
Ефективне 

планування робочого дня

Технологія При-Цільного Тайм-Менеджменту



Компанія BogushTime

• Тренінгова компанія, що спеціалізується на 

навчанні технології управління часом

• Досвід роботи з 1999 року

• Власна технологія При-Цільного Тайм-

Менеджменту

• Авторські патенти на планувальник BogushBook 

та додаток TimeOptimizer для iPad та 

TimeCompanion для iPhone



Оксана Долгова

• Сертифікований бізнес-

тренер, інструктор та 

консультант компанії 

BogushTime

• Дві вищі освіти

• Практикуючий коуч

• Заміжня, є дочка



Завдання

• Візьміть аркуш паперу та ручку



Завдання

• Складіть папір навпіл

• З однієї сторони складіть список задач на сьогодні



Завдання

• Навпроти кожного завдання поставте час, який 

був витрачений/плануєте витратити на його 

вирішення



Завдання

• Підрахуйте загальну суму часу



Завдання

• Справа складіть список ваших цілей у 

різноманітних напрямках



Завдання

• Розгорніть аркуш та накресліть зв’язки між 

завданнями та цілями: для якої цілі необхідне 

кожне завдання?



Завдання

• Оцініть ефективність вашого дня – які висновки?

• Допишіть цілі під завдання.



Правило:

• Цілі – первинні, задачі – вторинні!



Технологія “BogushTime”



Для досягнення результату

1. Визначіть головні цілі



• Фізична

• Особистісна

• Сімейна

• Робоча

• Принципова (Духовна)

• Загальна (Групова)

Ключові області



• Сон

• Відпочинок 

• Здоров’я

• Спорт

• Одяг

• Житло...

Фізична



• Навчання

• Розвиток

• Інтереси

• Хоббі

• Реалізація

• Значущість...

Особистісна



• Потреби, пов’язані з нашими рідними та 

близькими

• Їх благополуччя, здоров’я та щастя

• ...

Сімейна



• Бізнес

• Робота

• Кар’єра

• Соціальний статус

• Суспільна діяльність...

Робоча



• Потреба відчувати себе духовною істотою

• Потреба реалізовувати свої життєві

принципи та цінності

• Пошук своєї життєвої місії та призначення

Принципова (Духовна)



• В нас є потреба бути частиною світу

• Бути включеним в життя всього Всесвіту...

Загальна (Групова)



Для досягнення результату

1. Визначити головні цілі

2. Визначити ступінь важливості



Для досягнення результату

1. Визначити головні цілі

2. Визначити ступінь важливості

3. Визначити проміжкові результати



Ефективне планування

Мрії, бажання, Бачення

Місія, принципи, цінності

Цілі на 2-10 роки

Цілі на 1 рік

Цілі на 1 місяць

Завдання дня

Тут і зараз



Для досягнення результату

1. Визначити головні цілі

2. Визначити ступінь важливості

3. Визначити проміжкові результати

4. Створити зв’язок між базою для прийняття 

рішень та щоденним планом



Щоденне планування

Ввечері Вранці



Ввечері

• Переглянути та перенести інформацію дня, що 

минув

• Провести аналіз та зробити роботу над 

помилками

• Переглянути список цілей

• Скласти список завдань на завтра



Вранці

• Скласти список завдань на сьогодні

• Переглянути список цілей

• Визначити час на виконання завдань

• Розставити пріоритети

• Скласти розклад



Увага! РЕКЛАМА!

• Відкритий тренінг “Управління часом та делегування”

- 15% знижка до 11.11.2015, включно

• O.dolgova@bogushtime.com

• www.bogushtime.com

mailto:O.dolgova@bogushtime.com
mailto:O.dolgova@bogushtime.com
http://www.bogushtime.com/

