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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Тайм-менеджмент» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Предметом навчальної дисципліни є процес самоврядування 

життєдіяльністю і діяльністю людини як індивідом, суб’єктом, особистістю, 

індивідуальністю й універсамом. 

Програма навчальної дисципліни складається з модулю «Основи тайм-

менеджменту». 

Форми проведення занять: лекції, семінари, колоквіуми, тестування, 

рішення задач та модельованих ситуацій. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Тайм-менеджмент» є 

формування у студентів компетенції самовизначення у ситуаціях вибору; 

оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками 

управління власними ресурсами. 

сновними завданнями вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є 

самовизначення студентів у ситуаціях вибору на основі власної позиції, 

ефективної організації власного часу, позитивного ставлення до себе, вибору 

індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності. 

Очікувані результати навчання: 

• знати біосоціальні і духовні основи самоврядування своєю 

життєдіяльністю і діяльністю; 

• знати психофізіологічні резерви людини; 

• знати закони, що управляють людиною, і механізм їх дії; 

• знати технологію стратегічного і повсякденного тайм-

менеджменту; 

• знати засоби реалізації функцій тайм-менеджменту (техніки, 

технології, методи, прийоми); 

• знати технологію боротьби; 
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• знати особливості персонального тайм-менеджменту;. 

• вміти здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя; 

• вміти застосовувати засоби тайм-менеджменту (техніки, технології, 

методи, прийоми тощо) для розв’язання функціональних завдань; 

• вміти застосовувати знання і навички тайм-менеджменту для 

досягнення життєвих цілей. 

Самостійна робота передбачає: 

- визначення викладачем тем, питань, тестових завдань, задач, 

модельованих ситуацій тощо з тим, щоб студент зміг застосувати здобуті на 

лекції та при підготовці до семінару знання для аргументації своєї позиції, для 

математичного та логічного вирішення конкретної економічної проблеми; 

- підготовку наукових доповідей для участі у наукових студентських 

конференціях. 

Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. 

Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять за визначеними питаннями та рефератами.  

Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння 

теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу економічної 

ситуації та розв'язання певних економічних проблем. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового заліку. Для 

складання залікових завдань пропонується перелік питань, які охоплюють 

програму курсу. Заліковий контроль передбачає також включення задач або 

творчих практичних завдань у різних формах. 

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та 

контрольних заходів дає змогу, з одного боку, засвоїти та асимілювати 

теоретичні знання, а з іншого - сформувати навички практичного їх 

застосування як для аналізу фінансових ситуацій, так і для вирішення певних 

народногосподарських проблем. 
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ППРРООГГРРААММАА   ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ   ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ   

  

ТТееммааттииччнниийй   ппллаанн   ддииссццииппллііннии   

 

№ Назва теми 

Кількість навчальних годин, в т.ч. 

аудиторних 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ам

о
ст

ій

н
а 

р
о
б

о
та

 

К
о

н
су

л
ь-

та
ц

ії
 

1 Тема 1. Основні поняття теорії 

тайм-менеджменту 
6 4 2 - 

2 
Тема 2. Філософські і 

психологічні основи теорії 

тайм-менеджменту 

6 4 2 - 

3 Тема 3. Методологічні основи 

теорії тайм-менеджменту 
6 4 2 - 

4 
Тема 4. Тайм-менеджмент 

життєдіяльності і діяльності 

людини 

7 4 2 1 

5 
Тема 5. Акмеологічні і 

валеологічні основи тайм-

менеджменту 

6 4 2 - 

6 Тема 6. Людина як суб’єкт і 

об’єкт самоуправління 
7 4 2 1 

7 
Тема 7. Фактори, що 

впливають на тайм-

менеджмент 

7 4 2 1 

 Всього 45 28 14 3 
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 ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема «Основи тайм-менеджменту» 

Лекційні модулі: 

1. Основні поняття теорії тайм-менеджменту 

2. Філософські і психологічні основи теорії тайм-менеджменту 

3. Методологічні основи теорії тайм-менеджменту 

4. Тайм-менеджмент життєдіяльності і діяльності людини 

 

Семінарські модулі: 

1. Методологічні підходи до тайм-менеджменту. 

2. Планування особистої роботи менеджера. 

3. Планування ділової кар’єри менеджера.  

4. Організовування діяльності менеджера 

 

Модулі самостійної роботи: 

1. Удосконалення тайм-менеджменту (теоретико-методологічний 

аспект). 

2. Акмеологічні аспекти удосконалювання життєдіяльності і діяльності 

людини. 

3. Розробка і реалізація стратегії ділового успіху. 

4. Кар’єра як ціль тайм-менеджменту. 

5. Сучасні концепції тайм-менеджменту. 

6. Валеологічні основи тайм-менеджменту. 

7. Акмеологічні основи тайм-менеджменту. 

8. Технологічний тайм-менеджмент. 

9. Проблеми теорії боротьби в життєдіяльності і діяльності людини. 

10. Ділові стратегії і техніки їх реалізації. 

11. Планування й організація особистої життєдіяльності і діяльності. 

12. Методи самоврядування і шляхи їх удосконалювання. 

