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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: підготовка здобувачів до успішної роботи в сфері журналістики на 

основі формування системи знань та навичок щодо організації часу та 

підвищення власної ефективності. 
 

Завдання: надати здобувачам ясне і чітке уявлення про теоретичні та 
методологічні засади сучасного тайм-менеджменту; виробити навички 

самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, 
делегування повноважень, освоїти навички володіння методами організації 

робочого часу та раціонального використання ресурсів; контролю і оцінки 
особистих показників діяльності, сформувати вміння організовувати свою працю 

та навички самостійної, творчої роботи; розвинути здібності, породжувати нові 
ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації. 

 
Предмет: методи організації робочого часу та раціонального використання 

ресурсів, навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки 
пріоритетів та делегування повноважень. 

 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями 
 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 
аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, 

враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 
навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 
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що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 
цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 
ПРН13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 
соціальнокомунікаційних наук. 

ПРН16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на 
генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також 

його промоцію. 
ПРН20. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 

ефективної професійної діяльності. 
 
Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента 

«Тайм-менеджмент у медіа-сфері» знаходиться в логічному взаємозв’язку з  
освітніми компонентами: «Менеджмент і маркетинг у ЗМІ», «Медіапсихологія» 

тощо. 
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2. Структура освітньої компоненти 

 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
годин 

Аудиторні години 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б
о
та

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л

ьн
і 

РОЗДІЛ 1. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ  

1.1.  Сутність та роль тайм-менеджменту 7 1 1   5 

1.2 Індивідуальні особливості використання 
часу і принципи його ефективного 

використання 

7 1 1   5 

1.3 Аналіз витрат часу в системі тайм-
менеджменту. Хронометраж робочого чаcу 

9 2 2   5 

1.4 Принципи планування робочого часу. 
Прийняття рішень про пріоритети в тайм-

менеджменті 

9 2 2   5 

1.5 Синдром вигоряння як результат 
нераціонального використання часу. 

Самоконтроль і самомотивація 

9 2 2   5 

 Разом за 1 розділ 41 8 8   25 

РОЗДІЛ 2. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  

2.1 Цілепокладання в системі    тайм-
менеджменту 

9 2 2   5 

2.2  Делегування повноважень і тайм-

менеджмент 
10 2 2   6 

2.3  Прийоми раціонального управління 
часом: раціональне ведення телефонних 

переговорів та кореспонденції  

10 2 2   6 

2.4 Прийоми раціонального управління часом: 
удосконалення проведення  зборів та 
управління потоком відвідувачів 

10 2 2   6 

2.5 Тайм-менеджмент як інструмент 
Організаційного розвитку. Планування 
особистої кар'єри 

10 2 2   6 

 Разом за 2 розділ 49 10 10   29 

 Разом за 6 семестр 90 18 18   54 

 Всього  90 18 18   54 
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3.Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ 

 

ТЕМА 1.1. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Предмет, об'єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджмент у медіа-
сфері» як навчальної освітньої компоненти. 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 і трансперспектива. Внутрішні концепції часу. 
Закон часу як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система 

управління часом. Основні підходи до управління часом. Компетентність 
людини в часі. 

 
ТЕМА 1.2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ І 

ПРИНЦИПИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  

 
 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. 
 Основні поняття теми: графік працездатності, саморозвантаження, добові 

біоритми людини, тижневі біоритми людини, життєві цикли, фізичний ритм, 
психічний ритм, інтелектуальний ритм. Саморозвантаження. 

Моральні якості менеджера. Психофізіологічний потенціал. 
Кваліфікаційний потенціал. Комунікативний потенціал. Моральний потенціал. 

Творчий потенціал. Освітній потенціал. 
 

ТЕМА 1.3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ЧАСУ В СИСТЕМІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ. 
ХРОНОМЕТРАЖ  РОБОЧОГО ЧАCУ 

 

Побудова аналітики: способи оцінки власної ефективності. Показники, що 
відображають витрати часу. Показники якості організації роботи. Облік 

результатів. Застосування аналітики. 
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. Облік часу, АВС-хронометраж. 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.  
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Основні поняття теми: хронометраж, облік часу, інвентаризація часу, 

перешкоди діяльності, хронокарта, ментальна карта, поточна карта, органайзер, 
показники корисності і продуктивності, «поглиначі» та «переривники» часу, 
кодифікатор, власна ефективність. 

 
ТЕМА 1.4. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ. ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ПРО ПРІОРИТЕТИ В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Планування як основа будь-якого тайм-менеджменту. Налагодження 
послідовності задач та процесів. Правильність постановки задач при плануванні. 

Розставлення пріоритетів під час планування. Визначення та заповнення 
простоїв під час планування робочих процесів.  

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 управління часом Б. Франкліна. 
Метод складання планів «Альпи». Особливості використання методик 

планування часу. 
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.  

