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У навчальному посібнику представлено теоретичну складову тайм-
менеджменту через історичний екскурс щодо розуміння часу мислителями 
Античності, Середньовіччя, а також сучасними теоретиками та практиками 
тайм-менеджменту; запропоновано випробуваний роками й новий практичний 
інструментарій організації часу; надано засоби для створення індивідуальних 
методів на засадах скомбінованих класичних підходів до особистої 
ефективності з сучасними технологіями аналізу та планування часу. 
Представлено інструментарій для вибору ефективних стратегій планування 
часу в літньому віці. В навчальному посібнику також представлено матеріали 
для тренінгу та презентацію. 

Тематично розділами навчального посібника охоплено питання  розвитку 
теорії та практики управління часом, етапи становлення тайм-менеджменту, 
прикладний тайм-менеджмент, основні напрямки особистого розвитку - 
самоменеджмент. 

Навчальний посібник розрахований на аудиторію 55+. Пропонується 
дорослим слухачам-студентам Університетів «третього віку», викладачам таких 
центрів, просто всім зацікавленим в питаннях історії становлення тайм-
менеджменту, його сучасному інструментарію, практичних рекомендаціях, як 
людині дорослого віку визначити свої особисті потреби в організації та 
ефективному плануванні часу з метою продовження багатьох продуктивних 
років активного довголіття, поліпшити якість життя за рахунок використання 
простих методик планування та бюджетування часу. 
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«Рахувати час - значить довше жити»  

О. Гастєв. 

ПЕРЕДМОВА 

 

Вихід на пенсію впливає на кожну людину по-різному. Західні вчені 

стверджують, що в пенсійному віці дорослі люди відчувають себе більш 

щасливими. Діти стали дорослими, є вільний час для тих справ, які 

відкладалися «на потім», приходить мудрість. Разом з тим, плинність часу 

відчувається гостріше. Людина усвідомлює значення кожної хвилини життя. І 

продовжує неефективно витрачати свій час…  

Який спосіб життя вважати найкращим для довгого та продуктивного 

життя? Що ж це таке – ефективно планувати, організовувати свій час? Навіть, 

управляти своїм часом – тим безцінним ресурсом, який ми всі маємо в рівній 

кількості, але так (інколи зовсім безвідповідально) ставимося до нього. 

Люди, які перебувають в пошуку способу життя, що приводить до 

активного довголіття, можливо знають відповідь на це просте запитання, це – 

регулярні фізичні навантаження, обмеження харчування, позитивне ставлення 

до життєвих випробувань і оптимізм. Але зазначимо відповідально, наукові 

дослідження свідчать, що не існує універсальних рецептів. А 

середньостатистична людина забезпечує здоровим способом життя лише 

продовження старості.  

Особистість формується ще задовго до початку старості. Тому ми 

приєднуємося до тих спеціалістів, які радять адаптувати свою особистість до 

літнього віку, але ж не змінювати себе радикально. Ми також радіємо, що 2017 

рік визнано ООН роком активного способу життя. Нам радять розвивати 

інтелект, мандрувати гарними містами та селами в своїй країні та за її 

кордонами, більше спілкуватися. А для цього всім нам потрібен час.  

Автори навчального посібника також дорослі люди. І добре розуміються на 

поняттях «продуктивності» та «ефективності» стосовно управлінням часом, 

мають великий досвід проведення тренінгів, викладання академічних дисциплін 
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за цією тематикою, адміністративної роботи. Люди кажуть, час – це гроші. Ми 

впевнені, що час – набагато більше ніж гроші. Час – це щасливе життя, яке 

наповнюється родинними зв’язками, спілкуванням з друзями, оточуючим 

світом, цікавою роботою, саморозвитком. 

 Написано багато книжок з організації часу. Навіть «Тайм-менеджмент» 

для малят»… Проте поза увагою авторів залишилися люди літнього віку, які 

вміють відноситися до часу навіть з більшою повагою ніж до грошей. Тому ми 

вирішили зробити перші кроки і представити найбільш ефективні інструменти 

організації часу, які, на нашу думку, стануть у користь дуже дорослим людям. 

Тим, хто ще має велике прагнення до включення в вирії життя сучасного світу, 

який змінюється з кожною хвилиною, несе виклики і, звичайно, великі 

можливості для всіх без виключення поколінь. 

Тому, пропонуємо студентам Університетів «третього віку», викладачам 

центрів освіти для людей літнього віку, просто всім зацікавленим в цій 

проблематиці навчальний посібник, в якому автори коротко виклали основні 

засади теорії та практики тайм-менеджменту. Основною метою підготовки 

навчального посібника стала спроба допомогти літнім людям визначити свої 

особисті потреби в організації та ефективному плануванні часу з метою 

продовження багатьох продуктивних років активного довголіття, поліпшити 

якість життя за рахунок використання простих методик планування та 

бюджетування часу.  

Це наш перший посібник з організації часу для дорослих людей, але – не 

останній. 

З великою повагою до життя та часу,  

Артур Горбовий і Аліна Халецька. 
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ВСТУП 
 

Організація часу в віці 55+ обумовлюється необхідністю дорослої людини 

визначати важливі пріоритети для досягнення добре збалансованого життя. 

Тайм-менеджмент в дорослому віці вимагає від людини особливої гнучкості та 

дисципліни, встановлення реалістичних очікувань, акценту на 

короткострокових та довгострокових цілях, готовності відповідати відмовою 

або згодою на запити від інших людей – тобто сучасного набору навичок 

використання ефективних інструментів для організованого та здорового життя, 

відчуття себе щасливою та впевненою у собі красивою людиною літнього віку. 

В ідеальному уявленні старість «має бути» подібною до середнього віку. Якщо 

навпаки, то старість можна вважати нездоровим відхиленням від норми. 

Існують теорії «успішного старіння». Найкраща політика для людей літнього 

віку – залишатися активними стільки, наскільки це можливо. Зауважимо, що 

ступінь активності в літньому віці обумовлюється способом життя в молоді 

роки, зокрема за умов свідомої зрілості та залежно від типу особистості. 

Відомий учений-геронтолог Ян Стюарт-Гамільтон писав: «Рівень 

цілеспрямованості людини в 40 років свідчить про те, наскільки успішно ця 

людина буде вирішувати завдання, що ставить перед нею життя, коли їй 

виповниться 80 років». 

Трапляється в житті, що людина потерпає від вимушеної ізоляції від 

суспільства. Не завжди такий стан речей обумовлено типом особистості. Часто 

– це хворобливий стан, брак фінансів. 

Організація часу є дійсно могутнім інструментом у перетворенні життя 

людей літнього віку відповідно вимогам сучасності незважаючи на можливі 

негаразди. Значення «тайм-менеджменту» стає все більше вагомим у 

суспільстві. Ми живемо в епоху постійних змін, бурхливого розвитку науки та 

техніки, стресів. Життя варте того, щоб ефективно використовувати час і 

насолоджуватися активними роками довголіття. Саме час може бути тим 
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критерієм, який визначає ефективність використання усіх інших ресурсів: 

фінансових, матеріальних, фізичних та духовних.  

Існує багато наукових та практичних підходів, визначень стосовно 

управління часом. Автори підручника свідомо обрали більш вузький підхід до 

вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент»для цільової аудиторії 55+, зокрема 

питання організації часу людини в дорослому віці. Покоління X, яке на 

сьогодні вже досягло пенсійного віку, добре пам’ятає наукову організацію 

праці в роки бурхливого індустріального розвитку, але не обізнана з «тайм-

менеджментом» покоління Y в часи становлення нової епохи «знань». 

Покоління Z вже не вважатиме дивним «освіту протягом життя» - від дитячого 

садочка до (перед)пенсійних схем перенавчання новим професіям. Але… на все 

потрібен ЧАС. 

Варто відмітити, що за останні чверть століття «тайм-менеджмент» як 

напрям менеджменту динамічно розвивається в усьому світі. Закордоном 

роботи з проблеми ефективного використання часу друкуються регулярно. 

Досвід американських, німецьких, англійських фахівців в управлінні часом є 

вагомим, але в конкретному випадку розроблені ними методики та 

рекомендації потребують адаптації не тільки до умов у нашій країні, а й 

відповідно до потреб певної вікової категорії. «Жорстке планування» західних 

країн не спрацьовує в Україні та й ментальність пенсіонерів Німеччини суттєво 

відрізняються від такої у пенсіонерів в нашій країні. 

Але все вищезазначене не тільки не виключає необхідності опанування 

інструментарієм «тайм-менеджменту», а й тішить авторів надією, що 

навчальний посібник станеться в нагоді багатьом слухачам Університетів 

«третього віку» в Україні. 

Навчальний посібник «Тайм-менеджмент 55+» має за мету забезпечення 

навчального процесу в Університетах (Центрах освіти) «третього віку» в 

Україні. Його поява обумовлена важливістю формування та закріплення 

певних, суто практичних, навичок з організації та планування часу як засобу 
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підвищення особистої ефективності людей пенсійного віку, саморозвитку, 

планування часу для навчання та дозвілля.  
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ТЕОРІЯ 

ФІЛОСОФІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ЧАСУ 

 

ТЕМА 1. Розвиток науки про час. 

 

«Ми всі подорожуємо в часі» (Ричард Прайс, фізик) 

 

Проблема часу – одна з найскладніших та стародавніх в історії людства. 

Що може здаватися звичніше ніж зміни дня та ночі, активності людини та 

необхідності у відпочинку. Одночасно з обертанням Землі наша свідомість 

синхронізується з цим кругообігом. Ми не помічаємо цього встановленого 

порядку поки не відхиляємося від нього під впливом певних обставин: зміни 

розкладу дня або часових поясів у дальніх подорожах. Наш внутрішній 

фізіологічний годинник, як відображення геофізичного маятнику, є частиною 

нашої спадщини щодо біологічного внутрішнього маятника. 