13. Техніки самоврядування у процесі досягнення життєвих цілей. 
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14. Принципи і методи боротьби, їх реалізація у ході досягнення цілей. 

15. Праксеологічний аспект боротьби в діяльності людини. 

 

Тема «Тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності діяльності» 

Лекційні модулі: 

1. Акмеологічні і валеологічні основи само менеджменту 

2. Людина як суб’єкт і об’єкт самоуправління 

3. Фактори, що впливають на тайм-менеджмент 

 

Семінарські модулі: 

1. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

2. Розвиток менеджера як особистості 

3. Формування якостей менеджера 

 

Модулі самостійної роботи: 

1. Самодіагностика особистісних і професійних якостей людини, засоби 

діагностики. 

2. Психотехнологічні аспекти управління людиною, організацією. 

3. Комунікативні стратегії боротьби і технології їх реалізації. 

4. Удосконалювання методики підготовки фахівців-професіоналів. 

5. Удосконалювання методів діяльності менеджера. 

6. Механізм самоврядування при досягненні життєвих цілей. 

7. Проблеми досягнення успіху в житті. 

8. Соціокультурні технології в життєдіяльності і діяльності людини. 

9. Життєві стратегії людини. 

10. Людина як біосоціальна, духовна, інформаційно-енергетична 

система. 

11. Особистісний потенціал ділової людини: технологія самооцінки і 

розвитку. 
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12. Духовний аспект у самоуправлінні життєдіяльністю і діяльністю 

людини. 

13. Феномен людини і людського буття у філософській антропології. 

14. Акмеологічний тренінг у практиці становлення і розвитку 

професіонала. 

15. Методики і технологічні елементи тренінгової підготовки. 

16. Методики і технологічні елементи тренінгової підготовки 

 

Підсумкова тека. 

1. Опитування студентів. 

2. Вирішення практичних завдань. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, 

САМОСТІЙНИХ РОБІТ, ТЕСТИ 

 

Теми для самостійного опрацювання: 

1. Удосконалення тайм-менеджменту (теоретико-методологічний 

аспект). 

2. Акмеологічні аспекти удосконалювання життєдіяльності і діяльності 

людини. 

3. Розробка і реалізація стратегії ділового успіху. 

4. Кар’єра як ціль тайм-менеджменту. 

5. Сучасні концепції тайм-менеджменту. 

6. Валеологічні основи тайм-менеджменту. 

7. Акмеологічні основи тайм-менеджменту. 

8. Технологічний тайм-менеджмент. 

9. Проблеми теорії боротьби в життєдіяльності і діяльності людини. 

10. Ділові стратегії і техніки їх реалізації. 

11. Планування й організація особистої життєдіяльності і діяльності. 

12. Методи самоврядування і шляхи їх удосконалювання. 

13. Техніки самоврядування у процесі досягнення життєвих цілей. 

14. Принципи і методи боротьби, їх реалізація у ході досягнення цілей. 

15. Праксеологічний аспект боротьби в діяльності людини. 

16. Самодіагностика особистісних і професійних якостей людини, 

засоби діагностики. 

17. Психотехнологічні аспекти управління людиною, організацією. 

18. Комунікативні стратегії боротьби і технології їх реалізації. 

19. Удосконалювання методики підготовки фахівців-професіоналів. 

20. Удосконалювання методів діяльності менеджера. 

21. Механізм самоврядування при досягненні життєвих цілей. 

22. Проблеми досягнення успіху в житті. 

23. Соціокультурні технології в життєдіяльності і діяльності людини. 
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24. Життєві стратегії людини. 

25. Людина як біосоціальна, духовна, інформаційно-енергетична 

система. 

26. Особистісний потенціал ділової людини: технологія самооцінки і 

розвитку. 

27. Духовний аспект у самоуправлінні життєдіяльністю і діяльністю 

людини. 

28. Феномен людини і людського буття у філософській антропології. 

29. Акмеологічний тренінг у практиці становлення і розвитку 

професіонала. 

30. Методики і технологічні елементи тренінгової підготовки. 

31. Методики і технологічні елементи тренінгової підготовки 

 

Література 

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч.посіб. / 

Л.В.Балабанова, О.П. Сардак. – К.: Професіонал, 2007. – 407 с.  

2. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: навч. 

посіб. / Довгань Л.Є.. – К.: Ексоб, 2002. – 384 с.  

3. Керівництво організацією: навч.посіб. / [О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г.Мельник, І.С. Проник]. – Львів.: Вид-во нац. ун-ту «Львів.політехніка», 

2008. – 244 с.  

4. Лукашевич Н.П. Теория и практика тайм-менеджмента: учеб.пособие 

/ Н.П. Лукашевич. – [2-е изд., испр.]. – К.: МАУП, 2002. - 360 с.  

5. Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего / 

П.Сенге, О. Таймер. – М.: Олімп-Бизнес, 2008. – 304 с.  

6. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч.посіб. / Хміль Ф.І. – К.: 

Академвидав,            2004. – 280 с. 

 

Теми рефератів для самостійної роботи 

1. Предмет, завдання і функції дисципліни. 
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2. Основні категорії теорії тайм-менеджменту. 

