
 

«Літня Школа 2017» в Політехніці Познанській: 
навчання, розвиток, відпочинок 

 

8-12 травня 2017 року у м. Познань на базі Факультету інженерії управління 

Політехніки Познанської було організовано «Літню школу – 2017», на меті якої було 

поглиблення знань, умінь та навичок студентів з питань логістики. До участі у 

Літній школі було запрошено 10 студентів кафедри маркетингу та логістики НУ 

«Львівська політехніка» з викладачем, а також 5 студентів Університету Альфреда 

Нобеля (м. Дніпропетровськ) з викладачем. Учасниками зі сторони нашого 

навчального закладу стали кращі студенти кафедри, а саме:Богдан Чепіжак, 

Рябічіна Юлія, Худоба Наталія, Микитчак Вікторія, Ірина Романів, Владислав 

Краснокутський, Тетяна Ваник, Влада Юркіна, Іванна Кушлик та Лідія Грисюк. 

Координатором львівської групи була доц. кафедри маркетингу і логістики, 

к.е.н. Дмитрів А.Я. 

Тривало навчання 5 днів і складалось головним чином з лекцій, практичних 

занять та екскурсій.  

День 1. Урочисте відкриття школи, перша лекція і логістичний квест. 

Урочисто «Літню школу-2017» відкрила головний координатор та ідейний 

натхненник – магістр інженерії Ірена Павлишин, яка представила організаторів, 

спонсорів, а також офіційну програму. Головним спонсором «Літньої школи-2017» 

була Політехніка Познанська – всім учасникам покрили витрати на транспорт, 

проживання та харчування. 

Слова вітання звучали також  від декана факультету інженерії управління 

проф. Магдалени Вирвіцької та завідувача кафедри проф. Марека Ферча. 

 
Одразу після урочистого відкриття почалась робота – свою лекцію на тему 

«Ідентифікація логістичних процесів у виробництві – частина перша» 

(«Identification of logistic processes in production – part I») прочитав к.е.н. 

ІренеушГанія. 



 

  
 

Лекція доктора Іренеуша Гані поступово переросла у практичний ворк-шоп, 

на якому студенти, поділившись на дві команди, повинні були скласти з елементів 

конструктора свій продукт, а також розписати перелік матеріалів, з якого він 

складається, заповнивши три види Bill of Materials (BOM). Одна команда вирішила 

виробляти велосипед, а інші – ліжко. Такий підхід до проведення заняття приємно 

вразив студентів, котрі з одного боку, відчули себе дітьми, які граються в кубики, але 

одночасно відчули себе виробниками конкретного товару, приймаючи рішення про 

його комплектацію, колір, форму, визначаючи його вартість тощо. 

Родзинкою Школи у перший ж день став логістичний квест «Вулицями 

Познаня» («Through the streets of Poznan»), у якому брали участь також польські 

студенти. Квест видався надзвичайно цікавим, пізнавальним, і став одним з 

найяскравіших спогадів студентів. Всі учасники літньої школи з України, а також 

польські студенти, поділились на 5 команд, кожна з яких отримала свій колір і 

шляхом розв’язання першого завдання визначилась черговість старту з університету 

до першої локації. Завдання квесту вимагали від команди не лише знань з логістики, 

але також навичок міжнародної комунікації. У кожній команді квесту було двоє 

львів'ян, один дніпропетровчанин і один поляк - справжня міжнародна інтеграція!!! 



 

  
 

Незважаючи на зовсім несприятливі погодні умови, коли падав дощ, було 

прохолодно і хмарно – студенти активно пересувались вулицями ще на той момент 

незнаного Познаня і боролись за перше місце. До слова, подарунки Ірена Павлишин 

підготувала для всіх команд. 

 
 

 

День 2. Створення нового продукту та екскурсія до броварні.  

 

Другий день подарував учасникам Школи знайомство з чудовим викладачем – 

к.е.н. Йоанною Олешкув-Швапка, яка провела лекційно-практичне заняття на тему 

«Новий продукт на ринку – дизайн, виробництво, аналіз попиту та прибутковості, 

комплекс маркетингу» («New product on the market – design, production, make or buy 

analysis and profitability analysis, marketing mix»). Після теоретичного вступу пані 

доктор поділила студентів на групи, роздала матеріали для творчості і 

запропонувала намалювати свій новий продукт. Студенти проявили свою 

креативність – новостворені старт-апи видалися лектору справді перспективними, 

особливо гаджет, який дозоляв віднайти всі необхідні дрібнички, які містяться у 

жіночій сумці, а також компанія з надання послуг з організованого дієтичного 



 

харчування. Всі студенти отримали як порцію нових знань, так і масу задоволення 

від процесу творення свого власного товару. 

