
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Тайм-менеджмент 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=769  

Рік навчання: IV Семестр : VІІI 

Викладач: Огієнко А. В. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» є вибірковою освітньою 

компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість 

створити індивідуальну освітню траєкторію.  

Після вибору ця дисципліна стає для студента обов’язковою та спрямована 

на формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та 

підвищення власної ефективності. 

Мета: підготовка бакалаврів до успішної роботи в соціально-культурній 

сфері на основі формування у студентів системи знань та навичок щодо 

організації часу та підвищення власної ефективності.  

Завдання курсу:  

- надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні 

засади сучасного тайм-менеджменту; 

- виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки 

пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих 

показників діяльності, освоїти навички володіння методами організації 

робочого часу та раціонального використання ресурсів;  

- сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати 

свою працю, розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові 

підходи до їх реалізації. 

Предметом дисципліни є планування, організація та контроль особистісної 

і організаційної діяльності. 

  
 

 

 

Миколаївська філія Київського національного 
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КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
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Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Предмет і завдання курсу 

«Тайм-менеджмент».  

Предмет, об’єкт, мета, завдання, зміст, 

функції «Тайм-менеджменту», як 

навчальної дисципліни. Аналіз 

визначень тайм-менеджменту. Етапи 

розвитку тайм-менеджменту. 

Визначення і значення часу. 

Властивості і види часу. Атрибути часу. 

Індивідуальний фонд часу і його 

структура. Часова перспектива. 

Внутрішні концепції часу. Закон часу, 

як стратегічного ресурсу. Стратегії 

управління часом. Система управління 

часом. Основні підходи до управління 

часом. Компетентність людини в часі. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 1.2. Час менеджера і принципи 

його ефективного використання. 

Прийоми виконання розкладу при 

простому плануванні. Виконання 

розкладу при пріоритетному 

плануванні. Прийом «З’їдання слона». 

Прийом виконання справ 

«Швейцарський сир». Прийом 

виконання справ «Залиште гидливість, 

з’їжте жабу». Правила початку дня. 

Правила, що стосуються ходу дня. 

Графік працездатності. 

Саморозвантаження. Види біоритмів: 

добові, тижневі, місячні, життєві цикли. 

Періоди життя. Значення використання 

біоритміки. Загальні рекомендації з 

організації режиму дня на основі 

біоритміки. Індивідуальний робочий 

стиль. Складання рамочного плану дня.. 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 



Тема 1.3. Аналіз витрат часу в системі 

тайм-менеджменту. 

Визначення поняття, сутність, задачі 

хронометражу часу. Алгоритм 

інвентаризації та аналізу часу. Зміна 

способів управління часом за 

допомогою поточної карти та поточної 

діаграми. Аналіз часових витрат з 

використанням карт і графіків Ганта. 

Картка щоденного обліку часу 

А.Гастєва. Облік часу П.М. 

Кєрженцева. АВС-хронометраж. 

Хронометраж за Г.А. Архангельским. 

Категорії витрат часу. Щоденний 

експрес-аналіз витрат часу з 

використанням органайзеру. Журнал 

часу. Органайзер, як ТМ-інструмент. 

Ментальні карти перешкод. Види 

перешкод досягнення цілей. 

«Поглиначі» та «переривники» часу. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 1.4. Планування робочого часу. 

Прийняття рішень про пріоритети в 

тайм-менеджменті. 

Принципи планування. Пропорція 

Парето (20/80). Правило Л.Зайверта 

(60/20/20). Метод пріоритетного 

планування АВС (15/20/65). Критерії 

пріоритетності. Пріоритетність 

поточних задач. Пріоритет 

довгострокових цілей. Алгоритм 

планування дня. Система планів. Метод 

простого планування. Метод 

пріоритетного планування. Метод 

«шести задач». Метод Д. Ейзенхауера. 

Система обліку часу А.А. Любищева. 

Система управління часом Б. 

Франкліна. Метод складання планів 

«Альпи». Особливості використання 

методик планування часу. Техніка 

планування «День-тиждень». 

Планування задач зі складною 

структурою. Техніка планування 

«Кайрос». Вибір інструментів для 

планування часу. Дошки планування. 

Щоденник. «Стратегічна картонка». 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 1.5. Цілепокладання в системі 

тайм-менеджменту. 

Визначення понять «мета» і 

«цілепокладання». Класифікація цілей. 

Система цілей: довгострокові, 

середньострокові і поточні цілі. 

Основні аспекти цілепокладання. 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

100 



Пошук і формулювання цілей. 

Цілепокладання і процес досягнення 

мети. Помилки цілепокладання. 

