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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

Дисципліна спрямована на формування фахових компетенцій 

у сфері управління часом шляхом ефективного 

цілепокладання, планування та організації діяльності, 

самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та 

командної ефективності. Особлива увага приділяється 

здобуттю практичних навиків щодо оптимальної організації 

часу для виконання поточних задач, проєктів та календарних 

подій. 

Мета вивчення Мета викладання дисципліни – формування системи 

спеціальних знань здобувачів вищої освіти з питань 

управління часом шляхом ефективного цілепокладання, 

планування і організації діяльності, самоконтролю і 

самомотивації для підвищення власної та командної 

ефективності 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення 

про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-

менеджменту; вироблення навичок самоорганізації, 

мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, 

делегування повноважень, контролю і оцінки особистих 

показників діяльності; освоєння навичок раціональної 

організації робочого часу та ефективного використання 

ресурсів; формування навичок самостійної, творчої роботи; 

розвиток уміння організовувати свою працю; розвиток 

креативних здібностей. 

Пререквізити Пререквізити: здатність забезпечувати сприятливі умови для 

особистісного та професійного розвитку персоналу; здатність 

планувати свій професійно-кваліфікаційний розвиток; 

здатність займатися саморозвитком; здатність розвивати свій 

лідерський потенціал; здатність формалізувати та 

обґрунтовувати управлінські рішення в умовах 

невизначеності, визначеності, ризику й конфлікту, а також їх 

реалізовувати. 

Результати 

навчання 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності.  

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності РН 11. Застосовувати знання з основ 

психології, що сприяють розвитку загальної культури, для 

розв’язання професійних задач. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства 

для налагодження комунікації у професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг у професійній діяльності. 

РН 16. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  
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РН 17.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності.  

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

3-й 3-й 

Лекції 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год.  

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год.  80 год.  

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

залік залік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

3.Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П 
Ла

б 
Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1: 

ТЕМА 1. . Мета та 

завдання навчальної 

дисципліни ‘‘Тайм– 

менеджменту’’  

9 1 2   6 11 1    10 

Змістовний модуль 1: 

Тема 2. Час менеджера 

та принципи його 

ефективного 

використання 

11 1 4   6 11 1    10 

Змістовний модуль 2: 

Тема 3. Аналіз витрат 

часу в системі тайм–

менеджменту  

9 1 2   6 11 1    10 

Змістовний модуль 2 : 

Тема 4. Планування 

робочого часу. 

Прийняття рішень про 

пріорітети в тайм– 

менеджменті 

11 1 4   6 11 1    10 

Змістовний модуль 3 : 

Тема 5. Планування 

особистої кар’єри 

менеджера і роль тайм–

менеджменту в даному 

процесі 

9 1 2   6 11 1    10 

Змістовний модуль 3: 

Тема 6. 

Цілепокладання в 

системі тайм– 

менеджменту. 

Самоконтроль і 

самомотивація 

9 1 2   6 11 1    10 

Змістовний модуль 4 : 

Тема 7. 

Корпоративний 

таймменеджмент: 

філософія і технологія 

16 2 2   12 12  2   10 

Змістовний модуль 5 : 

Тема 8. Делегування 

повноважень і 

таймменеджмент 

16 2 2   12 12  2   10 

Усього годин 90 10 20   60 90 6 4   80 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Змістовний модуль 1: ТЕМА 1. . Мета та завдання навчальної 

дисципліни ‘‘Тайм– менеджменту’’  

6 

2 
Змістовний модуль 1: Тема 2. Час менеджера та принципи його 

ефективного використання 

6 

3 
Змістовний модуль 2: Тема 3. Аналіз витрат часу в системі 

тайм–менеджменту  

6 

4 
Змістовний модуль 2 : Тема 4. Планування робочого часу. 

Прийняття рішень про пріорітети в тайм– менеджменті 

6 

5 
Змістовний модуль 3 : Тема 5. Планування особистої кар’єри 

менеджера і роль тайм–менеджменту в даному процесі 

6 

6 
Змістовний модуль 3: Тема 6. Цілепокладання в системі тайм– 

менеджменту. Самоконтроль і самомотивація 

6 

7 
Змістовний модуль 4 : Тема 7. Корпоративний таймменеджмент: 

філософія і технологія 

12 

8 
Змістовний модуль 5 : Тема 8. Делегування повноважень і 

таймменеджмент 

12 

 Разом 60 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 
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(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

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);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс 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 (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 
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тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100 балів. 

• 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. 

• 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. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Модульн

ий 

контроль 

Сума 

МОДУЛЬ 1 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 
Самостій

на робота 
ПМ 

  
Т1 

 

Т2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІДЗ  

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
 

60 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10.  Питання до заліку. 

1. Предмет, об’єкт, мета завдання Тайм–менеджменту, як навчальної дисципліни  

2. Принципи та методи тайм-менеджменту.  

3. Індивідуальний фонд часу і його структура. Поняття часової перспективи.  

4. Внутрішні концепції часу. 1 

5. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні.  

6. Значення використання біоритміки.  

7. Індивідуальний стиль. Складання рамкового плану дня.  

8. Хронометраж часу та алгоритм інвентаризації та аналіз використання часу  

9. Аналіз часових витрат використанням карт і графіків 21.Принципи 

планування: Пропорція Парето (20/80), Правило Л.Зайверта (60/20/20),  

10. Сутність та зміст успіху. Системна концепція людини.  

11. Визначення поняття «кар’єра». Адаптивно – розвиваюча концепція.  

12. .Ефективність та планування кар’єри.  

13. Визначення понять «мета» і «цілепокладання».  

14. Класифікація цілей. Система цілей: довго –, середньострокові, поточні.  

15. Основні аспекти цілепокладання та формулювання цілей.  

16.  «Дерево цілей», «SMART» технологія постановки цілей.  

17. Сутність і зміст поняття делегування повноважень. Повноваження, які 

підлягають і не підлягають делегуванню.  

18. Особливості делегування. Переваги та недоліки делегування.  

19. Причини опору делегуванню повноважень та способи їх подолання.  

20. Комунікативна компетентність та стратегічний алгоритм лідерства.  

21. Робочий і позаробочий час. Організація особистісної та командної роботи  

22. Поглиначі часу, прокрастинація та невміння говорити «ні». «Улюблена» і «не 

улюблена» робота.  

23. Впорядкування контактів з підлеглими.  

24. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому. 

25. Типові помилки у використанні часу та способи їх вирішення. 38. Основні 

види та принципи професійно–кваліфікаційного розподілу й кооперації 

управлінської праці 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного 

службовця: навч. посіб. з дистанц. курсу. Київ: НАДУ, 2012. 191 с. 

2. Горбовий А., Халецька А. Тайм-менеджмент 55+: навчальний посібник для 

слухачів Університетів «третього віку» / Під заг. ред. Спулбер Діани, Горбового 

А.Ю., Халецької А.А. Київ, 2017. 57 с. 

3.  Прищак М.Д., Леська О.Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. [2-

ге вид., перероб. і доп.]. Вінниця, 2016. 150 с.  

4. Скібіцька Л.І. Тайм–менеджмент: навч. посібник для студ. економ. вузів / Л.І. 

Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.  
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5. Ткаченко И. В. Тайм-менеджмент. Искусство управлять своим временем. 

Харьков: Аргумент Принт: Виват, 2014. 218 с  

6. Чкан А. С. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів освітньо– 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» / А.С. 

Чкан, С.В. Маркова, Н.М. Коваленко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 84 с. 

 

Додаткова 

 

1. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теорія і практика : посібник. / Н.П. 
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