
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ.6.1 

2. Назва: Тайм-менеджмент на базі хмарних технологій 

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Костюкевич Р.М., к.е.н, 

доцент 

9. Результати навчання:  
• розуміння потреби запровадження принципів, методів та інструментів управління проектами 

в освітньому процесі; 

• структурування роботи команди у форматі проектів; 

• компетентності організації ефективних комунікацій в освітніх, наукових та громадських 

проектах,  застосовуючи сучасні інформаційні системи; 

• базові знання та уміння синхронізації системи комунікацій в проекті зі своїми справами за 

допомогою хмарних сервісів; 

• набути навичок управління спільними календарями з метою організації зустрічей, нарад, 

зборів та інших колективних заходів; 

• базові навички управління справами без перевантажень і стресів, застосовуючи сучасні 

практики тайм-менеджменту. 

Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вихідна. 

12. Зміст курсу: Поняття тайм-менеджменту та його значення у системі компетенцій керівника. 

Концепції тайм-менеджменту та їх розвиток. Хмарні технології при формуванні персональної 

методології тайм-менеджменту. Методичні підходи до встановлення пріоритетності завдань і подій. 

Персональний і корпоративний тайм-менеджмент. Методи спільної роботи над завданнями і 

проектами за допомогою хмарних технологій. Методи організації заходів за допомогою хмарних 

технологій. Стратегічне і оперативне планування за допомогою MS Outlook 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент: Навч. Посібник для студ. економ. вузів. — К.: Кондор, 

2009. — 528 с. 

2. Лукашевич Н.П. Теорія й практика самоменеджменту: навчальний посібник / Н.П. 

Лукашевич. - 2-е вид., випр. - Киев : МАУП, 2002. - 360 с 

3. Аллен Дэвид. Как привести дела в порядок: Искусство продуктивности без стресса / Издание 

на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016 – 339 с. 

4. Трейси Б. Управляй своим временем и удвой результаты: пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006. – 64 с. 

5. Самсон А. Лошадь сдохла — слезь, или Как экономить время / Ален Самсон; пер. с фр. Н. 

Баулиной. — М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 140. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних завдань, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік  в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): виконання практичних завдань, самостійної роботи, 

тестування 

  16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Л.Ф.Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VV.1 

2. Title: Time -management based on cloud technologies 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ruslan Kostiukevych, 

PhD in Economics, associate professor 

9. Results of studies::  
• understand the differences of project management methodologies; 

• understand the conditions of application of project management standards; 

• know the certification conditions for different project management standards; 

• understand the features of structuring projects according to different methodologies and practices; 

• conduct a selection of methodologies for building a corporate project management system. 

• make the best choice of methodology for a particular project 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Primery 

 12. Course contents: 
1. The concept of time- management and its importance in the system of competencies of the head. 

2. Concepts of time- management and their development. 

3. Cloud technologies in the formation of personal methodology of time -management. 

4. Methodological approaches to prioritizing tasks and events. 

5. Personal and corporate time- management. 

6. Methods of collaborative work on tasks and projects using cloud technologies. 

7. Methods of organization of events using cloud technologies. 

8. Strategic and operational planning with MS Outlook 

13. Recommended educational editions:  
1. A guide Project Management Body of Knowledge: Project Management Institute, 2013. 5-е изд., 

614 с. 

2. ICB - IPMA Competence Baseline Version 3.0 // Gilles Caupin, Hans Knoepfel, Gerrit Koch, Klaus 

Pannenbäcker, Francisco Pérez-Polo, Chris Seabury / IPMA, International Pro-ject Management 

Association, P.O. Box 1167, NL-3860 BD Nijkerk, The Netherlands. – 212 p. 

3. The Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation (P2M) // Project 

Management Association of Japan, 2001.- 93 p. 

4. ISO 21500:2012. Guidance on project management // Project Committee ISO/PC 236. 2012. – 36 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 

business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of 

scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, business cases, questioning 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

 

Head of management department                      L.Kozhushko, Doctor of Technical sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


