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контроль
МЕНЕДЖМЕНТ



Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти.

Компетентний фахівець – це людина, яка здатна за короткий
термін пристосуватися до умов турбулентного зовнішнього
середовища та побудувати власну стратегію кар’єрного росту.

18 – 19 років



Компетентність менеджера

1 2

3
1. Вимоги ринку: програми практики 

та організація стажувань.
2. Можливості навчального закладу: 

дисциплін та форм навчання.
3. Особистісні риси.



Вимоги до менеджерів
1. Розуміння навіщо він тут і що може 

дати нам.
2. Комунікабельність.
3. Вміння працювати в команді.
4. Лідерські якості.
5. Навички самоосвіти.
6. Зовнішні дані.
7. Навички роботи із фінансовими 

документами.
8. Вміння працювати з різними носіями 

інформації.
9. Знання іноземних мов.
10. Знання технології організації різних 

бізнес-процесів. 

сайти з пошуку роботи , за результатами зустріч із 
роботодавцями 

Підготовка менеджерів (скорочений перелік)
 Практики з та без відриву від навчання. (7)
 Фінанси підприємства. 
 Економіка підприємства.
 Маркетинг.
 Менеджмент.
 Регіональний менеджмент. 
 Теорія організацій. 
 Менеджмент підприємницької діяльності.
 Інформатика та комп'ютерна техніка. 
 Іноземна мова.
 Етика бізнесу. 
 Формування іміджу.
 Бухгалтерський облік.
 Трудове право.
 Логістика.
 Основи зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства.
 Клієнтоорієнтований менеджмент.
 Комерційне право.
 Організація виробництва.

1. Мотивація.
2. Зовнішні дані.
3. Психологічний портрет.



Вимоги до менеджерів
1. Розуміння навіщо він тут і що може 

дати нам.
2. Комунікабельність.
3. Вміння працювати в команді.
4. Лідерські якості.
5. Навички самоосвіти.
6. Зовнішні дані.
7. Навички роботи із фінансовими 

документами.
8. Вміння працювати з різними носіями 

інформації.
9. Знання іноземних мов.
10. Знання технології організації різних 

бізнес-процесів. 

сайти з пошуку роботи , за результатами зустріч із 
роботодавцями 

1. Форма подання матеріалу.

1. Мотивація.
2. Зовнішні дані.
3. Психологічний портрет.

2. Зміст програми.



1. Мотивація.

2. Зовнішні дані.
3. Психологічний 

портрет.

1 мрія. Те за ради чого ви 

прийшли



1. Мотивація.

2. Зовнішні дані.
3. Психологічний 

портрет.

1мрія 0 знання



1. Мотивація.

2. Зовнішні дані.
3. Психологічний 

портрет.

1мрія 0 знання        0 показують як  використовувати знання



1     0  0

?

Дайте більше 
практики!!!!

Це і є перша 
практика



?

Дайте більше 
практики!!!!

Кейс має 
сприйматися 
як практика 

І 
етап 

формування 
компетентного 

фахівця.



Вимоги до менеджерів
1. Розуміння навіщо він тут і що може 

дати нам.
2. Комунікабельність.
3. Вміння працювати в команді.
4. Лідерські якості.
5. Навички самоосвіти.
6. Зовнішні дані.
7. Навички роботи із фінансовими 

документами.
8. Вміння працювати з різними носіями 

інформації.
9. Знання іноземних мов.
10. Знання технології організації різних 

бізнес-процесів. 

Зміна ролі викладача

Надаємо
- Свободу
- Можливість експериментувати
- Можливість робити помилки 

- Організує
-Координує
-Консультує
-Контролює

-Єдине джерело 
інформації

-Читає лекції
-Авансом 
оцінювали

-Дозволяє 
підвищити оцінку



Світ змінюється занадто швидко

Важливим стає не те, що ти знаєш,
а те, як швидко інші зможуть це
зрозуміти і оцінити

ІІ 
етап 

формування 
компетентного 

фахівця.

організація взаємодії між студентами

донести до 
студента



Вимоги до викладача
1. Формулює завдання.
2. Допомагає прописати дії 

під завдання.
3. На перших етапах 

розподіляє ролі.
4. Встановлює часові 

обмеження.
5. Надає чіткий перелік 

матеріалу, який буде 
перевірятися.

6. Здійснює підсумковий 
контроль в зазначений 
термін без можливості 
покращення оцінки.

пам'ятаємо
Лекції не відміняються

Не всі теми є можливість 
“прогнати” через методики

Студенти мають вивчати 
теоретичний матеріал 
заздалегідь.

Має бути постійний 
контроль

Треба вирішити питання 
добору балів оскільки 
проекти не 
перескладаються



На дошку заносяться три види завдань: заплановані, «в процесі», ті, які
виконані.

Біля завдання зазначається виконавець.

Kanban – сувора послідовність завдань, рівномірна
завантаженість, чіткість на кожному етапі.

1953
Японія



1. Визначення етапів роботи. Їх зображають у вигляді стовпців
на дошці (електронною або реальної).

2. Завдання видаються картками, які переміщаються по етапах.
Після проходження кожного з них ми отримуємо готовий до
постачання замовнику елемент продукту або цілий продукт.