«Дерево цілей». Променеві діаграми. 

Граф життєвих цілей. Кількість і 

ступінь важливості цілей. 

Пріоритетність і термін досягнення 

цілей. Логічна підпорядкованість і 

гармонійність цілей. Раціональність і 

ступінь усвідомленості результату 

процесу цілепокладання. Деталізація і 

конструктивність цілей. Життєві цілі 

особистості. SMART-технологія 

постановки цілей (за Д. Доурденом). 

Проектна система постановки цілей (по 

Г. Архангельському). Алгоритм 

цілепокладання. Ключові сфери життя. 

Основні цінності особистості. Матриця 

«цілі-цінності». SWOT-аналіз 

особистості. Ресурсний аналіз «мета- 

засоби». Аналіз «мета-задачі». 

Ситуаційний аналіз (за Л. Зайвертом). 

Постановка цілей: від загального до 

конкретного. 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

Тема 1.6. Планування особистої кар'єри 

менеджера і роль тайм-менеджменту 

в даному процесі. 

Успіх. Умови успіху. «Жага успіху». 

Системний підхід до успіху. Системна 

концепція людини. Кар’єра. Ділова 

кар’єра. Цілі кар’єри. Людина і кар’єра. 

Адаптивно-розвиваюча концепція. 

Ефективність кар’єри. Планування 

кар’єри. Види планування кар’єри. 

Аспекти службового просування. 

Класифікація швидкості службових 

просувань. Система поточного обліку 

молодих спеціалістів. Програма 

вдосконалення кар’єри. 

Консультування з питань кар’єри. Види 

консультування з питань кар’єри. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 2.1. Реалізація планів і організація 

діяльності. 
Оптимальна інтенсивність праці. 
Працездатність людини. Організація 
діяльності на основі використання 
біоритмів і організаційні принципи 
розпорядку дня. Методи виконання 
оперативних планів. 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

100 



рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

Тема 2.2. Контроль в тайм-

менеджменті. 
Прийняття рішень за відхиленнями. 
Запланована мета досягнута. Відоме 
відхилення від запланованої мети. 
Невідоме відхилення від запланованої 
мети. Задачі контролю. Контроль 
процесів і результатів. Самоконтроль 
процесу діяльності і результатів. 
Контроль дня. Етапи контролю. Метод 
«П’яти пальців» (за Л. Зайвертом). 
Способи оцінки власної ефективності. 
Використання карт контролю. Контроль 
в організації. 3 грані контролю в 
організації. Правила і помилки 
контролю. Застосування мобільних 
пристроїв для контролю за виконанням 
планів. Програми: CheckMark Goals, 
Balanced, Good habbits, Rewire Habit 
Tracker, Pledge, Flat Tomato. 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 2.3. Заходи проти 

нераціонального використання часу 

менеджера. 

Поняття «поглиначів» часу та методи 

боротьби з ними. Переборення звички 

відкладати справи. «Улюблена» й 

«нелюбима» робота. Переборення 

невміння сказати «ні». Впорядкування 

контактів з підлеглими й колегами. 

Управління потоком відвідувачів, 

техніка їх прийому. Тактика поведінки 

щодо непрошених відвідувачів. 

Впорядкування телефонних дзвінків. 

Типові помилки у використанні часу. 

Типові помилки в організації 

проведення нарад, зборів, переговорів. 

Визначення продуктивності «паперової 

роботи». Основні види й принципи 

професійно-кваліфікаційного розподілу 

та кооперації управлінської праці. 

Причини опору делегування. Тактика і 

способи подолання опору. Переваги та 

недоліки делегування повноважень. 

Правила заміщення. Організація 

командної роботи. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

100 

Тема 2.4. Підвищення особистої та 
організаційної ефективності. 
Формування якостей ефективного 
менеджера. Зміст роботи менеджера. 
Заходи проти нераціонального 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 100 



використання часу. Методи боротьби з 
«поглиначами» часу. Підвищення 
ефективності у роботі. Делегування, як 
спосіб економії витрат часу. Правила 
ефективного делегування. Технічні 
засоби як елемент системи підвищення 
ефективності роботи. Інформаційні 
технології у тайм-менеджменті. 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань  

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point для роботи 

з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» передбачає роботу в 

колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 



 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка 

складає не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (підготовка доповідей за лекційним 

матеріалом, ведення конспекту, 

опрацювання літератури за темами 

дисципліни, володіння теоретичними 

положеннями дисципліни, участь у 

експрес-опитуванні, створення презентацій, 

доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни, усне 

опитування, тестування) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, що у 

кінці навчального 

семестру множаться на 

коефіцієнт 0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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