3. Сутність і зміст самоврядування людини. 

4. Сутність і зміст концепції раціонального життя. 

5. Сутність і зміст концепції обмежень. 

6. Сутність і зміст концепції раціональної організації часу. 

7. Сутність і зміст раціонально-психологічної концепції. 

8. Сутність і зміст акмеолого-технологічної концепції. 

9. Сутність і зміст східної концепції самоврядування. 

10. Сутність і зміст концепції самоврядування радянською людиною.  

11. Контури інтегральної моделі тайм-менеджменту. 

12. Людина як суб’єкт і об’єкт самоврядування. 

13. Організація нервової системи людини як основа системи управління. 

14. Основи організації центральної нервової системи та інформаційний 

обмін. 

15. Особливості інформаційного обміну людини як біосоціальної, 

духовної, інформаційно-енергетичної системи. 

16. Основи саморегуляції людського організму. 

17. Модель процесу комунікації. 

18. Формування моделі світу та її роль у життєдіяльності людини. 

19. Основи біоритмології і тайм-менеджмент людини. 

20. Характеристика загальних законів управління людиною. 

21. Характеристика специфічних законів управління людиною. 

22. Ціль у тайм-менеджменті, основні цілі в житті сучасної людини. 

23. Оцінювання життєвої ситуації як етап стратегічного тайм-

менеджменту. 
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24. Уточнення моделі і “траєкторії” життя. 

25. Визначення мети життя й основ задуму її досягнення. 

26. Оцінювання обстановки і прийняття стратегічних рішень. 

27. Стратегія життя. Вибір стратегії. 

28. Життєва філософія. Система життєвих цілей. Єдність духу і тіла. 

29. Планування життя; розробка плану життя. 

30. Розробка цільової комплексної програми життя; цільовий підхід до 

планування. 

31. Стратагеми, їх сутність, особливості. 

32. Основи розробки моделі й організаційного проекту життя. 

33. Стратегічний контроль у життєдіяльності людини. 

34. Система факторів, що впливають на стратегічний тайм-менеджмент. 

35. Функції повсякденного тайм-менеджменту. Циклічність процесу 

тайм-менеджменту. 

36. Інформаційна функція і функція формування мети. їх короткі 

характеристики. 

37. Функція ухвалення рішення в повсякденному тайм-менеджменті. 

38. Алгоритм організації роботи при прийнятті рішень. 

39. Планування повсякденного тайм-менеджменту; план робочого дня. 

40. Планування робочого дня методом “Альпи”. 

41. Основи організації повсякденного тайм-менеджменту. 

42. Основи регулювання повсякденної діяльності. 

43. Особливості реалізації функції повсякденного контролю.. 
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ТЕСТ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Тест МВТІ» 

Перед Вами будуть з'являтися два стовпчики слів. Кожний рядок 

складається з пари слів, що мають протилежне значення. У кожній парі 

виберіть те слово, що більше відповідає Вашому щирому "я". Відзначте обране 

слово. Намагайтеся бути гранично об'єктивними. Пам'ятайте, що мова йде не 

про достоїнства та недоліки, а про Ваші особисті особливості. 

Після того як всі пари будуть розглянуті, виберіть зі списку підсумкову 

кількість галочок для кожного стовпця. Над кожним стовпцем стоїть літера 

латинської абетки, що є одночасно гіпертекстовим посиланням. Вона означає 

прийняте міжнародне скорочення певної ознаки типу особистості. Під 

стовпцями Ви побачите текст. Однак прочитайте його лише після того, як 

пропрацюєте пари слів, в іншому випадку це може призвести до неправильних 

результатів тестування. 

З тексту Ви повинні визначити, який з даних ознак типу особистості 

більше підходить Вам. Після прочитання поверніться до стовпців і ще раз 

погляньте на них. Якщо стовпець, у якому кількість галочок більше, позначає 

ту ж ознаку типу особистості, що ви вибрали з тексту, сміливо тисніть літеру-

посилання нагорі даного стовпця. 

Якщо такого збігу не має, уважно переробіть цю частину тесту. Врахуйте, 

що ймовірність неправильного заповнення таблиці приблизно дорівнює 

ймовірності того, що Ви зробили невірний висновок з тексту. 

Щоб одержати остаточні результати тесту, Вам необхідно заповнити 

чотири таблиці. Зверніть особливу увагу на останню, четверту, ознаку типу 

особистості. Так, якщо, пройшовши тестування, Ви визначили себе як ІКТР, 

порівняєте результат, про всяк випадок, з ЮТІ! Якщо Ви не згодні з 

результатами по ключових питаннях, пройдіть тестування ще раз. 