3. Відсутність поділу процесу виконання завдань за часом
(немає спринтів). Тобто кожен учасник команди просто виконує
завдання із загального пулу, працює над нею з самого початку і
до завершення. Процес вважається виконаним, завдання
готове.

4. Завдання потрапляють в чергу в порядку пріоритету. 

Основні принципи Kanban

Довести…. Запропонувати….Адаптувати….Оцінити….



Слабкі сторони Kanban:
 для максимального ефекту має бути 
однаковий рівень знань
 відсутність чітких термінів розхолоджує.

Сильні сторони Kanban: 
підходить для згуртованих і мотивованих 
команд,
 немає фіксованих дедлайнів,
 ідеальний розрахунок навантаження між 
студентами,
 чітка розстановка обмежень і акцент на 
постійне поліпшення,
максимальна гнучкість.

 2 – 3 студента завжди 
пасивні

Щоб було продуктивно 
треба готуватися студентам 
заздалегідь. Інакше Ви 
отримаєте звичайне 
опитування

 починають проявляти 
активність ті хто не 
підготувався але має власну 
думку

 якщо розраховуєте на 
декілька уроків варто 
перейти на електрону 
дошку

 viber студенти 
плутаються

 для виконання завдань 
доступ до інформації



Джерело https://kanbanflow.com

Віконце сервісу ділиться на чотири стовпчики: проекти і завдання, які необхідно виконати,
проекти і завдання, які необхідно виконати сьогодні, завдання і проекти над якими ви 
працюєте в даний момент, виконані завдання

Групова курсова

https://kanbanflow.com/


Trello — безкоштовна багатоплатформна система 
управління проектами

Тип система управління проектами

Автор(и) Fog Creek Software[en]

Розробник Trello, Inc.

Перший випуск 13 серпня 2011

Платформа веб-
застосунок, iOS, Android, Slack

Операційна система Microsoft 
Windows, macOS, iOS і Android

Стан розробки активний
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Trello

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fog_Creek_Software&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_Creek_Software
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/Slack
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/Trello


Scrum
Джефф Сазерленд и Кен Швабер

1986

Що буде якщо…..
Як відреагує клієнт якщо 
ми…..

Що він може зробити у 
разі…..

Тайіті Оно – автор виробничої системи
Toyota в 1950-х роках



ідея аналіз розробка тестування готово

Вимоги 

ні подобається 
ідея покращуємо 

Методологія

Ритуали

Ролі

Часті релізи

Постійне поліпшення

Головне не процес, а задоволення



Scrum дуже вимогливий до команди проекту.  
(5-9 чоловік) і члени команди повинні володіти більш ніж однієї компетенцією, 
необхідної для реалізації проекту. 

Робиться це для того, аби команди не «простоювала» на різних етапах проекту, а 
також для того, щоб студенти могли допомагати і підміняти один одного.

Члени команди  - «командні гравці», які відповідають за свої дії . 

Нестандартний підхід сприяє розвитку в
учнів лідерських якостей і підвищує мотивацію 
до пізнання.

Невже  я погано даю матеріал, не даю 
можливість висловити свою думку?????

Ні  все добре



Учитель є частиною команди і працює спільно з командою, щоб
визначити, що ж необхідно зробити.

У цій спільній роботі вчитель вибирає найбільш цінні речі для їх
подальшого виконання і забезпечує найбільш високу цінність від
продукту в кожен момент часу.

Вчителю необхідно вибудовувати насичену спільну роботу з
командою.

crum-уроки та kanban crum-уроки 
продуктивніше і емоційно насичені????

Так Залежить 
від вчителя 
та рівня 
студентів



навчання підприємництву в бізнес-симуляторі ViAL+

Зовнішнє підтвердження – ти кращий

ІІІ 
етап 

формування 
компетентного 

фахівця.

http://www.kint.com.ua/ua/inshi-produkty-kompanii/universalnyi-kurs-navchannia-pidpryiemnytstvu-u-vial


 розвиток вміння учасників брати на себе відповідальність за прийняті рішення, 
визначати й долати ризики, здатності планувати і досягати поставлених цілей;

 отримання учасниками відповідних компетенцій, практичних умінь і навичок з
управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі;

 налаштування учасників на соціальну інтеграцію, вибір професії або спеціалізації та 
створення підґрунтя для майбутнього працевлаштування;

 надання учасникам відповідних теоретичних знань, навчання застосовувати набуті
знання з економічних дисциплін на практиці;

 підвищення економічної грамотності та надання можливості заробляти за рахунок
власних умінь, здібностей, ефективно прийнятих рішень.



Casers - це українська кейс-спільнота. Наразі
компанія ініціювала проект СASERS for
Universities, де за заявкою викладачів ВНЗ
створюються і застосовуються кейси для
роботи зі студентами. Така методика
допоможе зробити навчання цікавим,
сучасним, а також орієнтованим на розвиток
освітніх практик. Метою проекту є
поглиблення співпраці між бізнесом і
вишами.

КЕЙС ІДЗ



Компетентний фахівець 

 Студент орієнтований на професію

знаю що і чому треба вчити

 Студент орієнтований на результат
знаю свої помилки і буду їх 
виправляти. Я буду вчитися. 
Оцінка не головне. Я кращий.

 Студент орієнтований на перемогу

Ви знаєте – я кращий.
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