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Опис
M.Student Champ — це освітній проєкт для студентів та випускників 3+ курсів 
університетів та 4-х курсів технікумів та коледжів.

Для студентів участь у чемпіонаті — можливість отримати практичні навички 
за своєю майбутньою професією, відвідати підприємства у своєму регіоні, 
познайомитися та попрацювати зі спеціалістами-практиками, а по 
завершенню проєкту отримати запрошення на практику, дуальне навчання 
або роботу. Для Метінвесту чемпіонат — гарний формат для співпраці, обміну 
досвідом з навчальними закладами та пошуку найкращих студентів для 
працевлаштування.

Для участі у чемпіонаті студенти обирають цікаву для них тему, з якою хотіли б 
працювати, подають мотиваційну анкету. Після цього відбувається відбір на 
Чемпіонат. Рекомендуємо студентам знайти куратора від свого навчального 
закладу (наприклад, викладача), який допомагатиме побудувати ефективну 
роботу з ментором на виробництві.

Відібрані учасники зможуть сформувати команди до трьох осіб та разом 
вирішувати завдання. Для кожного учасника / команди буде складено 
індивідуальний план візитів на підприємства, консультацій з експертами, 
вебінарів та тренінгів на актуальні теми.

Оцінювати фінальні рішення буде колегія журі Метінвест, до складу якої 
увійдуть провідні фахівці, директора функцій і представники ТОП-
менеджменту компанії.
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Підприємства Метінвест, 
які залучені до Чемпіонату

Кривий Ріг
➔ Північний ГЗК 
➔ Центральний ГЗК 
➔ Південний ГЗК
➔ Інгулецький ГЗК
➔ КРМЗ (Криворізький 

ремонтно-механічний завод)

Маріуполь 
➔ Азовсталь
➔ ММК імені Ілліча
➔ МРМЗ (Маріупольський ремонтно-

механічний завод)
➔ Метінвест-Промсервіс 

Запоріжжя 
➔ Запоріжсталь
➔ Запоріжвогнетрив
➔ ЗЛМЗ (Запорізький ливарно-

механічний завод)
➔ Запоріжкокс
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Дніпро
➔ Метінвест Інжиніринг

Продовження списку підприємств →



Підприємства Метінвест, 
які залучені до Чемпіонату

Авдіївка
➔ АКХЗ (Авдіївський 

коксохімічний завод)

Покровськ
➔ ШУ Покровське (Шахтоуправління 

Покровське)

Кам'янське 
➔ ДКХЗ КП (Дніпровський 

коксохімічний завод. 
Коксохімічне виробництво)

➔ ДКХЗ МП (Дніпровський 
коксохімічний завод. 
Металургійне виробництво)

➔ ЮЖКОКС
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Київ
➔ МБС (Метінвест Бізнес Сервіс)
➔ МІД (Метінвест Діджитал)



Профільні напрямки
Підприємства Метінвест підготували кейси 
за напрямками:

➔ Безперервне 
вдосконалення

➔ Виробництво

➔ Технологія та якість

➔ Інжиніринг

➔ Охорона праці та екологія 

➔ Автоматизація

Ви можете обрати тему кейсу від одного з підприємств Метінвест, 
яке працює у вашому регіоні.

Переглянути усі теми кейсів >>

➔ ІТ

➔ Транспорт і логістика

➔ Промислове будівництво

➔ Фінанси, економіка;

➔ Управління персоналом

➔ Технічний переклад

6

https://mstudentchamp.com/cabinet


Хто може взяти участь

До участі запрошуємо:

➔ студенти 3+ курсів ЗВО

➔ студентів 4-х курсів 
технікумів та коледжів

➔ викладачі у ролі куратора

➔ випускники до 1 року після 
завершення навчання

Учасники мають:

➔ проживати у регіонах проведення чемпіонату

➔ мати 18 років на час фіналу чемпіонату

➔ обирати тему кейсу, що відповідатиме 
напрямку навчання та спеціальності учасника
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Етапи проєкту** 
Реєстрація Анонс Чемпіонату та реєстрація учасників

Вибір кейсу
Учасники отримують перелік тем Чемпіонату, обирають та реєструються 
на цікавий кейс

Відкриття та мотиваційна анкета
Учасники знайомляться з підприємствами та подають мотиваційні анкети. 
За результатами анкет вони отримують ментора для роботи чи вибувають з чемпіонату

Формування команд та робота 
над розробкою рішення, в тому 
числі заповнення статус форм

Починається робота над кейсом. За бажанням учасники можуть сформувати команду.
Учасники заповнюють дві статус форми відповідно до графіка, 
в яких описують етапи своєї роботи та проміжні результати. Учасники, 
які не заповнюють статус форми, можуть бути вилучені з чемпіонату

Півфінал (онлайн)
Захист рішень на підприємствах. Учасники презентують свої рішення. 
Журі півфіналу обирають не більше одного кращого рішення на кожному 
підприємстві.