 

Е І 

Говорити  Слухати  

Орієнтований на зовнішній світ  Орієнтований всередину себе  



15 

 

Висловлюватися вголос  Переживати в собі  

Товариськість  Зосередженість  

Говіркий  Замкнутий  

Жвавий  Спокійний  

Широта  Глибина  

Гучний  Тихий  

Трата енергії  Збереження енергії  

Разом  Разом  

8 К 

Робота  Натхнення  

Сьогодення  Майбутнє  

Стабільність  Нові можливості  

Конкретне  Абстрактне  

Практик  Фантазер  

Буквальний  Фігуральний  

Фактичний  Теоретичний  

Застосування на практиці  Пошук прихованого змісту  

Реаліст  Ідеаліст  

Разом  Разом  

Т Р 

Думки  Почуття  

Логічний  Сентиментальний  

Аналізувати  Співпереживати  

Об'єктивний  Суб'єктивний  

Справедливий  Гуманний  

Чіткість  Гармонія  

Схильний до критики  Доброзичливий  

Твердий  М'якосердий  

Голова  Серце  

Разом  Разом  

І Р 

Дисципліна  Розкутість  

План  Імпровізація  

Організований  Імпульсивний  

Вирішувати  Почекати  

Структура  Плин  

Розклад  Свобода дій  

Певний  Орієнтовний  

Управляти  Адаптуватися  

Закінчувати  Починати  

Разом  Разом  
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Перша ознака типу особистості характеризує спосіб взаємодії з 

навколишнім світом: куди людина направляє свою енергію 

Кожний схильний орієнтуватися або в зовнішній світ, або на світ 

внутрішніх відчуттів. Людей, орієнтованих зовні, прийнято називати 

екстравертами (Е). А тих, хто більш схильний до світу внутрішнього, 

називають інтровертами (І). 

Якщо Ви екстраверт (Е), то Ви дуже товариські, постійно шукайте контакт 

з людьми. Ви легко йдете на контакт і завжди знаходите тему для розмови, не 

любите довго залишатися наодинці з собою. Ваші інтереси стосуються 

різноманітних областей, коло Ваших знайомих дуже широке. Ви схильні до 

активної діяльності, тому як пізнаєте світ на власному досвіді. Любите бути в 

центрі уваги та подій, вмієте радіти життю "тут і зараз". При постановці 

завдання й ухваленні рішення Ви прагнете активно радитися з навколишніми, 

однак більше говорите самі, чим слухаєте. Вам властиво спочатку висловитися, 

а потім осмислити висловлене. Тому бувають моменти, коли по закінченні 

дискусії Ви дорікаєте собі: "Коли, врешті решт, я навчуся тримати язик за 

зубами?" 

Якщо Ви інтроверт (І), то основна частина Вашої енергії спрямована на 

внутрішній світ переживань і почуттів. Ви любите проводити багато часу на 

самоті. Велика кількість людей навколо стомлює Вас. Ваші знайомі нечисленні, 

але на більшість із них можна покластися. Ви не любите бути в центрі уваги, 

стримані в прояві емоцій. Перш ніж досліджувати світ на досвіді, намагаєтеся 

зрозуміти його розумом і тому відрізняєтеся не широтою, а глибиною пізнання. 

При постановці завдання й ухваленні рішення обмірковуєте питання перш ніж 

винести його на загальне обговорення. Вважаєтеся гарним слухачем. Вам 

властиво спочатку думати, а потім говорити. Тому іноді по закінченні дискусії 

Ви дорікаєте собі: "Чому я не сказав...?" 

Поверніться, будь ласка, назад до таблиці і порівняйте свої висновки, 

зроблені на основі прочитаного, з результатами заповнення таблиці. Якщо вони 
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збігаються, натисніть літеру-посилання у відповідному стовпчику. Якщо ні, 

уважно переробіть цю частину тесту ще раз. 

Друга ознака типу особистості характеризує спосіб сприйняття 

інформації 

Якщо Ви спостерігаєте за світом і збираєте інформацію буквально, 

використовуючи прагматичний, утилітарний підхід, то Ваше сприйняття 

сенсорне (8). Вам подобатися сприймати дотиком, відчувати на запах, чути, 

бачити, пробувати на смак. Ви волієте фокусувати увагу на фактах і деталях, а 

не на тому, що вони означають. Задаєте чіткі питання й очікуєте таких же 

чітких і точних відповідей. Віддаєте перевагу фактам, а не теоріям, деталі 

бачите краще, ніж картину в цілому. Концентруєтеся на тому, що робите на 

даний момент, не думаючи, що за цим слідує. Більше того, Ви будете швидше 

всього щось робити, чим думати про це. 

Якщо ж Ви, одержавши інформацію за допомогою п'яти органів відчуттів, 

починаєте інтуїтивно шукати взаємозв'язок, приховане значення, то Ваше 

сприйняття інтуїтивне (К). Ви фіксуєте увагу на умовиводах і висновках, не 

любите деталі та вважаєте їх нудними, бачите картину в цілому краще, ніж її 

окремі елементи. На будь-який тип питань, чи то точні або загальні, схильні 

давати загальні відповіді. Маєте звичай думати відразу про декілька речей, 

тому іноді Вас сприймають як неуважну людину. Працюючи над чимось, 

постійно думаєте, що за цим слідує, прагнете побачити події в розвитку. 

Поверніться, будь ласка, назад до таблиці й порівняєте свої висновки, 

зроблені на основі прочитаного, з результатами заповнення таблиці. Якщо вони 

збігаються, натисніть літеру-посилання у відповідному стовпчику. Якщо ні, 

уважно переробіть цю частину тесту ще раз. 

