу: 

-  новий підхід до філософії навчання, ламає усталені стереотипи; 

- метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками; 

-  створення умов для включення всіх в активну діяльність; 

- постановка проблемного завдання і рішення її через вирішення різних ситуацій; 

- форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а не нав'язуватися 

учасникам; 

- нова форма взаємодії - співробітництво, співтворчість, спільний пошук. 

Форма роботи майстер-класу залежить від напрацьованого майстром стилю своєї 

професійної діяльності, який задає на майстер-класі  точку відліку в побудові 

загальної схеми проведення цього цікавого організаційно-педагогічного заходу. 

 

 

Організація майстер-класу в ПТНЗ 

         Майстер-клас  може проводитися як на рівні ПТНЗ - для співробітників та 

учнів, так і на міському рівні - для педагогів освітніх установ. 

Майстер-клас може проводитися як окремий (разовий) захід, так і у вигляді 

серії заходів, об'єднаних однією темою. 

Майстер-клас - добре відома у сфері освіти форма передачі досвіду і пізнання 

нового за допомогою активної діяльності учасників, вирішування поставленого 

перед ними завдання. 



Майстер-клас - це показове (заняття) фахівця. Учасники майстер-класу 

підвищують свою кваліфікацію, здобувають нові знання і часто відкривають щось 

нове, невідоме для себе. 

Майстер-клас як метод навчання все ширше використовується в освіті 

дорослих, є відмінною формою передачі досвіду колегам всередині учбового 

закладу. 

Продумавши зміст майстер-класу, можна перейти до його організаційної 

частини, яка має кілька особливостей. 

Тривалість майстер-класу не є постійною. Зазвичай - від декількох годин до 

цілого дня, залежно від числа учасників, приміщення, обладнання, клімату і часу 

доби.  

При організації майстер-класу має бути обов'язково передбачено наступне: 

-  зручне для проведення занять приміщення; 

-  проектор (для показу схем та ілюстрацій); 

-  канцелярське приладдя (листи ватману, кольорові маркери і т.д.); 

-  продукти необхідні для приготування коктейлів. 

Як показала практика, для якісного проведення майстер-класів необхідна 

наявність певного пакету документів: 

- положення про майстер-клас; 

- пам'ятка майстра про підготовку та проведення майстер-класу; 

- інформаційна довідка про майстер-клас; 

- план-конспект майстер-класу. 

Положення про майстер-клас - це локальний нормативний документ, що 

розкриває суть майстер-класу як особливий форми обміну педагогічним досвідом, 

а також особливості його організації в даній установі. 

Пам'ятка для педагога-майстра є розгорнутий опис всіх дій, які повинні бути 

виконані і враховані в процесі підготовки до майстер-класу. 

Інформаційна довідка містить короткі відомості про майбутній майстер-класі, 

про особистість ведучого і входить до складу роздаткового матеріалу для учасників 

майстер-класу. 

План-конспект майстер-класу - це короткий систематизований виклад ходу 

заходи відповідно до поставлених автором цілями і завданнями. 

До участі у майстер-класах запрошуються як досвідчені фахівці, так і 

початківці. Ефективне освоєння теми майстер-класу відбувається на основі 

продуктивної діяльності всіх учасників. 

При організації майстер-класу у ПТНЗ потрібно керуватися формулою: «Як? 

Для кого? Чому навчать? ». Дотримуючись такого підходу, можна бути 

впевненими, що майстер-клас не стане нудним і даремним заходом. 

Майстер-клас не є ні семінаром, що не тренінгом, його час і можливості 

обмежені. Тому при його організації слід чітко продумати, що конкретно ви хочете 

запропонувати учасникам, що може зацікавити їх, чому ви їх навчите. 



Переваги такого підходу: 

- висока ефективність, неодноразово підтверджена науковими дослідженнями 

в галузі соціальної та педагогічної психології, а також різноманітними 

соціологічними моніторингом; 

-  придбання і закріплення практичних знань та навичок; 

- розвиток гнучкості мислення; 

-  можливість  познайомитися з новою технологією, сучасними методиками та 

авторськими напрацюваннями, що, безумовно, сприяє просуванню у своїй справі. 

 

 

При оформленні майстер-класу, проведеного у формі практичного 

заняття необхідно дотримуватися наступних правил: 

 

1. Визначити тему те мету практичного заняття відповідно до програми 

виробничого навчання. 

