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Автором статті розглянуто теоретичні засади організації ефективного використання часу та їх практичну 
імплементацію на практичних заняттях з іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі, визначено задачі 
та проблематику, подано практичні рекомендації до планування та проведення практичних занять, запропоновано 
власну методику планування робочого процесу під час занять із застосуванням принципів тайм-менеджменту. В 
статті окреслено подальші перспективи застосування тайм-менеджменту у роботі з аудиторією. Автор доводить, 
що раціональне витрачання власного часу підвладно кожному. Методи та рекомендації, наведені в цьому 
дослідженні, будуть мати велике значення не тільки для поліпшення організації занять, але й для посилення 
концентрації уваги, покращення самоорганізації, самомотивації, підвищення дисципліни та самооцінки аудиторії.  
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Вступ та постановка проблеми 
Як відомо, часові ресурси є обмеженими, і 

наразі, за умов нестабільності та напруженості 
в соціально-економічній та військово-політич-
ній сферах, влада та суспільство вимагають від 
майбутніх військовослужбовців високих 
результатів у стислі строки, вміння швидко 
реагувати та пристосовуватись до нових умов 
та обставин, продуктивно організовуючи свою 
діяльність у чітко окреслений проміжок часу.  

Для того, аби примусити час працювати на 
себе, а не проти себе, кожен має вміти 
спланувати свій час. І, хоча планування часу 
може мати різні форми, однак усі вони 
спрямовані на подолання хаосу у справах.  

Вміння керувати часом допомагає уникнути 
його непродуктивного використання. Людина, 
яка практикує тайм-менеджмент, організовує 
свою діяльність, нічого не забуває, може займа-
тися самоконтролем та легко аналізувати резуль-
тати своєї діяльності наприкінці робочого дня. 

Відповідно до даних Інституту раціональ-
ного використання часу в м. Гейдельберзі, від-
соткове співвідношення запланованого часу до 
незапланованого становить 60% до 40%, де 60 
– це запланований час, а 40% рівномірно розпо-
діляється між непередбачуваними обставинами 
(20%) та спонтанним часом (20%) [2, 30–31]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Тайм-менеджмент виник наприкінці ХХ ст. як 

нова технологія само-менеджменту та новий 
засіб управління та керування часом – технологія 
організації часу та підвищення ефективності його 
використання. Він включає в себе планування, 
розподіл, постановку цілей, делегування, аналіз 

затрат часу, моніторинг, організацію, складання 
списків та розстановку пріоритетів.  

Час – найбільша цінність для сучасної люди-
ни, час на вирішення проблем, винахід, ство-
рення обмірковування, планування, збирання 
та оброблення інформації, налагодження 
зв’язків [2, 12]. 

Проблема організації робочого процесу на 
занятті з іноземної мови освітлюється в низці 
праць [4; 5; 6; 7; 9; 10]. Разом з цим, безпосеред-
ньо питання тайм-менеджменту набуває особ-
ливого значення та потребує подальших розві-
док, формуючи основні задачі даної роботи. 

Мета і задачі дослідження 
Метою статті є розгляд теоретичних засад 

планування й тайм-менеджменту та 
розроблення практичних рекомендацій щодо 
організації проведення занять з іноземної мови 
у військових навчальних закладах.  

Використання у професійній діяльності 
сучасних засобів ефективного планування 
робочого часу, зокрема, тайм-менеджменту, є 
одним із ключових завдань задля підвищення 
результативності праці в будь-якій сфері. 

Не є виключенням і організація професійної 
діяльності викладача іноземних мов. За 
допомогою тайм-менеджменту, тобто дії чи 
процесу керування часом, тренування 
свідомого контролю за часом, використаним на 
певні види діяльності, нам вдається збільшити 
продуктивність будь-якого робочого процесу, в 
тому числі і на занятті з англійської мови. 