Техніка планування «День-тиждень». Планування задач зі складною 
структурою. Техніка планування «Кайрос». Вибір інструментів для планування 

часу. Дошки планування. Щоденник. «Стратегічна картонка». 
Основні поняття теми: оперативне планування, гнучке планування, 

пропорції часу, техніки планування, пріоритетне планування, кайрос, дедлайн, 
редлайн. 

 
ТЕМА 1.5. СИНДРОМ ВИГОРЯННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ. САМОКОНТРОЛЬ    І САМОМОТИВАЦІЯ 

 

Синдром «вигоряння»: види, причини, признаки, профілактика. Визначення 

понять «мотивація», «стимул» і «самомотивація». Теорії мотивації. Типи 
особистості залежно від типу самомотивації. Бажання, потреба, необхідність. 

Лінь та рекомендації її подолання. Нагороди і покарання.  
Індивідуальні особливості фахівців та їх врахування при виборі 

інструментарію тайм-менеджменту. Співвідношення раціонального та  
ірраціонального в психіці людини. 
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 Ціннісні орієнтири особистості. Життєва позиція особистості. 

Формування професійно-ділових якостей менеджера. Соціально-психологічні 
якості менеджера. 

. 
РОЗДІЛ 2. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
ТЕМА 2.1. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В СИСТЕМІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Визначення понять «мета» і «цілепокладання». Класифікація цілей. 

Система цілей: довгострокові, середньострокові і поточні цілі. Основні аспекти  
цілепокладання. 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. 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. 

Основні поняття теми: мета, цілепокладання, декомпозиція, стратифікація, 
класифікація, «Дерево цілей», SMART-технологія постановки цілей цінності 

особистості, пріоритети, ситуаційний аналіз, SWOT-аналіз, променева діаграма, 
успіх. рефлексія. 

 
ТЕМА 2.2. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Сутність і необхідність делегування. Справи, що підлягають, і що не 
підлягають, делегуванню. Правила ефективного делегування. Причини опору 

делегування. Тактика і способи подолання опору. Переваги та недоліки 
делегування повноважень. Правила заміщення. Організація командної роботи. 

Визначення комунікативної компетентності. Підвищення комунікативної 
компетентності. Порівняльна характеристика ділового і міжособистісного 

спілкування. Принципи ефективного ділового спілкування. Система 
міжособистісних комунікацій. Формалізація інформації та інформаційних 

потоків. Персональна система роботи з інформацією. Розвиток навичок і якостей 
лідера. Принципи лідерства. Стратегічний алгоритм лідерства.  

 
ТЕМА 2.3. ПРИЙОМИ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ ТА 
КОРЕСПОНДЕНЦІЇ  
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Методи боротьби з «поглиначами» часу. Переборення шкідливих звичок. 
Мистецтво відмови, вміння казати «ні». «Улюблена» і «неулюблена» робота.  

Впорядкування телефонних дзвінків. Телефон як основний засіб 

комунікації. Поради щодо раціонального використання телефону. Дев’ять 
телефонних «гріхів», які поглинають більшу частину часу. Прийом 

«відмежування» – найважливіший прийом раціонального управління. Два 
головних напрямки підвищення особистої ефективності. 

  
ТЕМА 2.4. ПРИЙОМИ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ 
ВІДВІДУВАЧІВ 

 

 Правила ефективного делегування. Стратегічний алгоритм лідерства.  

Система заступників. Комунікативна компетентність. Побудова системи 
комунікацій в організації. Формалізація інформації. Ефективне проведення нарад 

(цілі і учасники). 
Створення належних умов роботи. Робочій стіл. Робота з документами і 
кореспонденцією. Підготовка і проведення виступів. Делегування, як спосіб 

економії витрат часу. Позаробочий час: види і характеристика. Види 
проміжного часу. Як ефективно використовувати проміжний час. Планування 

відпочинку. Відпочинок під час робочого дня. 
 Тайм-менеджмент з застосування програми Outlook. Аналіз витрат часу в 

Excel. «Мобільний офіс», кишеньковий комп’ютер, диктофон. Робота з 
електронною поштою.  

 
ТЕМА 2.5. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ. ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ КАР'ЄРИ 
  

 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. 
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4.Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Сутність та роль тайм-менеджменту 

План  

1. Предмет, об'єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджмент у медіа-
сфері». 

2. Етапи розвитку тайм-менеджменту. 
3. Визначення і значення часу. 

4. Властивості і види часу. Атрибути часу.  
5. Індивідуальний фонд часу і його структура. 

6. Стратегії управління часом. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Тема 1.2. Індивідуальні особливості використання часу і принципи його 
ефективного використання 

План 
1. Види біоритмів. Періоди життя. 
2. Саморозвантаження. 

3. Моральні якості менеджера. 
4. Психофізіологічний потенціал. 

5. Кваліфікаційний потенціал.  
6. Комунікативний потенціал.  

7. Моральний потенціал.  
8. Творчий потенціал.  

9. Освітній потенціал. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Тема 1.3  Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту.  
Хронометраж робочого чаcу 

План 

1. Побудова аналітики: способи оцінки власної ефективності.  
2. Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм 

інвентаризації та аналізу часу. 
3. Зміна способів управління часом за допомогою поточної карти та поточної 

діаграми. 
4. Аналіз часових витрат з використанням карт і графіків Ганта.  

