
Доповідь доцента кафедри Кліманської М.Б. на тему «Результати 

застосування методу eduScrum у вивченні дисципліни «Основи паблік рілейшнз». 

Засідання методологічного семінару присвячене доповіді доцента кафедри 

Кліманської М.Б. на тему «Результати застосування методу eduScrum у вивченні 

дисципліни «Основи паблік рілейшнз». 

Метод eduScrum, який базується на Agile-методології є інструментом організації 

роботи студентів над продуктами, які можуть мати конкретне практичне впровадження, 

бути корисними для компаній, для університету чи місцевих громад. Впровадження 

бізнес-компаніями та громадами продуктів, розроблених студентами, сприятиме 

позитивному іміджу навчального закладу та розширенню співпраці із потенційними 

клієнтами та працедавцями. Університет має можливість із мінімальними затратами 

оптимізувати свою роботу і розвивати інтегрованість працівників, спонукаючи підрозділи 

бути клієнтами в рамках проектного навчання студентів за методом eduScrum. Попри 

переваги eduScrum, існує висока ймовірність виникнення проблем і труднощів під час 

його практичного впровадження у вищій школі. 

Складнощі в навчальній роботі за методом eduScrum можуть виникати 

через  упередження студентів щодо групової роботи. Досвід показує, що в одних випадках 

студенти позитивно ставляться до роботи в командах, а в інших – негативно. Вони 

побоюються, що будуть виконувати не тільки свою частину завдання, а ще й прийдеться 

працювати за когось із групи, що це негативно вплине на їхню оцінку. Для подолання 

упереджень студентів до спільної роботи над завданнями, варто здійснювати 

просвітницьку роботу на початку курсу. Заохотити студентів до роботи в групі допоможе 

роз’яснення ролі команд у сучасному бізнес-середовищі, реалізації громадських та інших 

проектів. Вагомими аргументами тут будуть презентації (безпосереднє чи online-

спілкування) фахівцями з галузі свого досвіду успішної командної роботи. 

Перешкодою у груповій роботі над завданням буває однорідний склад групи, бо 

студенти схильні об’єднуватись у групи на основі особистих симпатій, а не за принципом 

комплементарності, як цього вимагає концепція eduScrum. Групування на основі симпатій 

може знизити продуктивність групи через підміну ділового спілкування приватним, в 

якому підтримання емоційного контакту перестає бути інструментом у виконанні 

завдання, а стає самоціллю. Е. Ферейро і А. Мартінс  вказують, що студенти часто 

об’єднуються в групи за принципом схожості – сильніші з сильнішими, слабші із 

слабшими, що відразу ставить команди в нерівні умови. Власний досвід впровадження 

елементів eduScrum в навчальний процес підтвердив існування названих складнощів. Під 

час навчального курсу “Основи паблік рілейшнз” для студентів, які здобувають ОКР 



магістр за спеціальністю “Психологія”, вивчення однієї з тем (“Позиціонування 

організації”) було організовано відповідно до схеми eduScrum. Група студентів (16 осіб) 

була розділена на 4 підгрупи за власним бажанням студентів. Перед постановкою 

завдання була прочитана коротка вступна лекція щодо позиціонування та основних 

принципів розробки карт-позиціонування. Студенти мали ряд завдань: 1) опрацювати 

літературу за темою; 2) проаналізувати позиціонування організацій, які надають 

психологічні послуги в м. Львові; 3) визначити критерії поділу організацій на ринку та 

розробити 4-5 простих карт позиціонування; 4) визначити вільні ніші на ринку 

психологічних послуг та запропонувати організацію, яка б зайняла одну чи декілька ніш. 

До демо-зустрічі слід було підготувати презентацію із результатами роботи. Спринт 

тривав два тижні. За навчальним планом передбачено 5,5 годин самостійної роботи на 

тиждень, відповідно, студенти мали на це завдання приблизно 11 годин. Робота 

оцінювалась у 5 балів. Під час проведення демонстрації та ретроспективної зустрічі (вони 

були об’єднані в одне практичне заняття) виявилось, що всі команди мали різний досвід 

виконання завдання. Одна з команд взагалі не змогла його виконати, аргументуючи це 

проблемами самоорганізації. У другій групі була відсутня командна робота – група 

представила 4 карти позиціонування, розроблені кожним учасником окремо на основі 

аналізу різних організацій. Учасники третьої групи спільно зібрали інформацію про 

організації, але кожен розробляв карту самостійно і не був обізнаний з картами колег. 

Ефективною виявилась робота лише однієї – четвертої групи, в якій студенти узгоджували 

результати діяльності на кожному з етапів. 

Аналіз ходу роботи показав існування двох ключових проблем. Першою було 

побоювання студентів, що не всі учасники групи сумлінно поставляться до роботи, 

наслідком чого стало індивідуальне виконання завдань без узгодження дій із членами 

групи. Друга проблема, яка завадила командній роботі, – об’єднання в групи на основі 

приватних симпатій, а не за принципом взаємодоповнюваних компетенцій. 

Дотримуватись принципу комплементарності при поділі студентів на підгрупи простіше, 

якщо організований за eduScrum курс міждисциплінарний і об’єднує студентів різних 

спеціальностей. Якщо ж курс призначено для студентів однієї спеціальності, доцільно 

формувати комплементарні групи не за критерієм спеціальних компетенцій, а за 

психологічними критеріями. Одним з таких може бути схильність особи брати на себе 

певну роль у команді. Мередіт Белбін виокремив дев’ять групових ролей та запропонував 

опитувальник для вивчення схильності займати певну роль у групі. До основних ролей 

належать реалізатор (implementor), координатор (coordinator), мотиватор (shaper), 

генератор ідей (plant), дослідник ресурсів (resource investigator), а доповнюючими є ролі 



критика (monitor evaluator), натхненника (team worker), контролера (completer-finisher), 

спеціаліста (specialist). Одна особа може виконувати декілька ролей, але в групі 

обов’язково повинні бути представники основних ролей, без яких група не виконає 

завдання. Під час ретроспективної зустрічі студенти заповнили опитувальник на 

визначення групових ролей.  Виявилось, що в групі, яка взагалі не впоралась із завданням, 

не було особи генератора ідей. В інших групах також рольовий склад не був оптимальним. 

Зазначені проблеми були враховані і для виконання наступного завдання курсу, яке 

полягало в підготовці рекламних відеороликів, групи були переформатовані. В результаті 

виконання завдання виявилось на значно вищому рівні. 

Висновки: EduScrum – метод навчання, який дає можливості формувати 

затребувані сьогодні компетенції через створення умов, близьких до умов робочого 

середовища. Застосування eduScrum у вищій школі є інструментом розвитку у студентів 

вміння працювати в неоднорідних групах, навички планування, здатності оперативно 

змінювати недієві підходи і тактики для досягнення цілей проекту. 

 