Виклад основного матеріалу 
Ведучи мову про викладача, слід зазначити, 

що він має, по-перше, бути добре організованою 
особою сам, а по-друге, вміти організувати 
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роботу в колективі, навчивши кожного слухача 
принципам селф-менеджменту, який передба-
чає раціональну організацію власного робочого 
та позаробочого часу. 

В цьому випадку, тайм-менеджмент включає 
в себе не лише підготовчий етап – розробку 
плану заняття, створення навчально-методичної 
бази, підготовку дидактичного, роздаткового 
матеріалу, таблиць, слайдів, тощо.  

З необхідністю, до тайм-менеджменту нам 
також слід буде віднести й моніторинг та 
організацію використання робочого часу на 
занятті; розстановку пріоритетів при складанні 
списку поточних завдань; виходячи із поточної 
ситуації на занятті, за можливості, часткове 
делегування власних повноважень тим, хто 
успішно впорався із всіма завданнями і може 
здійснити певну контролюючу чи 
пояснювальну функцію стосовно окремого 
завдання чи вправи.  

При цьому, окрім пізнавальної функції, 
делегований контроль виробляє в членів 
колективу такі функції як увагу, усвідомлення 
відповідальності за власні вчинки та їх наслідки, 
вміння самовизначитися в колективі, здатність до 
втілення лідерських якостей. Як свідчить 
практика, делегований контроль має великий 
успіх під час занять. Окрім того, делеговані 
повноваження викладача, (за умови вибору 
дійсного лідера) дуже гарно спрацьовують і 
стосовно сприйняття інформації з боку аудиторії 
[3, 295-297]. Подеколи, пояснення «на пальцях» 
надане однолітком, тобто мовою аудиторії, легше 
сприймається свідомістю слухачів, і, з рештою, 
легше запам’ятовується і засвоюється слухачами.  

В будь-якому випадку, першочерговою є 
передача матеріалу слухацькій аудиторії, а в який 
спосіб вона буде відбуватися буде залежати від 
поточної ситуації на занятті. Головне, що під 
постійним керівництвом викладача досягається 
головна мета роботи з аудиторією – вона успішно 
засвоює матеріал заняття у запланований для 
цього часовий проміжок. 

Практика свідчить, що можливості 
групового заняття виявляються більшими, ніж 
сума можливостей індивідуальних занять з 
учасниками групи з наступних причин: 

1) взаємодія дозволяє подолати обмеженість 
фізичних та інтелектуальних можливостей 
кожного окремого індивідуума; 

2) у процесі спільної діяльності учасників, 
крім їх волі, виникає дух змагань, мобілізуючи 
приховані резерви та істотно підвищуючи 
інтенсивність праці; 

3) у процесі спільної праці краще 
передаються знання, навички, передові методи 
роботи, тож відбувається швидке професійне 
зростання членів групи. 

Не менш важливою, а іноді й найважливі-
шою є здатність викладача – керівника робочо-
го процесу на занятті – організувати колектив 
для ефективного та вчасного виконання того чи 
іншого завдання. Трапляється, що обставини 
складаються таким чином, що не все із 
запланованого може мати місце на практиці: 

1) відсутній електрострум – не має можли-
вості відтворення матеріалів за допомогою 
проектора, відеомагнітофона, аудіо магнітофо-
на (за умови, що для цього потрібні електро-
прилади, що працюють від електроживлення); 

2) відсутня необхідна кількість слухачів на 
занятті – для проведення вправ в ігровій формі, 
виконання гуртових ролевих вправ на 
розвинення невимушеного непідготовленого 
розмовного мовлення; 

3) трапилась будь-яка інша форс-мажорна 
обставина, яка спричинила термінову необхід-
ність у зміні плану та порядку проведення 
заняття, коригуванні видів діяльності тощо. 

Для досвідченого викладача така ситуація не 
є катастрофічною, адже у нагоді завжди 
можуть стати інші види діяльності, чи 
застосування інших технік / засобів під час 
виконання запланованих завдань.  