5. Журнал часу. Органайзер як ТМ-інструмент. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Тема 1.4. Принципи планування робочого часу. Прийняття рішень про 
пріоритети в тайм-менеджменті 



 

 

12 

 

План 

1. Принципи планування. Пропорція Парето (20/80).  

2. Правило Л. Зайверта (60/20/20).  

3. Метод пріоритетного планування АВС (15/20/65). 

4. Критерії пріоритетності. 
5. Метод простого планування.  

6. Метод пріоритетного планування.  
7. Метод «шести задач».  

8. Метод Д. Ейзенхауера. 
9. Система управління часом Б. Франкліна. 

10. Метод складання планів «Альпи».  
11. Техніка планування «День-тиждень». 

12. Техніка планування «Кайрос» 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Тема 1.5. Синдром вигорання як результат нераціонального використання 
часу. Самоконтроль і самомотивація 

План 
1. Синдром «вигоряння»: види, причини, признаки, профілактика. 

2. Теорії мотивації. 
3. Типи особистості залежно від типу самомотивації. 

4. Індивідуальні особливості фахівців та їх врахування при виборі 
інструментарію тайм-менеджменту. 

5. Ціннісні орієнтири особистості. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Тема 2.1. Цілепокладання в системі тайм-менеджменту 

План 
1. Система цілей: довгострокові, середньострокові і поточні цілі. 

2. Цілепокладання і процес досягнення мети. 
3. Кількість і ступінь важливості цілей. 

4. SMART-технологія постановки цілей (за Д. Доурденом). 
5. Матриця «цілі-цінності». SWOT-аналіз особистості. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Тема 2.2. Делегування повноважень і тайм-менеджмент 

План 
1. Сутність і необхідність делегування. 

2. Правила ефективного делегування.  
3. Тактика і способи подолання опору.  
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4. Організація командної роботи.  

5. Визначення комунікативної компетентності. 
6. Принципи ефективного ділового спілкування. 
7. Персональна система роботи з інформацією. 

8. Принципи лідерства.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Тема 2.3. Прийоми раціонального управління часом: раціональне ведення 
телефонних переговорів та кореспонденції  

План 
1. Методи боротьби з «поглиначами» часу. 

2. Переборення шкідливих звичок. 
3. Мистецтво відмови, вміння казати «ні». «Улюблена» і «неулюблена» 

робота. 
4. Прийом «відмежування» – найважливіший прийом раціонального 

управління. 
5. Два головних напрямки підвищення особистої  ефективності. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.4. Прийоми раціонального управління часом: удосконалення 
проведення  зборів та управління потоком відвідувачів 

План 
1. Правила ефективного делегування. 

2. Стратегічний алгоритм лідерства. 
3. Комунікативна компетентність. 

4. Побудова системи комунікацій в організації. Формалізація інформації.  

5. Створення належних умов роботи. 

6. Робота з документами і кореспонденцією. 
7. Планування відпочинку. 
8. Тайм-менеджмент з застосування програми Outlook.  

9. Аналіз витрат часу в Excel.  
10. «Мобільний офіс», кишеньковий комп’ютер, диктофон.  

11. Робота з електронною поштою.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.5. Тайм-менеджмент як інструмент організаційного 
розвитку. Планування особистої кар'єри 

План 
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1. Системний підхід до успіху. 

2. Системна концепція людини.  
3. Кар’єра. Ділова кар’єра.  
4. Цілі кар’єри. Людина і кар’єра.  

5. Адаптивно-розвиваюча концепція.  
6. Ефективність кар’єри. Планування кар’єри. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Сутність та роль тайм-менеджменту 

Заняття  
Мета: визначення поняття «тайм-менеджменту», його предмет та основні 

задачі, роль часу в тайм-менеджменті. 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Визначення поняття «тайм-менеджменту». Предмет, об'єкт, мета, завдання, 
зміст, функції. 

2. Етапи розвитку тайм-менеджменту. 
3. Визначення і значення часу, його властивості, види та атрибути.  

4. Що таке індивідуальний фонд часу та яка його структура? 
Практичні завдання 

1. Розкрити взаємозв’язок основних понять: «час», «менеджмент», «стрес». 
2. Виконання тренінгових вправ. 

3.  Тестування індивідуальних особливостей відчуття часу 
4. Комплексне завдання «Порівнюю визначення дефініцій». На сайтах в 

мережі Інтернет виберіть кілька визначень кожного з трьох понять у 

трактуванні різних авторів. 
5.  Спробуйте запропонувати своє визначення поняття «Тайм-менеджмент» 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 1.2. Індивідуальні особливості використання часу і принципи його 

ефективного використання 

Заняття  

 Мета: визначити індивідуальні особливості сприйняття часу та їх прояв в 
організації власної діяльності. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Компетентність людини в часі. 

