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«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» առարկայի 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. ՄՌԿ առարկան, մեթոդաբանությունը, մեթոդները և նպատակները 
2. Գործատուի բրենդինգ 
3. Գործատուի բենչմարքինգ 
4. Կազմակերպության կառուցվածք (org chart), աշխատանքի նկարագիր և 

պրոֆեսիո, SOP-ներ 
5.  Առաջնորդ, ղեկավար, մարզիչ, ղեկավար-մարզիչ /Coach-manager/, coaching, 

թրեյնինգներ 
6. Խմբեր: Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր: Խմբային դինամիկա 
7. Կազմակերպական մշակույթ` տարրերը և ձևավորումը։ Մշակույթ՝ ընկերության 

կողմից ՛՛քարոզվող՛՛ և տարերային առաջացած։ 
8. Արժեքներ, տեսլական և առաքելություն՝ որպես կազմակերպական մշակույթի 

տարրեր։ 
9. Սոցիալական պատասխանատվություն։ 
10. Թիմի կառուցում։ 
11. Կոլեկտիվի սոցիալ–հոգեբանական մթնոլորտ 
12. Նոր աշխատակցի ադապտացիա։ Նշել գործիքները 
13. Սոցիալական ներազդեցություն: Միլգրեմի գիտափորձ: Աշի գիտափորձ: 

Զիմբարդոյի գիտափորձ /Ստենֆորդյան գիտափորձ/։ Շերիֆ եղբայրների 
գիտափորձ 

14. Կազմակերպական վարք 
15. Ղեկավարի իմիջ: Ղեկավարի սոցիալ-կենսագրական բնութագիրը: Ղեկավարի 

ընդունակություններ 
16. Անձը և իր զբավեցրած հաստիքը:  
17. Կազմակրպությունը ըստ Ադզիզեսի` ցիկլեր, աշխատակիցների տեսակներ։ 
18. Բոստոնյան մատրիցա 
19. Պլանավորման գործառույթի հոգեբանական առանձնահատկությունները 
20. Ժամանակի կառավարման հիմնական սկզբունքները: Աշխատանքային խնդիրների 

պլանավորման սկզբունքները` Պարետոյի սկզբունք, ԱԲԳ-վերլուծություն, 
Էյզենհաուերի սկզբունք, Բ. Ֆրանկլինի ժամանակի կառավարման սկզբունքը: 



՛՛Ժամանակը կլանողները՛՛: Գանտի դիագրամաներ: Ժամանակի ու պրոյեկտների 
կառավարման IT գործիքներ: Օրվա պլանավորման կանոնները 

21. Նպատակադրումը որպես կառավարման կարևորագույն գործառույթ 
(նպատակադրման փուլերը, նպատակների տեսակները) 

22. Նպատակադրման ՆԼԾ-ի մոդել; Դեկարտյան մեթոդ: Երկրորդական շահի 
հասկացությունը: 

23. SMART,  SWOT՝ նշանակությունը, բացատրել օրինակի վրա 
24. KPI (Key Performance Indicator) հասկացությունը կառավարման մեջ 
25. Հաստիքների դասակարգում /grading/ 
26. Տաղանդների կառավարում 
27. MBO – կառավարում նպատակներով 
28. Արդյունավետության կառավարում /performance management/ 
29. Պատվիրակումը կառավարման գործընթացում 
30. Մոտիվացիայի գործառույթի հոգեբանական առանձնահատկությունները 
31. Ի՞նչն է մեզ մոտիվացնում /Մեսաչուսեթսի համալսարանի հետազոտություններ/  
32. Դրական-բացասական մոտիվացիա, ներքին-արտաքին մոտիվացիա, Նյութական 

և ոչ նյութական մոտիվացիա: Պասիվ (հիգիենիկ, բավարարման գործոնների)-
ակտիվ (մոտիվացիոն գործոնների) մոտիվացիա: Հաջողության հասնելու և 
անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա 

33. Մոտիվացիայի բովանդակային տեսություններ / Ա.Մասլոու, Ալդերֆեր, Դ. 
Մակկլելանդի ձեռքբերովի պահանջմունքների տեսություն, Ատկինսոնի ռիսկի 
գործոնի տեսությունը, Հերցբերգի 2 գործոնի տեսությունը/ 

34. Մոտիվացիայի գործընթացային տեսություններ /Վ. Վրումի սպասումների, Է. Լոկի 
նպատակադրման-հետադարձ կապի, Ս. Ադամսի արդարության, պարտիսպատիվ 
/մասնակցային/ կառավարման/ 