У різні періоди історії люди по-різному ставилися до часу. Проблема часу 

від античності до сучасних днів поставала однією з найбільш складних в історії 

розвитку людства та наукового пізнання дійсності. Зазвичай час уявлявся нам 

річкою, яка тече з минулого через сучасне до майбутнього, ніколи не змінюючи 

напряму течії подій у житті людини. Тривалий час люди вважали, що час не 

можна загальмувати або прискорити. Завдяки розвитку науки змінився та 

продовжує змінюватися світ навколо нас. Розвиток науки змусив нас 

замислитися над старими уявленнями не тільки про оточуючий світ, але й про 

себе, свій спосіб мислення. 

На протязі століть наукова думка концентрувалася на вирішенні питань, 

що таке час. В працях Плутарха, Сократа, Геракліта, Платона, Аристотеля 

та багатьох інших ми можемо зустріти тлумачення понять часу.  

В античний період проблема часу розглядалася в філософському 

контексті. Категорія «часу» розглядалася філософами у поєднанні з категоріями 

«простору» та «матерії». Демокрит, Епікур, Ісак Ньютон розглядали простір і 
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час як самостійні основи, що існують разом з матерією і незалежно від неї. 

Аристотель, Лейбниц та Гегель описували простір і час не як окремі основи, а 

як системи відносин, що утворюються через взаємодію з  матеріальними 

об'єктами [1]. В епоху античності на важливість часового ресурсу вказували 

багато вчених, філософів, державних діячів  (Платон, Сенека).  

У середні століття та XIX столітті проблема організації часу поставала не 

настільки гостро. Життя людини протікало неспішно і залежало, скоріше, від 

пори року та зміни циклів сільського господарства. У людини не виникало 

необхідності ретельно розподіляти й ураховувати, на що використовується її 

час. Проблеми часу розглядалися як пошук ідеального розподілу відносин між 

речами, що визначають послідовність дій людини (Декарт).  

У більш пізній період історії час став вирішальним фактором у політичній 

боротьбі, науковій та комерційній конкуренції.  

Науковий підхід до дослідження часу було сформульовано німецьким 

філософом І. Кантом і французьким філософом А. Бергсоном.   

На початку XX століття відбулося відкриття, яке змінило відношення 

людства до часу. Альберт Ейнштейн довід змінний характер часу. Його теорія 

відносності відкрила безпосередній зв'язок простору і часу з рухомою матерією. 

Відповідно до цієї теорії, простір і час не існують без матерії, їх метричні 

особливості створюються розподілом і функціонуванням матеріальних сил, 

іншими словами, гравітацією.  

Час – це форма буття матерії, спосіб зміни матеріальних явищ, одне з 

головних понять фізики і філософії, одна з координат простору-часу. Час - це 

позитивний феномен, який осягається розумом людини. Час, як суб'єктивне 

поняття, що виникає в свідомості людини, виступає основною умовою будь-

якого кінцевого існування. Час розглядають з точки зору трьох категорій: 

минуле, сучасне, майбутнє. При характеристиці часу також вживають поняття 

вічність. 

У діалектиці матеріалізму час - це об'єктивно реальна форма існування 

матерії, що рухається, яка описує послідовність матеріальних процесів, 
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відокремленість один від одного різних стадій цих процесів, їх тривалість і 

розвиток» [2].  

Тому, «простір розуміють як структурність об'єкта і матерії в цілому, 

спосіб співіснування і взаємодії різноманітних матеріальних утворень, 

елементів у всіх матеріальних системах. Простір є формою існування матерії. 

Для опису даної філософської категорії вживають поняття нескінченність. 

Простір багатовимірний.  

Починаючи з XX століття проблема часу набула специфічності. В 

сучасному житті темп неймовірно прискорився, а можливості людини стали 

значно більшими, тому, як відповідь на відчуття критичної недостачі часу, 

виявилася необхідність організації та планування часу. 

 

ТЕМА 2. Наукова організації праці та організації особистого часу. 

 

Розгортання промислової революції в розвинених країнах змусило вчених 

на рубежі століть приділяти усе більше уваги такому ресурсу, як час. З 

виникненням менеджменту як науки проблема управління часом виділилася як 

одна з основних умов ефективності будь-якої діяльності.  

Так, основоположник наукового управління, американський інженер 

Фредерик Уінслоу Тейлор (1856-1915) у своїй концепції менеджменту основну 

увагу приділяв підвищенню продуктивності. Незважаючи на те, що свою 

систему Ф. Тейлор розробляв стосовно до працівників важкої фізичної праці, 

багато з її положень стали фундаментальною основою сучасного менеджменту, 

зокрема: 

• Продуктивність праці. На думку Ф. Тейлора, кожен робітник 

повинен одержувати той обсяг роботи, що він може виконувати 

якісно, без особливої напруги, розвиваючи при цьому найвищу 

продуктивність праці. Більша результативність трудового процесу, 

стверджував він, далеко не завжди досягається за рахунок 

зростання зусиль робітника. 
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• Впровадження наукового нормування праці в практику управління. 

Намагаючись довести до максимуму випуск продукції в компанії 

«Мідвейл Стіл», Ф. Тейлор ввів у практику управління 

хронометраж. Подрібнюючи трудові операції на окремі прийоми, 

відбувався їх розділ на раціональні та нераціональні, визначення 

тривалості кожного прийому. У такий спосіб установлювалися 

норми часу на виконання операцій в цілому. 

 Виділення в якості основного предмету дослідження 

низькоквалифікованої фізичної праці (були враховані виключно грошові 

мотиватори підвищення продуктивності - система оплати праці робітників; не 

було враховано значимість негрошових мотивів: особистісні цінності та 

моральне задоволення) не дозволило застосовувати системущодо організації 

управлінської праці й організації персональної діяльності. Проте, система 

Ф.Тейлора дала поштовх до розвитку теорії управління часом і визначила появу 

сучасного тайм-менеджменту. 

 Послідовники Ф. Тейлора: Генрі Гантт (1861-1919), Френк Гілберт (1868-

1924) і Ліліан Гілберт (1878-1958), Гаррінгтон Емерсон (1853-1931) 

продовжили дослідження питань, пов'язаних з підвищенням ефективності 

праці. 

 Генрі Гантт, зокрема, вважав, що основою продуктивної праці є 

наявність у працівника відповідних трудових навичок. Тому у своїй концепції 

він зосередився на питаннях навчання персоналу необхідним прийомам з метою 

скорочення непродуктивних витрат часу. 

 Подружжя Френк і Ліліан Гілберт займалися питаннями раціоналізації 

трудових процесів на основі мікроелементного нормування. За допомогою 

кінокамери й винайденого Френком Гілбертом мікрохронометра їм удалося 

виділити й описати 17 основних рухів кисті руки муляра. Таким чином, 

незалежно від Ф. Тейлора, Гілберти розробляли методи вивчення витрат 

робочого часу. У результаті їхніх досліджень і розробок хронометраж придбав 

той вигляд, у якому й сьогодні дуже часто використовується в практиці 
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сучасного тайм-менеджменту для підвищення ефективності організації 

робочого дня. 

 На думку Ф. Гілберта, на продуктивність праці впливають три групи 

факторів: 

 1.  Змінні фактори працівника (фізіологія, кваліфікація, культура). 

 2. Змінні фактори обстановки або оточення (ергономічні й естетичні 

фактори, умови праці, якість використовуваних ресурсів). 

 3. Змінні фактори руху (швидкість, кількість виконаної роботи, 

автоматичність, напрямок рухів й їхня доцільність, вартість роботи). 

 Відповідно, Гаррінгтон Емерсон основну увагу приділяв теоретичним 

питанням організації будь-якої праці - не тільки фізичної, але й розумової, у 

тому числі організації праці управлінського персоналу. Із цією метою він 

розклав процес організації праці на складові частини й ретельно досліджував 

кожну з них. Отримані результати дозволили йому сформулювати дванадцять 

принципів продуктивності, які дають можливість максимально підвищити 

ефективність праці в будь-якій сфері: у виробництві, на транспорті, у домашнім 

господарстві. Правомірність всіх цих принципів визнана сьогодні  у тайм-

менеджменті. 

 Розроблені Г. Емерсоном дванадцять принципів підвищення 

продуктивності зводяться до наступних: 

1. Наявність чітко поставлених цілей та ідеалів. 

2. Присутність здорового сенсу в роботі. 

3. Можливість одержання кваліфікованої поради, компетентної 

консультації. 

4. Дотримання дисципліни на підставі стандартних письмових інструкцій, 

повного й точного обліку, використання системи винагород. 

5. Справедливе відношення до персоналу. 

6. Наявність своєчасного повного, надійного й постійного обліку. 

7. Регулювання діяльності. 

8. Планування (розклад робіт). 



14 
 

9. Нормування операцій на основі раціональних прийомів їхнього 

виконання. 

10. Нормалізація умов роботи. 

11. Наявність розроблених інструкцій і стандартів у письмовому виді. 

12. Наявність раціональної системи оплати праці з урахуванням 

підвищення продуктивності праці. 

 Величезний вплив на розвиток теорії організації й самоорганізації зробив 

Олександр Олександрович Богданов (Маліновський, 1873-1928), автор відомої 

роботи «Загальна організаційна наука. Тектологія». Тектологія (з грецького - 

наука про будівництво) О.Богданова - це загальна теорія організації й 

дезорганізації. Це наука про універсальні типи й закономірності структурного 

перетворення будь-яких систем. Основна ідея тектології складається в 

тотожності систем різних рівнів - від мікросвіту до біологічних і соціальних 

систем. 

 О. Богданову належить заслуга в розробці особистої тектології - науки 

про організацію своєї життєдіяльності, або самоорганізацію, тобто засади 

сучасного самоменеджменту. Вихідним пунктом такої організації вчений 

вважав свідомість і самосвідомість, бажану гармонію свідомості й буття, дії й 

буття. 

 Самосвідомість - вихідний пункт, першооснова. Це основний принцип 

самоменеджменту, з реалізацією якого зв'язане самопізнання й самовиховання. 