2. Вплив фізіології людини на його працездатність: добові біоритми людини, 
тижневі біоритми людини, життєві цикли, фізичний ритм, психічний ритм, 
інтелектуальний ритм. 

Практичні завдання 
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1. Написати есе на тему: «Мої особливості використання часу». 

2. Розробити план «Мій графік працездатності».  
3. Визначити та скласти перелік індивідуальних прийомів саморозвантаження 
4. Розробити загальні рекомендації з організації режиму дня на основі 

біоритміки людини. 
5. Виконання тренінгових вправ на визначення індивідуальних особливостей 

сприйняття часу. 
6. Виконання тренінгових вправ на визначення індивідуального фонд часу та 

його структури  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 4. 
 

Тема 1.3  Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту.  
Хронометраж робочого чаcу 

Заняття  
Мета: визначення ролі тайм-менеджменту в процесі управління.  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Показники, що відображають витрати часу.  
2. Застосування аналітики. Показники якості організації роботи організації.  

3. Побудова аналітики: способи оцінки власної ефективності.   
4. Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Основні поняття 

теми: хронометраж, облік часу, інвентаризація часу, перешкоди діяльності. 
Практичні завдання 

1. Опрацювати тайм-менеджмент із застосування програми Outlook.  
2. Провести аналіз витрат часу в Excel. Облік результатів. 

3. Розробити індивідуальний план одного дня навального процесу з правильною 
постановкою послідовності задач та процесів.  

4. Розробити алгоритм інвентаризації та аналізу часу одного свого навчального 
дня. 

5. Запропонуйте власну систему аналізу особистої ефективності витрат часу (на 
основі органайзеру з можливостями якісного обліку часу), що включає 2-3. 
напрямки (показника) аналізу. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 1.4. Принципи планування робочого часу. Прийняття рішень про 

пріоритети в тайм-менеджменті 

Заняття  

Мета: визначити принципи планування робочого часу фахівців у медіа-сфері; 
опанувати техніки планування. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Сутність техніки планування «Кайрос». 

2. Принципи і правила планування робочого часу фахівців у медіа-сфері. 
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3. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні, при пріоритетному 

плануванні. 
Практичні завдання 

1. Групова робота, тренінгові вправи на опанування прийомів виконання справ 

«З’їдання слона» та «Швейцарський сир»,  «Залиште гидливість, з’їжте жабу». 
2. Розробити план свого робочого для за методом «Альпи».  

3. Бюджетування часу за методом «Альпи». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 1.5. Синдром вигорання як результат нераціонального використання 
часу. Самоконтроль і самомотивація 

Заняття  
Мета: розкрити теоретичні аспекти феномену «професійного вигорання», 

причини виникнення та наслідки.  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Феномен «професійного вигорання», причини виникнення та наслідки.  
2. Фактор часу та його вплив на розвиток синдрому вигорання. 
3. Рекомендації та вправи для самостійної регуляції психічного стану та 

боротьби з професійними стресами. 
Практичні завдання 

1. Тестування та діагностика наявності стресового стану через нераціональне 
використання  часу. 

2. Побудова особистого профілю синдрому «професійного вигорання.  
3. Визначення та розробка  програми профілактичної діяльність з проблеми 

існування синдрому професійного вигорання. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.1. Цілепокладання в системі тайм-менеджменту 

Заняття  
 Мета: розкрити поняття теми: мета, цілепокладання, декомпозиція, 

стратифікація, класифікація, «Дерево цілей», SMART-технологія постановки 
цілей цінності особистості, пріоритети, ситуаційний аналіз, SWOT-аналіз. 

Практичні завдання 
1. Описати постановку цілей SMART-технології (за Д. Доурденом). 

2. Охарактеризувати проектну система постановки цілей (за Г. 
Архангельськом) 

3. Встановити пріоритети при допомозі аналізу АБВ.  
4. Розкрити систему цілей: довгострокові, середньострокові і поточні цілі. 

5. Окреслити основні помилки цілепокладання. Охарактеризувати їх. 
6. Проаналізувати основні відмінності між заданим і проектним підходами до 

цілепокладання? У чому ці два підходи схожі? 
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7. Визначити найбільш значущі аспекти для «індивідуального» ТМ. Для 

«рольового» ТМ. Для «соціального» ТМ. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 2.2. Делегування повноважень і тайм-менеджмент  

Заняття  
Мета: освоїти методи боротьби з «поглиначами» часу, визначити фактори, 

що впливають на роботу менеджера соціокультурної сфери. Визначення 
делегування як спосіб економії витрат часу. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Правила ефективного делегування повноважень. 

2. Методи боротьби з «поглиначами» часу. 
3. Дати визначення понять «мотивація», «стимул» і «самомотивація». 

4. Види контролю  та самоконтролю в тайм-менеджменті. 
5. Формування професійно-ділових якостей менеджера.  

6. Лінь та рекомендації її подолання. Нагороди і покарання.  
Практичні завдання 

1. Розглянути  та розробити алгоритм створення управлінської команди, 

систему заступників.  
2. Окреслити правила ефективного делегування. Скласти пам’ятку. 