Третя ознака типу особистості характеризує спосіб прийняття рішень 

Якщо Ви, приймаючи рішення, керуєтеся логікою, неупереджені, 

об'єктивні, то Ви відноситеся до раціоналів (Т). Ви приймаєте остаточне 

рішення тільки після того, як проаналізуєте всі факти. Маєте швидше вольовий, 

чим м'який характер, здатні залишатися незворушним і стриманим у ситуаціях, 
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в яких інші втрачають самовладання. Ви пишаєтеся своєю об'єктивністю, навіть 

незважаючи на обвинувачення в байдужості. 

Якщо Ви приймаєте рішення виходячи з особистих, суб'єктивних оцінок 

того, що відбувається, то Ви відноситеся до чутливих людей (Р). Ви вважаєте 

правильним рішенням те, що враховує почуття людей. З'ясуванню істини 

віддаєте перевагу згоді, прагнете залагодити конфлікт. Ви із задоволенням 

робите людям послуги, навіть незважаючи на те, що деякі цим зловживають. 

Найважливіше для Вас - як вплине рішення на тих, кого воно стосується. 

Поверніться, будь ласка, назад до таблиці та порівняєте свої висновки, 

зроблені на основі прочитаного, з результатами заповнення таблиці. Якщо вони 

збігаються, натисніть літеру-посилання у відповідному стовпчику. Якщо ні, 

уважно переробіть цю частину тесту ще раз. 

Четверта ознака типу особистості визначає, якою функцією - збір 

інформації або прийняття рішень - головним чином користується людина. 

Якщо Ви належите до вирішального типу (І), то любите чітко організоване 

життя. Ви прагнете все спланувати, урегулювати, проконтролювати. Любите 

порядок і завжди стежите, щоб усе було на своїх місцях. Ведете нотатки того, 

що потрібно зробити. Не любите несподіванок, зміна ситуації вибиває Вас із 

колії. Ви завжди доводите роботу до кінця. 

Якщо Ви належите до сприймаючого типу (Р), то ведете більше вільний 

спосіб життя. Планування не є Вашою сильною стороною. Ви не прагнете 

управляти життям і легко пристосовуєтеся до зміни ситуації. Невизначеність 

гнітить Вас. Для того, щоб укластися в термін, робите ривок в останню 

хвилину. Не любите, коли Вас чимось зобов'язують. Не квапитеся з ухваленням 

рішення. Робота не має для Вас змісту, якщо вона не цікава. Ви не завжди 

доводите розпочату справу до кінця. 

Поверніться, будь ласка, назад до таблиці та порівняєте свої висновки, 

зроблені на основі прочитаного, з результатами заповнення таблиці. Якщо вони 

збігаються, натисніть літеру-посилання у відповідному стовпчику. Якщо ні, 

уважно переробіть цю частину тесту ще раз. 
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І8ТІ Надійні. Досить спокійні та серйозні. Надзвичайно завзяті, докладні, 

цікавляться деталями, конкретними процедурами, правильні, наполегливі й 

стабільні. Працюють спокійно, терплячі. Можуть бути опорою. Слово "борг" 

для них має значення. Не люблять і не довіряють вишуканості в мові, одязі або 

домашній обстановці. Нічого безглуздого. 

І8РІ Головне бажання - бути потрібними. Високо цінують традиції та 

ощадливість. Найменш гедоністичний із всіх типів. Вважають, що працювати 

треба добре, що розваги треба заслужити, готові працювати протягом багатьох 

годин. Прийнятий порядок рідко ставиться ними під сумнів. Рекомендації в 

книгах приймають як закон. Наднадійні, лояльні й присвячують себе не місцю, 

а людині. Цінують матеріальні ресурси й почувають відразу до їхнього 

розбазарювання або неправильного використання. Часто переробляють. 

Традиційні. 

ІКРІ Орієнтовані на можливості. Проявляють незвичайно сильне 

прагнення підтримувати благополуччя інших і щиро радіють, допомагаючи 

друзям. Складно влаштовані. Розуміють щиросердні рухи краще, ніж інші типи. 

Те, що відомо як екстрасенсорне сприйняття, властиво цьому типу більш, ніж 

якому-небудь іншому. Мають живе уявлення, схильні до містики, більше 

поетичні, чим представники інших типів. Вправні в метафорах, їх усній та 

письмової мови властиві елегантність і складність, мають прекрасні 

лінгвістичні здатності. Добре розвинена здатність до емпатії, почувають гарне 

й погане в людях. Звичайно успішні в навчанні, здатні до творчості, але не 

вихваляються цим. До роботи ставляться серйозно, із задоволенням займаються 

теоретичною діяльністю. Виявляють нав'язливе прагнення до високої якості. 

Загалом вони не є явними лідерами, але здатні впливати, залишаючись "за 

сценою". Стримані, не до кінця зрозумілі. Легко вразливі, прагнуть жити у 

своєму власному світі. Мають значну стійкість і цінують визначеність. 

