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ТҰЛҒАНЫҢ УАҚЫТЫН ТИІМДІ БАСҚАРУДАҒЫ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ 

ӘДІСТЕРІНІҢ РӨЛІ 

 
Түйіндеме. Мақалада оқушылардың өз уақыттарын басқару дағдыларын анықтау үшін өткізілген 

зерттеу нәтижелері келтірілген. Студенттерді табысты оқу іс-әрекеті үшін уақытты басқарудың негізгі 

принциптерін игеру қажеттілігі көрсетілген. 
Кілт сөздер: уақытты басқару, өзін-өзі ұйымдастыру проблемалары, адамгершілік тәрбие мәселелері, 

жетістіктерге жету, коммуникативтік және ұйымдастырушылық дағдылар, бос уақыт. 

Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью определения умений 

школьников управлять своим временем. Выявлена необходимость овладения школьниками основных методиков 

тайм-менеджмента для успешной учебной деятельности. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, проблемы самоорганизации, проблемы нравственного воспитания, 

потребность в достижениях, коммуникативно-организационные способности, свободное время. 

Summary. The article presents the results of a study conducted to determine the skills of schoolchildren to 

manage their time. Identified the need for students to master the basic methods of time management for successful 

learning activities. 

Keywords:time management, problems of self-organization, problems of moral education, the need for 
achievements, communicative and organizational skills, free time. 

 

Еліміздің тұңғыш президенті  Нұрсұлтан Назарбаев  білім және ғылым қызметкерлерінің  II 

сьезінде  «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай 
тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр»,- деген 

болатын [1]. Ендеше, барлық ұстаз әрбір жастың болашағына жауапкершілікпен қарап,  тәрбие беруі 

қажет. Жастардың уақытты тиімді пайдалануын ұйымдастыратын әрбір ұстаз бен ата-анаға көптеген 
жауапкершілік жүктеледі.  

Қазіргі уақыттағы лидерлік феноменіне деген қызығушылық батыс елдеріндегі 

концептуалдық тұрғыларға сәйкес білім берудегі көшбасшылықтың мүмкіндіктерін анықтауға әкелді. 
Дей тұрғанмен, уақытты тиімді басқарудың бір оң жүйесі ретінде баланың бойындағы көшбасшылық 

қабілеттерінің дамуын атап өтуге болады. Жаңа жүйедегі көшбасшылық теориялары білім беруді 

басқарудағы көшбасшылықпен, білім беру мекемелерінің бәсекеге қабілеттіліктерімен, мамандардың 

кәсіби құзыреттіліктерімен және білім алушылардың креативтіліктерімен өлшене бастады. Уақытты 
дұрыс жоспарлап, іс-әрекет жасаған бала, ол келешек еліміздің  мықты азаматы болып өседі. Тайм-

менеджмент мамандары баланың бос уақытын тиімді пайдалану үшін ең маңыздығы алдыға мақсат 

қойып, оны жоспарлай білу дейді.  
Біз жыл сайын «орындауым керек» деп жеке жоспар енгізгенімізбен, бірақ оны орындау 

мерзіміміз тұрақсыз болып жатуы мүмкін. Бұл шаруаларды, мәселелерді, армандарды бір сөзбен 

жұмыс деп қарастырған дұрыс шығар. Ал, қордаланып жиналған қат-қабат бұл жұмыстарды қалай 

орындап тауысуға болады? Қайсысынан бастаған жөн? Тайм-менеджмент мамандары бұл орайда, ең 
алдымен «орындауым керек» деп жүрген жұмыстарыңызды саралап алуға кеңес береді. Және 

жұмысты саралауға арналған көп әдіс-тәсілді ұсынады. Қайсысы тиімді? Тайм-менеджмент 

тәсілдерінің танымалдылығы жағынан алдыңғы орында тұрғаны – «Эйзенхауэр матрицасы» болса, ал 
ең көп қолданылатыны – «АВСД» әдісі екен. «Эйзенхауэр матрицасы» неліктен танымал? Өйткені, 

