
Я і мій час 

Пропонований зміст 
Як я ціную і розподіляю час. 
Як раціонально планувати та керувати часом.  
Для чого важливо розуміти сприйняття і ставлення до часу в різних культурах. 

Проблемні питання 

 Чому важливо і як саме аналізувати своє ставлення до часу? 

 Як ефективно використовувати час? 
 Як розуміння сприйняття і ставлення до часу в різних культурах допоможе 

ефективній комунікації та співпраці з іншими? 

 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/учениця: 

  визначає форми поведінки, які приносять 
задоволення без заподіяння шкоди власному здоров’ю і 
здоров’ю інших осіб;  

 аналізує вибір свій та інших осіб з урахуванням 
користі і задоволення (радості) для здорового, 
безпечного життя; 

 пояснює вибір власних альтернатив і рішень з 
огляду на вплив зовнішніх чинників; 

 обґрунтовує необхідність власної відповідальності 
за поведінку в побуті та  громадських місцях. 

 

Ключові поняття та ідеї Тайм-менеджмент / управління часом, хронофаги  

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: 
Підготовка столів та стільців для роботи в групах, 
маркери, папір. 
Місце для проведення можливість сісти з учнями в коло 
Роздаткові матеріали у додатках. 
 

 
 
 
Крок 1. Вступна частина  
Мета: актуалізувати інтерес до теми, підвищити активність учасників, провести 

діагностування групи щодо наявного досвіду стосовно теми заняття. 
Час: до 15 хвилин 
Інструкція 

1. Вчитель/вчителька просить учнів подумати над питанням «Які асоціації 
виникають в учнівства зі словом «час» стосовно його ролі в житті людини?» й 
написати на стікерах три асоціації (1 стікер = 1 асоціація). 

2.  Учні по черзі називають свої асоціації, записані на стікерах, а вчитель/вчителька 
складає на дошці з них асоціативну карту. Після того як учень/учениця називає своє 
слово-асоціацію, вчитель/вчителька може запитати, чи є ще в когось у класі подібна 
асоціація і чи те саме вона означає, що було озвучено перед цим. Вчитель/вчителька 



підбиває підсумки, озвучуючи асоціації в порядку значущості для учнівства (спочатку 
називає ті, що зазначені в більшій кількості, а потім окремі). 
3.  Учитель/учителька озвучує тему заняття й пропонує учням обговорити запитання 
«Як час пов’язаний з особистою ефективністю людини?», спираючись на асоціативну 
карту.  
 
4. Слово вчителя/вчительки: 
Яка цінність часу? Цей ресурс набагато важливіший за гроші, оскільки витрачені кошти 
можна заробити знову, а витрачений час ніколи не буде повернуто. Існує поширена 
приказка: «Час і приплив нікого не чекають». Це так само правильно, як існування 
життя на землі. Час працює безперервно, без зупинки. Час нікого не чекає. Тому ми 
ніколи не маємо витрачати свій дорогоцінний і безцінний час без мети і сенсу на будь-
якому етапі нашого життя. Ми не можемо виміряти його потенціал, тому що іноді 
тільки одного моменту достатньо, щоб виграти, тоді як інколи для цього може 
знадобитися все життя. Через хвилину можна стати багатшими, а ще через мить 
можна втратити все. Кожен момент приносить нам багато унікальних можливостей, 
нам просто потрібно зрозуміти цінність часу та розумно використовувати його. 
Кожен момент являє собою великий магазин нових шансів у житті. Якщо ми пізно 
зрозуміємо цінність часу, то можемо втратити як можливості, так і сам дорогоцінний 
час у нашому житті. Це основна істина життя, яку ми ніколи не маємо забувати. Треба 
використовувати цю цінність позитивно і плідно. Це чудова річ, яка не має початку і 
кінця. У ній речі народжуються, ростуть, розпадаються або вмирають. Час не має 
ніяких обмежень, тому постійно рухається у своєму власному темпі. 
Досить хвилини, щоб здобути перемогу. Другої хвилини досить, щоб зробити вас 
найбагатшою людиною у світі. Частка секунди може врятувати людину від смерті, або 
навпаки. Тому, якщо ми хочемо досягти успіху в житті, маємо викласти те, що ми 
збираємося робити, з допомогою хвилин, годин, днів, місяців і років у нашому 
розпорядженні. Це перший крок до успіху. 
 