Здатні на компроміси, вважають конфлікти неприємними й руйнівними. В 

особистому спілкуванні проявляють неординарну теплоту, ентузіазм, глибоке 

розуміння партнера. Здатні до високої концентрації, оригінальні й не 
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позбавлені організаторських здібностей. Делікатні стосовно інших. Здатні до 

роботи, яка вимагає усамітнення та зосередження, люблять вирішувати важкі 

завдання, уміють слухати, готові допомагати іншим, співпрацювати. Добре 

організують своє спілкування, цінують гармонію. Велика кількість критики на 

них впливає руйнівно. Якщо вони опиняються у ворожих, недружніх умовах на 

роботі або при постійному несхваленні, вони можуть втратити впевненість у 

собі, стати нещасними, пасивними і навіть фізично занедужати. Коло їхніх 

прихильностей досить вузьке, але вони дружать глибоко й довго. 

ІКТІ Найбільш упевнені в собі із всіх типів. Живуть у світі своїх думок. 

Процес прийняття рішень не додає їм важкості. Дивляться в майбутнє, а не в 

минуле. Будують системи та діють на основі теоретичних схем. Авторитет сам 

по собі не сприймає на них враження. Крайні прагматисти. Дійсність вважають 

підлеглу ідеям. Відкриті новому. 

Маючи схильність до логіки, готові слідувати тому, що виглядає логічним, 

стежачи за наслідками застосування ідей. Теорії, які не працюють, швидко 

відкидають. Прагнуть до закінченості, враховують наслідки, які можливі в 

майбутньому. Розглядають труднощі як заклик до прояву творчої ініціативи. 

Можуть стати на дуже обмежену точку зору. Через їхнє прагнення жадати від 

інших нести такий же тягар, який вони беруть на себе, їх часто вважають 

надмірно вимогливими й прискіпливими. Більше орієнтовані на вимоги 

організації, чим на потреби людей. 

Найбільш незалежні із всіх типів. Ні чоловіки, ні жінки цього типу не 

схильні до вираження почуттів. Часом вони виглядають холодними, 

замкнутими, погано реагуючими. Можуть не йти на зустріч іншим. Мають 

велику потребу в незалежності, автономії, байдужість або критику у свою 

адресу переносять незворушно, особливо коли вважають її справедливою. Їм 

необхідно мати особистий простір. 

Е8ТІ Відповідальні. Успішно організують справи, люблять порядок. 

Оцінюють інших прийнятими мірками, реалістичні, приймають існуюче. 

Знають свої обов'язки і не прагнуть уникати. Пунктуальні. Дотримуються 
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встановленого порядку, точні, акуратні. В людських відносинах дотримуються 

традицій та ритуалів. Надійні, стійкі. 

Е8РІ Найбільш соціабельні із всіх типів. Головна опора встановленого 

порядку. Прекрасні хазяї й господарки. Починають називати людей на ім'я вже 

після першого знайомства. Піклуються про те, щоб всім було зручно й цікаво. 

Мають потребу в схваленні. Совісні й організовані. Дружелюбні, успішні в 

торгівлі. Поважають правила, підкоряються їм, лояльні. Чітко судять про те, що 

потрібно, і не потрібно. Насолоджуються спілкуванням і публічністю. 

Найбільш приємний із всіх типів. Орієнтується на статус і часто підкоряється 

авторитету. Сентиментальні. Життя для них -це люди та події, а не ідеї і 

принципи. 

ЕКРІ Високо цінують готовність інших до співробітництва й самі 

прагнуть того ж. Проявляють турботу, стурбованість, цікавляться справами 

інших; люди звертаються до них за підтримкою й розрадою, яку вони завжди 

готові надати. Не зневажають проханнями, навіть якщо останні надмірні. 

Терпимі, рідко критикують інших. Вільно користуються мовою, особливо 

усним мовленням, висловлюються без перешкод перед великою й малою 

аудиторією. Мають рідкісну здатність до емпатії, уважні до рис характеру, 

емоцій і поглядів інших. Дуже стурбовані проблемами тих, хто їм близький. 

Здатні розуміти інших із завидною точністю, добре соціалізовані. Покладисті, 

завжди намагаються зробити щось приємне. Люблять визначеність і 

організованість. Абсолютно надійні. 

ЕКТІ Люблять командувати, наводити порядок там, де вони перебувають. 

Прагнуть освоїти стратегію та цілі, а не правила та процедури. Набагато більше 

довіряють емпіричним висновкам, чим інтуїції. Лояльні до встановлених 

процедур, якщо бачать в них деякий зміст. Не можуть не лідирувати. Надають 

перевагу рішенням, які основані на позаособистісних даних і добре продуманих 

планах. Із задоволенням працюють як адміністратори, відповідальні. 

І8ТР Життя для них на зразок мистецтва, воно цінне саме по собі. Більше 

цінують вчинки, які породжені імпульсом, а не метою. Намагаються діяти по-
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своєму, вважають себе вільними в виборі наступних кроків. Часто безстрашні. 

Розквітають від збудження. Більше інших схильні до нудьги. 

Притягаються до знарядь та інструментів як до магніту, вправні в 

користуванні ними, скоріше задовольняючи власні примхи, ніж слідуючи 

системі. Особливо подобається зброя. Імпульсивні, готові кинути справу в 

будь-який момент просто тому, що вона набридла. Спілкуються через справу, 

не виявляючи особливих мовних здібностей. Знають, що таке слава. Не хочуть 

готовити себе до чого б там не було. 