оның авторы – 34- АҚШ президенті, американдық әскери қайраткер Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Бұл 

тәсілді көбіне басқару қызметінде отырған басшылар, бизнесмендер, ірі компания иелері қолданады. 
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Сондықтан да, ол ел арасында кеңінен тараған. Ал, ұғынықтылығы мен қарапайымдылығы жағынан 

қарастырсақ, онда ең бірінші «АВСД» ережесі аталады. Бұны қарапайым халық жиі пайдаланады [2].  
Сонымен, көп жұмыстың қайсысынан бастап орындауды анықтау үшін тайм-менеджменттің 

танымал әдісі мен жиі қолданылатын тәсілін бірге пайдалану керек (1-сурет).  

 

 
 

1-cурет. «Эйзенхауэр Матрицасы» + «АВСД» тәсілі 

 
Оқушының шығaрмaшылық қaбілеті оның қызығушылықтaры мен прaктикaлық әрекеттері 

aрқылы ғaнa дaмиды. Оқушылaрдың  уaқытын тиімді басқарып ұйымдaстыруына қосымша білім 

берудің де тигізер әсері мол. Бос уaқыт тек көңіл көтеру емес,ол бaлaның өз бетінше жұмыс істеуіне, 

көшбасшылық қабілеттерін дамытуға, өз-өзін жетілдіруге бaғытталған уaқыт болaтындай 
ұйымдaстырылуы керек. Уaқытты дұрыс ұйымдaстыра білгенде ғана олaрдың тaнымдық және 

шығaрмaшылық мүмкіндіктерін aшуға жaғдай туaды. Тaйм-менеджмент aрқылы оқушылaрының бос 

уaқытын белгілі бір жүйемен жүйелеу керек. Ең aлдымен, өз  жұмысының мақсат-міндеттерін 

aнықтaуға үйрету қажет. Жоспaрлау мен істерді ойлaуды әрқaшан қaғaзға түсіру ол өте мaңызды. 
Жоспaр құрa білу және оны уaқытындa орындaу ол кез келген істің нәтижесін береді. [3] 

      

  Істерді орындау уақытын 4 тип бойынша бөліп қaрaстыруға болaды. 
  Эйзенхaуер әдісі. 1 -кесте 

 

 

1. Шұғыл және мaңызды 
 

 

Бұл істерді ертеңге қaлдыруға болмaйды, сондықтaн 
жылдaм,ең aлдымен осы іспен aйнaлысуға үйрету 

2. Мaңызды, бірақ шұғыл емес 

 

Бұл істерді шұғыл емес деп ертеңге қaлдыруға 

болмaйды, себебі болaшaқтa қиындықтaр туғызуы 
мүмкін. Мүмкіндігінше ерте орындaғaн жөн 

3. Шұғыл, бірақ мaңызды емес 

 

Бұндай істермен айнaлысу жұмыс өнімділігіне еш 

әсер етпейді. Нәтижесі де көрінбейді. Сондықтaн, 

мүмкіншілігіңізге қaрaй, осындай істер сaнын 
aзайтып, не мүлдем aлып тaстaғaн жө. 

4. Шұғыл да, мaңызды да емес 

 

Істердің бұл түрімен aйнaлысудың қaжеті жоқ. 

Сондықтaн оп-оңaй тізіміңізден сызып тaстaсaңыз 

болaды  
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Уақытты қалай тиімді басқаруға болады - уақытты басқарудың 7 негізгі қағидасы. 

 
1-қағида. Сіз әрекеттеріңізді жоспарлаңыз. 

