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Органи управління освітою
обласних державних адміністрацій,
обласні заклади післядипломної
педагогічної освіти,
вищі навчальні заклади

Щодо проведення V Всеукраїнського
бізнес-турніру «Стратегія фірми-2018»
В рамках проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики
сприяння розвитку підприємництва», затвердженої наказом Міністерства освіти
і науки України від 07 жовтня 2016 року № 1221 з метою допомоги молоді у
чіткому виборі професії, спрямування її на ефективне навчання протягом життя,
подальшу самореалізацію й отримання життєвого досвіду ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» спільно з Університетом менеджменту освіти,
Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана,
Компанією Інтелектуальних Технологій, ГО «Поруч», ГО «Асоціація
«Відроджені гімназії України» проводить V Всеукраїнський бізнес-турнір
«Стратегія фірми - 2018» (далі Турнір).
----'Учасниками Турніру є учні 8-11 класів, учні професійно-технічних
навчальних закладів (до 18 років), студенти вищих навчальних закладів, учителі,
викладачі вищих навчальних закладів. Турнір буде проходити окремо у трьох
лігах: учнівській, студентській та лізі наставників.
Участь у заході є безкоштовною.
Переможці та фіналісти Турніру, а також навчальні заклади, в яких вони
навчаються, будуть нагороджені дипломами, грамотами та призами.
Нагородження проходитиме у Міністерстві освіти і науки України.
Для проведення Турніру використовується професійний програмний
продукт — бізнес-симуляція УІАГ+, схвалений для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту
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освіти від 21.08.2017 року № 21.1/12-Г-592). Він дозволяє кожному стати
безпосереднім учасником економічних та управлінських процесів. Це
досягається завдяки тому, що під час Турніру в управління учаснику дається
навчальна компанія в інтерактивному онлайн просторі. Головне завдання налагодити виробництво й розвинути своє підприємство настільки, щоб воно
стало лідером за прибутками й мало провідні позиції на ринку.
Реєстрація для участі у Турнірі відкрита на сайті: кіпісош.иа у розділі
Стратегія фірми з 01.10.2017р. по 16.02.2018 р. Програма Турніру додається.
Просимо надати організаційну, методичну та інформаційну підтримку
шляхом поширення інформаційного повідомлення про Турнір серед навчальних
закладів, методистів і вчителів, які відповідають за викладання економіки,
інформатики, предметів математичного циклу.
Організаторами Турніру на базі обласних закладів післядипломної
педагогічної освіти буде проведено безкоштовні тренінги за темою «Інноваційні
освітні технології у формуванні компетентності підприємливості». Оплата
проїзду і часу тренера здійснюється за рахунок організаторів Турніру.
Для узгодження усіх організаційних питань звертатися до Голови
організаційного комітету Турніру Паздрія Віталія Ярославовича за телефонами
050-809-11-86, 097-224-29-21 або на електронну пошту 5СгаїецуГігт@кіпі.сот.ца.

Заступник міністра

Гладковський 486-12-41; Тропіна 248-91-18

Павло Хобзей

Додаток
до листа МОН України
від
09. /^№ 1/$ -5 ІЗ

Перелік етапів Турніру

№
1

Етапи

Тренінги на базі обласних інститутів

Дата

01.11.2017- 10.02.2018

післядипломної педагогічної освіти для
вчителів, методистів і керівників
навчальних закладів по узгодженню з
організаторами
2

Проведення вступного вебінару

3

Проведення відбіркового етапу для усіх

19.02.2018
20.02.2018 - 10.03.2018

зареєстрованих
4

Півфінал для переможців відбіркових груп

5

Фінал в онлайн режимі

03.04.2018- 14.04.2018

6

Фінал в очному режимі

18.04.2018 - 19.04.2018

7

Нагородження переможців

12.03.2018 -30.03.2018;

20.04.2018