О. Богданов з багатьох форм виділяє тектологічну свідомість і самосвідомість, 

що відображають організаційні зв'язки, принципи й функції. У кожної людини є 

своя невелика й недосконала, стихійно побудована тектологія. Але й цю 

повсякденну тектологію не слід уважати просто індивідуальною. Людина 

одержує її з соціального середовища через спілкування з іншими людьми. Із 

цього спілкування вона формує деяку частку свого досвіду й особливо методів 

його організації, частку настільки значну, що особистий внесок людини у 

порівнянні із цим є величиною незмірно малою. 
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 Таким чином, і в повсякденній тектології існують загальноприйняті 

елементи, загальні для більшості, якщо навіть не для всіх, людей елементи. 

 О. Богданов виступив проти твердження софістів про те, що в кожної 

людини істина своя. Він підтримав ідеї Сократа й Аристотеля про те, що 

існують загальні норми й методи організації, що ведуть людей до 

взаєморозуміння й згоди. 

 Значний внесок у розвиток теорії й практики організації праці зробив 

Олексій Капітонович Гастєв (1882-1941). Вчений сформулював й обґрунтував 

концепцію, що одержала назву «трудової установки». У кожної людини, вважав 

він, повинна бути вироблена органічна потреба в постійному 

самовдосконаленні. Важливе місце в його концепції трудових установок 

займала також проблема ефективного обліку часу. «Враховувати час - значить 

довше жити», - писав О. Гастєв. 

 Вирішення поставлених завдань по О. Гастєву можливо на підставі 

дотримання розроблених їм принципів, у числі яких можна виділити наступні: 

1. Принцип інструктування. 

2. Принцип організаційної постановки роботи. 

3. Принцип безперервного залучення всіх працівників до виробничої 

ініціативи. 

Питання вдосконалювання управління часом розробляв учений, автор 

книг «Боротьба за час», «Організуй себе сам», організатор і керівник Ліги 

«Час», редактор друкованого органа Ліги - журналу «Час» Платон Михайлович 

Керженцев (1881-1940). У своїх роботах він активно відстоював принцип 

«економії», під яким розумів досягнення максимального ефекту від праці 

людини при мінімальних витратах як людської енергії, так і матеріальних 

ресурсів. 

 П. Керженцев поширив розуміння наукової організації праці на всі сфери 

людської діяльності. На його думку, наукова організація праці містить у собі 

три складові частини:  

1.Людина та ії діяльність.  
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2.Матеріальні кошти. 

3.Використання раціональних організаційних методів. 

 Особливо велике значення П. Керженцев приділяв використанню 

організаційних методів, яким на практиці не приділялося належної уваги. До 

цих методів він відносив методи підбора й використання персоналу, питання 

дисципліни, відповідальності, обліку й контролю, підпорядкованості. Ці 

проблеми докладно описано в його роботі «Принципи організації». 

 П. Керженцев вважав час «матеріальною цінністю особливого роду». Час 

невикористаний - це час, що загинув безповоротно. Тому, щоб правильно 

використати час, потрібно ставитися до нього з особливою старанністю й 

ощадливістю. Учений докладно аналізував причини неефективного 

використання часу й розробляв шляхи їхнього усунення.Найважливішими 

напрямками поліпшення діяльності керівника П. Керженцев вважав підвищення 

організаційної культури, правильний розподіл обов'язків між працівниками, 

підвищення персональної відповідальності за доручену справу, раціональне 

використання свого часу. 

 Одним з вчених, хто також займався проблемами часу, був вчений-біолог 

Олександр Олександрович Любищев (1890-1972). О. Любищев розробив власну 

технологічну методику управління часом. 

Система О. Любищева складалася з основних правил: 

1. Не мати обов'язкових доручень. 

2. Не брати термінових доручень. 

 3. Негайно припиняти роботу у випадку стомлення. 

4. Багато спати. 

 5. Комбінувати стомлюючі й приємні заняття. 

 На думку ученого, подібні правила людина виробляє, виходячи з 

особливостей свого життя. Система О. Любищева забезпечувала облік, аналіз і 

планування. Перші два правила захищали від зовнішнього впливу. Інші - 

допомагали зберігати працездатність і творчий потенціал. 
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 Філософський пошук вирішення проблем часу віднайшов своє 

відображення в працях видатних вчених П.А. Флоренського, А.Ф.Лосєва, 

В.І.Вернадського, М.К. Мамардашвили та багатьох інших. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти актуальних проблем 

управління та організації праці дістали значного розвитку в роботах 

українських вчених В.Ф. Андрієнка, О.І. Амоші, СІ. Бандура, Д.П. Богині, І.К. 

Бондар, О.А. Бугуцького, Л.І. Ворогіної, В.М. Данюка, Г.А. Дмитренка, М.І. 

Долішнього, С.М. Злупка, Є.П. Качана, М.М. Кім, A.M. Колота, Л.В. Кривенко, 

І.Д. Крижка, В.Д. Лагутіна, Е.М. Лібанової, 1.1. Лукінова, Н.Д. Лук'янченко, 

Ю.В. Ніколенка, О.Ф. Новікової, В.В. Онікіенка, Н.О. Павловської, Ю.І. 

Палкіна, І.Л. Петрової, СІ. Пірожкова, М.Д. Прокопенка, В.А. Савченка, М.А. 

Сіроштана, О.А. Турецького, О.М. Уманського, О.А. Устенка, Д.М. Черваньова, 

М.Г. Чумаченка, А.А. Чухна, Л.С. Шевченко та ін. 

 Таким чином, до теперішнього часу існують не тільки численні 

теоретичні розробки, але і яскраві приклади використання системи управління 

часом у власному житті. 

 

ТЕМА 3. Становлення сучасного «тайм-менеджменту» як науки. 

 

Прийняття та розуміння часу відноситься до загального досвіду. Вплив 

розглянутих вище  теоретичних концепцій та практичних підходів щодо 

проблем часу філософів, організації праці учених та практиків з менеджменту 

поступово висували на перший план прагматичні питання ефективного 

управління часом. У результаті психологізації й соціологізації менеджменту у 

відповідь на суспільну потребу в більше повному використанні й розвитку 

творчого потенціалу людини в 70-ті роки виникає новий напрямок у 

традиційному менеджменті - самоменеджмент. 

 Самоменеджмент як наука розвивається в напрямі самоврядування, 

впорядкованому процесу особистої діяльності й саморозвитку. 
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 Основною метою самоменеджментує вирішення проблемивикористання 

власних можливостей, свідомого управління своїм життям (уміння 

самовизначатися), впливу на зовнішні обставини як на роботі, так й в 

особистому житті за допомогою системи методик і прийомів роботи над собою 

по реалізації зазначених цілей. 

 Тайм-менеджмент як розділ управлінської науки виникає практично 

одночасно із самоменеджментом та вважається його основною складовою 

частиною. Крім тайм-менеджменту до основних напрямків самоменеджменту 

сьогодні відносять менеджмент знань, менеджмент особистих обмежень і деякі 

інші розділи менеджменту. 

 Уважається, що вперше відокремлення тайм-менеджменту як окремого 

напрямку в науці й практиці управління відбулося в Голландії у зв'язку з 

відкриттям спеціальних курсів по підвищенню ефективності використання 

особистого часу для менеджерів. 

 Дослідженням та вирішенням проблем управління часом займалися 

фахівці Німеччини, США, Фінляндії й інших країн. Найбільш відомі в цій 

галузі роботи Йоуко Л. Ніссенена та ЕэроВоутилайнена («Час керівника: 

ефективність використання», 1979), ЛотараЗайверта («Ваш час - в Ваших 

руках», 1988), Джека Д. Фернера («Ефективний тайм-менеджмент», 1994), 

Стівена Р. Кові («Сім навичок лідера» та «Установлення пріоритетів») і 

ПатрикаФорсайта («Справі – час»). 

  Однією з перших робіт з ефективного управління часом була книга 

фінських авторів Йоуко Л. Ніссенена та Еэро Воутилайнена «Час керівника: 

ефективність використання», в якій було досліджено бюджет робочого часу 

керівника й виявлені джерела підвищення ефективності його використання. 

Зазначеними авторами була розроблена серія анкет, тестів і практичних 

рекомендацій, що допомагають визначити найбільш істотні втрати часу й 

розробити програму раціонального управління ним. При цьому вони виходили 

з того, що кожна людина є індивідуальністю,  тому ефект був максимальним 

тільки тоді, коли програма розроблена спеціально для конкретної людини. Тому 
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запропоновані авторами рекомендації носять базовий характер і служать для 

вироблення власної індивідуальної програми дій. 

 Результати досліджень і більшість розробок та запропонованих 

рекомендацій фінських авторів закладені в основу сучасного тайм-

менеджменту. 

 Однієї з центральних ідей самоменеджменту є економія часу, що була 

розроблена керівником Інституту раціонального використання часу в Німеччині 

Лотаром Зайвертом, якого варто віднести до основоположників цього 

напрямку. У його книзі «Ваш час - в Ваших руках» процес управління часом 

представлений як своєрідне «коло правил» - функцій і сполучних процесів. 

Функції перебувають у певному взаємозв'язку і, як правило, реалізуються в 

певній послідовності: постановка цілей - планування - прийняття рішень - 

реалізація і організація - контроль. До сполучних процесів Л. Зайверт відносить 

комунікації й процес прийняття рішень. У рамках кожної функції 

передбачається розробка певних прийомів і правил, що представляють собою 

техніку самоменеджменту. 

 Внесок Л. Зайверта в науку управління часом значний. Його концепція 

дає цілісне подання сутності самоменеджменту, націлює на індивідуальну 

управлінську діяльність, орієнтує на самооцінку потенціалу людини в кожній з 

функцій управління. Логіка реалізації самоменеджменту розрахована на 

самонавчання раціональному використанню часу, цілеспрямованій плановій, 

упевненій роботі зі зменшенням погрози стресів і щоденних досягнень успіху, 

еквівалентом якого може бути вивільнений особистий час. 