 

Келесі күні (немесе келесі аптада) жоспарлау кез келген жұмыста практикалық маңызы бар. 
Сіз кеңседе отырасыз ба, немесе тіл үйреніп жүрсіз бе. Әрекетің нақты жоспары үнемі жоғары 

өнімділік (жеке және кәсіби) түрінде нақты пайда әкеледі. Сіздің іс-әрекеттеріңіз жұмыс 

сипаттамасымен қатаң түрде реттелсе де, әрқашан алдын-ала жоспарланған жоспары болуы керек - 

бұл жұмысты тиімді және нәтижелі шешуге көмектеседі. Есіңізде болсын, барлық табысты адамдар 
өз өмірін жоспарлап отыр. Уақытты басқарудың ең маңызды аксиомалары туралы есте сақтаңыз: 

Мақсаттарды жазбаша түрде түзетіңіз қағаз (немесе электронды күнделік) сіздің мақсатыңыздың 

орындалуына 70-80% тиімділік әкеледі. 
Күнді жоспарлаңыз. Алдын ала жасалған тапсырмалар мен әрекеттер  тізімі, әрекеттің кез-келген 

түрінің өнімділігін  25% арттырады. 

Үлкен тапсырмаларды қиратыңыз. Көлемді жағдайларда үнемі бірнеше шағын бөліктерге бөлуге тура 

келеді - ауқымды жобаны алдын-ала көп ойланбай бірнеше бөліктерге бөліңіз. Бұл жоспарлау сіздің 
екінші қадам жасауыңызға септігін тигізеді: ертеңгі күннің ішінде ұйқыға қарсы іс-қимыл жоспарын 

жасау ережесін жасаңыз. Таңертең жұмыс барысында неден бастау керек екенін, әрі қарай жалғасып, 

қалай аяқтау керектігін білесіз. Әрқашан белгілі бір уақыт қалдырыңыз «форс-мажор» - күтпеген 
жағдайлар. Есіңізде болсын, сіз жоспарлауға жұмсаған бұл бірнеше минут болашақта жол ашатын 

болады: сіз іске асырудың бірінші аптасында құзыретті жоспарлау нәтижелерін бағалайсыз. 

 
2-қағида. Қажетті нәтижені нақты мақсаттар мен міндеттерге қойыңыз. 

 

Стратегиялық және тиімді жоспарлау құзырлы мақсаттар белгіленбей жүзеге асуы екі талай. 

Қарапайым тілде сіз негізгі мақсатты анық біліп, нақты және жергілікті тапсырмаларды бұза аласыз. 
Басқару теориясында бұл дағды «мақсатты ыдырау» деп аталады. Бұл тұжырымдаманы практикада 

аударудың басты жолы - жалпыдан нақтыға көшу. Мысалы: сіз сауда фирмасында маркетологсың 

және сіздің негізгі мақсатыңыз ағымдағы маусымда сату көлемін 30% -ға арттыру. Осы мақсатты іске 
асыру бірнеше ішкі міндеттерге бөлінуі мүмкін: сауда-саттықты көтермелеу арқылы белгілі бір 

сатылымда сатылымды ұлғайту, белгілі бір тауарларға баға белгілеу мәселесін қарау, бағаны реттеу 

және интернетте және бұқаралық ақпарат құралдарында жаппай жарнамалық науқан өткізу. Дәл осы 
қарапайым сауданың өзінде нақты міндеттер мен мақсат болуы керек.Уақытты басқару және 

мақсаттарды орнатудағы жергілікті тапсырмаларды қалыптастырудың кәсіби құралы  бар. Ол 

SMART принципі деп аталады 

Осы қағидаға сәйкес мақсат: 

 нақты (ерекше); 

 өлшенетін; 

 Белгілі бір кезең ішінде қол жетімді ; 

 шынайы немесе шын екенін - алдын-ала түсіну қажет, бұл мақсатқа жетуге көмектеседі ме 

білу керек; 

 уақыт бойынша шектелген, уақытылы жоспар болу керек. 

Жергілікті тапсырманың тиімділігі үшін негізгі критерий оның нақтылығы болып табылады. 
Кезекті тапсырмаларды орындау арқылы басты мақсатқа қарай қадам бастай отырып, сіз жұмыс істеу 

уақытын едәуір қысқартасыз. Сәйкестік және белгілі бір мәселелерге назар аудару - болашақ 

табыстың кілті. Ең ұлы шығарушылар тіпті өз жұмыстарын бірден толығымен жасамады - алдымен 

олар жоспар жасады, содан кейін оны нүкте бойынша жүзеге асырды. Табысты уақытты басқару 
құпиясының бірі - жалпы бағытты жоғалтпастан, ағымдағы тапсырмаларға назар аудару қабілеті [4]. 