3. Визначити показники, що відображають витрати часу низької особистої 
ефективності.  

4. Тренінгові вправи на формування навичок делегування повноважень. 
 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.3. Прийоми раціонального управління часом: раціональне ведення 
телефонних переговорів та кореспонденції  

Заняття 
 Мета: здобути навички проти нераціонального використання часу, 
сформувати навички раціонального ведення телефонних переговорів та 

кореспонденції  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Телефон як основний поглинач часу сучасного фахівця. 
2. Стратегії ведення телефонних розмов. 

3. Специфіка обробки вхідної та вихідної кореспонденції. 
Практичні завдання 

1. Тренінгові вправи на формування прийомів «відмежування» від небажаних 
телефонних втручань. 

2. Тренінгові вправи на формування прийомів впорядкування кореспонденції 
шляхом термінової відповіді. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
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Тема 2.4. Прийоми раціонального управління часом: удосконалення 
проведення  зборів та управління потоком відвідувачів 

Заняття 

 Мета: освоїти методи боротьби з «поглиначами» часу, визначити прийоми 
раціонального управління потоком відвідувачів  та удосконалення проведення 

зборів.  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Новий засіб раціоналізації проведення нарад та зборів. 
2. Керування потоком відвідувачів. 

3. Стратегії та прийоми «відмежування» потоком відвідувачів. 
Практичні завдання 

1. Тренінгові вправи на формування прийомів «відмежування» від потоку 
відвідувачів. 

2. Тренінгові вправи на формування прийомів впорядкування проведення 
нарад та зборів.. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 

Тема 2.5. Тайм-менеджмент як інструмент організаційного 
розвитку. Планування особистої кар'єри 

Заняття  
Мета: розкрити шляхи удосконалення та розвитку організації в цілому та 

кожної особистості працівників, роль тайм-менеджменту в даному процесі. 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Професійна самореалізація працівників медіа-сфери. 
2. Успіх. Умови успіху.  

3. Ефективність кар’єри. Планування кар’єри. Види планування кар’єри. 
4. Консультування з питань кар’єри. Види консультування з питань кар’єри.  

5. Види консультування з питань розвитку кар’єри. 
Практичні завдання 

1. Розробити  план- прогноз розвитку особистої кар’єри 

2. Написати есе на тему: «Моє професійне життя через 5 років». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
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6.Теми та завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Сутність та роль тайм-менеджменту 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що є предметом освітньої компоненти «Тайм-менеджмент»? 
2. Яка мета освітньої компоненти «Тайм-менеджмент»? 

3. Що є завданням освітньої компоненти «Тайм-менеджмент»? 
4. Які функції тайм-менеджменту? 

5. Що означає зміст освітньої компоненти «Тайм-менеджмент»? 
Практичні завдання 

1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-
менеджменту. 

2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою контрольних 
запитань. 

3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми.  
4. Написати есе на тему: «Значення освітньої компоненти «Тайм-менеджмент» 

для  професійного становлення майбутнього фахівця медіа-сфери. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 1.2. Індивідуальні особливості використання часу і принципи його 

ефективного використання 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Принципи і правила планування. 
2. Переваги і недоліки щоденного експрес-аналізу часових витрат з 

використанням органайзеру. 
3. Принципи ефективного ділового спілкування. 

4. Визначте принципи лідерства. 
5. Стратегічний алгоритм лідерства.  

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 

2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою контрольних 
запитань. 

3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми.  
4. Провести психологічне дослідження з використанням тестів самого себе і ще 

однієї людини з метою визначення індивідуальних особливостей 
використання часу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 1.3. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту. Хронометраж  

робочого часу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
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1. Дайте визначення і значення часу. 

2. Які виділяють властивості і види часу? 
3. Що таке хронометраж робочого дня. 
4. Які види економічного часу Вам добре знайомі, які Ви пережили у своєму 

житті? 
5. Назвіть види проміжного часу. Як ефективно використовувати проміжний 

час? 
6. «Золоті» пропорції планування часу. 

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 
2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 

контрольних запитань. 
3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми. 

4. Розробити хронометраж одного свого дня навчального процесу. 
Проаналізувати недоліки. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 

 
Тема 1.4. Принципи планування робочого часу. Прийняття рішень про 

пріоритети в тайм-менеджменті 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Персональна система управління часом. 

2. Принципи і правила планування робочого часу менеджера в соціокультурній 
сфері. 

3. «Золоті» пропорції планування часу. 
4. Оцініть ефективність і зручність використання вашої персональної (або 

будь-якої відомої вам) системи планування. 
Практичні завдання 

1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-
менеджменту. 

2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 

контрольних запитань. 
3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань 

теми. 
4. Запропонуйте власний метод щоденного планування.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4. 

 
Тема 1.5. Синдром вигорання як результат нераціонального 

використання часу. Самоконтроль і самомотивація 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
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1. Теоретичні аспекти феномену «професійного вигорання», причини 

виникнення та наслідки. Феномену «професійного вигорання», причини 
виникнення та наслідки. 