І8РР Чутливі люди, умільці, художники. Найбільш незрозумілі із всіх 

типів, проявляють себе через дії та образні засоби. Гедоністичні та імпульсивні, 

ведуть епікурейський спосіб життя, орієнтуючись на "тут і тепер", роблять це 

не без вишуканості. Не люблять планувати, готуватися, чекати. Цінують свою 

імпульсивність і вважають її основою свого життя. Почата справа керує ними: 

на гору потрібно карабкатися лише тому, що вона є. Настроєні на сприйняття 

кольору, лінії, фактури, дотику, руху; бачать і відчувають гармонію краще 

інших. Безумовно добрі у всіх розуміннях. Звичайно не проявляють інтересу до 

розвитку усної й письмової мови. Численність великих майстрів, що 

відносяться саме до цього типу, досить велика. Музика й танці - майже 

винятково їхньої області; серед них є також видатні спортсмени. В умовах 

дикої природи вони почувають себе як вдома, природа також до них 

прихильна. 

ІКРР В поводженні з оточенням спокійні, приємні, часто вважаються 

потайними і навіть сором'язливими, в той же час вони самі ні в якому разі не 

вважають себе відстороненими. Ідеалістичні. Мають розвинене почуття честі, 

основане на власних принципах. Прагнуть вести певну лінію життя. 

Підтримують красу проти неподобства, гарне проти поганого, моральне проти 

аморального. Добре адаптуються, вітають нові ідеї та нову інформацію, у 

більшості випадків добре їх засвоюють, хоча можуть зберігати психологічну 

дистанцію. Зберігають спокій у складних ситуаціях, але втрачають терпіння 

перед лицем рутини. Зацікавлені в навчанні. Цінують гармонію і можуть 
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докладати великих зусиль по ліквідації стійких конфліктів. Їхній будинок - це 

їхня фортеця. 

ІКТР Творці. Авторитет не справляє на них ніякого враження. Нехтують 

надмірність і непослідовність, цінують інтелект, можуть бути 

інтелектуальними особами. Для них світ існує насамперед, щоб його розуміти. 

Майстри рішення важких завдань. Воліють працювати спокійно, без 

відволікань, і часто на самоті. Часом - цілком і повністю в роботі. Рятуються у 

світі книг і виходять із нього тільки тоді, коли це стає фізично необхідно. Їхній 

внутрішній світ важко взнати, вони схильні до незручності стосовно всіх, окрім 

близьких друзів. Їх відстороненість досить важко перебороти. 

Е8ТР Винахідливі. Дружелюбні, привабливі, з помітним елементом 

театральності. Соціально майстерні, покірні, цивілізовані, прекрасно 

маніпулюють людьми та ситуаціями. Всі дії розраховані на аудиторію. Дотепні, 

вміють пожартувати. Захоплюються ризикованими витівками. Нестримні 

прагматисти - ціль виправдує засоби. Незамінні в організації діяльності 

багатьох людей, що вимагає узгодження, переговорів, торгівлі, хоча їхня 

зневага щодо деталей може призвести до чудового початку краху. Люблять 

стан радісного підйому, живуть сьогоденням. Випромінюють чарівність, 

популярні. Відносини з іншими непередбачені й дуже залежать від того, що від 

них можна отримати. Погано переносять занепокоєння й прагнуть уникати 

ситуацій напружених відносин. Добре розуміють афоризм: "швидко подорожує 

той, хто робить це на самоті". 

Е8РР Діячі, що випромінюють тепло та оптимізм. З ними весело, вони 

надзвичайно щедрі, не залишаються на самоті, люблять збудження й 

поширюють його навколо себе. Їхнє обличчя випромінює щастя. Прекрасні 

співрозмовники, люблять поїсти, випити, повеселитися. Їм подобається 

розважати людей, їхній будинок зазвичай переповнений гістьми, які приємно 

проводять час. Схильні до імпульсивності, вони дуже погано переносять 

напругу й тривогу. Люблять працювати з людьми та без особливих зусиль 

складають про них точну думку. 



24 

 

ЕКРР Прагнуть до дійсності. Сильні емоційні переживання вважають 

життєво необхідними. Постійно досліджують зовнішнє оточення, гострі й 

проникливі спостерігачі. Гіперчутливі, завжди готові діяти. Можуть страждати 

судомою м'язів. Готові до надзвичайних обставин. Мають тенденцію вірити 

тому, що підтверджує їхні забобони. Можуть швидко знудитися, не люблять 

повторень. Активно підтверджують свою незалежність, не визнають 

субординацію як у внутрішньому світі, так і стосовно інших. Постійно оточені 

людьми, які користуються їхньою мудрістю, наснагою, сміливістю, випливають 

за ними. Безумовно оптимістичні, часто проявляють ентузіазм, сильні духом, 

винахідливі, мають багате уявлення, і їм вдається майже все, за що вони 

беруться. Із задоволенням винаходять нові способи дій. Мають потребу у 

зворотному зв'язку від навколишніх. Заперечують прийняті способи дій і 

прагнуть зробити по своєму. 

