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правильним конструюванням мовлення змінюється контекст,
емоційне забарвлення та сприйняття. Тому важливо не тільки
знати закони риторики, але й вчитися практично їх застосовувати.
У «Школі лідерів», яка функціонує в ПУЕТ з 2009 р., ми знайомимося не лише з теоретичними аспектами компетентностей,
але й активно розвиваємо та тренуємо свої soft skills, без яких не
може бути конкурентоспроможного фахівця, затребуваного на
ринку праці у ХХІ ст.
Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як правильно вести
розмову, як бути лідером, то спілкуйтеся, читайте, цікавтеся
тим, що вам дійсно довподоби, долучайтеся до спільноти небайдужих активних особистостей у «Школі лідерів», адже найвищого рівня майстерності зазвичай досягають в тому, що справді
приносить задоволення.
Список використаних інформаційних джерел
1. Основи лідерства Тренінг лідерських якостей та практичних
навичок менеджера : навч. посіб. ; О. О. Нестуля, С. І. Нестуля.
Київ : Знання. 2013. 287 с.
2. Риторика культура та техніка мовлення корекційного педагога :
навч.-метод. посіб. Київ : КНТ. Ю. В. Пінчук. 2015. 15 с.

ОСНОВИ ТА МЕТОДИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
Д. В. Гіболенко, студентка спеціальності Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність, група ЕМС б-11
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У час глобалізації та інтернаціоналізації світу потрібні лідери, здатні швидко пристосовуватися до нових умов та ефективно виконувати завдання, які поставлені перед ними. Тому для
лідерів, а загалом для кожної свідомої людини, важливо знати і
користуватися тайм-менеджментом.
У кожної людини впродовж дня є відрізок часу, коли вона
найбільш продуктивно виконує завдання, а її дії максимально
ефективні.
Організація свого часу та грамотне управління ним дозволяє
бути не просто ефективним, але й виробити систему, яка дозво– © ПУЕТ –
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лить перетворити це в спосіб життя. Тому обрана нами тема є,
як ніколи, актуальною, адже це дозволить лідерам ще більше
керувати своїм часом, а отже, і своїм життям.
Тема є практичною, адже ми мали змогу відвідувати заняття
в нашій «Школі Лідерів» ПУЕТ, де були висвітлені основні
методи тайм-менеджменту. Окрім цього, я разом із колегами
підготувала та оформила матеріали-рекомендації для інших
студентів, з якими кожен має змогу ознайомитися на дошці Клубу Лідерів. На нашу думку, багатьом буде корисно ознайомитися та оволодіти, хоча б мінімальною, інформацією про таймменеджмент заради швидшого, цікавішого та ефективнішого
досягнення своїх цілей.
У тайм-менеджменті розрізняють різні типи:
Персональний (особистий). Управління часом здійснюється
особисто людиною, тобто воно досить тісно пов’язане з особистісним саморозвитком. Кожна людина використовує власні
підходи та методи у роботі.
Рольовий (професійний). Сприяє ефективному виконанню
роботи людиною в процесі реалізації якоїсь соціальної ролі.
Професійний тайм-менеджмент складається з психології трудової діяльності та методів підвищення ефективності праці, запозичених з організації праці. Як правило, у цьому випадку
потрібна допомога професійного консультанта.
Соціальний – це сукупність міжособистісних відносин та
спільного управління часом кількома людьми. Прикладом є
корпоративний тайм-менеджмент. Основним завданням є
оптимізація процесів, взаємодії людей.
1. Тайм-менеджмент – не планування життя похвилинно, а
дієвий інструмент для більшої продуктивності.
2. Великій вибір методів, додатків та літератури є запорукою
вдалої адаптації тайм менеджменту для кожного.
3. Розумне вміння користуватися своїм часом відкриває
більше можливостей для побудови цілей – від щоденних до
головних у вашому житті.
4. Обізнаність лідерів у цій темі є важливим показником
розвитку та вдалої роботи в інформаційному просторі
5. У кожній справі найголовніше – це почати. Тайм-менеджмент надихає нас на саморозвиток.
Готуючи тему, ми провели дослідження. Був використаний
метод онлайн опитування. Студентам, учасникам «Школи ліде70
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рів ПУЕТ», були запропоновані питання анкети. У результаті ми
отримали цікаві дані про знання та володіння навичками таймменеджменту. Так, на запитання: «Чи знаєте ви, що таке таймменеджмент?» – 94 % респондентів відповіли, що знають, 6 %
зазначили, що вперше чують таке поняття; 29 % респондентів
використовують тайм-менеджмент у повсякденному житті; 54 %
студентів записують нотатки про розпорядок дня, а 75 % –
готують плани звечора.
Для більш комфортного та ефективного використання часу
ми порадили студентській молоді використовувати додатки на
їхніх мобільних пристроях такі, як: Trello, Asana, Slack, Jira.
Отже, динаміка сучасного життя вимагає від фахівців володіння навичками ефективного використання часу, тому вивчення методів тайм-менеджменту підвищує конкурентноздатність
того, хто ним оволодів.
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Богдан Хмельницький – «від Бога даний», «батько вітчизни»,
герой національно-визвольної війни українського народу, реформатор і фундатор української державності. Великий гетьман
зробив величезний внесок у незалежність та самоусвідомлення
українського народу, а його постать цілком заслужено вважається чудовим прикладом справжнього лідера свого часу. Однак
теорія лідерства та його ключових ознак упродовж історії зазнавала змін та ускладнювалася, а той, хто по праву міг називатися
лідером сотні років тому, не пройшов би перевірку сьогоденням.
Чи можна так сказати і про нашого славетного гетьмана?
– © ПУЕТ –
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