 
Або варіант 2. 
Зачитайте учням цей текст та запитайте, про що в ньому йдеться. Що, на їхню думку, 
автор цих рядків намагався сказати? 
Чому час – це цінність? 
 
Текст: 
Щоб зрозуміти цінність одного року, спитай учня, що завалив іспити. 
Щоб зрозуміти цінність одного місяця, спитай матір, що народила недоношену дитину. 
Щоб зрозуміти цінність одного тижня, спитай редактора тижневика. 
Щоб зрозуміти цінність одного дня, спитай робітника-поденника, який годує шістьох 
дітей. 
Щоб зрозуміти цінність однієї години, спитай закоханих, які чекають побачення. 
Щоб зрозуміти цінність однієї хвилини, спитай людину, яка спізнилася на поїзд. 
Щоб зрозуміти цінність однієї секунди, спитай людину, яка вижила в катастрофі. 
Щоб зрозуміти цінність однієї мілісекунди, спитай срібного призера Олімпійських ігор. 



 
       Наука з планування і максимально ефективного використання наявного часу 
називається «тайм-менеджмент». Ця наука управління часом виникла відносно 
нещодавно: наприкінці минулого століття. На сьогодні планування часу стало вже 
усталеною практикою в більшості установ розвинених країн, а також дедалі більше 
впроваджується у всі сфери діяльності людини.   
Тайм-менеджмент, або управління часом, – це система, спрямована на узгодження 
своїх дій із часом, наука про те, як спланувати чіткий графік роботи, навчання, 
відпочинку на день, тиждень, місяць, рік або все життя. У результаті оптимізації час 
буде ефективнішим. Тайм-менеджмент стосується не лише організації робочого часу, 
а й обстановки робочого місця, спілкування й багатьох інших чинників, які можуть 
вплинути на певний час. 

Багато людей вважає, що правильно використовувати час легко і для цього не 
потрібно нічого вчитися. Однак чимало людей замислюється про те, щоб щось змінити 
у своїх звичках, тоді, коли починають розуміти, що постійно не вистачає часу, коли  
хочуть особистісного зростання, коли є багато цілей і завдань, які хочеться 
реалізувати. 

 
Крок 2. Вправа «Працюємо з текстом»  
Мета: поглибити знання учнів про ставлення до часу в різних культурах 
Час: до 12–15 хвилин 
Вступне слово вчителя/вчительки: 
Те, як люди сприймають час, здебільшого визначається культурою. У наші дні в 

західних культурах час точно вимірюється за допомогою годинника, і нам здається, що 
він рухається вперед. Ми розрізняємо минуле, сьогодення та майбутнє. 

Час також може бути циклічним, це означає, що його головною рисою є 
повторюваність, яка зумовлена, наприклад, повторюваністю пір року або фаз Місяця. 
Кожний часовий цикл пов’язаний із виконанням конкретних, призначених для цього 
періоду дій.  

Розуміння цих відмінностей дасть нам змогу швидше порозумітися з 
представниками інших культур та країн і спільнот, налагодити співпрацю, інакше 
походження з різних культур може бути причиною багатьох непорозумінь.  

Наприклад, у країнах Центральної Європи запізнюватися на ділові зустрічі 
вважається нечемним. Треба бути на місці за кілька хвилин до початку зустрічі. Зовсім 
інший вигляд це має в країнах Південної Європи (Італія, Іспанія) або, наприклад, у 
Мексиці. У цій культурі час – це те, що відбувається просто зараз, люди живуть 
теперішнім моментом, тож припустимо запізнюватися на ділові зустрічі. У таких 
країнах, як, наприклад, Японія або Китай, запізнення на кілька хвилин може стати 
причиною напруженої ситуації або навіть зриву переговорів. Не треба також 
приходити занадто рано – це можуть сприйняти як спонукання співрозмовника або 
неповагу до власного часу. Тому важливо усвідомлювати відмінності між сприйняттям 
часу в різних культурах. Отже, зараз спробуємо розібратися з культурними 
відмінностями, пов’язаними з підходом до часу. 

Інструкція 
1. Учитель/учителька об’єднує учнів у 5 груп. 