2. Фактор часу та його вплив на розвиток синдрому вигорання. 

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 
2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 

контрольних запитань. 
3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми. 

4. Запропонуйте  заходи профілактичної діяльність з проблеми існування 
синдрому професійного вигорання, спираючись на результати  індивідуальної 

діагностики. 
5. Рекомендації та вправи для самостійної регуляції психічного стану та 

боротьби з професійними стресами. 
   

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.1. Цілепокладання в системі тайм-менеджменту 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Який алгоритм цілепокладання? 

2. У чому, на нашу думку, полягають основні відмінності між задачним і 
проектним підходами до цілепокладання?  

3. Які аспекти цілепокладання є найбільш значущими для «індивідуального» 
ТМ? Для «рольового» ТМ? Для «соціального» ТМ? 

4. Які властивості цілей, на вашу думку, є найбільш важливими, і їх необхідно 
враховувати в першу чергу при цілепокладанні? 

5. Як ви вважаєте, в чому полягають переваги, а в чому недоліки стратегії 
цілепокладання від загального  до приватного? 

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 

2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 
контрольних запитань. 

3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми.  
4. Зробіть рейтинг власних цілей, які важливі для  побудови індивідуального 

тайм-менеджменту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.2. Делегування повноважень і тайм-менеджмент  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Чим відрізняється самоконтроль від контролю процесу діяльності і 
результатів? 



 

 

22 

 

2. Назвіть етапи контролю. 

3. Дайте характеристику Методу «П’яти пальців» (за Л. Зайвертом).  
4. Сформулюйте способи оцінки власної ефективності. 
5. Назвіть правила і помилки контролю. 

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 
2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 

контрольних запитань. 
3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань 

теми. 
4. Складіть рейтинг основних мотивів на сьогоднішній день щодо 

професійного зростання. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5. 
 

Тема 2.3. Прийоми раціонального управління часом: раціональне ведення 
телефонних переговорів та кореспонденції  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвіть основний закон часу як стратегічного ресурсу. 
2. Сформулюйте поняття «ресурс часу». 

3. Опишіть алгоритм інвентаризації та аналізу часу. 
4. Показники, що відображають витрати часу. 

Практичні завдання 
1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 
2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 

контрольних запитань. 
3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань 

теми. 
4. Наведіть приклади нераціонального ведення телефонних розмов та 

запропонуйте прийоми подолання цих поглиначів часу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 
Тема 2.4. Прийоми раціонального управління часом: удосконалення 

проведення  зборів та управління потоком відвідувачів 

 Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке соціальний і економічний час? 
2. Назвіть основний закон часу як стратегічного ресурсу 

3. Стратегія та прийоми удосконалення проведення зборів і нарад . 
4. Стратегія «відмежування» в процесі управління потоком відвідувачів. 

Практичні завдання  
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1. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань 

теми. 
2. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-

менеджменту. 

3. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою 
контрольних запитань. 

4. Класифікація  прийомів підвищення ефективності використання часу 
процесу управління потоком відвідувачів. Запропонуйте свої пропозиції.  

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
 

Тема 2.5. Тайм-менеджмент як інструмент організаційного розвитку.   

Планування особистої кар'єри 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Яка суть і види організаційного розвитку? 
2. Які основні підходи до розвитку організації через використання тайм-

менеджменту?  
3. Окресліть процес  планування особистої кар'єри 

Практичні завдання 

1. Вивчення матеріалу і опрацювання рекомендованої літератури з тайм-
менеджменту. 

2. Самоперевірка засвоєння теоретичних питань теми за допомогою контрольних 
запитань. 

3. Підготовка до практичних занять і доопрацювання практичних завдань теми.  
4. Класифікуйте  прийоми підвищення ефективності використання часу 

    процесу управління потоком відвідувачів. Запропонуйте свої пропозиції.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,3,4,5 
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7. Питання та завдання до заліку 

 
Семестровий контроль складає комплексне творче практичне завдання,  

метою якого є контроль та оцінка якості знань і вмінь здобувачів 

використовувати базові практичні навички, передбачені  програмою.  
Максимальна  оцінка за залік  становить 75 балів. Комплексне творче 

практичне завдання передбачає виконання 5 практичних завдань, кожне з яких 
оцінюється окремо, максимальна оцінка – 15 балів.  

 

Питання до заліку  

І варіант 

1. Що є предметом, об’єктом, метою, завданням та змістом освітньої 

компоненти «Тайм-менеджмент»? 

2. Які визначають властивості і види часу? 

3. Що таке атрибути часу? 

4. Наведіть приклади фізичного часу, не виходячи за межі чотирьох стін своєї 

квартири. 

5. Які види економічного часу Вам добре знайомі, які Ви пережили у своєму 

житті? 

6. Назвіть види проміжного часу. Як ефективно використовувати проміжний 

час? 

7. Що таке прокрастинація? Основні причини. 

8. Яким чином можна оптимізувати витрати часу? 