Розглянемо на прикладах. 
Відсутність можливості відтворення аудіо 

запису можна замінити відтворенням тексту за 
скриптом безпосередньо викладачем. Відсут-
ність необхідного кворуму для проведення ро-
левих мовних заходів з великою кількістю 
учасників можна замінити виконанням більшої 
кількості різновидів / варіантів запланованого 
заходу задля того, щоб відсутність дієвих осіб 
була компенсована декількома сценаріями 
замість одного і це, з необхідністю, викликало 
зацікавлення і захоплення в аудиторії. 

Головне для викладача, організатора 
робочого процесу, – не розгубитися і не впасти 
у відчай. Невпевненість та занепокоєння 
викладача – гарний привід для зриву заняття, і 
навпаки – опанування ситуації, що склалася і 
позитивний настрій – передумови для 
ефективного його проведення [9;10]. 

Спокій та врівноваженість, разом із вмінням 
опановувати будь-який часовий континуум, 
заповнюючи кожну його хвилину плідною 
працею – ось те, що буде в пригоді будь-якому 
керівнику, незважаючи на характер, статус, вік 
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його слухачів: будь-то діти чи дорослі, учні / 
курсанти / студенти чи працівники / підлеглі. 

Організація робочого процесу – це 
організація колективної праці, а не проведення 
дозвілля. Дуже прикро, коли, навіть за умов 
всебічного забезпечення навчального процесу 
найсучаснішими приладами та пристроями, 
заняття перетворюється на кіносеанс – 
відпочинок, час для виконання інших завдань, 
час для спілкування із сусідом, тощо.  

Через що, заздалегідь запланована праця 
може перетворитися на безглуздий 
відпочинок? Завдяки чому, навіть спонтанно, 
але ефективно організований робочий процес, 
стає джерелом відпочинку та задоволення? 

З одного боку, робота має приносити 
задоволення. З огляду на це, місія викладача – 
перетворити навчання на приємний та радісний 
процес засвоєння нового матеріалу та його 
апробації на практиці. 

З іншого ж боку, скориставшись всіма 
можливими «дарами цивілізації та науково-
технічного прогресу» викладач відходить на 
задній план і, таким чином, вже не є керівни-
ком, розпорядником, а стає пасивним спожива-
чем інформації на рівні із слухачами/гляда-
чами, і це є пекельною помилкою. Адже, 
координувати рух транспортного засобу на 
автопілоті – це лише крайня міра, але не засіб 
приведення транспортного засобу до руху.  

Все, що виконується на занятті, має бути 
скерованим – тільки тоді заняття має характер 
процесу, в якому все має свій час і своє місце. 

Вміння керувати часом – як власним, так і 
часом на виконання завдань іншими – одна із 
дуже важливих рис сучасного викладача в ході 
проведення заняття, під час виконання будь-
якого завдання (як заздалегідь запланованого, 
так і спонтанно організованого), зважаючи на 
поточні умови та обставини.  

Для того, щоб зрозуміти, скільки саме часу 
вимагатиме виконання того, чи іншого завдан-
ня, викладачеві можна порадити дійти до цього 
емпіричним шляхом – самостійно виконати 
завдання заздалегідь, прорахувавши фактичні 
витрати часу. Але найбільш ефективним є 
показове виконання завдання безпосередньо 
разом із колективом слухачів. Таким чином, 
буде досягнуто одразу декілька цілей. По-
перше, Ви наочно пересвідчитесь, скільки на це 
вимагається часу за даних умов та обставин. 
По-друге, ніхто вже не зможе Вас звинуватити 
у фізичній неможливості зробити це зав-
дання/вправу за даний проміжок часу, оскільки 
«диво» виконання завдання відбувалось у 

аудиторії «на очах». По-третє, Ваш приклад бу-
де «заразним» для інших – вони будуть намага-
тися виконати все разом із Вами, наздогнавши 
Вас (а, згодом, може й випередивши Вас), із 
захопленням змагаючись разом із Вами за до-
сягнення найшвидшого темпу, якості, концент-
рації на робочому процесі для досягнення заз-
наченого результату у заплановані часові межі.  