2. Учні розподіляють ролі для роботи в групах. Вони домовляють про такі ролі:  
- відповідальний(-а) за матеріали (отримує); 
- секретар/секретарка (веде записи); 
- дизайнер/дизайнерка (малює, вирізує); 
- вартовий(-а) часу (стежить за часом); 
- доповідач/доповідачка (озвучує результати). 

Учитель/учителька обов’язково нагадує учням, що, незважаючи на відповідну 
роль, усі учасники групи активно беруть участь в обговоренні.  

3. Учні в групах читають тексти про ставлення до часу в різних культурах (додаток 
1). Далі вони мають ознайомитися з ситуаціями (додаток 2) та підготувати відповіді-
поради для кожної з них. 

4. Наступний крок – доповідачі озвучують результати роботи кожної групи. У гурті 
відбувається обговорення практичної користі для учнів від  виконання цієї вправи. 

 
Крок 3. Вправа «Я і мій час»  
Мета: формування навичок проведення самоаналізу щодо управління часом та 

ефективності його використання 
Час: до 10 хвилин 
Інструкція 

1. Учні працюють самостійно.  
Завдання – подумати та заповнити анкету щодо управління часом та його 
використання (додаток 3).  
2. Занотувати результати та висновок – побажання собі, над чим ще треба 
працювати, щоб ефективніше використовувати час. 

 
Крок 4  
Вступне слово вчителя: 
Мабуть, вам доводилося помічати, пакуючи валізу, наскільки більше всього в 

неї вміщається, якщо акуратно складати й упорядковувати речі, а не просто пхати їх 
жужмом. Справжнє диво, еге ж? Те саме й з вашим життям. Що краще його 
впорядкуєш, то більше всього вміститься: більше часу для родини та друзів, більше 
часу для себе – більше часу для першочергових речей. Шон Кові, відомий ірландський 
письменник, оратор, бізнесмен, автор книг з підвищення ефективності, у своїй книзі «7 
звичок високоефективних підлітків» дає такі поради щодо формування необхідних 
звичок. 

   
Звичка 1: «Ти – водій, а не пасажир».  

Ця звичка про те, що важливо усвідомити, що саме ти відповідальний(-а) за свій 
час та його використання й саме ти ним маєш керувати та управляти. 

 
Звичка 2: «Вирішуй, куди їхати, і накресли собі маршрут, як туди добратися».  
 Ця звичка про те, що чим краще ти будеш розуміти, куди ти хочеш рухатися, яких 
цілей і завдань досягти, тим швидшим і якіснішим буде рух у цьому напрямку і тим 
швидше ти досягнеш поставленої мети. 
 



Звичка 3: «Добирайся! І не давай перепонам збити себе зі шляху». 
Ця звичка про те, що планувати недостатньо. Треба обов’язково робити конкретні 
кроки у визначеному напрямку, втілювати складений план, постійно його 
удосконалювати та покращувати результати. 

 
Також дуже важливою буде звичка «У першу чергу – першочергове». Ця звичка 
полягає в умінні розставляти пріоритети й так розпоряджатися своїм часом, щоб 
першочергове йшло першим, а не останнім за чергою. Але ця звичка стосується не 
лише поводження з часом. Ставити першочергове першим – це також спосіб 
навчитися долати свій страх і бути сильним у тяжкі хвилини. 

 
Варіант 1. Вправа «Як “врятувати” свій план / як бути ефективним» 
Мета: закріпити навички ефективного планування та використання особистого 

часу 
Час: до 20 хвилин 
Інструкція 

1. Попередньо учитель/учителька готує стільки наборів роздаткового матеріалу 
(додаток 4), скільки планує утворити груп під час роботи над цим завданням. 
Рекомендуємо роздруковувати кожен аркуш набору на папері різного кольору. 

2. Учитель/учителька об’єднує учнів у 5 груп. Кожна група  знайомиться з одним із 
прийомів/способів ефективного використання часу.  

3. Після цього група має підготувати презентацію-пояснення цього методу із 
зазначенням, наскільки він, на думку учнів, є дієвим та ефективним у їхньому житті. На 
вибір вчителя/вчительки це може бути мінівистава/комікс/постер.  