 Джек Д. Фернер, професор менеджменту WakeForest Університету, 

відомий фахівець із тайм-менеджменту, підійшов до управління часу з 

практичної точки зору. Його лекції, семінари і книги носять прикладний 

характер, хоча й базуються на глибоких та всебічних дослідженнях. Дж.Фернер, 

так само, як і Л. Зайверт, розглядає управління часом як безперервний 

циклічний процес, своєрідну систему, що повинна бути впроваджена в 

повсякденне життя. Розроблені Дж. Фернером бланки й форми планування, 
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обліку й аналізу використання часу широко поширені серед тих, хто вже 

виробив власну систему управління часом. 

 Стивен Р. Кові із США вперше за всю історію тайм-менеджменту зробив 

вдалу спробу закласти в практику тайм-менеджменту проблему формування 

навичок. Його розробки стали значним внеском в теорію та практику 

менеджменту, особливо щодо системи планування й встановлення пріоритетів. 

 Вихідним в плануванні С. Кові вважає місію людини, тобто зміст її 

життя, її призначення, що базується на цінностях людини. Розробка місії стає 

найважливішим етапом самоорганізації особистості. Місія служить 

встановленню цілей, а також визначає методи і засоби їхнього досягнення: що  

людина прагне домогтися в житті; які дії для себе й для інших вона уважає 

правильними; яка поведінка єдля неї природною, а яка – неприйнятною; які 

засоби людина використовує для досягнення поставлених цілей. 

 Крім того, місія виконує наступні надзвичайно важливі функції: 

 1.Місія відображає життєву орієнтацію конкретної особистості й визначає 

зміст її існування. 

  2.Місії підпорядковуються всі інші цілі та вся повсякденна діяльність 

особистості. 

 3. Місія визначає ролі, у яких виступає людина в повсякденному житті, та 

обумовлюють напрямки для складання планів. 

 Як інструмент для встановлення пріоритетів С. Кові використовував 

широко відомий принцип Ейзенхауера (цей принцип буде розглянутий у 

наступних лекціях). Але він уперше переглянув зміст цього принципу і дійшов 

висновку, що визначальним фактором при ранжируванні цілей і завдань стає 

їхня важливість, а не терміновість (як в Ейзенхауера). Побудована на цьому 

твердженні модель установлення пріоритетів (названа Принципом Квадранта 2) 

забезпечує істотне підвищення ефективності використання часу без відчуття 

суєти, поспіху й тиску з боку навколишніх чинників. 

 Ще одне значне досягнення С. Кові полягає в тому, що він уперше 

ототожнив поняття «тайм-менеджмент» і «самоменеджмент». 
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 Аксіоматичний вислів «Управляти часом - це управляти самим собою», - 

покладено в основу концепції іншого американського фахівця в області тайм-

менеджменту Патрика Форсайта, консультанта з організації 

короткострокових курсів з раціонального використання робочого часу. П. 

Форсайт основну увагу приділяв практичним рекомендаціям, зокрема, щодо 

впливу міжособистісних контактів на ефективність використання часу. 

 Незважаючи на численні дослідження й публікації, можна стверджувати, 

що в тайм-менеджмент як прикладна наука ще формується, в багатьох 

теоретичних концепціях та практичних підходах спостерігається відсутність 

системного підходу до вивчення проблем управління часом. 

  

ТЕМА 4. Сучасні тенденції тайм-менеджменту. 

 

Людина з початку відліку часу на Землі перебуває в умовах постійних змін.  

Гуру сучасного менеджменту Іцхак Адізес вважає, що «в світі відбуваються 

природні, соціальні та економічні зміни. Зміни породжують проблеми. 

Проблеми потребують вирішення. Вирішення створюють ще більше змін. Чим 

більшим стає масштаб та швидкість змін, тим багаточисельними та 

складнішими стають проблеми, які нам доводиться вирішувати. Але, коли ми 

вирішуємо одні проблеми, одержуємо нові». Тому нам так необхідно з’ясувати 

роль управління в нашому житті. 

Відомий український теоретик та практик тайм-менеджмету Ю.Л. 

Васильченко стверджує, що «якщо ми прагнемо управляти власним життям, ми 

повинні розуміти, як ми діємо в часі й управляти процесами особистої 

діяльності».  

Як зазначалося в попередніх розділах, сучасний тайм-менеджмент 

пройшов чотири основних етапи свого становлення, зокрема: 

1. «Фіксації справ», тобто складання списків діяльності, яка планується, з 

метою її упорядкування та раціонального розподілу часу.  
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2. «Календарне планування», тобто планування діяльності на більш 

стратегічний період часу за принципом пріоритетності. 

3. «Планування за пріоритетами», яке відрізняється від попередніх 

ранжуванням справ за критеріями важливості та терміновості. 

4. «Сучасний тайм-менеджмент»., в якому організація та планування часу 

розглядається в поєднанні з особистістю людини, її цінностями, цілями.  

В навчальному посібнику автори ставили за мету представити найбільш 

відомі інструменти сучасного тайм-менеджменту,зокрема комплексні системи 

організації часу, які досить ефективно вибудовуються з використанням 

«Засобів оцінки особистої ефективності», зокрема методу Парето, та методу 

«Індивідуального стратегічного планування: складання планів дня за 

допомогою методу «Альпи» за Лотаром Зайвертом. 

Розглянемо кожну з традиційних систем, які довели свою ефективність, 

незважаючи на напрацьований новий інструментарій тайм-менеджменту 

останніх років.  

Комплексна система організації часу дозволяє структурувати роботу в 4 

вимірах:ефективність, технології, стратегія, філософія. 

• Ефективність - це відповідь на питання: «Як зробити більше за одиницю 

часу?». 

• Технології - дозволяють приймати управлінські рішення, тісно позв'язані 

зі стратегією, висвітлюють комплексні методи прийняття стратегічних 

рішень, у тому числі в сфері формування особистої стратегії. Наприклад, 

корисні способи підвищення особистої ефективності (десятипальцеве 

сліпе друкування, навички ефективної роботи з офісними програмними 

продуктами, тощо). 

• Стратегії - це вибір ефективної індивідуальної стратегії та особистого 

розвитку. 

• Філософія в контексті організації часу - відповідь на питання «Навіщо?». 

Навіщо ставити саме такі мети, а не інші? Як усвідомити свої життєві 
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цінності? Як знайти сенс життя й чи потрібно його взагалі шукати? 

Навіщо займатися тим або іншим? 

 Сучасна людина свідомо творить своє життя. Організація часу дозволяє 

зробити цю творчість успішною в технічному, стратегічному та філософському 

вимірах. 

Комплексна система організації часу також забезпечує впровадження 

основних принципів тайм-менеджменту в особисту роботу, зокрема: 

1. Індивідуалізація. Обізнаність з існуючими системами та методами 

побудови власної системи, інструментарієм прийняття рішень, відтворенням 

або ініціюванням початкового імпульсу, поштовху до розвитку. Кожна людина, 

яка засвоїла інструментарій організації часу, може вибирати індивідуальний 

набір інструментів, перебудовувати їх під свої потреби. Ефективну систему 

організації свого часу зможете створити тільки сама людина, всі готові системи 

- лише «будівельний матеріал». 

2. Керування невизначеністю. Як правило, значна частина пропонованих 

методів організації часу - методи планування, що передбачають складання 

розкладів дня, тижня, тощо. У непередбаченій обстановці (мінливість 

зовнішнього середовища, життєдіяльність в умовах хаосу, криза, стрес) ці 

методи виявляються практично марними. Варто акцентувати увагу на тих 

методах, які дозволяють успішно й ефективно діяти в ситуації невизначеності. 

3.   Мислення, спрямоване на ефективність. Містить у собі оволодіння 

методами й технологіями, а також зміни в мисленні. Якщо людина навчилася 

бачити неефективні процеси й удосконалювати їх, вона цілком у силах 

застосовувати наявні технології або розробляти свої. Самі по собі технічні 

прийоми, без фундаменту у вигляді «ефективного мислення», не можуть стати 

джерелом постійного розвитку, удосконалювання методів організації свого 

часу. 

4. Удосконалення. За цим принципом вважається, що резерви 

ефективності та розвитку невичерпні.  
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Принцип 80/20 - відомий у літературі як принцип Парето, удосконалений 

Ричардом Кохом, застосовується також в процесі організації часу. Принцип             

В. Парето виглядає так: «Співвідношення витрат часу і підсумкових 

результатів: якщо всі робочі функції розглядати з точки зору їх ефективності, то 

виявиться, що 80% кінцевих результатів досягається тільки за 20% витраченого 

часу, тоді як інші 20% «поглинають» 80% часу. Не слід братися відразу за легкі, 

які потребують мінімальних витрат часу справи. Необхідно приступати до 

питань, виходячи з їх значенням і важливістю». 

Постають питання:  

Чи «працює» цей принцип відносно тих завдань, які дають 80% 

результату? 

         Чи дає це завдання серйозний якісний стрибок або тільки приватні 

малозначні зміни? 

           Чи кидає це завдання виклик, що дає сильні конкурентні переваги? 

Стосовно до управління часом як ресурсом цей принцип варто розглядати 

так:  необхідно сфокусуватися на найбільш значимих пріоритетних цілях і 

знайти найбільш прості 20% стандартизованих процесів, які стануть набагато 

більше продуктивними й, навіть, прибутковими. Варто зробити найбільш 

прості 20% настільки високоякісними й незмінними, наскільки можливо.    

 Відповідно до цього принципу, кожна людина й кожна організація - це 

продукт взаємодії різних чинників, які завжди перебувають у стані конфлікту 

один з одним. Це конфлікт між малоцінною більшістю та життєво важливою 

меншістю. Інерція й неефективність складаються з малоцінної більшості. Деяке 

дійсно важливе складається з високої ефективності, осяянь і своєчасності. 

Більшість дій завжди призводять до малоцінних результатів і дуже невеликих 

змін.  