 

3-қағида. Іс-қимыл жоспарын түзетіңіз. 
 

Іс-қимыл жоспарын түзету қажеттілігі жоғарыда айтылған. Мұнда біз мұны жақсы деп 

қарастырамыз. Сіздің жоспарларыңыз бен тапсырмаңызды барынша көрінетін және нақты ету үшін 
бірнеше  тиімді құралдар бар. Мұндай әдістердің бірі Гант диаграммасы деп аталады. Мысалы: Сіздің 

мақсатыңыз – Жоғары оқу орнына түсу. Алдымен, тапсырманы бірнеше кезеңге бөлу керек: Жоспар 
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құрып мақсатқа ұмтылу керек. Гант кестесінде қазіргі ауқымды жобаның барлық міндеттері, оларды 

орындау мерзімі, уақыттың ұзақтығы және орындалу тәртібі көрсетіледі.Мәселелерді бірнеше 
қатарлы тапсырмаларға бөлуге болады. Жоспарды визуалды түрде жасау сіздің уақытыңызды ғана 

емес, жобаға қатысатын басқа да қызметкерлердің жағдайдың жай-күйін тез түсінуге және жұмыста 

дұрыс кезеңнен өтуге мүмкіндік береді [5]. 
 

4-қағида. Басымдылықтарды белгілеу. 

 

Негізгі мақсатты уақтылы және нақты анықтау - бұл қажет және дұрыс. Бірақ басты міндет - 
әртүрлі дәрежелі қиындықтардың ағымдағы міндеттерін дәйекті түрде орындау, осы мақсатқа жету 

жолында жүру. Күнделікті жоспарлауға басымдық беру үшін «ABCGD әдісі» деп аталатын 

қарапайым әдіс қолайлы. ABCGD әдісі (ABCDG) «А» - бұл күннің ең бастысы, «В» маңызы кем, «С» 
- орташа мәндегі міндет және т.с.с. Тізімдегі бірінші нәрсе біріншіден жасалуы керек. Әдетте бұл 

тапсырма ең көп уақытты талап ететін және қиын. Кейде адам қорқыныштан бас тартады немесе 

күнді басты тапсырмамен бастауға қиналады, бірақ сіздің ағымдағы қызметтің тиімділігі оны жүзеге 

асыруға байланысты. Практикалық уақытты басқару жөніндегі маман Брайан Трейси бұл мәселені 
қатаң және біржолата шешуге кеңес береді. Оның әдісі«таңғы асқа лягушка»-деп аталады: «Лягушка» 

- бұл күннің ең қиын және жағымсыз оқиғасы. Сіз үнемі «түстен кейінге», кешке, тіпті ертеңге де 

қалдырасыз. Бірақ ең төменгі жол, бұл барлық басқа нәрселерді жемісті орындауға кедергі болатын 
тұрақты эмоционалды шиеленісті тудырады. Трейсидің айтуынша, күннің ең күрделі кезеңнен 

басталуы керек, қалғаны іс жүзінде дерлік орындалады .  

Брайан Трейси әдісінің логикалық жалғасы  Парето принципі болып табылады. Парето заңы: 
Біздің күш-жігеріміздің 20% -ы нәтижелердің 80% -ын, ал қалған 80% - нәтиженің 20% ғана. 

Осылайша, біздің міндетіміз - бұл біздің ең тиімді әрекеттеріміздің 20% -ын анықтау және оларға 

көңіл бөлу. Тиімді басымдықты анықтаудың тағы бір құралы  Эйзенхауэр матрицасы деп 

аталады.(жоғарыда 3- кестеде көрсетілген) Саяси және әскери көшбасшы, АҚШ президенті Дуат 
Эйзенхауэр практикалық адам болған және өте табысты болды. Менің уақытты басқарудың құпиясы - 

«Маңызды емес - шұғыл емес» істерді  болу. Бұл матрицаның ең тиімді құпиясы. Мұнда сіз 

тынышсыз, мұнда жоспарлап, ойланып, мұқият және мұқият әрекет етесіз, мұнда сіз өте маңызды 
нәрселер жасайсыз [5]. 