Фінал Чемпіонату (онлайн) Журі фіналу обирає переможців Чемпіонату

* Організатори лишають за собою право вносити зміни в графік та етапи проведення чемпіонату
** Кожен з етапів є обов’язковим. Учасник, який пропускає етап, вибуває з чемпіонату
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Графік

* Організатори залишають за собою право вносити зміни в графік і етапи проведення чемпіонату
** Кожен з етапів є обов’язковим. Учасник, який пропускає етап, вибуває з чемпіонату

до 15 лютого

15 лютого

Реєстрація на чемпіонат, вибір теми кейсу

Відкриття чемпіонату (Online подія)

до 20 лютого Мотиваційна анкета

23 лютого Оголошення учасників, які пройшли відбір на чемпіонат

до 11 березня Формування команд

лютий — 
квітень

Робота над кейсом, менторські консультації,
візити на виробництво, навчання
➔ Статус форма 1 — 5 березня
➔ Статус форма 2 — 19 березня 

18-22 квітня Півфінали на підприємствах (Online)

28 квітня Фінал (Online)

4 місяці*
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Як зареєструватися?

Індивідуальна 
реєстрація учасника 
на сайті чемпіонату

Крок 1
Вибір теми та 

реєстрація на кейс
у кабінеті на сайті

Крок 2
Заповнення 

мотиваційної 
анкети 

(стане доступною після Відкриття)

Крок 3
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Формування команди 
(за бажанням)

(стане доступним після відбору 
учасників)

Крок 4

http://mstudentchamp.com
http://mstudentchamp.com/cabinet


Що дає участь у Чемпіонаті?
Для студентів

➔ Практичний досвід вирішення реальних 
виробничих завдань

➔ Пріоритетне працевлаштування серед усіх 
кандидатів

➔ Участь в освітніх та молодіжних проєктах 
Метінвест

➔ Цінні призи від компанії

Для викладачів

➔ Комунікація з фахівцями-практиками

➔ Доступ до актуальної інформації та технічної 
бази підприємств

➔ Цінні призи від компанії

Для навчальних закладів

➔ Підвищення кооперації з підприємствами

➔ Актуалізація навчальних програм

➔ Можливість організації бази практики для студентів

➔ Підвищення престижності технічних спеціальностей серед молоді
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Роль викладачів

➔ Спільно з менторами від підприємств визначають       
             проблематику кейсів і формують плани роботи 
             над завданнями

➔ Виступають кураторами для своїх студентів

➔ Беруть участь у візитах на виробництво

➔ Консультують студентів при розробці рішень

➔ Готують команди до презентації рішень

Перелік усіх доступних тем для вирішення кейсів >>
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Критерії оцінки рішень

15 балів Якість і глибина опрацювання рішення

20 балів Інноваційність рішення

20 балів Масштаб впровадження

25 балів Економічний ефект від впровадження

20 балів Оформлення та презентація рішення

Максимальний можливий результат 100 балів

MAX
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Критерії оцінки
№ Критерій Індикатор

1

Якість і глибина 
опрацювання 

рішення 
(15 балів)

5 балів — Низький рівень опрацювання теми.

10 балів — Тема опрацьована і проаналізована достатньою мірою.

15 балів — Комплексне, глибоке опрацювання, застосовані кілька інструментів аналізу.

2
Інноваційність 

рішення 
(20 балів)

5 балів — Рішення вже давно відомо і широко поширене в практиці.

15 балів — Рішення, що раніше не опрацьовувалося, але є аналоги.

20 балів — Нестандартний підхід і абсолютно інноваційний характер.

3
Масштаб 

впровадження 
(20 балів)

5 балів — Можливість впровадження на одній ділянці / бюро підприємства.

15 балів — Можливість впровадження в декількох підрозділах.

20 балів — Можливість впровадження на інших підприємствах Метінвест.

4

Економічний 
ефект від 

впровадження 
(25 балів)

5 балів — Витрати на впровадження перевищують очікуваний ефект.

15 балів — Витрати на впровадження можна порівняти з очікуваним ефектом.

25 балів — Витрати на впровадження мінімальні в співвідношенні з очікуваннями.

5

Оформлення 
та презентація 

рішення 
(20 балів)

5 балів — Презентація неструктурована. Виклад не чіткий, регламент не дотриманий.

15 балів — Гарне оформлення, матеріали легко сприймаються. Гарний виклад.