Звісно, викладач не може наперед знати 
напевно, скільки саме часу йому особисто 
вистачить, але краще, як для інших, так і для 
себе, ставити більш суворі межі, підігріваючи 
інтерес – як в себе, так і в інших: «А чи здатен 
я це зробити швидко? А чи я здатен на кращий 
результат?!» Додаткові хвилини, навіть якщо 
вони Вам знадобляться, не будуть настільки 
критичними за умов, що група і так все виконує 
в пришвидшеному темпі. 

Дуже важливо, аби таке показове виконання 
відбувалось за наявності на усесторонньому 
огляді прибору зворотного відліку часу із 
звуковим сигналом – секундоміру або таймеру, 
якій наразі є в кожному мобільному телефоні. 
Перед початком виконання завдання, після 
оголошення умов, пояснення ходу виконання 
завдання, його треба буде увімкнути та 
поставити, наприклад, біля дошки – аби кожен 
слухач мав змогу його бачити. Таким чином, ми 
позбавляємось проблеми відволікання уваги на 
будь-які інші процеси, адже неспинний рух 
часу (за яким можна на власні очі слідкувати і 
безпосередньо бачити як він спливає, секунда 
за секундою, тане і вже більше не повернеться) 
справляє ефект магічного маятника. Спочатку 
на нього дивляться із недовірою, потім до нього 
звикають, потім дивуються, куди  ж цей час так 
швидко подівся: чому інші ним встигли 
скористатися, а я не встиг…  

З рештою, за допомогою приладу відліку 
часу та оголошення кількості хвилин, 
відведених на виконання завдання, група сама 
собою буде приводиться у стан «бойової 
готовності» і, з першою секундою відліку часу, 
вийде на дистанцію цілеспрямовано, 
зосереджено та вмотивовано, подібно до 
спортсменів, які на низькому старті чекають на 
проголошення вирішальних слів: «На старт! 
Увага! Руш!». Спортивний інтерес, біг 
навипередки, спроба зробити щось нове, 
випробувавши власні сили та витривалість – ось, 
що буде спонукати слухачів до плідної праці. 

Упродовж цих спливаючих хвилин все буде 
відбуватися так само, як і на полі стадіону під 
час проведення змагань – кожен буде 
наполегливо працювати, аби не зійти з 
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дистанції. При цьому, за умов, коли кожен має 
йти до свого фінішу, часу на звертання уваги на 
інші речі просто не залишається – проблеми із 
дисципліною та поганою концентрацією уваги 
вирішуються самі собою. 

Крім того, під час такого гуртового виконан-
ня письмових завдань на швидкість будуть 
тренуватися м’язи рук, буде розвиватися дрібна 
моторика кистей, яка сприяє розвитку півкуль 
мозку, покращує пам'ять. Користь від 
письмових вправ буде полягати ще й у набутті 
навичок швидкого та грамотного письма.  

Практика переконує, що навіть дорослу 
людину, із повністю сформованими навичками 
повільного письма, можна навчити швидко 
писати: Це можливо, якщо зацікавити особу до 
виконання письмових вправ, із можливістю 
досягти успіху завдяки власним зусиллям – 
набираючи максимальну швидкість за певний 
проміжок часу в атмосфері змагальності. 

Дуже виразні результати також спостерігаю-
ться, якщо із застосуванням унаочненого тай-
меру зворотного відліку часу проводити бліц-
опитування, переходячи до наступного слухача 
та перезапускаючи прилад, одразу ж після того, 
як спливе обраний проміжок часу (наприклад, 
одна хвилина). В такому випадку, група з деся-
ти осіб може за десять хвилин в повній мірі взя-
ти участь у виконанні завдання і на швидкість 
продемонструвати свої знання та моторність у 
їх відтворенні на практиці – вголос чи письмово 
надаючи відповіді на певну кількість запитань. 
Цікаво, що запланований обсяг завдання може 
здивувати своєю мізерністю тих, хто дійсно 
підготувався до його виконання, і максимально 
сконцентрував зусилля на його виконанні. Зав-
дяки цьому посилюється інтерес до виконання 
вправи, опитування перетворюється на конкур-
сний виступ, в якому кожен хоче проявити 
себе, прагне до перевершення раніше здобутих 
результатів. 