Варто мати на увазі, що: 

• втрати і збитки часу з’являються на ґрунті ускладненості, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИМАГАЄ ПРОСТОТИ; 
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• більшість діяльності завжди буде безцільною та невдало спланованою, 

часто є бездарно керованою,або виробленою із втратами й непотрібною; 

• менша частина діяльності завжди буде значно ефективнішою й 

потрібною у досягненні цілей;  

• завжди існує можливість великих удосконалень - якщо діяти іншим 

способами і РОБИТИ НЕБАГАТУ КІЛЬКІСТЬ ДІЙСНО ВАЖЛИВИХ 

СПРАВ. 

 Необхідно визначити сфери (можливо, усього 20% від загальних витрат 

вашого часу), які мають найбільший потенціал скорочення витрат часу. Варто 

концентрувати 80% зусиль саме на цих ділянках. 

Одним із ефективних методів індивідуального стратегічного планування є 

складання планів дня за допомогою методу «Альпи», що був розроблений 

Лотаром Зайвертом. 

Планування, як вже було відзначено, означає підготовку до реалізації 

цілей.Наприклад, цільові плани допомагають по-іншому сприймати 

навколишній світ, але при цьому треба знати цілі, які людина хоче досягти, 

коли  й чому, тобто  мати конкретний план витрат часу. При цьому варто 

враховувати наступні моменти: 

1. Принципово важливо складати плани дня в письмовому виді. 

2. Плани дня, які тримають у голові, легко відкидаються. 

3. Письмові плани дня забезпечують розвантаження пам'яті. 

4.Письмово зафіксовані плани дня мають психологічний ефект 

самомотивації до роботи. Ділова активність людини стає більше 

цілеспрямованою й орієнтованою на виконання програми дня. 

У результаті людина менше відволікається й більше спонукається до 

занять тільки по намічених завданнях. 

5. Завдяки контролю результатів дня «не губляться» незроблені справи (за 

рахунок використання методики перенесення незроблених справ  на наступний 

день). 
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6. За рахунок письмової реєстрації підвищується ефект від планування, 

оскільки краще оцінюється потреба в часі й «перешкоди», а також з'являється 

можливість більш реалістично планувати резервний час. 

7. Послідовне планування дня обумовлює вдосконалювання особистої 

методики роботи. 

П'ять стадій методу «Альпи» 

   Метод «Альпи» відносно простий, і після декількох вправ буде потрібно 

в середньому не більше 10 хвилин для складання щоденного плану.  

Метод містить п'ять стадій: 

1) складання завдань; 

2) оцінку тривалості акцій; 

3) резервування часу (у співвідношенні 60:40); 

4) прийняття рішень по пріоритетах і передорученню; 

5) контроль (облік незробленого). 

Перша стадія: складання завдань 

 Під відповідними рубриками формуляра «План дня» записується все те, 

що необхідно зробити наступного дня: завдання зі списку справ або з 

тижневого (місячного) плану; невиконане напередодні; справи, що додалися; 

строки, які треба дотримати; періодично виникаючі завдання. 

 Необхідно вживати при цьому скорочення, що відповідають виду 

діяльності  або рубрикам у формулярі «План дня»: 

ВЗ - візити; 

ДС - делегування справ; 

К- контроль; 

П - у процесі, у справі; 

ПД - поїздки; 

Н – навчання; 

ПР - письмова робота, ділові листи, диктування; 

Т - телефонні розмови; 

Ч - процес читання. 
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 Складений таким способом список завдань на день може виглядати, 

наприклад, так: 

Т - продавці побутової техніки (пошук дешевої і якісної кавоварки); 

ВЗ - лікар (консультація відносно підвищеного тиску); 

К - Сидорчук (консультаційна порада); 

П – підготовка до дня народження доньки; 

ПД – подорож на лекції; 

Н – університет «третього віку»: лекція; 

ПР – лист до колеги в Іспанії; 

Т – подруга (просто поділитися новинами дня); 

Ч – тайм-менеджмент 55+; 

Т - Биківська (вечірня пробіжка). 

Однак це є тільки початком складання плану дня.    Реалістичний план 

дня повинен бути завжди обмежений тим, що людина фактично в стані зробити. 

Друга стадія: оцінка тривалості акцій 

    Необхідно проставити проти кожного завдання приблизний час для його 

виконання, підсумувати і визначити орієнтовно загальний час. 

Т - продавці побутової техніки (пошук дешевої і якісної кавоварки): 60 

хвилин; 

ВЗ - лікар (консультація відносно підвищеного тиску): 30 хвилин; 

К - Сидорчук (консультаційна порада): 30 хвилин; 

П – підготовка до дня народження доньки: 120 хвилин; 

ПД – подорож на лекції: 60 хвилин; 

Н– університет «третього віку»: лекція: 120 хвилин; 

ПР – лист до колеги в Іспанії: 20 хвилин; 

Т – подруга (просто поділитися новинами дня): 30 хвилин; 

Ч – тайм-менеджмент 55+: 60 хвилин; 

Т - Биківська (вечірня пробіжка): 10 хвилин. 
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Далі варто розподіляти справи їх по пріоритетності; підрозділяти їх на 

затяжні й «короткострокові», нетривалі; перевіряти ще раз завдання, пов'язані з 

особистим контактом на предмет можливості виконання їх більше  

раціональним  шляхом  (за  допомогою телефону й т.п.).  

Приклад: 

Тривалість окремих справ неможливо оцінити досить точно. Однак після 

накопичення певного досвіду можливо зробити цей досвід основою планування 

свого часу.  

 Існує також принцип, що робота найчастіше вимагає стільки часу, скільки 

його є в розпорядженні. Так що, установлюючи для окремих справ конкретний 

проміжок часу, людина змушує себе укладатися саме в цей час.   Робота йде 

значно зосередженіше й більш послідовно, якщо під певне завдання вдається 

відвести певний час. 

Третя стадія: резервування часу про запас 

 При складанні плану дня варто дотримуватися основного правила 

планування часу, відповідно до якого планом повинно бути охоплене не більше 

60 % часу й приблизно 40 % повинно бути залишене як резервний час для 

несподіваних справ. Якщо виходити з 10-годинного планування дня, то це 

значить, що варто охопити планом не більше 6 годин. Однак ціль  - це 8-

годинний день, при тому що запланований час повинен скласти приблизно 5 

годин. 

 Якщо заплановано більше 60 % часу, то варто довести складений список 

завдань до зазначених параметрів, установлюючи пріоритети, передоручаючи 

справи й скорочуючи запланований на них час. Залишок справ повинен бути 

або перенесений на наступний день, або бути навіть викресленим, або 

завершений за рахунок делегування. 
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Четверта стадія: прийняття рішень по пріоритетах,  

скороченням і передорученню 

 Мета: скоротити час, відведений на виконання завдань дня, до 5-6 годин. 

Необхідно встановити однозначні пріоритети для справ, наприклад за 

допомогою аналізу АВС, і уточнити відповідно до них завдання дня.  Для цього 

варто перевірити ще раз розраховану потребу в часі й скоротити час на всі діла 

до зовсім необхідного, намагаючись при цьому залишатися на ґрунті 

реальності. 

Крім того, необхідно навчитися розглядати кожну дію з погляду 

можливості її передоручення й раціоналізації. 

П'ята стадія: контроль і перенесення незробленого 

 Як показує досвід, не всі завдання вдається виконати й не всі телефонні 

розмови можуть відбутися. Тому їх доводиться переносити на наступний день. 

 Якщо одна й та ж справа переноситися багаторазово, то вона стає 

тягарем, і тоді існують дві можливості: 

- рішуче узятися за неї й довести до кінця; 

- відмовитися від цієї справи, тому що іноді проблема вирішується сама 

собою. 

 Оскільки для планів дня у звичайних календарях-пам'ятках місця не 

вистачає, а окремі листки мають той недолік, що губиться загальний огляд, 

рекомендується регулярно й послідовно працювати зі спеціальним щоденником 

часу. Він може бути придатний для денних й інших планів часу. 

 Вибір сучасних ефективних методів тайм-менеджменту залежить 

сьогодні від багатьох технологічних змін, зокрема комп’ютернихпрограм, 

програмного забезпечення щодо планування часу. Аудиторія, на яку 

спрямовано змістовне наповнення навчального посібника, не завжди має час та 

відповідні навички ознайомитися з тайм-менеджментом НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ. Тому автори пропонують використовувати ТРАДИЦІЙНІ 

МЕТОДИ, але корегувати цілі відповідно етапу життєвого циклу людини з 

метою найкращої адаптації до особливостей та умов літнього віку. 
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 Підсумовуючи загальні положення, що знайшли своє  відображення в 

теоретичному розділі навчального посібника, погодимося з доктором 

психологічних наук А.К. Болотовою, яка пише в своїй книзі «Психологія 

організації часу»: «Індивідуальну спроможність до управління часом можна 

розглядати як здатність до планування та визначення послідовності діяльності 

людини у часі». 

Тому пропонуємо встановити Ваші індивідуальні особливості планування 

часу, активізувати Ваш працюючий інструментарій, який привів Вас до 

життєвого успіху, й одержати вагомі позитивні результати – зрушення до 

активного довголіття. 

ПРОСТО ТУТ І ЗАРАЗ! 
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ПРАКТИКА 

 

ТЕМА 5. Інструменти тайм-менеджменту для 

розвитку та саморозвитку людини в літньому віці. 

В літньому віці в організмі людини виникають певні фізіологічні та 

психологічні зміни, зокрема ослаблення контролю за власними реакціями. Риси 

характеру, які до досягнення літнього віку вдавалося прикривати, виходять на 

поверхню. Відомо, що старіння та егоцентризм (як нетерпимість до тих, хто не 

здатен проявити необхідної уваги, на самому високому рівні) – також «ходять 

поруч». Відомий геронтолог Валерій Альперович писав про відносини людини 

похилого віку з оточуючими так: «Егоїст – це людина, яка любить себе більше, 

ніж мене». Звичайно, це жарт. Але реальні зміни все ж відбуваються і стають 

помітними.  