20 балів — Креативне оформлення. Чіткий, логічний виклад. Дотриманий регламент.
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Оформлення презентації
Рішення має складатися з трьох розділів. 
Перший — опис проблеми. 
Другий — пропонований спосіб вирішення. 
Третій — обґрунтування доцільності впровадження рішення на виробництві.

Оформлення: Шаблон презентації PowerPoint для оформлення можна завантажити ТУТ. (Файл — «Завантажити як 
PPTX»). Для перевірки приймаються презентації у форматі PDF. (Презентація PowerPoint — Зберегти як PDF)

1 слайд титульний Назва рішення, номер і назва кейсу, підприємство, назва навчального 
закладу, ПІБ учасника / ів, куратора, ментора.

2 слайд Проблема Короткий опис проблеми (факти, статистика)

3-7 слайди Рішення Опис рішення (Не більше 5 слайдів в цьому розділі)

8-10 слайди Обґрунтування
Стисле обґрунтування доцільності впровадження + очікуваний ефект 
від впровадження (фінанси, ресурси, в т.ч. людські ресурси, ресурс часу, 
інше)

До 5 слайдів Додатки Графіки, креслення, малюнки, таблиці та інші ілюстративні матеріали 
(Не більше 5 слайдів з додатками)
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Досвід кейс-чемпіонату у 5 містах 
2020-2021
Сезон 2020/21 вперше охопив всі ключові виробничі підприємства Групи Метінвест у 5 містах: Запоріжжі, 
Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі та Кам'янському.

У рішенні кейсів брали участь 327 відібраних учасників. Після трьох місяців наполегливої роботи команди 
отримали рецензії на свої роботи у менторів та рекомендацію на участь у півфіналах. Фіналісти Чемпіонату 
отримали запрошення на працевлаштування, а також сертифікати на суму 5000 грн. Переможці отримали 
грошові призи: 1-е місце 30 000 грн., 2-е місце 20 000 грн., 3-е місце 10 000 грн, а також Гран-прі — 50 000 грн.

Фото, відео матеріали та відгуки учасників можна подивитися за посиланнями нижче:

➔ Трансляція Відкриття чемпіонату — https://mstudentchamp.com/opening
➔ Результати чемпіонату, відгуки учасників, менторів, кураторів — https://mstudentchamp.com/results
➔ Трансляція онлайн фіналу — https://mstudentchamp.com/final
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Досвід кейс-чемпіонату в Авдіївці, 
Запоріжжі та Маріуполі 2019-2020
З вересня 2019 по квітень 2020 проходив чемпіонат з вирішення кейсів у металургійній галузі на усіх 
майданчиках металургійних підприємств Метінвест.

У рішенні кейсів брали участь 340 студентів 25-ти навчальних закладів. Фіналісти Чемпіонату отримали 
запрошення на працевлаштування, а також сертифікати на суму 5000 грн. Переможці отримали грошові призи: 
1-е місце 30 000 грн., 2-е місце 20 000 грн., 3-е місце 10 000 грн, а також Гран-прі — 50 000 грн.

Фото, відео матеріали та відгуки учасників можна подивитися за посиланнями нижче:

➔ Фото відкриттів чемпіонату у регіонах — http://bit.ly/2O6PxDo
➔ Стаття про Чемпіонат — http://casers.blog.tilda.ws/m-student-champ
➔ Трансляція онлайн фіналу — https://www.youtube.com/watch?v=jSBrGR_xfEA
➔ Репортаж про відкриття чемпіонату у Маріуполі — https://bit.ly/2IwCYkM
➔ Репортаж про відкриття чемпіонату в Авдіївці — https://bit.ly/3qFMVxe
➔ Репортаж про Чемпіонат у Запоріжжі — https://bit.ly/37O5iHI
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Досвід кейс-чемпіонату у Кривому 
Розі 2018-2019
Проєкт чемпіонату з вирішення кейсів гірничої справи проходив у період з грудня 2018 року по травень 2019 
року на майданчиках усіх підприємств Кривого Рогу.
У рішенні кейсів брали участь студенти 9-ти навчальних закладів. Всі фіналісти Чемпіонату
отримали сертифікати на пріоритетне працевлаштування, а також сертифікати на суму 5000 грн. Переможці 
отримали грошові призи: 1-е місце 30 000 грн., 2-е місце 20 000 грн., 3-е місце 10 000 грн, а також Гран-прі — 
Iphone X і Apple iPad Air.