ЕКТР Працюють з уявою. Завжди готові до майбутніх поворотів і чутливі 

до можливостей. Шукають кращих шляхів, зацікавлені в нових проектах, нових 

діях і процедурах. Захоплюються багатьма, їм легко зробити приємність. 

Проявляють чарівну здатність ігнорувати стандартне, традиційне, затверджене 

авторитетом. Цінують ідеї тоді й тільки тоді, коли вони намічають можливі цілі 

та дії. Здатні до імпровізації, мають надзвичайний талант домогтися свого в 

будь-якій ситуації. Намітки плану досить їм, щоб впевнено почати діяти, 

залучаючи свою здатність імпровізувати та винаходити. 

Можуть бути чарівними співрозмовниками, можуть навмисно сперечатися; 

більш, ніж інші типи, вміють займати домінуюче положення. Добре 

орієнтуються у функціонуванні організацій і успішно діють, вміючи розуміти 

контрагентів, а не оцінювати їх і їхніх діях. Можуть іти проти течії просто із 

задоволення довести свої можливості. Їхній гарний гумор і оптимізм - 

заразливі. 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Таблиця встановлення максимальної кількості балів 

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки 

 

 Змістовий 

модуль 1 

ПМК 

(інша 

форма 

контролю

) 

Комплексн

ий 

підсумкови

й модуль  

Підсумкова 

оцінка 

Максималь

на кількість 

балів 

20 20 60 100 

 

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано 

максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання 

студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою відповідності, що 

наведена нижче.  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 

65-74 – «задовільно»; 

75 - 84 – «добре»; 

85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 

90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 

 

Приклад розрахунку оцінки знань студента за шкалою відповідності:  

За 100-бальною шкалою: 14 бали ЗМ1 + 18 балів ПМК + 56 балів КПМ = 88 

балів – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення дисципліни. 
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  Перелік питань до заліку 

1. Тайм-менеджмент як наука (предмет, методи, завдання, проблеми) 

2. Аналіз понять самоуправління, самодетермінації, самопослідовності як 

еквівалентів поняття “тайм-менеджмент” 

3. Стратегічні напрямки тайм-менеджменту (стрес-менеджмент, тайм-

менеджмент, ресурс-менеджмент, імпресіон-менеджмент) 

4. Проблема самокерування і саморозуміння  

5. Основні тези тайм-менеджменту на основі трактату Сенеки “Про 

швидкоплинність життя” 

6. Тайм-менеджмент як вид саморозвитку та самовиховання 

7. Тайм-менеджмент як оволодіння методами ділової активності 

8. Тайм-менеджмент як керування власним життям 

9. Категорії тайм-менеджменту 

10. Завдання тайм-менеджменту 

11. Проблеми організації та критеріїв ефективного тайм-менеджменту 

12. Характеристики високого рівня тайм-менеджменту 

13. Теорії управління Х та Y з точки зору тайм-менеджменту 

14. Критерії реалістичності цілей та планів. Проблема аналізу ілюзій і 

очікувань 

15. Типи уявлень про контроль 

16. Аналіз відповідності цілей, засобів, результатів діяльності  

17. Якісні варіації у цілях та особистих стандартах 

18. Завдання стрес-менеджменту 

19. Поняття копінг-стратегій 

20. Основні види ненормативних кризових ситуацій 

21. Парадоксальні рішення. Поняття парадоксу 

22. Автономізація мотиву за Г. Оллпортом 

23. Мотивація досягнення успіху і уникання неуспіху у контексті тайм-

менеджменту 
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24. Цільові та парацільові стани за М. Аптером у контексті тайм-

менеджменту 

25. Мотиваційні цілі за Ш. Шварцом 

26. Самовизначення як завдання тайм-менеджменту 

27. Поняття психологічної незалежності (автономності) 

28. Інтуїція як нелінійний процес інтерпретації інформації. Ефективність 

інтуїтивно прийнятих рішень 

29. Тайм-менеджмент у ситуаціях критики  

30. Поняття критицизму. Мотиви критики 

31. Завдання тайм-менеджменту. Два типи ліній часу за Т. Джеймсом 

32. Стратегічний тайм-менеджмент: планування життя за М. Шлепецьким 

33. Аналіз напрямків витрати часу 

34. Самоприйняття в інтерпретації тайм-менеджменту 

35. Управління проектами. Розробка бренду 

36. Рефреймінг як засіб подолання негативних установок 

37. Засоби трансформування негативної інформації 

38. Визначення головних компетенцій 

39. Поняття активності особистості  

40. Напрямки дослідження активності 

41. Види активності, значущі для здійснення тайм-менеджменту 

42. Надситуативна активність 

43. Поняття самодетермінації за Д. Лєонтьєвим 

44. Самомотивація   

45. Тайм-менеджмент лідерських властивостей 

46. Проблеми планування 

47. Психологічне здоров’я у контексті тайм-менеджменту 

48. Тайм-менеджмент при публічному виступі 

49. Імпресивний менеджмент. Інграціаційні стратегії за Е. Джоунсом та Т. 

Пітменом 

50. Поняття самоефективності 
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