4.  Далі групи по колу презентують результати своєї роботи. 
5.  Учитель/учителька пропонує підсумувати спільну діяльність складанням 

переліку правил для раціонального використання особистого часу. 
 

Варіант 2. Вправа: «Бій із хронофагами» 
1. Розкажіть учням притчу: 
   «Жив собі хлопчик.  Він бігав, стрибав та радів життю, і завжди поруч ходив 

його Час. Час був пухленьким, товстеньким, із червоними щічками, він був великий, 
його на все вистачало: і на футбол, і на друзів, і на телевізор… І не було у хлопчика 
ніяких проблем із Часом, а в Часу – з хлопчиком. Коли хлопчик виріс, у нього з’явились 
колеги і так звані справи. Кожна справа потребувала трохи Часу. Хлопчик відрізав Час 
потрошку: то в кіно сходити, то на побачення, то зі знайомим потеревенити, то в черзі 
постояти, то в клуб сходити… А Час був завжди поруч і всміхався… ще є Час. Друзі, 
колеги приходили до хлопчика зі своїми проблемами, турботами, і кожен потребував  
шматочок Часу. А ще: то сусід зайшов увечері просто так у гості побалакати, то друг 
попросив з ним у магазин сходити… А тут і улюблений ТЕТЕКО (телефон, телевізор, 
комп’ютер). Споглядав хлопчик на Час, який сам убивав поступово, який рвав на 
шматки і який допомагали вбивати люди, що оточували хлопчика: там незручно 
відмовити, там соромно, там страшно… Настав  день, коли Часу не стало… скінчився 
Час хлопчика, якого колись було достатньо». 



2. Поясніть, що фактори, які «вбивають» час, називаються «хронофаги». 
Хронофаги бувають зовнішні та внутрішні. Внутрішні – це погані звички, зовнішні – це 
гаджети, люди та непотрібні справи. 

3. Об’єднайте учасників у 3 групи. Кожна група готує колаж про свої 
«хронофаги», після завершення презентує. 

 
Крок 6. Домашнє завдання  
Мета: узагальнити набуті знання та навички про ефективне використання часу, 

розвинути відчуття відповідальності, формувати навички аналізу своїх потреб, 
ознайомити учнівство з цифровим застосунком-органайзером для планування «карти 
дня» 

Інструкція 
1. Учні отримують роздатковий матеріал для створення «карти дня» з 

раціональним використанням часу (додаток 5) та порадник (додаток 6). 
2. Учитель/учителька пояснює учням структуру «карти дня», демонструє за 

можливості цифрові застосунки-органайзери для планування дня. 
3. Учні отримують завдання додому – заповнити «карту дня», провести самооцінку  

раціонального планування та використання часу. 
Поясніть, що в колонці «Час» учням треба нотувати час із моменту, коли вони 

прокинулися вранці, та завершувати часом, коли лягли спати. Поруч із зазначеним 
часом записувати види діяльності, які в цей час відбувались (наприклад, ранкові 
гігієнічні процедури, заняття в школі, хобі, відпочинок, хатня робота, спілкування з 
друзями тощо). Потім наприкінці дня спробувати визначити, наскільки та чи інша 
діяльність та час, витрачений на неї, були ефективними. Подумати, що і як можна 
удосконалити на наступний день. 

Також можна запропонувати завдання з формування цілей, яке допоможе дитині 
навчитися ставити перед собою актуальні цілі, планувати їхнє досягнення, вчитися 
бачити необхідні для цього можливості й ресурси. У центрі малюнка дитині 
пропонується написати мету, якої вона хоче досягти, й подумати, що для цього 
потрібно зробити. У кожному колі можна написати свої міркування про те, що хоче 
дитина, що може для цього зробити, що їй для цього потрібно (додаток 7). Також 
дитина може поговорити про свою мету з рідними, запитати у членів своєї родини про 
їхню мету.  
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Додаток 1 
 

У деяких культурах велике значення надається часу, пунктуальності, розкладам. Такі 
культури називаються монохронними. У цих культурах люди дотримуються 
прийнятих раніше планів та рідко спізнюються, адже це засуджується. Вони неохоче 
переносять зустрічі та зазвичай живуть за принципом «час – це гроші». Ритм життя і 
постійний процес змін диктують необхідність своєрідної розмітки, урахування навіть 
невеликих часових інтервалів. Тут кажуть: «Хвилина рік береже», «Точність – 
ввічливість королів». Час у таких культурах точно вимірюють, планують та управляють 
ним. Представники монохронних культур очікують, що ви поважатимете їхній час: 
будете пунктуальними та раціонально його використовуватимете. Одночасне 
розв’язання кількох питань вважається невмінням організуватися. До країн з 
монохронною культурою можна віднести скандинавські країни, Великобританію, 
Німеччину, деякі країни Східної Європи, США, а також Японію та Південну Корею. 
  