 

5-қағида. Қажеттіліктерге назар аударыңыз. 
 

Мен осы мақсаттарға жетудің қаншалықты маңызды екенін айтқан болатынмын, осы бөлімде 

мүмкіндігінше барынша нәтижелі жұмыс істеу туралы айтатын боламын. Өзгелердің назарын 

аудармай, басты нәрселерге назар аудара білу қабілеті - өнімді уақытты басқарудың ең маңызды 
міндеттерін шешуді меңгеріп, ең маңызды тәжірибелік дағды қалыптастыру. Уақыт жаңартылатын 

ресурс емес, ең құнды. Біз 10 000  теңге жұмсай аламыз және оларды қайтадан табуға болады, бірақ 

біз өмір сүрудің екінші кезеңін қайтара алмаймыз. Біз сондай-ақ күнді 25 сағатқа дейін ұзарта 
алмаймыз, бірақ біз өзіміз үшін маңызды болып табылатын іс-шаралар үшін өз кеңістігімізді босата 

аламыз. Осындай кішігірім мәселелер сіздің жеке жұмысыңызға әсер етпейді, уақытты басқарудың 

нақты әдістерін меңгеру қажет. Уақытты босатудың ең тиімді әдістерінің бірі - делегация. Дәлірек 

айтқанда, делегация классикалық басқарудың құрамдас бөлігі болып табылады. Делегация - бұл 
бизнестің бір бөлігін басқа адамдарға беру тәсілі. Басқаларға берілетін кез келген тапсырмалар  

қаржы тұрғысынан және уақытты қажет ететін жағынан өзіңізге тиімді болу керек. Сіздің жеке 

уақытыңыздың құны неғұрлым жоғары болса, соғұрлым кішігірім және маңызды емес тапсырмалар 
берілуі мүмкін. Сондай-ақ, мысалы, көлікте болғанда немесе кезекте тұрсаңыз, жаттығумен күтуді 

біріктіре аласыз - кәсіби дағдылар бойынша аудиокітаптарды тыңдау немесе жеке тиімділік 

дағдыларының бірін жасау. 
 

6-қағида. Тәжірибеңізді талдап, өз уақытыңызды басқару ережелерін жасаңыз. 

 

Мерзімді түрде, уақытты басқару тәжірибесінен қайта қарауға және прагматикалық 
қорытынды жасауға болады. Қателеріңізді оқып шығыңыз және оларды түзету үшін қадамдар 

жасаңыз. Жеке қорларды жоғалтқан жағдайларды талдаңыз. Сіз әрдайым саналы түрде қалуыңыз 

керек және сырттағы өміріңізге қандай дәлдікпен және қандай жылдамдықпен қозғалатындығына көз 
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жеткізіңіз. Егер сіз өзіңіздің бақылауыңызды жоғалтып алғаныңызды және мәселенің шешілуінде 

тым терең екенін сезсеңіз, жұмсалған уақыт туралы ойлаудың қажеті жоқ, тоқталып, үзіліс жасап, өз 
әрекеттеріңізді оңтайландыруға тырысыңыз. Ақыр соңында, уақытты басқару үшін өзіңіздің 

ережелеріңізді жасаңыз. Сіздің бүкіл өміріңіз, өзіңіздің қолыңызда [6]. 

 
7-қағида. Демалысыңызды жоспарлаңыз. 

 

Tабысқа жету және өзіңіздің жеке өнімділікке ұмтылу үшін қалғанын ешқашан елемеңіз, 

демек, демалыстың жоспарын, сондай-ақ бизнес мақсаттарыңызды жоспарлаңыз! Уақытты басқару 
үшін дұрыс демалу табыстың маңызды элементі болып табылады. Сіздің психо-физиологиялық 

мүмкіндіктеріңіздің шыңында болу тұрақты түрде сауықтыру арқылы ғана мүмкін болады. Сіз 

өзіңіздің демалыс күндеріңізде және жақын адамдарыңызбен қарым-қатынаста бола алмайсыз - бұл 
жоспарлау және мақсаттарды қою мен тікелей байланысты сонымен қатар тиімді уақытты 

басқарудағы маңызды факторлар. 