2. Визначити кількість та категорії учасників майстер-класу. 

3. Місце проведення майстер-класу. 

4. Докладний текстовий покроковий опис процесу виготовлення виробу (вироби, 

малюнка і т. д.).  

5. Привітання, вступне слово майстра: коментар теми майстер-класу 

(формулювання проблеми, причин її появи); постановка мети і завдань 

(навчальних, розвиваючих і виховних); характеристика педагогічної технології та 

методики (методик) її застосування. Ставлять запитання. 

6. Зміст майстер-класу. Коментар плану дій, що включає поетапну реалізацію 

теми. Методичне обґрунтування і демонстрація прийомів, методик, 

використовуваних в процесі майстер - класу. Демонстрація та коментарі автором 

майстер-класу своїх (прийомів). 

7. Інструкційно-технологічні картки для учнів. 

8. Заключне слово автора майстер-класу. Подання виконаних робіт. Обмін 

думками.  

9. Критерії оцінювання. 

10. Аналізують, підводять підсумки. 

 



 
 
 
 
 

 

Приклади проведених майстер-класів з професії “Бармен”. 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

“ Оформлення фруктових композицій ” 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Майстер-клас  

Приготування шоколадного фондю 
 

 

  



 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Підготовка до проведення майстер-класів з професії «Бармен» 

  
Способи приготування змішаних напоїв (Білд, Стир, Шейк, Бленд, Мадл, Леєр). 

(Додаток інструкційно-технологічні картки) 

  

Білд (змішування у посуді для подавання) 
 

          Спосіб білд передбачає приготування коктейлів безпосередньо в келиху. Так, 

зазвичай, готують напої з невеликої кількості інгредієнтів  з льодом. Як правило, в 

коктейлях, приготованих методом білд, немає важких по щільності складових. 

Спочатку в келих поміщається лід, а потім вливається алкоголь. Такі коктейлі 

можуть і не перемішуватись, а подаватись зі спеціальною паличкою для 

розмішування — свізлстиком. 



 Різновидом білду є — лэйринг (Леєр): саме цим способом готують шаруваті 

коктейлі, дотримуючись певної послідовності вливання в келих всіх інгредієнтів 

залежно від їх щільності, вмісту цукру. 

 Так готуються шаруваті коктейлі, в тому числі і всіма улюблені шоти. 

Шаруваті коктейлі називають французьким словом Pousse-cafe (Пусс-кава). Щоб 

готувати ці коктейлі, потрібно володіти деякими знаннями про щільність напоїв, 

яка виражається процентним співвідношенням цукру. Потрібно знати, що Калуа 

важче Самбуки, а Гренадін важче Калуа, що цілком логічно, адже сироп містить в 

собі дуже багато цукру. 

 Ще одним варіантом приготування коктейлю в келиху є мадлинг (Мадл). Так 

готують коктейлі, що містять у своєму складі ягоди, фрукти або трави. 

Дотримуючись цього методу необхідні інгредієнти потрібно помістити в келих і 

вичавити сік за допомогою «мадлера». Таким чином сік віджимається і ефірні олії. 

Далі, коктейль готують наступним чином: у келих всипається лід, вливаються рідкі 

інгредієнти і напій перемішують барною ложечкою. Найвідоміший коктейль, 

виготовлений мадлингом — це мохіто.  

Стир (змішування у барній склянці) 

Методом стир готують коктейлі в барній склянці з компонентів, які легко 

перемішуються. Інгредієнти наливають в склянку з льодом і ретельно перемішують 

барною ложечкою. Готовий коктейль проціджують в келих, відфільтровуючи 

шматочки льоду, і отримують ідеально прозорий напій. Таким способом зазвичай 

готують охолоджені напої, які подаються без льоду. 

 Застосування: для складніших коктейлів, які містять більше інгредієнтів і не 

вимагають змішування, а також коктейлів, які подаються без льоду, але 

охолодженими. Цей спосіб використовується для приготування коктейлів з 

інгредієнтів, що легко змішуються: міцних алкогольних напоїв, лікерів і вермутів. 

Також такий спосіб дозволяє економити час, потрібний на приготування декількох 

коктейлів одночасно. 

