
TOP TIPS FOR …
                            Е-буклет Інституту новітніх технологій та лідерства

ArtReview, Inc.

p. 384-9444-932

f. 945-9586-958

e. info@artreview.com

a. 5 Oklahoma Avenue Stroudsburg, PA

w. artreview.com

#  3

ВЧЕНІ ПІДРАХУВАЛИ:
по-справжньому ефективними

можуть бути лише 
4 години на день

Час – ун�кальний ,  найб�льш деф�цитний ресурс . Не можливо
орендувати ,  найняти ,  купити чи у будь-який �нший спос�б
отримати б�льше часу . Час недовгов�чний � його
неможливо збер�гати про запас . Час н�чим не можливо
зам�нити . При цьому ,  на все потр�бен час .  І ,  як
стверджував визнаний класик менеджменту П . Друкер ,

якщо час не орган�зований ,  то н�що не вдасться
орган�зувати . Тому для досягнення усп�ху у навчанн� ,
робот� ,  житт� так важливо виробити навички
 рац�онального планування та економного використання
часу . Спод�ваємося ,  що низка порад та �дей ,  що м�стяться
у цьому випуску буклету ,  допоможе читачам зм�нити
в�дносини з часом та п�двищити свою продуктивн�сть .

тайм-менеджмент 

ДІАГНОСТИКА ЧАСУ

на що йде час, аби розуміти, що є джерелом
марнування часу; які справи    є
непродуктивними; чи є неперервні, тривалі
періоди часу, які можна використовувати на
вирішення    важливих питань;

свій пік продуктивності: той час доби,
протягом якого ви найбільш   продуктивні;

як працюється найкраще, коли зростає
продуктивність: в умовах тиску кого-небудь чи
чого-небудь чи поступового виконання
завдань, без поспіху та    впливу ззовні.

які справи змушують відкладати їх виконання
на потім (нудні; неприємні; складні;
незрозумілі; неструктуровані;    їх виконання
не дає задоволення; не мають значення).

де, в якому середовищі (бібліотеці, власній
кімнаті, кафе, …) працюється найбільш
продуктивніше. 

ЗʼЯСУЙТЕ: 

 

 

 

 

ІНСТРУМЕНТИ

Ведення щоденника в режимі реального часу (зробив-
записав). Оптимально - упродовж 2-3 тижнів двічі на рік

Он-лайн тест:
https://ucc.vt.edu/academic_support/study_skills_inform
ation/time_scheduling/where_does_time_go.html
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Утримаєш в руках
сьогодн�шн�й день - менше

будеш залежати в�д 
 завтрашнього

-- Сенека      

Використання 
списків завдань збільшує продуктивність 

на 25%

Якщо 
не матимеш власного записаного плану, 

то будеш записаним в планах інших!

 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ЧАСУ
Плануйте свій час, використовуючи зручний
спосіб (щоденник  справ, календар, списки
завдань, матриці Ейзенхауера, ...) та форму
(паперову чи електронну) планування. При
цьому відсікайте все, що марнує час.

Долайте прокрастинацію: встановлюйте
таймер, беріть на себе зобовʼязання,
розділяйте завдання на частини, мотивуйте
себе, ... 

Ставте цілі та визначайте пріоритети.
Формуйте чітке уявлення про дві ключові речі: 

Організуйте простір для навчання. Працюйте
там, де працюється краще. Нічого зайвого на
робочому столі, скупчення паперів
дезорганізує. 

Навчайтеся оптимізовувати роботу з
інформацією. Організуйте свої інформаційні
матеріали.

 

 

(1) яким має бути кінцевий результат виконання
конкретного завдання чи загалом досягнення
довгострокових цілей, 
(2) як діяти, яких вживати заходів для їх
досягнення (відповідно не доведеться витрачати
час на непотрібні дії-кроки).
 

 

Кожна
 хвилина, витрачена на планування завдань

заощадить 5-10 хвилин на їх виконання

80% відкладених
в архів паперів

ніколи не
знадобляться!!!



КОНСОЛІДАЦІЯ ЧАСУ

Групуйте дрібні частини часу, якими можна
розпоряджатися на власний розсуд.

Виконуйте паралельні справи. Сучасні технології
дозволяють провести час очікування з користю.
Почитайте. Повторіть. Подумайте. Запишіть…

Виробляйте навички самодисципліни, аби ніщо не
відволікало від справ у ті періоди часу, які
доступні для контролю.

Вчіться працювати швидко аби встигати більше.
Розвивайте навички швидкочитання, сліпого
набору тексту, …     

Постійно здійснюйте контроль розподілу часу,
перегляд графіків/планів   навчання/роботи.

Передбачає створення великих блоків часу (не менше
1,5 години) для вирішення справ, які потребують
високої концентрації, а також тих справ, які
вимагають креативу, нових ідей і творчості. Для
цього:
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Одним �з найкращих способ�в
змарнувати час - це дуже

добре робити те, чого взагал�
робити не потр�бно

-- Б. Трейсі, експерт 
з особистісної ефективності 

 Концентрація 
на вирішенні однієї справи за раз збільшує

продуктивність на 50%

 Багато 
повсякденних справ можна делегувати

смартфону. Головне - встановити правильні
програми

 Соцмережі можуть сати друзями, якщо
встановити для себе обмеження  

(до 30 хвилин на день)

 Будь-яка справа, 
яка вимагає лише двох хвилин, має бути

зроблена НЕГАЙНО!
 

ВИПРОБОВУЙТЕ РІЗНІ СТРАТЕГІЇ,  ПРИЙОМИ, ТЕХНІКИ
КЕРУВАННЯ ЧАСОМ ТА ОБИРАЙТЕ ТІ,  ЩО НАЙБІЛЬШ

ПІДХОДЯТЬ САМЕ ВАМ!