Цікаво, що таким чином організований про-
цес опитування не залишає байдужих чи зовсім 
не здатних до виконання завдання. Навіть ті, 
хто вважали себе повністю непідготовленими, 
з подивом для себе, згуртувавши всі свої 
зусилля, адже не мають права згаяти 
відведеного для цього часу, надають відповіді 
які перевершують їх потенціал на 25-30%. 

Слід зазначити, що коли, заради експери-
менту, подібне бліц-опитування проводилось без 
унаочненого таймеру, час, використаний на 
виконання цього ж самого за обсягом завдання 
збільшувався щонайменше на 35-40%, адже 
зникав стимул до самодисципліни. 

Унаочнений відлік часу – це, насправді, 
настільки ефективний засіб для організації 
будь-якої аудиторії, що його переваги важко 
переоцінити.  

По-перше, все виконується швидко: нема 
часу розтягувати виконання на 10-15 хвилин, 
чекаючи, поки всі зі всім впораються, бо цих 
10-15 хвилин ніхто не передбачив, вони не були 
заплановані умовами «змагання».  

По-друге, колектив починає працювати не 
розрізнено, а згуртовано, адже всі перебувають 
у рівних умовах, мають спільний інтерес.  

По-третє, дух змагальності перетворює працю 
під керівництвом викладача на цікаву «гру-
розвагу», під час якої, оперативно, ефективно та 
вмотивовано, кожен йде до своєї мети. 

В опонентів не може не постати запитання: а 
чи буде користь від того, що буде виконано 
похапцем, без надання «необхідного» часу для 
виконання. Відповідь закладена у самому запи-
танні, адже, коли ми кажемо про вправу, яку 
виконано – то вона є виконаною, тобто кінце-
вий результат досягнутий, навіть, якщо не у 
всіх слухачів із 100% коефіцієнтом корисної дії. 
Всі не можуть мати однакові результати – про 
це свідчать результати поточного, підсумково-
го та інших видів контролю [4, 15]. Головне аби 
всі без виключення були однаковою мірою за-
лучені до робочого процесу під час виконання 
роботи, аби кожен досяг певних, тих чи інших, 
результатів і не було таких, хто відмовився, чи 
тих, кого не спитали, тих, хто пропустив свою 
чергу – а це вже прогрес. 

Крім того, навіть якщо спершу загальна кар-
тина результативності буде не дуже втішною, 
за умов постійного застосування методики 
тайм-менеджменту із відліком часу при вико-
нанні будь-яких завдань – зрештою, аудиторія 
звикне до організованої плідної праці упро-
довж заняття, виконуючи все організовано, 
цілеспрямовано, охоче. При цьому, фактором 
прагнення до покращення особистих результа-
тів буде виступати не лише загальний показник 
успішності в групі, а й власні досягнення 
слухача, які будуть із кожним разом зростати, 
надаючи йому впевненості, віри у свої сили, 
бажання до самовдосконалення. 

Приблизно після третього-четвертого 
заняття застосування тайм-менеджменту із 
відліком часу, коли такі критерії оцінювання як 
вчасність та коректність виконання завдань 
виходять на показник 75%, можна додатково 
під час оцінювання починати звертати більш 
ретельну увагу на охайність ведення записів на 
письмі, особливості інтонації в мовленні, тощо. 
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Не менш вагомі результати, організація 
часового континууму має і без участі викладача. 
Звикнувши робити все «із відліком часу», слухач 
вже не потребує стороннього наглядача – із 
задоволенням керує своїм часом під час 
виконання самостійної роботи, домашніх 
завдань, тощо. Започаткована на занятті звичка 
до тайм-менеджменту переростає в пристрасть 
до володіння власним часом, до самоорганізації 
та дисциплінованості, до того, щоб бути 
господарем та розпорядником власного часу 
будь-де и будь-коли.  