В інтелектуальній діяльності виникають труднощі з набуттям нових знань, 

адаптації до непередбачуваних обставин, до яких в молоді роки звикалося 

значно простіше (переїзд, хвороба близьких або своя, самотність). В емоційній 

сфері – непідконтрольне посилення афективних реакцій зі схильністю до суму, 

депресивних станів, плаксивості тощо. Особливо емоційно важкою буває 

реакція на спогади про минулі часи, події життя, смерть близьких. В моральній 

сфері відбувається відмова адаптуватися до нових умов життя сучасного світу, 

норм моралі, поведінки молоді. Критика зазначеного з боку старої людини 

може бути різкою та негативною.  

Все перераховане вище необхідно мати на увазі при виконанні вправ, що 

пропонуються в практичній частині навчального посібника. 

Французький психолог Шарлота Бюлер виділила п’ять фаз розвитку 

особистості. Остання фаза, старіння,починається в 65-70 років. Науковець 

вважає, що саме на цьому етапі багатьох людей перестає цікавити досягнення 

цілей, які людина ставила перед собою у молодому віці. Людина в літньому віці 

береже сили і обирає спокійний спосіб життя. Але такий вибір може бути 
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позитивним або негативним залежно від типу особистості та життєвих 

обставин. 

I. Почнемо з постановки цілей - своєрідного стратегічного планування 

часу (цілепокладання, визначення шляхів досягнення цілей за 

допомогою різноманітних методик). 

Баланс особистих успіхів 

Мої найзначніші успіхи та 

досягнення 

Здібності, за рахунок яких було досягнуто успіхів  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Особистий негативний баланс 

Мої найбільш значні 
поразки, невдачі 

Здібності, яких мені не 
вистачило 

Що дозволило подолати 
невдачі? 

1.   
2.   
3.   
4.   
 

Сильні та слабкі сторони:«Зріз» здібностей 
 

«Зріз» здібностей Сильні сторони (+) Слабкі сторони (-) 
 

Професійні знання та досвід 
 

  

Соціальні та комунікативні 
здібності 

  

Особисті здібності 
 

  

Здібності керівника 
 

  

Інтелектуальні здібності, 
робочі засоби 

  

Інше 
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Життєвий план 
 

Сфера 
життя 

№ Життєва 
ціль 

Значущість, 
важливість 

Термін 
(рік) 

Практичні 
цілі 

Термін
викона
ння 

Контро
ль 

Статки, 
гроші 

1
… 

Власний 
будинок 
в 
сільській 
місцевос
ті 

Висока 2017 Пошук 
ділянки, 
……. 
 

2016 
 
2017 
 
 
 

 

 

2.1 Постановка цілей. 

2.2 Планування. 

2.3 Прийняття рішень. 

2.4 Реалізація та організація. 

2. 5 Контроль. 

3. Ігрова ситуація. 

4. Втілення в практику. 

Ретроспективний погляд на план заходів: 

• Що саме Ви збираєтеся зробити? 

• Хто буде задіяний в відповідних заходах (Ви самі, співробітники ...)? 

• Коли Ви збираєтеся почати? 

• Чи маєте Ви на увазі певні терміни виконання? 

 

II. Сплануємо досягнення цілей. Знайомимося з  інструментами тайм-

менеджменту.  

 

• Хронометраж роботи та дозвілля: 

А. Умови проведення хронометражу. 

Б. Заповнення форми. 

В. Інтерпретація результатів. Підбиття підсумків. 
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№ Вид 

діяльності 
Час 
виконання 
дії 

Тривалість 
дії (хв.) 

Категорія Ступіньзадоволення від 
виконаної діяльності 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 
1.  

 
        

2.  
 

        

3.  
 

        

4.  
 

        

5.  
 

        

6.  
 

        

7.  
 

        

8…  
 

        

20.  
 

        

ІТОГ: 
 

         

 

• Матриця Ейзенхауера й вікно Джохарі (важливе і термінове): 

(1) важливе і термінове = зробити негайно !; 

(2) важливі і нетермінові;  

(3) неважливі і термінові (створюють атмосферу кризи?);  

(4) неважливі і нетермінові ( «кошик для сміття»?). 
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1 2  1       2 

3 4 

  

  

                          3       4 

 

• АВС-аналіз:  

В ситуації конкретного планування дня, тижня, місяця, року 

послуговуватися критерієм значимості, важливості, терміновості завдань, 

виділяючи найбільш значущі, важливі, термінові  

(А): значущі, важливі, термінові 

 (В): менш значущі, важливі, термінові:  

(С): безліч попередніх робіт, побічних завдань, рутинних справ. 

Вишиковуйте їх до відповідного ряд за значимістю, визначаючи час і терміни 

виконання. 

Категорія А: 15% всіх справ - 65% внеску в досягнення мети (НЕ 

ПЕРЕДОРУЧАТИ!); 

Категорія В: 20% всіх справ - 20% внеску в досягнення мети (можна 

передоручати); 

Категорія С: 65% всіх справ - 15% вкладу в досягнення мети (обов'язково 

передоручати!). 
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Бюджет часу на день: 

65% запланованого часу (близько 3 годин) - завдання А; 

20% запланованого часу (близько 1 години) - завдання В; 

15% запланованого часу (близько 45 хвилин) - завдання С; 

• Стратегія планування та «резервування» часу: 

 Метод 60:40 (перетворення свого готівкового часу в розвиток): стратегія 

«запізнювання» (реагування) та стратегія «попередження» (резервування). 

Своєчасність - головна умова розподілу часу. Своєчасна дія, що 

здійснюється щодня, стає життєвою практикою, способом існування людини в 

часі. Своєчасну дію як щоденну практику визначає життєву стратегію в часі. 

• Визначення періодів активності: 

Складання денного графіка активності 

- Коли Ви починаєте відчувати втому протягом дня? 

- Коли вам просто необхідно зробити невелику паузу в діяльності, щоб 

зняти втому? 

- Коли Ви відчуваєте підвищення працездатності та інтелектуальний 

підйом? 

- О котрій годині Ви відчуваєте себе майже нездатним до роботи? 

- В який час Ви можете займатися рутинною механічною роботою, але не 

в змозі сконцентруватися і прийняти важливе рішення? 

• Робота з областю уваги, або як використовувати сприятливі 

можливості: 

Закрийте очі. Уявіть собі колонку зі списком з 5 елементів. Наприклад, це 

буде список продуктів, які Вам потрібно сьогодні купити: 1 упаковка рису; 

хурма - 2 штуки; 1 кг яблук; 1 батон хліба; 500 м докторської ковбаси. Назвіть 

ці елементи коротко - рис, хурма, яблука, хліб, ковбаса. Поступово додавайте 

елементи до списку. 

• Повертаємося до хронометражу: 

- Метод експертних оцінок 

- Формула успіху за день = Визначення значущих подій 
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- Метод «швабри» = Аналіз «поглиначів часу» 

• Пінарік 

• Метод «Зроби тут і зараз!». 

III. Вибираємо ті інструменти, які найбільше сподобалися. Спочатку 

виберемо два-три інструмента. Будемо впроваджувати їх в життя 

кожен день на протязі 30-40 днів, поки не сформуємо звичку. Потім 

обираємо наступний інструмент і повторюємо алгоритм дій.  

IV. Проводимо аналіз ефективності інструментів. Аналізуємо позитивні 

зміни в Вашому житті. 

V. Переходимо на наступної стадії – планування стратегій управління 

часом. 

 
ДОГОВІР НА ЗМІНИ -------------- (дата) 

1. Що я дійсно хочу змінити (сформулюйте якомога конкретніше)? 

2. Чого я не хочу робити в майбутньому? 

3. З якими окремими перевагами пов'язані мої минулі установки, звички в 

роботі, моя поведінка? 

4. Як я можу зберегти ці переваги при новому образі дій і думок? 

5. Що я зроблю конкретно, щоб досягти цієї мети? Де і в яких ситуаціях я 

можу застосувати ці прийоми? 

6. Як помітять оточуючі, що я змінився (-лася)? 

7. Яким чином я, можливо, спробую перехитрити себе, щоб не виконати 

Договір? 

8. Яких труднощів слід очікувати? Чим я можу на них відповісти? 

9. Дата першої перевірки дотримання мною Договору на зміну (термін: 2 - 4 

тижні). 

10. Наскільки добре я виконав договір? 

11.Якщо він виконується недостатньо добре, то в чому причина цього? 
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ТЕМА 6. Ефективні стратегії організації часу для продовження освіти та 

самоосвіти людей пенсійного віку. 

 

Вибір стратегії організації часу також обумовлюється типом особистості, а 

також  життєвими обставинами. Відомий психолог В. Генрі визначив три групи 

людей літнього віку за критерієм наявності «психічної енергії», зокрема: 

Перша група включає тих людей, хто почувається достатньо бадьорим та 

енергійним, продовжує працювати, виконує певні обов’язки в родині та на 

роботі. 

Друга група включає людей, які не працюють за наймом, не виконують 

регулярних обов’язків у суспільстві, а займаються особистими справами, 

реалізують своє хобі. Ці люди мають достатньо енергії щоб бути зайнятими. 

Третя група включає людей слабкої психологічної енергії, які не працюють, 

не реалізують інші форми зайнятості, а лише займаються собою. 

Тому вибір цілей для планування часу має певні особливості для людей 

літнього віку. 

Зарубіжний учений Яхода стверджує, що трудова зайнятість (або зайнятість 

справою, яку любиш) має для людини як явні, так і неявні наслідки. 

Можливість забезпечити себе фінансово – найбільш очевидний наслідок 

зайнятості, але існують й інші наслідки. Разом з тим, якщо людина перебуває в 

процесі професійної або іншої зайнятості, в цьому випадку наслідки її для 

людини обумовлюють наступне: 

• необхідність структурувати час активної діяльності; 

• необхідність підтримувати контакти з іншими людьми за межами 

родини; 

• наявність цілей, мети; 

• визначення деяких аспектів особистого статусу та ідентичності; 

• необхідність активної діяльності. 

