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Лист №8/12/20 від 24 грудня 2020 р. Керівникам навчальних закладів  
 України у Маріуполі, Запоріжжі,  

Кривому Розі, Авдіївці, Кам'янському,    
Покровську 

 
Запрошення на участь у студентському кейс-чемпіонаті 

від компанії МЕТІНВЕСТ – M.Student Champ 2021 
 

 
 

Кейс-спільнота CASERS розпочинає новий сезон викликів для студентів і продовжує          
інформувати провідні навчальні заклади та викладачів-новаторів України про можливості для          
практичної освіти від представників бізнесу. 

Запрошуємо ваших студентів та викладачів взяти участь у студентському         
кейс-чемпіонаті від компанії МЕТІНВЕСТ —  M.Student Champ 2021.  

Проєкт буде цікавим для технічних, економічних та ІТ-спеціальностей. 

14 підприємств із Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам'янського          
підготували понад 70 реальних виробничих кейсів за 11 напрямками:  

○ Виробництво 
○ Технологія та якість 
○ Інжиніринг 
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○ Автоматизація 
○ Транспорт і логістика 
○ Безперервне вдосконалення 
○ Охорона праці та екологія 
○ ІТ 
○ Промислове будівництво 
○ Фінанси, економіка 
○ Управління персоналом 

Теми кейсів учасники зможуть переглянути після реєстрації. 

Взяти участь у проєкті можуть студенти та викладачі технікумів, коледжів, інститутів           
та університетів, які навчаються і проживають у Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі,           
Авдіївці, Кам'янському та близьких до них регіонах. 

За кожною командою буде закріплений ментор від Метінвест. Разом з учасниками він            
складе індивідуальний графік роботи над кейсом: план візитів на підприємства, консультацій з            
експертами, вебінари та тренінгів. 

Відкриття чемпіонату відбудеться онлайн 9 лютого. Після основної частини заходу          
учасники зможуть познайомитися з підприємствами також у форматі онлайн. 

Для викладачів та вашого навчального закладу кейс-чемпіонат — це можливість: 
➔ поглибити свою науково-технічну співпрацю з підприємствами групи Метінвест; 
➔ обмінятись практичним та науковим досвідом зі спеціалістами Метінвест; 
➔ актуалізувати дані про сучасний стан гірничо-металургійної галузі. 

Що отримають учасники? 
➔ досвід вирішення реальних виробничих кейсів; 
➔ можливість застосувати здобуті під час навчання знання на практиці; 
➔ менторську підтримку від спеціалістів Метінвест; 
➔ візити на виробництво, доступ до інформації та ресурсів, необхідних для роботи; 
➔ додаткові тренінги, майстер-класи та воркшопи від спеціалістів Метінвест; 
➔ можливість на реальному проєкті розвинути свої hard-skills та soft-skills; 
➔ кращі учасники отримають запрошення на практику, дуальну освіту або роботу до           
Метінвест, а переможці — цінні подарунки. Призовий фонд — понад 100 000 грн (буде              
розподілений між переможцями у вигляді подарункових сертифікатів на придбання техніки          
або товарів у одному з популярних гіпермаркетів). 

Хто може брати участь: 
- студенти 3+ курсів ЗВО; 
- студенти 4-х курсів технікумів та коледжів. 

Учасники мають: 
- проживати у регіонах проведення чемпіонату; 
- мати 18 років на момент закриття чемпіонату; 
- навчатися за напрямком, що відповідає темі обраного кейсу. 
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Сформувати команди зможуть учасники, що пройдуть до етапу вирішення кейсу за           
результатами розгляду мотиваційних анкет. 

 

Графік Чемпіонату: 
 
Дедлайн реєстрації: 8 лютого 
Реєстрація на сайті проєкту  
 

 

Деталі чемпіонату можна знайти за посиланнями: 

Головна сторінка:  https://mstudentchamp.com 

Після реєстрації на вказаний email прийде лист з деталями проведення чемпіонату та            
переліком тем кейсів. 

 

Як зареєструватись? 

Крок 1. Індивідуальна реєстрація учасника на сайті чемпіонату 
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9 лютого Відкриття чемпіонату (Online подія) 

до 13 лютого Мотиваційна анкета 

19 лютого Анонс учасників, які пройшли відбір на чемпіонат 

19 – 26 лютого Формування команд 

 

 

22 лютого —  

 12 квітні 

Робота над кейсом, менторські консультації, 

візити на виробництво, навчання 
➔ Статус форма 1 — 5 березня 
➔ Статус форма 2 — 19 березня  
➔ Статус форма 3 — 2 квітня 

12-16 квітня Півфінали на підприємствах (Online) 

29 квітня Фінал (Online) 
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Крок 2. Вибір теми та реєстрація на кейс. Після реєстрації на вказаний email прийде лист з                
деталями проведення чемпіонату та переліком тем кейсів. 

Крок 3. Складання мотиваційної  анкети 

Крок 4. Формування команди (або індивідуальна участь) 

 

 

 

Контакти організаторів: 

Email: support@casers.org. Telegram | Viber | Vodafone: +38 (050) 056 27 70 
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Довідка про Метінвест  

Метінвест — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія. До        
структури групи входять гірничовидобувні металургійні підприємства в Україні, Європі та          
США, а також мережа продажів у всіх основних регіонах світу. Компанія контролює весь             
виробничий ланцюжок: від видобутку руди та вугілля до виробництва напівфабрикатів і           
готової продукції. Близькість підприємств до основних залізничних ліній і портів дозволяє           
оперативно постачати сировину і металопродукцію у всьому світі. 

 

 

 

Довідка про CASERS 

Конкурс проводиться за підтримки web-платформи для взаємодії навчальних закладів та          
бізнесу CASERS.org, що реалізується за сприяння Міністерства освіти та науки України.           
Використання реальних кейсів від бізнесу в освітніх програмах ЗВО рекомендовано          
Інститутом модернізації змісту освіти МОН України. 

Відповідно до ст.54 Закону «Про освіту», викладачі ЗВО можуть використовувати реальні            
кейси у своїх освітніх програмах для поглиблення співпраці з бізнесом та органами влади та              
коригувати свої програми відповідно до потреб ринку. Кейс може бути включено викладачем            
до навчальної програми замість реферату/курсової чи іншої самостійної роботи, або          
розглянуто зі студентами на практичних та/чи семінарських заняттях. 

  Офіційний сайт www.casers.org. Електронна пошта для зв'язку support@casers.org  

Контакти для зв’язку Telegram | Viber: +38 (050) 056 27  

 

 

 

Э. Урсалов  Керівник CASERS 
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