Не менш важливим фактором в організації 
роботи в класі є запис на дошці всього переліку 
поточних завдань, запланованих «режисером» до 
виконання на занятті, так званий, «план на дошці».  

Цей запис, зроблений на початку 
заняття/перед його початком, надає змогу 
слухачам самостійно планувати свій час – 
переходячи, за умов передчасного виконання 
поточної вправи, до виконання наступної за 
переліком, не відволікаючи аудиторію зайвими 
запитаннями: «Що робити далі?». До того ж, 
такий запис організовує робочий процес, 
мотивує до постійної плідної праці, адже, на 
дошці вже є перспектива – до чого треба йти, 
прагнути, що має бути виконаним упродовж 
заняття, що буде виноситись на оцінювання 
наприкінці заняття. Отже, це – потужний 
організаційний та мотиваційний важіль і не 
лише для слухачів, але й для викладача, адже, 
поступово закреслюючи завдання, які вже було 
виконано (не стираючи, а саме закреслюючи!), 
він унаочнює поточну результативність роботи 
групи, мотивує до пришвидшення ефективнос-
ті робочого процесу і досягнення заявленої 
мети – виконання в повній мірі усього переліку 
завдань / вправ із наведених на дошці.  

Крім того, для більшої візуалізації критеріїв 
оцінювання, біля кожного завдання можна 
передбачити фіксацію певної кількості балів, 
які у сукупності будуть дорівнювати максима-
льно можливому балу (з огляду на систему 
оцінювання). У такий спосіб, наприкінці занят-
тя кожен слухач зможе з легкістю прорахувати 
власну результативність, за умови виконання 
певної кількості/всіх із заявлених завдань, а 
викладач, при підведенні підсумків заняття, 
зможе швидко та об’єктивно оцінити поточну 
успішність слухачів. 

Зазначимо також, що, окрім апробації на 
практиці, наш «план на дошці» має наукове 
обґрунтування, адже спирається на алгоритм 
використання матриці Ейзенхауера [7] та метод 
тайм-менеджменту “АБВГД”, запропонований 

Д. Кеннеді [2, 12], які передбачають 
осмислення, аналіз й розстановку завдань за 
пріоритетністю, за ступенем важливості й 
терміновості та їх візуалізацію. 

Слід відмітити, що описане програмування 
робочого процесу на занятті є ефективним не 
лише для тих слухачів, хто здатен до виконання / 
перевиконання плану, але й для тих, хто спочатку 
хоче напевно набрати необхідну мінімальну 
кількість балів на задовільну оцінку – зважаючи 
на власні сили, вміння та можливості. Такі 
слухачі спочатку виконують ті вправи, завдяки 
виконанню яких, вони зможуть одержати 
потрібну мінімальну кількість балів, а за умов, що 
впораються вчасно / передчасно – за час, що 
залишається до підсумкового контролю, 
добирають додаткові бали вправами, що 
залишились ще не виконаними.  

Слухачі на очах «дорослішають» – 
починають робити все задля використання часу 
якомога ефективніше, плідніше. Свідченням 
цього є прохання надавати ще з початку заняття 
завдання для самостійного опрацювання 
(домашнє завдання), аби, за умов вчасного / 
завчасного виконання вправ в класі, в них була 
змога, не гаючи часу, використати кожну 
вільну мить на його виконання. 

Висновки та пропозиції 
Як бачимо, належна організація робочого 

процесу із необхідністю призводить до 
організованості та самоорганізації колективу в 
цілому та всіх його учасників, а це, в свою 
чергу, позитивно впливає на повноцінне та 
своєчасне засвоєння матеріалу та успішне 
оволодіння належними навичками.  

Ясна річ, що хист талановитого викладача, 
як і талановитого лідера, – полягає у вмінні 
захопити увагу слухачів (усіх без винятку, не 
зважаючи на вік чи наявні здібності) і 
заохотити їх до нових звершень. 