Дослідження свідчать, що з віком людина починає вважати свою роботу 

більш привабливою. У чоловіків цей ефект проявляється більше ніж у жінок. В 
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період перед виходом на пенсію у людини більш вираженою стає тривога, 

втрата віри в себе. Існує багата кількість причин, яка обумовлює відношення 

людини до пенсії: бажання припинити працювати або продовжувати роботу; 

прихід нового, більш молодого, працівника; погане самопочуття; фінансові 

можливості людини. В будь-якому разі відбуваються зміни способу життя, 

виникає необхідність пошуку нового заняття, нового кола спілкування, 

адаптування до нового соціального статусу.  

Вибір правильної (ефективної) стратегії планування часу обумовлений 

переходом до зовсім нового етапу життя людини. Американські учені Екерд та 

Томпсон впевнені, що «адаптація до пенсійного етапу життя проходить краще, 

коли (якщо) людина завчасно готувалася до нового циклу життя». Підготовка 

до пенсії, на думку дослідників, складається з трьох елементів: поступовому 

зменшенні кількості обов’язків; плануванні діяльності на пенсії та організації 

життя на пенсії. 

Автори посібника мають авторський інструментарій планування часу. Але 

на початку даного розділу ми пропонуємо інструменти, які вже були перевірені 

часом. 

Ю.П. Васильченко пропонує, зокрема таку систему інструментів:  

Класичні: ціле покладання; планування за цілями; боротьба з поглиначами 

часу; оганайзери. 

Сучасні: метод обмеження хаосу; метод структурування уваги. 

Найсучасніші: ресурсний підхід (час як ресурс); процес ний підхід до аналізу 

персональнох діяльності; періоди активності та особливості характеру людини; 

нормування інтелектуальної діяльності; формсуваннянавичків організації часу. 

Враховуючи особливості аудиторії, на яку спрямований посібник, і звичаї 

покоління Х, яке саме тепер виходить або вийшло на пенсію, автори СВІДОМО 

обрали традиційні стратегії тайм-менеджменту. 

  

• Дерево цілей. Графічне відображення звязків між цілями системи та 

засобами їх досягнення, в якості яких виступають підцілі, а на 
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нижньому щабелі – задачи. Дерево цілей – індивідуальний інструмент. 

Але загальним принципом його побудови залишається те, що для 

досягнення головної цілі необхідно реалізувати декілька цілей 1 рівня 

(головних цілей), які виступають як засіб для реалізації головної цілі. 

Для досягнення цілей 1 рівня необхідно реалізувати цілі 2 рівня і 

відповідно – до кожного рівня. Підцілі наступного (нижнього) рівня, 

реалізація яких не потребує додаткових ув’язок «ціль- засіб», 

називаються задачами. Задача є основою побудови програм 

досягнення окремих цілей. Вирішення задачи – це комплекс ресурсів 

та дій, які здатні забезпечувати досягнення необхідної цілі. 

Основною умовою побудови Дерева цілей є вибір генеральної (головної) цілі 

й розрахунок витрат часу на досягнення запланованого. 

 
• Рольові функції. .Мета цієї вправи -  найточніше визначити перелік 

своїх рольових функцій. Для цього необхідно записати на листі папера 

всі функції, які Ви виконуєте і дати їм кількісну оцінку. В завершення 

справи – зробити аналіз використання часу: 

1. Запишіть рольові функції. Проранжуйте елементи списку. 

2. Дайте кількісну оцінку кожної з ролей за комплексним показником 

(час, який приділяється на формальне виконання функції +/- увага, яка 

приділяється виконанню функції= фактичний час, який приділяється 

виконанню функції). 

Наприклад: 

Фондактивногочасу за добувсутках = 24 - 8 = 16 год. 

Час длясамоосвіти (для Вашої професії) = 2 год. 

Час нароботу = 8 год. 

Час нахобі = 2 год. 

Час, який приділяється дітям  = 2 год. 

Час, який приділяється чоловіку (дружині) =  1,5 год. 

Час, який приділяється батькам  = 0,5 год. 
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3. Проаналізувати результат - формальнийсередньодобовий показник. 

4. Визначити характерні особливості поведінки: на протязі робочого дня 

2 години приділяється спілкуванню с друзями, електронній пошті. 

5. Зробити висновки. Внести бажані корективи відповідно до 

поставлених цілей. 

 

• Поняття успіху. Максимально якісно виконаємо наступну вправу. 

Зосередимося на виконанні вправи. Відчуємо позитивний настрій. 

Просто подумайте, чому ми не живемо відповідно до наших 

цінностей. Як ми виправдовуємо самі себе, коли ігноруємо свої 

цінності. Що ми робимо, коли наші цінності зіштовхуються з 

«непередбачуваними « обставинами, або у випадку конфлікту 

інтересів. Які кроки ми можемо зробити, щоб не відчувати віддалення 

від наших цінностей. Чи є для нас тотожними поняття успіху та 

цінностей. 

• Простір доктора Деминга – КАЙДЗЕН. Впровадження поступових 

змін з метою одержання позитивного результату за допомогою 

подвійного циклу. 

PDCA – плануй, дій, перевіряй, впливай. 

SDCA– ,стандартизуй, дій,перевіряй, впливай. 

Спеціалісти рекомендують виділяти сфери життя відповідно до 

специфіки діяльності людини, наприклад: життєзабезпечення (підтримка 

фізичного, психологічного та етичного здоров’я); особисте життя 

(спілкування); сім’я (спілкування з найближчими родичами); професійна 

діяльність (безпосереднє виконання службових обов’язків); професійні 

контакти; професійне навчання;підтримка домогосподарства; майнові 

відносини;дружні стосунки; широке соціальне спілкування;самоосвіта в 

різноманітних сферах; творча діяльність; суспільно-корисна діяльність; 

духовний розвиток тощо. 

Крім того, слід  враховувати індивідуальний денний ритм роботи. 
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Кайдзен означає континуум змін, а не тільки покрокові ініціативи, які 

перемежаються стабільним функціонуванням. Головне – удосконалення 

процесів. Для досягнення мети в КАЙДЗЕН використовуються різноманітні 

системи та методи, зокрема: цикли PDCA і SDCA; стандарти та 

нормативи;постійний щоденний обмін інформацією про зміни. 

 Цикл PDCA вважається основним в Кайдзен. Складання плану 

досягнення цілі, процедура виконання та контролю одержаних результатів. 

Четверта складова – використання заходів зі стандартизації, тобто таких з 

них,що можуть бути відтворені та постійно повторюватися. Саме такий підхід і 

забезпечує вдосконалення та розвиток системи. 

ЦиклSDCA підтримує основи, на яких вибудовуються удосконалення.. 

Після того, як встановлений стандарт, необхідно виконати операції, тобто 

повторити процес в нових рамках. Крім того, слід перевірити виконання 

операції, тобто повторити процес в нових рамках. Слід проконтролювати, чи 

дійсно процес відповідає новим умовам. Після цього починати діяти. 
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ВИСНОВКИ 

 

Планування часу не є самоціллю. Це – засіб досягнення цілі. Тайм-

менеджмент, як показує практика, поєднує  постановку цілей та їх досягнення 

й, завдяки цьому, планування в тайм-менеджменті 55+ стає важелем, що 

допомагає людині літнього віку поліпшити якість життя та забезпечувати 

активне довголіття. Опанування основних методів тайм-менеджменту 

допомагає досягненню бажаних результатів та сприяє формуванню навиків 

планування часу, творчої праці, креативного мислення. 

В своїй книзі «Влада над часом» Джон К. Клеменс та Скотт Далримпл 

пишуть: «Управління часом – це лише початкова школа роботи з ним. 

Більшість з нас, як свідчить практика, вже має «атестати» про завершення 

даного ступеню освіти». І це – правда.  

Вік 55+… Як налаштувати внутрішній годинник, щоб відчувати себе 

працездатним та здоровим? Як пристосуватися до складних ритмів життя 

сучасного суспільства? Як розкрити в собі змістовно насичену перспективу 

майбутнього? Ми сподіваємося, що відповіді та практичні прийоми ви знайшли 

в навчальному посібнику «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 55+». 

Автори навчального посібника не ставили за мету навчити людей 

літнього віку великій кількості нових методів управління часом. Скоріше - 

підтримати бажання активних та життєлюбних дорослих людей усвідомити 

значення часу і переваги активного способу життя, проаналізувати час як 

ресурс, оцінити час як кількісно, так і якісно, обрати свою стратегію 

безперервного самовдосконалення через виділення часу на навчання, цікаву та 

різноманітну діяльність, відданість основним цінностям людського життя в 

літньому віці.  

Як співає Станіслав Вакарчук: «Життя починається знов».  

ЧАС – ДАТИ СОБІ ШАНС НА КРАСИВЕ ЖИТТЯ У ВІЦІ 55+.  
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Додаток А 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 55+ ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАЦЮЄ 

 

МІЙ ЧАС 55+, 
або як можна зробити те, що 
необхідно, краще, швидше та 

ефективніше

Старі методи не 
працюють для нової 

економіки.
Люди в усьому світі 
мають аналогічні 

проблеми.
(Керрі Глісон)

 

Перевірені стратегії. 
Продуктивні ідеї. 

Новий стиль роботи

Інвентарізація цілей: 
• Цілі в особистому житті (цілі життя).
• Професійні цілі (цілі кар’єри).
• Досвід, який хотілося б ще набути 

(особистий та професійний).
• Очікування (в особистому житті та 

професійній сфері).
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Перевірені стратегії. 
Продуктивні ідеї. 

Новий стиль роботи
Ситуаційний аналіз:

• Питання для аналізу в сфері особистого 
життя та професійній сфері.

• Баланс успіхів та невдач (баланс особистих 
успіхів; особистий негативний баланс; 
“зріз” здібностей; життєвий план).

 
 

Перевірені стратегії. 
Продуктивні ідеї. 

Новий стиль роботи

• Діагностика проблем: 
експертна оцінка.

• Збирання та оброблення 
інформації: кількісні та 
якісні показники.