35. Հերցբերգի 2 գործոնների աշխատանքի արդյունավետ մոտիվացման տեսությունը։ 
Վ. Գերչիկովի դասակարգումը ըստ մոտիվացիաի տեսակների և մոտիվացիոն 
համակարգը յուրաքանչյուրի համար 

36. Թիմային աշխատանք. Նշանակությունը, թիմ կառուցելու միջոցները 
37. Պարգևատրման կանոնները 
38.Բավարարվածություն աշխատանքից ՝ որպես մոտիվացիոն գործոն, որպես սթրեսի 

նվազեցման գործոն 
39. Fish փիլիսոփայություն 
40. Խաղային մոտիվացիա` ինչ է իրենից ներկայացնում, օրիանկներ 
41. Վերահսկման գործառույթի հոգեբանական առանձնահատկությունները։ 

Վերահսկողության գործընթացի տիպիկ սխալները 



42. Անձնակազմի գնահատման մեթոդները։ 360 °, Level + 1 և այլ աստիճանական 
մեթոդներ։ 

43. Գնահատման կենտրոն 
44. Ատեստացիաներ, թեստավորումներ 
45. Արտաքին կողմի գնահատման գործիքներ 
46. BARS որպես գնահատման մեթոդ 
47. Անձնակազմի ուսուցման և զարգացման մեթոդոլոգիա 
48. Կոլեկտիվի ուսուցման ծրագրերի կարիքների բացահայտում 
49. Թրեյնինգ, քոուչինգ, մենթորինգ, buddying և այլ ուսուցման և ուղղորդման 

մեթոդներ 
50.Անձնակազմի ուսուցման պլատֆորմներ։ Անձնակազմի ուսուցման կազմակերպման 

գործիքներ։ 
51. Սթրես, ֆրուստրացիա. դրանց հաղթահարման արդյունավետ ուղիները 
52. Աշխատանքայնի սթրես: «Մասնագիտական այրման»սինդրոմ  
53. Սթրեսի հաղթահարման առօրեկան հմտություններ և միջոցներ: Սթրեսի 

հաղթահարման հիմնական հոգեբանական հնարքները  
54. Կոնֆլիկտի էությունը, դինամիկան, կառուցվածքը: Կոնֆլիկտային վարքի 

ռազմավարություններ /Թոմաս-Կիլմանի սանդղակ/ ։Կոնֆլիկտի հոգեբանական 
ասպեկտը, կոնֆլիկտային ընկալումներ, կոնֆլիկտ և պահանջմունք 
։Կոնֆլիկտները կազմակերպություններում  
 

55.Այս հարցը ենթադրում է քեյս, նախապես ընտրված կազմակերպության 
օրինակի վրա /Ձեր պակերացրած կազմակերպությունը/։ Հարցը հանձնելու եք 
գրավոր։ 

• Ձեր ընտրած կազմակերպության որպես գործատուի բրենդինգ 
• Ընկերության սոցիալական պատասխանատվություն 
• Գործատուի բենչմարքինգ 
• Կազմակերպության SWOT վերլուծություն 
• Ձեր կազմակերպության կառուցվածքը 
• Ձեր կազմակերպության տարբեր հաստիքների համար մշակված ադապտացիոն 

ծրագիր։ Գրեք ձեր կազմակերպություն եկած նոր աշխատակցի ադապտացիայի 
ծրագիր։ /ուսուցման ծրագիր, employee handbook-ի կետերը և այլ 
պրոցեդուրաներ 

• Կազմակերպական մշակույթի տարրեր` արժեքներ, առաքելություն, տեսլական։ 
Նկարագրել ինչ միջոցներով կնպաստեք կազմակերպական մշակույթի 
կառուցմանը և ձևավորմանը։ 

• Սոցիալական պատասխանատվության հստակ ծրագիր 



• Թիմի կառուցման համար 1․ ներդրված մեխանիզմներ։ 2․ Կրեատիվ 
միջոցառումներ։ 

• Պլանավորում, նպատակադրում / նպատակի  SMART ձեվակերպում/, 
• Մոտիվացիոն պլան, խաղային մոտիվացիայի կիրառական օրինակ։  
• Մշակել արդյունավետության/կատարողականաի կառավարման ծրագիր՝ 
• մշակել KPI-ներ:  MBO տեխնոլոգայով կազմակերպության, դրա տարբեր 

ստրորաբաժանումների և յուրաքանչյուր աշխատակցի նպատակադրում:  
• Մշակել գնահատման ծրագիր:  
• Մշակել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման ծրագիր 
• աշխատանքից բավարարվածությունը գնահատող հարցարան 

 
 

 
 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Վ. Խաչատրյան 
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