Не останню мотивуючу та дисциплінуючу 
роль в цьому буде відігравати мінімізація часу 
та динамічність робочого процесу.  

Збільшити динамічність допомагає 
унаочнення приладу відліку часу і наявність 
прикладу для наслідування. Недарма, 
музиканти задля додержання вірного темпу при 
виконанні музичних творів використовують 
стук метроному, який задає той чи інший темп 
(швидкість), організовує музичне полотно, 
ритмічно дисциплінує і згуртовує учасників 
процесу виконання. 

Підсумовуючи вищесказане, хочеться наго-
лосити на тому, що, окрім позитивного впливу 
на результати праці і зменшення витрат часу, 
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атмосфера тайм менеджменту має позитивний 
вплив на психологічну атмосферу в колективі, 
допомагає позбавитися перенавантажень, зни-
жує ризики виникнення стресових ситуацій та 
міжособистісних конфліктів, сприяє отриман-
ню задоволення від гарно та вчасно виконаної 
роботи. При цьому у викладача / керівника 
групи підвищується професіональна впевне-
ність у собі, як в особи, яка продуктивно вико-
ристовує навчальний час, ефективно та резуль-
тативно проводить заняття. А у слухачів вироб-
ляються навички продуктивної організації часу 
за допомогою передових технологій менеджмен-
ту людських ресурсів, зокрема, тайм-менеджменту.  

Таким чином, залишаються у минулому не 
лише проблеми із увагою та дисципліною на 

занятті, вирішуються загальні проблеми в соціаль-
но-економічній та військово-політичній сферах.  

Курсант, привчений ефективно та динамічно 
працювати на занятті, набуває вміння в подаль-
шому житті продуктивно організовувати свою 
діяльність у окреслений часовий проміжок, 
показувати високі результати у стислі строки, 
за будь-яких умов оперативно виконувати по-
точні завдання. З таких слухачів виходять гарні 
дисципліновані працівники, із розвинутими 
лідерськими якостями і потенціалом командиру. 

Все це, з рештою, є запорукою високого 
освітнього рівня майбутніх захисників 
Вітчизни і розвитку української науки та армії.
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Автором статьи рассмотрены теоретические принципы организации эффективного использования времени и их практическая 
имплементация на практических занятиях по иностранному языку в высшем военном учебном заведении, определены задачи и 
проблематика, поданы практические рекомендации планирования и проведения практических занятий, предложена собственная 
методика планирования рабочего процесса во время занятий с применением принципов тайм-менеджмента. В статье очерчено 
последующие перспективы применения тайм-менеджмента в работе с аудиторией. Автор доказывает, что расходование 
собственного времени рационально подвластно каждому. Методы и рекомендации, приведенные в этом исследовании, будут 
иметь большое значение не только для улучшения организации занятий, но и для усиления концентрации внимания, улучшения 
самоорганизации и самомотивации, повышения дисциплины и самооценки аудитории. 
Ключевые слова: иностранный язык, тайм-менеджмент,  самоорганизация, организация и проведение занятий. 

 
Turmys O. 
TIME-MANAGEMENT ATMOSPHERE AND ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE PRACTICAL CLASSES AT 
MILITARY EDUCATION INSTITUTION 
The author of the article reviewed theoretical principles of organizing efficient spending of time and their applied implementation during 
foreign language classes at the military higher education institution, identified the tasks and problems, gave practical recommendations for 
planning and conducting of practical studies, proposed its own method of workflow studies planning with implementation of time management 
principles. The article outlines the subsequent prospects of time management application while working with the audience. The author proves 
that rationally spending of your time is beyond the capacity of any person. The methods and recommendations given in this article will be of 
great importance not only for improving of classes organization, but also for concentration of attention, increasing of self-organization and 
self-motivation, growing of self-assessment and discipline of the audience. 
Key words: foreign language, time management, self-organization, organization and conduct of classes. 
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