9. Синдром «вигоряння»: види, причини, признаки, профілактика.  

10. Парадигми сприйняття часу в різних культурах. 

11. Поняття психологічного, соціального, професійного часу.  

12. Індивідуальне сприйняття часу. 

13. Порівняйте можливості з інвентаризації часу, які закладені в органайзер і в 

хронокарту Гастева.  

14. У чому полягають переваги урахування часу за допомогою хронокарти 

Гастева в порівнянні з органайзером? 

15. Властивості часу в переживанні людини. 

16. Принципи і правила планування 

17. Запропонуйте власний метод щоденного планування. 

18. Назвіть основні принципи побудови системи управління Б.Франкліна.  

19. У яких ситуаціях найбільш ефективним є використання методу, 

запропонованого Д. Ейзенхауером? 

20. Назвіть чотири категорії справ за класифікацією, що використовується в 

матриці пріоритетів? 
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21. На які категорії доцільно класифікувати завдання за методикою «АБВ- 

аналізу»? 

22. Часова перспектива і трансперспектива. Внутрішні концепції часу. 

23. Компетентність людини в часі. 

24. Що таке соціальний і економічний час? 

25. Назвіть основний закон часу як стратегічного ресурсу. 

26. Визначте вплив витрачання часу на вміння досягати життєвих цілей.  

27. У чому суть об'єктивного і суб'єктивного часу? 

28. Індивідуальний фонд часу і його структура. 

29. Що таке часова перспектива і часова трансперспектива. 

30. Внутрішні і зовнішні перешкоди часу. 

31. Як робиться аналіз часових витрат? 

32. Опишіть алгоритм інвентаризації та аналізу часу. 

33. Як проводити хронометраж і аналізувати його підсумки? 

34. Чим відрізняється потокова карта від потокової діаграми? 

35. Як робити підсумковий аналіз часових витрат з використанням 

органайзеру? 

36. Назвіть результати інвентаризації та аналізу часу. 

37. Що таке мета. Якими характеристиками володіє мета? 

38. Розгляньте алгоритм цілепокладання. 

39. Наведіть приклади раціональних і ірраціональних цілей. 

40. Які аспекти цілепокладання є найбільш значущими для «індивідуального» 

ТМ? Для «рольового» ТМ? Для «соціального» ТМ? 

41. Як ви вважаєте, в чому полягають переваги, а в чому недоліки стратегії 

цілепокладання від загального - до приватного? 

42. Правила постановки цілей: модель SMART. 

43. Розстановка пріоритетів: Метод АВС. 

44. В чому полягають спільні і відмінні риси методу простого планування і 

методу пріоритетного планування? 

45. Що таке «поглиначі часу»? Які методи їх усунення? 

46. Які існують прийоми виконання розкладу при простому плануванні? 

47. Як виконується розклад при пріоритетному плануванні? 

48. Чим відрізняється прийом «З’їдання слона» від Прийому виконання справ 

«Швейцарський сир»? 

49. Прийом виконання справ «Залиште гидливість, з’їжте жабу». 

50. Які існують види біоритмів? 

51. Назвіть етапи контролю. 

52. Сформулюйте способи оцінки власної ефективності. 
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53. Назвіть правила і помилки контролю. 

54. Показники, що відображають витрати часу. 

55. Як в Тайм-менеджменті застосовується програма Outlook? 

56. Ухвалення оперативного вирішення за пріоритетами в умовах ліміту часу 

(техніка С. Кові) 

57. Назвіть правила ефективного делегування. 

58. Назвіть список справ що підлягають і що не підлягають делегуванню.  

59. Переваги та недоліки делегування повноважень. 

60. Порівняйте характеристики ділового і міжособистого спілкування.  

61. Принципи ефективного ділового спілкування. 

ІІ варіант 

1. Дайте визначення і значення часу. 

2. Наведіть як приклад будь-які життєві або професійні ситуації, коли 

найбільш підходящим символом до переживання часу буде «крапка», 

«колесо», «відрізок», «спіраль», «пряма»? 

3. Виявить і сформулюйте які-небудь особливості особисто Вашого 

психологічного часу, наприклад, пов'язані з вашою пам'яттю, увагою, 

настроєм та ін. 

4. Чотири аспекти дослідження часу в психології. 

5. Концепції психологічного часу. 

6. Інструменти самомотивації. 

7. Що таке делегування повноважень? 

8. Які визначають професійно-ділові якості менеджера? 

9. Суб'єктивний і об'єктивний час. 

10. У чому, на Вашу думку, слабкі сторони обліку часу за допомогою 

хронокарти Гастева в порівнянні з органайзером? 

11. Аналіз персональної системи управління часом. 

12. «Золоті» пропорції планування часу 

13. Оцініть ефективність і зручність використання вашої персональної (або 

будь-якої відомої вам) системи планування. 

14. Яке значення має «правило 80 / 20» і метод В. Парето? 

15. Які функції тайм-менеджменту? 

16. Назвіть види психологічного часу. 

17. Сформулюйте поняття «ресурс часу». 