 

У поліхронних культурах годинник, своєчасне виконання зобов’язань та розклад 
зустрічей мають менше значення. Передбачається, що люди відповідно до ситуації 
вирішують, коли почнеться або закінчиться та чи інша подія та як вона буде 
проходити. Допускається спонтанна зміна домовленостей і термінів, а також 
запізнення, яке не сприймається негативно. У таких культурах час для розмови є тоді, 
коли обидві сторони зустрічаються в одному місці (не обов’язково в заздалегідь 
визначений час). У поліхронних культурах час більш плавний, його не вимірюють так 
точно та не управляють ним. Плани можна змінювати спонтанно, тому що в цих 
культурах пріоритет віддається міжособистісним відносинам, а не завданням, що 
виконуються. Тому вважається неввічливим починати зустріч з обговорення справи. 
Багато культур Латинської Америки, Африки, Азії та Аравії належать до поліхронних 
культур, особливо південні країни: Мексика, Пакистан, Індія, Філіппіни, Єгипет та 
Саудівська Аравія, південь Європи, а також Іспанія і Португалія. 

 

Додаток 2 
Ситуації для обговорення 

Ситуація 1 

Ваша подруга дістала можливість навчатися 3 місяці за міжнародною програмою у 
США. Відомо, що за цією програмою вона буде проживати в американській родині. 
Підготуйте для неї 3 поради стосовно часу, які стануть для неї в пригоді під час 
навчання за кордоном. 

Ситуація 2 

Ваш батько – відомий бізнесмен. Для розширення бізнесу він домовився про зустріч із 
представниками компанії з Єгипту, яка може стати партнером. Підготуйте для нього 
три поради стосовно часу, які стануть для нього в пригоді під час ведення переговорів. 

 
 



Додаток 3 

Анкета «Моє ставлення до часу» 

(оцініть за шкалою від 1 до 10, де 1 – найнижча оцінка, 10 – найвища) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Я маю чітку мету, на яку 
орієнтуюсь, і я знаю, чого 
хочу досягти в житті  

          

2. Я знаю, як досягти своїх 
цілей, розумію кроки, які 
потрібно зробити, щоб їх 
досягти 

          

3. Я завжди почуваю себе 
спокійним, бо все встигаю 

          

4. Я складаю собі плани на 
день та на тиждень, 
користуюся ними й 
водночас постійно їх 
удосконалюю 

          

5. Я використовую 
конкретну систему 
планування й застосовую її 
при складанні своїх планів 

          

6. Відхилення від планів я 
тримаю під контролем і 
вмію реагувати на 
порушення планів 

          

7. Я знаю свої сильні та 
слабкі сторони, розумію, у 
чому я найбільш 
ефективний(-а) 

          

8. Міи   девіз: «У мене все 
вийде!» У мене є чіткий 
план дій, за допомогою 
якого я можу ефективно 
управляти своїм часом 

          

 
 
 
 
 



Додаток 4 
1. Метод  «З’їж жабу».   Проста звичка  стає потужною, якщо виконується 
щоденно. Основна ідея методу полягає  в тому, щоб спочатку «з’їсти жабу». Твоя 
«жаба» – це найголовніше завдання на сьогодні. Як тільки ти прибрав її з дороги, 
останні справи буде легше завершити. Окрім того, задаєш тон на весь день, якщо ти 
зробиш в першу чергу справу, яку хотілося відкласти. Це один з методів боротьби з 
прокрастинацією (відкладання справ). Треба діяти рішуче, без роздумів та 
уповільнення. 