Технологія приготування: 

 Посуд для змішування наповнюється льодом; 

 Напої наливаються в порядку, вказаному в рецептурі; 

 Напої розмішуються; 

 Отримана суміш переливається в посуд подачі. Лід при цьому фільтрується. 

У келих подачі, якщо потрібно, укладається новий лід; 

 Коктейль прикрашається і подається. 

 

 



Шейк (Змішування в шейкері) 

  

 Суть методу зрозуміла з назви — для приготування коктейлю шейком, 

інгредієнти струшують в щільно закритому шейкері. Готовий напій 

відфільтровують в келих. 

 Застосування: для коктейлів, до складу яких входять фруктовий сік, вершки, 

сиропи, яйця. Ці продукти потребують збовтування, оскільки погано змішуються з 

алкогольними напоями. 

 

Технологія приготування: 

 Нижня частина шейкера наполовину заповнюється шматочками льоду; 

 Інгредієнти наливаються в шейкер, і його щільно закривають; 

 Шейкер струшують близько 10 секунд або довше, якщо в коктейлі 

присутні цукор, вершки або яйця; 

 Вміст шейкера, фільтруючи від льоду, наливають в посуд подачі; 

 Коктейль прикрашається і подається 

 

Бленд (змішування у блендері) 

 

 Цей метод теж говорить сам за себе — коктейль готується шляхом збивання 

в блендері. Такий спосіб підходить для отримання пишних, пінистих напоїв або для 

ретельного змішування густих, щільних інгредієнтів. Чим більше швидкість, тим 

пишніше буде піна.  

 Застосування: для коктейлів з густішою консистенцією, що включають 

вершки, свіжі фрукти, лід. У блендері готують напої, що містять вершки, молоко, 

морозиво, фрукти і яйця. 

Технологія приготування: 

У блендер кладеться декілька шматків подрібненого льоду (краш), додаються 

нарізані фрукти і інші інгредієнти, все збивається близько 30 секунд. Збивати 

потрібно таким чином: починати на нижчій швидкості, а закінчувати на вищих 

швидкостях. Спочатку в блендер завантажують фрукти, потім алкоголь, а потім 

вже і лід; 

Коктейль процідити, якщо потрібно, налити в підготовлений келих, прикрасити і 

подати. 

 

 

 

 

 

 

 



 ДОДАТОК 

                                   План-конспект майстер-класу 

Тема: 

______________________________________________________________ 

Майстер в/н 

_______________________________________________________ 

Дата проведення 

_____________________________________________________ 

Час проведення 

____________________________________________________ 

Місце проведення 

____________________________________________________ 

Тривалість майстер-класу ______________________________________ 

Мета майстер-класу: 

_________________________________________________\ 

Завдання: 

- Навчальні (перерахувати); 

- Розвиваючі (перерахувати); 

- Виховні (перерахувати). 

Обладнання: 

______________________________________________________ 

Роздатковий матеріал: 

______________________________________________ 

Хід майстер-класу: - вступна частина (5 хв); 

- Основна частина (35 хв); 

- Заключна частина (5 хв). 

Перевірка реалізації поставлених завдань та досягнення мети 

здійснюються за допомогою: 

_________________________________________ 

 

 



 

 

Висновок 

 

• Майстер-клас підвищує ефективність процесу навчання в закладах 

ПТНЗ; 

• підвищує рівень професійної компетентності майстрів в/н, 

вчителів; 

• покращує здобуття практичних навичок з професії;  

• дозволяє поширити та передати досвід керівника майстер-класу; 

• презентація майстер-класу проводиться з метою взаємообміну 

напрацьованого досвіду. 

 

Майстер-клас - це ефективна форма передачі знань і умінь, обміну 

досвідом навчання і виховання, основою якої є демонстрація 

оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх 

учасників заняття. Правильно організований майстер-клас допоможе 

педагогу-майстру донести до колег та учнів свій успішний педагогічний 

досвід, а їм, у свою чергу, підвищити професійну компетентність. При 

підготовці та проведенні майстер-класу викладачеві, майстру 

виробничого навчання важливо дотримуватись певних правил.  

Методичні рекомендації розкривають суть майстер-класу як особливу 

форму обміну педагогічним досвідом, а також особливості його 

організації, загальні вимоги до проведення, данні по оформленню та 

змісту майстер-класів. Рекомендації містять розгорнутий опис всіх дій, 

які повинні бути виконані і враховані в процесі підготовки до майстер-

класу. 
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