Фото, відео матеріали та відгуки учасників можна подивитися за посиланнями нижче:

➔ Фото фіналу в Кривому Розі — goo.gl/r59K24
➔ Фото візитів на виробництво — bit.ly/2xFegFF
➔ Фото з проведення передзахисту — bit.ly/2LKT9tH
➔ Стаття про Чемпіонат — www.krivbass.city/v-krivom-roge-opredelili-pobeditelej
➔ Репортаж після Чемпіонату на ТРК Рудана в Політехнічному коледжі КНУ — youtu.be/ubbx3Pg7j9E

18

http://goo.gl/r59K24
http://bit.ly/2xFegFF
http://bit.ly/2LKT9tH
http://www.krivbass.city/v-krivom-roge-opredelili-pobeditelej
http://youtu.be/ubbx3Pg7j9E


19

Корисні посилання

1. Офіційний сайт компанії Метінвест 
   metinvestholding.com 

2. Медіа-портал Метінвест 
    https://metinvest.media

3. Кодекс етики Метінвест 
    metinvestholding.com/Content/CmsFile/ua/codes__CE_1203.pdf

4. Instagram Метінвест 
    instagram.com/metinvest

5. Facebook Метінвест 
    facebook.com/metinvest 

6. Instagram покоління Z в Метінвест 
    instagram.com/metinvestz

https://metinvestholding.com/ru
https://metinvest.media/
https://metinvestholding.com/Content/CmsFile/ua/codes__CE_1203.pdf
https://www.instagram.com/metinvest/
https://www.facebook.com/metinvest/
https://www.instagram.com/metinvestz/
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Telegram-канал 
Чемпіонату
Підписуйтеся на Telegram канал 
M.Student Champ. Тут будемо 
публікувати новини та важливі 
анонси Чемпіонату.

 https://t.me/mstudentchamp

https://t.me/mstudentchamp


1. «Я вчуся на заочній формі або я аспірант, чи можу я взяти участь?» 
Так звісно! Ми вітаємо таких учасників.

2. «Чи може команда або учасник бути без куратора?» 
Участь куратора є рекомендованою але не обов'язковою. З досвіду минулих сезонів чемпіонату, 
куратор від навчального закладу суттєво допомагає студентам побудувати роботу з ментором, 
зрозуміти нюанси завдання та знайти ефективне рішення. 

3. «Якщо я один, чи можу я брати участь в Чемпіонаті?» 
Так звісно. Ви будете капітаном, але рекомендуємо працювати командою, так буде веселіше :) 

4. «На mstudentchamp.com реєструється тільки капітан або всі учасники команди?»
Так, реєструються усі учасники персонально. Також кожен персонально заповнює форму вибору кейсу.

5. «Де будуть проходити півфінали? Вони будуть за напрямками?» 
Кожне підприємство проведе півфінал для учасників, які вирішували його кейси. На півфіналі 
підприємство обере кращих учасників, для подальшого практичного навчання або працевлаштування. 
Краще рішення від підприємства проходить до фіналу Чемпіонату.

Запитання і відповіді
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6. «Хто пройде до фіналу?»
Кожне підприємство може обрати не більше одного найкращого рішення, яке пройде до фіналу. 
Якщо підприємство вирішить, що рівень підготовки команд / учасників є недостатнім, воно може не 
обирати жодного рішення для проходження до фіналу.

7. «Чи можна вирішувати декілька кейсів одночасно?»
Можна, але не більше ніж 2 кейси. З досвіду знаємо, що якість рішення важливіша за кількість.

8. «Що робити, якщо ментор довго не відповідає?» 
Для менторів участь у чемпіонаті є добровільною, і так, вони зайняті на роботі і можуть виникати 
ситуації, що вони не відповідають відразу. Та не хвилюйтеся, на кожному підприємстві є 
координатор Чемпіонату. Зв'яжіться з ним — він допоможе налагодити комунікацію з ментором. 
Головне — будьте проактивні! Якщо вам не відповідають або ви не отримали інформацію — не 
мовчіть до останнього дня дедлайну! Проявляйте інтерес і тоді всі двері відкриються ;) 

9. «Буде загальний рейтинг переможців або в рамках кожного напрямку?» 
На півфіналах будуть обрані переможці у кожному з напрямків у рамках підприємств. На фіналі 
переможці будуть обиратися незалежно від напрямку.

10. «Чи буде шаблон для презентації? Де його знайти?»
Шаблон презентації PowerPoint для оформлення можна завантажити ТУТ. 
(Файл — «Завантажити як PPTX»).

https://drive.google.com/file/d/1FOiM8pCz6O8w0xEVdkl6BSoafZZpxrRi/view?usp=sharing


Контакти організаторів та реєстрація

Співорганізатор Чемпіонату — всеукраїнська кейс-спільнота CASERS
support@casers.org

Реєстрація на Чемпіонат
mstudentchamp.com

Вибір кейсу
mstudentchamp.com/cabinet

23

mailto:support@casers.org
http://mstudentchamp.com/#rec260348345
http://mstudentchamp.com/cabinet
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metinvestholding.com/ua casers.org

http://metinvestholding.com/ua
http://casers.org