 
У другій половині дня відбулась виробнича екскурсія на найбільшу у західній 

Польщі пивоварню «Lech». Основні акценти екскурсії було зміщено в сторону 

питань постачання, збуту, зберігання, тобто загалом питання логістичного 

обслуговування. Звичайно, не обійшлось без сувенірів та дегустації. 

 



 

 
 

 

День 3. Новий погляд на ABC-аналіз, «реальне» виробництво та симуляція 

логістичних процесів 

 

Третій день виявився насиченим на практичні знання та навики. Першою 

свою лекцію на тему «Activity Based Costing (ABC) в логістиці» представила к.і.н. 

Агнєшка Стахов’як. Відкриттям для учасників школи був представлений підхід до 

аналізу витрат підприємства. 

 
 

На третій день Літньої Школи пан доктор Іренеуш Ганія  провів другу 

частину воркшопу по вивченню логістичних процесів на виробництві. Учасники 

школи повинні були в реальному часі налагодити виробництво своїх товарів, 

розподіливши між собою обов’язки. Протягом 20 хв. студенти злагоджено 



 

працювали, складаючи велосипеди та ліжка, а в кінці підбили підсумки, скільки 

загалом готової небракованої продукції встигли виготовити. Після аналізу помилок 

та розробці пропозицій щодо вдосконалення логістичних процесів, симуляцію 

виробництва було повторено і, як результат, ефективність «реального» виробництва 

стала вищою.Це було надзвичайно активне заняття, яке принесло студентам нові 

знання та навики, а також задоволення від процесу. 

  

  
 

Третє заняття третього дня полягало у ознайомленні з роботою програмного 

забезпечення FleXim, яке призначене для віртуального планування логістичних 

складів. Тема заняття «FlexSim – симуляція та моделювання логістичних процесів» 

(“FlexSim – simulation and modelling logistic processes”). Провела це заняття к.і.н. 

Патриція Гоффа-Домбровська. Для студентів-логістів знайомство з таким 

програмним забезпеченням стане корисним навиком для майбутнього 

працевлаштування. 



 

 
 

День 4. Планування дистрибуції і косметика NIVEA 

Цей день запам’ятався учасникам Літньої школи візитом на виробництво 

косметичних засобів ТМNIVEA – завод Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp. z o.o. 

Grupa Beiersdorf. Але також в рамках навчального процесу було лекційно-практичне 

заняття к.і.н.  Романа Доманського на тему: «Distribution requirements planning – 

theory, case studies, workshop».  

  
Виробництво NIVEA вразило своїми масштабами та рівнем автоматизації. На 

жаль, в середині виробничих приміщень фото робити було заборонено. Учасники 

школи особливо активно цікавились підходами до роботи з постачальниками 

сировини, з системою складування сировини та готової продукції, а також з іншими 

логістичними аспектами роботи цього косметичного гіганта. 



 

 

 

  
 

День 5. Виробництво автобусів, «TOC» 

і закриття Літньої Школи-2017 

 

На п’ятий день всі несподівано для себе зрозуміли, як швидко сплинув час і 

що сьогодні – останній день Літньої Школи. Цей день відзначився також 

інтенсивністю програми, розпочавшись із заміського візиту на виробництво 

автобусів ТМSOLARIS. Під час візиту учасники вникнули в логістичні, а також 

маркетингові процеси, пов’язані із створенням автобусів та виведенням їх на ринок. 

Історія вітчизняного сімейного автобусного бізнесу не залишила нікого байдужими. 

  
 



 

Останнє заняття Літньої школи провів к.і.н. Лукаш Гадяш, а тема була 

наступна: «TOC (Theory of Constraints) в управлінні матеріальними потоками».  

За допомогою спеціального програмного забезпечення студенти опанували 

навики планування матеріальних потоків на виробництві товарів. Необхідно було 

віртуально за обмежений відрізок часу виготовляти продукцію, плануючи 

залучення матеріалів та робочої сили, та активно її розпродавати. Зовсім непросто 

було отримати прибуток за результатами такої гри-симуляції планування 

виробництва. 

  
 

І ось надійшов момент урочистого закриття «Літньої Школи – 2017» в 

Познанській Політехніці. Презентації своїх вражень від пройденого квесту, обмін 

подарунками, вручення сертифікатів, обмін подяками і враженнями – емоції 

переповнювали українських студентів та їхніх нових польських друзів.  

 

 



 

 
 

 

Після офіційного закриття «Літньої школи -2017» студенти взяли участь у 

святкуванні Дня студента, почерпнувши інформацію про польські студентські 

традиції, а вже на наступний день нас усіх чекала подорож додому. Головний 

координатор програми Ірина Павлишин прийшла на вокзал попрощатись з 

учасниками. 

 

 

Ми щиро вдячні усім, хто був причетний до організації та 

проведення «Літньої Школи – 2017» у Познанській Політехніці, адже 

ця поїздка подарувала безцінні речі, такі як нові знання, навики, 

враження, емоції, а також нові дружні знайомства!!! 

 


