Майстер-класи для учнів одеських шкіл
кафедри менеджменту і логістики ОНАХТ
«Моя мета – навчити сучасних керівників відчувати себе комфортно навіть у
зоні дискомфорту. Це надзвичайно важливо для сильного лідера» Найджел
Ріснер.
1. Майстер-клас «Лідерство XXI століття: від «теорії великої людини»
до процесу стосунків між людьми» – Якщо ти ЛІДЕР: лідер по життю, лідер за
переконаннями і лідер за досягненням своїх цілей, тоді стань Лідером в нашій
команді та пройди цей майстер-клас.
Проводиться у в формі бізнес-ігри та виконання ситуаційних завдань для
учнів старших класів. Під час майстер-класу учні з’ясовують якими якостями
повинен володіти лідер і навіщо бути лідером в повсякденному житті.
Проводить кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і
логістики, директор інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.
Е. Вейнштейна Каламан О. Б.
2. Майстер-клас «Секрети ефективного тайм-менеджменту» Не
встигаєте виконати все заплановане протягом дня? Доводиться часто вирішувати
«не свої» завдання? Ви відзначаєтеся пунктуальністю чи любите спізнюватися? Чи
часто ви встигаєте закінчити роботу в обумовлений час? У вас вистачає часу на
відпочинок чи ви постійно поспішаєте? Якщо ваша відповідь «ні» хоча б на одне з
перерахованих питань, це означає, що ви не управляєте своїм часом настільки
ефективно, як могли б. Пройшовши майстер-клас, ви засвоїте найважливіше про
управління часом, ознайомитеся з основними концепціями успішного таймменеджменту. Все це у супроводі моїх прикладів та коментарів.
Я сподіваюся, що вивчення цієї теми буде для вас корисним, цікавим і
захоплюючим! Проводиться у формі тренінгу.
Проводить кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і
логістики, директор інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.
Е. Вейнштейна Каламан О. Б.
«Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто
будет писать его законы» Майер Ротшильд
3. Ділова гра «Заробляємо гроші!». Ділова гра створює ситуацію,
максимально наближену до реальних подій, що виникають у професійній
діяльності майбутніх випускників. Особливо це актуально з точки зору
формування проблемних ситуацій, коли необхідно бути учасником подій, робити
вибір. Гра стає тренінгом для набуття компетенцій командної роботи, розвиває
розумові і організаторські якості учасників.
У діловій грі відбувається генерування великої кількості ідей, можливостей
їх реалізації з урахуванням фактора невизначеності, а також прогнозування
подальшого розвитку обраного варіанту. Відбувається вироблення практичних

навичок і умінь, необхідних для майбутньої діяльності. Особливої цінності
набуває дискусія по завершенню гри, вибір оптимального рішення, що імітує
управлінський процес прийняття відповідного управлінського рішення.
Проводить кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і
логістики Бондаренко С. А
«Мы привыкли думать, что, возражая кому-то, мы неминуемо вступаем с
этим человеком в конфликт, который обязательно должен выявить
победителя и побежденного или ущемить чье-то самолюбие. Но давайте не
будем воспринимать все в таком свете. Давайте всегда искать между нами
что-то общее. Секрет успеха заключается в том, чтобы с самого начала
проявить заинтересованность в точке зрения собеседника»
Далай Лама
4. Конфліктологія та тактики рішень конфліктних ситуацій. Тренінг
розрахований на широке коло слухачів і рекомендований всім, хто стикається з
конфліктними ситуаціями і хоче навчиться керувати ними.
Мета заходу: Конфлікт ‒ це зіткнення інтересів, тому дуже часто нам
доводиться стикатися з неприємними ситуаціями, в яких деколи складно
визначити, хто правий, а хто ні, у чому дійсно полягає суть конфліктної ситуації і
що послужило причиною конфлікту.
Проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту і
логістики Удовиця О. Ф.