• Стратегії комунікації.
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Інструменти оптимізації

• Робоче місце.
• Відтерміновані проблеми:
“День потеряешь, промедлишь второй, 
Третий – второй повлечет за собой;
Где колебание, там промедление, 
Где опоздание, там сожаление» (Гете).
• Правило 5/10/15.
• Правило 5/45 (“Раціональне відволікання ”).

 

Інструменти оптимізації
• Орієнтація на минуле, теперішнє, майбутнє.
• Управління стресом (спочатку - найбільша проблема; в 

уявленні - найгірше вирішення ситуації; дисципліна).
• Простір доктора Демінга: підвищення якості; зниження

витрат; підвищення продуктивності; посилення
конкурентних позицій, іміджу; задоволення споживача -
внутрішнього і зовнішнього; можливість почати цикл 
заново). Основні пункти філософії Демінга: Люди! 
Знання! Команда! Лідер! Самомотивація! Безперервне
удосконалення! Цикл PDCA - плануй, роби, перевіряй, 
дій (фаза розслаблення). Цикл японського менеджменту 
SDCA - стандартизуй, роби, перевіряй, дій (фаза 
стиснення).
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Інструменти оптимізації

• Мотивація і воля. 
Стратегія «Кайдзен» в ТМ. 
Основні елементи стратегії: 

• Процес, а не результат; 
• Слідування циклам PDCA та 

SDCA;  
• Якість – понад усе; 
• Використання даних; -
• Споживач.

 

Інструменти 
оптимізації

4 С – японська стратегія 
менеджменту, спрямована на 

підвищення якості та 
ефективності персональної 

діяльності:
• Організація

• Порядок
• Акуратність

• Чистота
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Інструменти оптимізації

Увага – ДЕТАЛІ!!! 
Папери…

Інформація…
Комп’ютерний робочий 

стіл.

 

Інструменти оптимізації.
Топ-20 ТМ.

• Структурування уваги (методика 
Г.Архангельского А.Горбачева, 
Ю.Васільченко).

• Хронометраж робочого та 
особистого часу = Фотографія
робочого дня = Самофотографія
робочого дня.

• Метод експертних оцінок.
• Принцип Парето (80:20).
• Матриця Ейзенхауера = Вікно

Джохарі.
• АВС-аналіз.
• Принцип 60:40.
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Інструменти 
оптимізації.
Топ-20 ТМ.

• Метод «швабри».
• Метод визначення біоритмів.
• Формула успіху за день = Визначення

значущих подій.
• Пінарік.
• Метод «дерева цілей».
• Внесок цілей в надцелі = Відповідність

цілей і дій.
• Коло Впливу та коло Турбот (методика 

С.Кові).
• Як використовувати сприятливі

можливості (кайроси). 
• Метод «Зроби це зараз же!»  

Інструменти оптимізації.
Топ-20 ТМ.

• Метод «Альпи» (методика Л.Зайверта.) 
• Концентрація і переключення уваги (метод 

Ю.Васільченко).
• Визначення періодів активності людини.
• Складання денного графіку активності.
• Робота з зоною уваги, або як 

використовувати сприятливі можливості. 
• Метод «Зроби це зараз же!»
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Інструменти оптимізації.
Ефективні комунікації.

• Переговори.
• Телефонні розмови.
• Наради.
• Сучасні інструменти 

комунікації.
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Додаток Б. 

План тренінгу  «Мій ЧАС 55+» 

ТРЕНІНГ З ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ, 

який 

ДОЗВОЛИТЬ ВАМ ПЕРЕЙТИ ВІД ПОЧУТТЯ ЧАСУ до ВИРОБЛЕННЯ 

ЧАСОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, 

СКЛАСТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ КАРТУ АДМІНІСТРУВАННЯ ЧАСУ, 

ПІДВИЩИТИ ОСОБИСТУ ЕФЕКТИВНІСТЬ  

 

ПЛАН 

1. Знайомство: Що таке час? Час і гроші? Час і особиста ефективність? (10-15 

хв.) 

2. Постановка цілей (15-25 хв.): 

2.1. Учасники визначають свої очікування від тренінгу, позначають цілі, які 

сподіваються досягти, прийшовши на тренінг. 

2.2. Тренер пропонує свій список цілей (роздатковий матеріал). 

2.3. Коригування цілей, постановка завдань. 

3. Презентація етапів тренінгу (5-7 хв.): 

Блок 1: Психологія організації часу (поняття часу, простору, їх взаємозв'язок, 

вплив на життя людини; поняття почуття часу і тимчасової компетентності 

особистості в сучасному світі; періодизація часу; індивідуальне сприйняття 

часу). 

Блок 2: Інструменти тайм-менеджменту (20 топ-інструментів ТМ). 

Блок 3: Адміністрування часу (оптимізація персональної діяльності, складання 

індивідуальних карт часу). 

4. Проведення тренінгу. 
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БЛОК 1 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАСУ 

1. Презентація основних інструментів, пов'язаних з особливими сприйняттів 

часу людиною (10 хв.). 

2. Вправи: виконання тесту на індивідуальне сприйняття часу людиною, 

знайомство з методом вимірювання тривалості часу (10 хв.). 

3. Аналіз результатів. 

4. Інтерпретація. 

5. Корегуючи вправи: Як налаштуватися на робочий день за 1 хвилину? 

Практикум на основі японських традицій менеджменту (10 хв.). 

6.  Презентація: часова детермінація особистості; годинні та вікові межі (10 

хв.). 

7. Вправи: метод «Вивчення сприйняття часу й компетентності в часі 

(циклічній тест Т. Коттл, вікові періоді в складі життєвих етапів (по Ж. 

Ньюттену). 

8. Аналіз результатів. 

9. Інтерпретація. 

10. Підведення проміжніх підсумків Блоку 1. 

11. Перерва. 

БЛОК 2 

1. Моделювання ситуацій і вирішення завдань (40 хв.). 

2. Аналіз результатів. 

3. Інтерпретація. 

4. Підведення проміжних підсумків Блоку 2. 

5. Перерва. 
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БЛОК 3 

АДМІНІСТРУВАННЯ ЧАСУ: ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КАРТ ЧАСУ 

 

1. Презентація Блоку 3. 

2. Метод інвентаризації часу. 

3. Етапи ТМ: 

3.1. Постановка цілей або як працювати над своїми життєвими правилами: 

ситуаційний аналіз (напрями та питання для ситуаційного аналізу в особистому 

та професійному житті, робота з групою); баланс успіхів і невдач (баланс 

особистих успіхів і особистий негативний баланс); аналіз «мета - засіб»; план 

життя і кар'єри. 

3.2. Система планування часу з використанням удосконаленого методу 

«Альпи»: ігрове моделювання. 

3.3. Прийняття рішень: як розкрити резерви продуктивності і можливості 

саморозвантаження. 

3.4 Реалізація та організація: як опанувати трудовим процесом і реалізувати 

трудову активність. 

4. Складання індивідуальних карт часу. 

5. Аналіз результатів. 

6. Інтерпретація. 

7. Підведення проміжних підсумків Блоку 3 (всього - 110 хв.). 

Підведення підсумків тренінгу. 
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Додаток В. 

 

Рекомендації до самостійного вивчення матеріалу навчального 

посібника 

 

Самостійна робота має особливе значення для творчого засвоєння 

основних понять та категорій у навчальному процесі. Саме ця форма дозволяє 

набувати та закріплювати нові знання, навички та уміння, формувати світогляд 

та особисті переконання, використовувати отримані знання та уміння в 

практичній діяльності. 

Самостійна робота триває впродовж усього навчального процесу і має 

наступні стадії: а) первинне ознайомлення з матеріалами лекцій до її читання 

викладачем, який повідомляє аудиторії тему лекції, її вузлові питання та 

основну літературу; б) вивчення та засвоєння лекційного матеріалу за 

окремими програмними лекціями або блоку лекцій; в) самостійне опрацювання 

літератури, узагальнення вивченого матеріалу; г) підготовка до практичних 

занять; д) індивідуальна робота за завданням викладача. 

Форми самостійної роботи повинні ускладнюватися в процесі збільшенні 

вивчених тем. Конкретні форми самостійної роботи можуть бути наступними: 

• складення переліку літератури за означеними темами; 

• написання анотацій окремих літературних джерел; 

• виявлення різних підходів (точок зору) декількох авторів до бачення 

конкретної проблеми (питання); 

• огляд різних підходів до рішення однакових проблем та обґрунтування 

своєї точки зору за цими проблемами; 

• виконання практичних завдань з запропонованої тематики; 

• підготовка виступу (презентації, глосарія) по одній з запропонованих 

викладачем тем. 

         Основні вимоги до виконання різних видів самостійної роботи: 

1. Виконання індивідуального завдання, яке включає: 
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- ознайомлення та аналіз статей, матеріалів, відбір матеріалів, необхідних 

для виконання завдання; 

- при необхідності – консультування з викладачем щодо джерел написання 

роботи та її змісту. 

2. Робота с першоджерелами включає: 

- вибір тексту,  його детальний аналіз; 

- складання конспекту основних думок автора; 

- використання текстів для підкріплення своєї думки під час дискусій. 

3. Рецензія включає: 

- вибір напряму роботи або групи робіт;  

- оцінка матеріалів з точки зору актуальності, обґрунтованості, виділення 

невирішених проблем. 

4. Стислі нотатки: 

- стислі нотатки корисні у процесі підготовки до дискусії, рольових ігор; 

- нотатки дозволяють побудувати переконливі докази з логічними 

твердженнями, процитованими з оригіналу. 

5. Особисті або «читацькі» щоденники: 

- виклад особистих зауважень щодо прочитаного матеріалу (з 

використанням соціальних мереж); 

- можливо записувати свої враження від лекції, дискусії. 

Критерії оцінювання різних видів самостійної роботи слухача: 

• Мета роботи: наскільки чітко сформульована. 

• Структура: логічність і послідовність викладення матеріалу. 

• Аргументація: обґрунтованість, переконливість, наявність позитивної 

оцінки і можливої критики. 

• Мова роботи: зрозумілість, грамотність. 

• Творчий момент: творче відношення до добору, обробки матеріалів, 

наявність оригінальних висновків.  