18. Назвіть основні типи внутрішніх концепцій часу. 

19. Які основні методи інвентаризації особистого й організаційного часу Вам 

відомі? 

20. Що таке хронометраж робочого дня. 
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21. Як за допомогою хронокарти Гастева аналізувати часові витрати? 

22. Переваги і недоліки щоденного експрес-аналізу часових витрат з 

використанням органайзеру. 

23. Що таке цінність. Ієрархія цінностей 

24. У чому, на нашу думку, полягають основні відмінності міжзадачним і 

проектним підходами до цілепокладання? У чому ці два підходи схожі? 

25. Які властивості цілей, на вашу думку, є найбільш важливими, і їх 

необхідно враховувати в першу чергу при цілепокладанні? 

26. В який спосіб можна виявити та ранжувати особисті цінності? 

27. Визначення термінових і важливих справ. Матриця Ейзенхауера. 

28. Історія та сутність методу «шести задач». 

29. Бюджетування часу за методом «Альпи». 

30. Сутність техніки планування «Кайрос». 

31. Як Приймати рішення за відхиленнями? 

32. Чим відрізняється самоконтроль від контролю процесу діяльності і 

результатів? 

33. Дайте характеристику Методу «П’яти пальців» (за Л. Зайвертом). 

34. Показники якості організації роботи. 

35. В чому сутність і необхідність делегування? 

36. В чому полягають причини опору делегуванню? 

37. Тактика і способи подолання опору. 

38. Дайте визначення комунікативної компетентності і назвіть способи її 

підвищення. 

39. Визначте принципи лідерства. 

40. Позаробочий час: види і характеристика 

 

Комплексне творче практичне завдання 
1. Розробити хронометраж одного свого дня навчального процесу. 

Проаналізувати недоліки 
2. Провести психологічне дослідження з використанням тестів самого себе і 

свого одногрупника з метою визначення індивідуальних особливостей 

використання часу. 
3. Розробити рекомендації щодо поліпшення використання часу навчальної 

діяльності, використовуючи «Золоті» пропорції планування часу. 
4. Побудувати  особистий  профіль синдрому «професійного вигорання».  

5. Розробити  програму профілактичної діяльності з проблеми існування 
синдрому професійного вигорання фахівців медіа-сфери зростання. 
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8.Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
Оцінку А (90-100), «відмінно» отримує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в 
обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. 

Методично правильно, своєчасно та в повному обсязі виконував завдання, 
винесені на самостійне опрацювання. У виступах на практичних заняттях 

продемонстрував глибину засвоєння теоретичного матеріалу, продемонстрував 
сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав відмінні знання.  
Оцінку В (84-89), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 
зацікавленість в отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в 

обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. 
Методично правильно та своєчасно виконував завдання, винесені на самостійне 

опрацювання. У виступах на практичних заняттях показав глибину засвоєння 
теоретичного матеріалу, продемонстрував сформовані навички виконання 
практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 

контролю показав добрі знання. 
Оцінку С (74-83), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в 
отриманні знань, готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних 

питань тем навчальної освітньої компоненти. Намагався своєчасно і в повному 
обсязі виконувати завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

практичних заняттях показав здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу,  
продемонстрував добрий рівень сформованості навичок виконання практичних 

завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю 
показав переважно добрі знання. 

Оцінку D (66-73), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 
впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і 
пропуски з різних причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з 

певною нерегулярністю готувався до занять і намагався брати участь в 
обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, 

винесені на самостійне опрацювання виконував із незначними затримками і/або 
не в повному обсязі. У виступах на практичних заняттях показав засвоєння 

теоретичного матеріалу, продемонстрував неповністю сформовані навички 
виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав задовільні знання. 
Оцінку Е (61-65),  «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і 
пропуски в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні 

знань, до занять готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в 
обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, 
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винесені на самостійне опрацювання виконував із затримками і/або не в повному 

обсязі. У виступах на практичних заняттях показав слабке засвоєння 
теоретичного матеріалу, продемонстрував частково сформовані навички 
виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав переважно задовільні знання.  
Оцінку  FX (21-60), «незадовільно» з можливістю повторного 

складання одержує здобувач вищої освіти, який впродовж атестаційного 
періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з неповажних 

причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять здебільшого 
не готувався, інколи намагався брати участь в обговоренні проблемних питань 

тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне 
опрацювання не виконував, або виконував із значними затримками, не в повному 

обсязі з порушеннями методичних вимог. У виступах на практичних заняттях 
показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, або й повне незнання , 

продемонстрував несформовані навички виконання практичних завдань. 
Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 

переважно незадовільні знання. 
Оцінку F (0-20), «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
освітньої компоненти» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять, 
більшість з яких з неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні 

знань, до занять не готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань 
тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне 

опрацювання в основному не виконував. У виступах на практичних заняттях 
показав відсутність теоретичних знань, продемонстрував несформовані навички 

виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 
підсумкового контролю показав незадовільні знання. 

 
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 освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 
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компоненти 
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