2. Метод «Розріжте слона на біфштекси». Величезна справа, до якої не 
завжди хочеться братися, має бути розділена на маленькі кроки, «біфштекси» мають 
бути такого розміру, щоб було їх легко з’їсти. Як у відомій рекламі: одна сторінка на 
день – і ти прочитаєш книжку, одна вправа на день – і ти станаєш сильнішим… 
3. Метод Парето. Процентне співвідношення 80/20 було відкрито наприкінці 
ХІХ століття економістом Вільфредо Парето. За різними джерелами його називають: 
закон Парето, принцип Парето, правило Парето – один з найбільш поширених 
способів оцінки ефективності будь-якої діяльності. Його суть полягає в тому, що 20 % 
зусиль дають 80 % результату, а 80 % зусиль реалізують лише 20 %. Отже, можна 
зрозуміти, що, вибравши оптимальні ресурси (до якого належить і ваш час), які дають 
найбільший ефект, можна досягти високих результатів малими витратами. Водночас 
усі подальші дії будуть неефективними. Принцип Парето в управлінні часом досить 
простий. Ви аналізуєте всі справи за день і вибираєте з них ті, які привели до 
кінцевого результату. Марну активність просто викреслюєте зі списку справ. Перший 
робочий день, запланований відповідно до цього методу, здивує вас своєю легкістю і 
продуктивністю. 
4.  «Помідорний» метод – один з найоригінальніших у тайм-менеджменті. 
Придумав його італійський студент Франческо Чирилло. Він, як і всі студенти, перед 
сесією намагався осягнути неосяжне. І йому це вдалося. За допомогою... помідора. 
Точніше – кухонного таймера у вигляді помідора. Юнак заводив таймер на 25 
хвилин, протягом яких інтенсивно зубрив лекції. Потім влаштовував 5-хвилинну 
перерву. Далі йшов другий «помідор» тривалістю 25 хвилин. І знову невелика 
перерва. Після запуску чотирьох «помідорів» студент дозволяв собі розслабитися 
протягом 15–20 хвилин. 
5. Швейцарський сир, як відомо, дірчастий. Якщо ви боїтеся приступати до 
якоїсь справи, зробіть у ній «дірку», виконавши частину робіт. Причому, на відміну від 
послідовного «поїдання слона», робити «дірки» можна в довільному порядку. Можна 
почати з тих пунктів, до яких сьогодні більше лежить душа. Сувора послідовність не 
обов’язкова: головне – щодня робити «дірки». 

 

 
 
 
 
 



Додаток 5 
Зразок «карти дня» (кількість рядків можна додавати за бажанням) 

 

Час Діяльність Ефективність  
витрати часу 

   

   

 

Додаток 6  

Порадник «Що робити, щоб стати володарем власного часу?» 

 - Знайди собі додаток-органайзер для смартфону чи планшета і впорядковуй за його 
допомогою свої справи. Покористуйся ним з місяць, а тоді вже суди, чи воно того 
варте. Визнач своїх найбільших «пожирачів часу». Невже аж так конче годинами 
просиджувати в соцмережах чи грати в комп’ютерні ігри? 
- Чи догоджаєш ти всім підряд, чи кажеш «так» будь-кому на будь-що? Якщо це про 
тебе, знайди сміливість уже сьогодні сказати «ні», коли побачиш, що так буде 
правильно. Якщо в тебе цього тижня важлива контрольна, готуйся до неї, не 
відкладаючи на останній день. Зціпи зуби і готуйся потроху щодня. Подумай, чи є в 
тебе якась дуже важлива справа, яку ти вже давно відкладаєш. Виділи час цього 
тижня, щоб її зробити. 
- Визнач сім найважливіших «великих каменів» (завдань) на наступний тиждень. 
Виділи в календарі час, щоб дати раду кожному з них. З’ясуй, які страхи не дають тобі 
досягти поставлених цілей: страх перед якоюсь людиною, страх перед якимись 
емоціями, страх перед болем? Просто зараз постанови собі зробити ривок за межі 
зони комфорту і більше не давати страху брати гору.  
- Наскільки сильно впливає на тебе тиск оточення? З’ясуй, хто має на тебе 
найбільший вплив. Спитай себе: «Я роблю те, що хочу я, чи те, чого від мене хочуть 
вони?» 

Додаток 7 

Карта цілей 

 

Я хочу 

Мені 
треба 

Я 
можу 

Моя ціль 


