
TEENSWINS
Школа підприємництва, лідерства та успіху 

для дітей та підлітків



Управління часом
або як подружитися з часом 

Урок №1



План нашої зустрічі:

➔ Знайомство
➔ Формат роботи
➔ Час і його значення
➔ Прості правила та 

корисні звички
➔ Дієві інструменти та 

техніки
➔ 3 уроки + завдання



Cолодяк Олег

32 роки, Львів

10 років працюю як тренер 5 років як 

консультант (40+компаній) та керівник

8000+ годин навчальних

Освіта: менеджмент, психологія

Географія досвіду (Україна, Казахстан, 

Європа)



Як наставник 
Teenswins :

➔ 3 роки
➔ 700 годин + 

навчань
➔ співавтор 2 програм

Працюю в онлайні

Oleg 
Solodyak



Світ змінився:

➔ Смартфон та інтернет –
це можливості

➔ Все має бути вміру
➔ Контролюйте свій 

екранний час та 
вимикайте лишні 
сповіщення

Втрачається увага та
фокус*
*spoiler



3 простих речі:

➔ Рахуйте свій час
➔ Плануйте свої справи
➔ Менше відволікайтесь



Правила роботи з інформацією

- При потребі використовуйте 
паузу – записуйте

- Організуйте безпечний 
простір для себе

- Аналізуйте інформацію
- Ми ділимось досвідом 
- Перевіряйте на практиці
- Виконуйте завдання



Ребус - 1



У всіх нас 
24 
години



Що об’єднує
найвпливовіших
людей світу?



Пріоритет. Це першість, те що є 
основним.

Наприклад
Подумайте що є важливішим
- Зробити уроки чи зіграти у 
гру?



Концентрація або фокус у справах є 
важливими. Пригадуєте наш початок?



Що буде якщо ми не 
ефективно розподіляємо 
свій час?

➔ Справи будуть накопичуватися
➔ Ми будемо без сил
➔ Не вистачатиме часу ні на що



Стоп! Давайте аналізувати. 
Куди дівається на час?

- Відсутність планування
- Неправильне визначення 

пріоритету
- Марне використання часу
- Відсутність концетрації



Хронофаги
один з термінів управління 

часом, що позначає будь-
які відволікаючі об'єкти, 

що заважають і 
відволікають від основної 
діяльності (роботи і інших 

запланованих справ).





Три основних моменти
1. Витримуй фокус і зберігай 

концентрацію, не займайся
всім підряд за раз

2. Час – це найцініший ресурс. 
Визначай правильно 
пріоритети

3. Визнач свої хронофаги та 
попрацюй з ними



Підсумки
- У всіх нас 24 години на добу. Ми 
відповідальні за свій час
- Використовуй час з користю
Правильно обери пріоритет
- Практикуй – порахуй свій час і 

дізнайся куди він дівається

На наступному уроці ми
- Складемо пазли і дізнаємось 

як впорядкувати свій день
- Дізнаємось про техніку 

«Справ» або «To do list»



Управління часом
або як подружитися з часом 

Урок №2



План нашої зустрічі:

➔ Хронофаги (нагадування)
➔ Планування дня
➔ Техніка «Список справ» або 

to do list 
➔ Завдання



Єдиний шанс 
подружитися з часом 
і стати з ним другом -
коли ви будете 
займатися собою та 
інвестувати в себе, 
рахувати свій час і 
поважати час



Загадка
Яке парковочне місце 
приховане за машиною?

87





Як працювати з 
хронофагами
- Визначити 2-3
- Прийняти те що хронофаги є 
у всіх
- Почати їх виправляти 
поступово

Наприклад не 1 година 
youtube кожен день, а 30 хв





To Do list або список справ
Допоможе вам
- Розставити пріорітети
- Вибрати основне
- Організувати послідовність







Корисна звичка. Робити
підсумки дня кожен день
- Аналіз дня
- Успіхи або досягнення (3-5 

речей)
- План дій на наступний день



Підсумки
- Записуйте свої справи
- Відмічайте прогрес та хваліть себе
- Всього не зробити. Слід зробити 

основне і те що важливе

На наступному уроці ми
- Дізнаємось про техніку «Жаба» 

та «Шоколадний торт»
- Програми на телефон які 

допомагають нам зі справами
- Баланс справ 



Управління часом
або як подружитися з часом 

Урок №3



План нашої зустрічі:

➔ Техніки роботи зі справами
➔ Програми для телефону
➔ Те що впливає на нашу 

ефективність
➔ Що робити якщо хочеться 

відкласти справи



Завдання

➔ У 16 клітинках таблиці записані числа 
від 1 до 20. 4 числа з цього числового 
ряду є пропущеними. Без допомогти 
ручки та олівця, а лиш очима відстежте 
ці числа. 

3, 5, 17, 11





Як бути з великими і
складними справами?

1. Розбивайте їх на менші
частини
2. Ці частинки повинні бути 
чіткими і
конкретними
3. Робимо ці справи
помаленьку і
«з’їдаємо» ці частинки

Техніка «Шоколадний торт»



Як бути зі справами, які для
вас складні або неприємні

1. Спершу cлід зробити саме
їх
2. Потім зробити справу яка 
приємна
3. Так ви отримаєте
винагороду

Техніка «Жаба»



Google Keep



Google Calendar



Notes or Reminder



Якщо ви відкладаєте справи?
1. Правило «Навіщо?»
«Для чого це мені взагалі потрібно?»
2. Почніть з малих справ («розігрійте
шини»)
3. Розбийте справи на менші кроки
4. Правило «золотої години» + тиша
5. Похваліть себе+ зробіть щось приємне



На управління нашими справами 
також впливають:

➔ Стан здоров'я 
➔ Сон
➔ Харчування
➔ Емоції і налаштування
➔ Спорт
➔ Наша самооцінка
➔ Наше оточення



Що ми вивчили?
➔ Техніка знайти Хронофаг
➔ Важливість пріоритету та 

концентрації
➔ Техніки «Жаба», «Шокоданий торт»
➔ To do list або «Список справ»
➔ Корисні програми
➔ Важливість ефективного 

використовувати час та поважати 
його

➔ Слід практикуватися і подружитися з 
часом



В мене для вас дві 
новини: Одна не дуже. 
Інша краще.

До зустрічі на 
наступних уроках

Час летить.

Але ми пілоти свого часу.