Оқушылaрдың бос уaқытын тиімді ұйымдaстыру үшін жоспaрдың орындaлу уaқыты өте 

мaңызды рөл aтқaрaды. Істің орындaлу нәтижесін Вильфредо  Пaреттің ережесіне сәйкес aтқaрaмыз. 
Ондa жұмыстың 20 пaйызы, бaрлық нәтиженің 80 пaйызын береді немесе керісінше 80 пайыз жұмыс, 

20 пaйыз нәтиже береді. Сондықтaн 20 пaйыз уақыт жұмсaп, 80 пaйыз нәтижеге жетуге тырысу керек. 

Жоспарланған істерді атқару барысындaғы ең бaсты қaғидa – жоспaрдaн мейлінше aуытқымaу. әрбір 
істі өз уaқытындa орындaуға бaр күшті сaлу. бұл міндетті түрде зорығу деген сөз емес, керісінше 

істерді атқарудың бірден-бір жеңіл жолы. өз уaқытындaістелмеген жұмыс aдaмды беймaзaлыққa 

сaлып қaнa қоймaй, келесі істерге тиесілі уaқытты жеп, олардың барлығына кесірін тигізеді. бір 
уақытта бірнеше істі aлып жүру, әдетте істің аяқсыз қалуының кепілі. оның үстіне aсығып істелген 

істен қате де көп кетеді, оны түзету көп уақытты жейді» [7]. 

 

Демaлысты ұйымдaстыру: 

   демaлыс пен ұйқыны ұйымдaстыру, адaм күніне кемінде 8 сaғaт ұйықтaу керек, дұрыс 
ұйқы жұмыс өнімінің кепілі. 

    дұрыс және уaқытылы тaмaқтaнуғa дaғдылaну. 

    жұмыс арасында 10 – 15 минут бой жазып тұру керек. 

   демалыс күндері төрт қaбырғaғa қaмaлмaй,  табиғaт aясынa шығып тұру. 

    шұғылдaну, миды тынықтыру. 
Балалардың  уақытын ұйымдастыру үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бос уақытты 

пайдалана отырып, қоғам, ұжым, отбасы оқушылардың бос уақытын тиімді етіп ұйымдастырылуына 

күш жұмсауы қажет. Дұрыс тиімді ұйымдастырылған бос уақыт - олардың рухани өмірін, көзқарасын 

толықтырылуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бос уaқыт тек көңіл көтеру емес, ол бaлaның өз 
бетінше жұмыс істеуіне, өз-өзін жетілдіруге бaғытталған уaқыт болaтындай ұйымдaстырылуы керек. 

Бала тынымсыз оқудан шаршап,оқуға деген ынтасы жоғалуы мүмкін ол себепті баланы белгілі бір 

белгіленген уақытта сергітіп , көңіл көтеруге де уақыт бөлу керек. Баланың бос уақытын тиімді 
ұйымдастыруға жоспар құрумен әрекет жасау ең тиімді әдіс болып табылады. Тайм-менеджментті 

баланың бос уақыттағы өміріне енгізсек, оқушы тек қана уақытты тиімді пайдаланып қана қоймай 

нәтижеге қол жеткізе алады, ақыл-ойының белсенділігі мен қатар жеке тұлғаның жан-жақты дамуын, 
жетілуін қамтиды. Оқушының қажетті іскерлік пен тәжірибені меңгеруі, оны өз іс-әрекетінде 

шығармашылықпен қолдана білуі, өз іс-әрекетін жоспарлай білуінің барлығы уақытты тиімді 

пайдаланумен жүзеге асады.  

Тұлғаның уақытын тиімді ұйымдастырудағы тайм менеджмент әдістерінің түрлері (2-сурет) 
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