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ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ_ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

«Ժամանակի կառավարում ուսանողների համար» թեմայով առցանց 

դասընթաց  

2. Գաղափար առաջարկի կիրառման գիտության 

բնագավառ/մասնագիտությունը 

 Գիտության բնագավառ` մենեջմենթ/ մասնագիտությունը` կառավարում 

3. Հիմնախնդիրն ու հիմնախնդրից բխող գաղափար առաջարկի համապարփակ 

նկարագիրը 

Համակարգային խորհրդատվությունների շրջանակում ձևավորված թիմի 

ուսանողները որոշեցին պատրաստել առցանց դասընթաց «Тайм менеджмент для 

студентов» թեմայով, որի շնորհիվ 20 տեսանյութերի միջոցով ներկայացվում է 

ժամանակի կառավարման էությունը, արդյունավետ մեթոդները, մոտեցումներն ու 

ձևերը հատկապես ուսանողների համար, քանի որ նրանց համար (և ոչ միայն) միշտ 

խնդիր է սեփական ժամանակի արդյունավետ տնտեսումը: Ուսանողների մեծ մասը, 

չտիրապետելով ժամանակի կառավարման թեկուզև պարզ հնարներին, մեթոդներին 

հաճախ կա՛մ չի կարողանում, կա՛մ դժվարությամբ է նվաճում անձնական 

նպատակը/նպատակները:  

Դասընթացը պատրաստվել է ռուսերեն լեզվով և կազմված է հետևյալ 20 

ենթաթեմայից`  

1. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ? 

2. ЧТО ТАКОЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ? 

3. ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЯЗАННОСТИ И ЦЕЛИ 

4. ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ 

5. ДЕЛАЙТЕ СПИСКИ 

6. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИСТЕМОЙ ABC 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНИКА: СОВЕТЫ, ИДЕИ 

8. ВСТАВАЙТЕ РАНО 

9. БУДЬТЕ ПУНКТУАЛЬНЫ 

10. БЮДЖЕТИРУЙТЕ ВРЕМЯ 
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11. КОНЦЕНТРИРУЕТЕ СВОЕ ВНИМАНИЕ 

12. ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО КОНЦА 

13. ИЗБЕГАЙТЕ БОЛТОВНИ 

14. ПРЕОДОЛЕЙТЕ СВОЮ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

15. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ» 

16. УЧИТЕСЬ 

17. БУДЬТЕ ВЕРНЫМИ СВОИМ ЦЕННОСТЯМ И ВЗГЛЯДАМ 

18. СОКРАТИТЕ ПЕРЕИЗБИТОК ИНФОРМАЦИИ 

19. БОРИТЕСЬ СО СТРЕССОМ И ЗАБОТЬТЕСЬ О ХОРОШЕМ 

САМОЧУВСТВИИ 

20. АНАЛИЗИРУЙТЕ И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ 

 

4. Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և պոտենցիալ գործընկերների 

ցուցակը (Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և/կամ 

աշխատողներ, արտաքին կազմակերպություններ և/կամ անհատներ) 

Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և դասընթացի փաթեթը կցված 

են սույն փաստաթղթին: 

Պոտենցիալ գործընկերների ցուցակ՝ Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն, մանկավարժության ամբիոնի 

ասիստենտ Ալեքսանյան Շուշանիկ:  

5. Պոտենցիալ ֆինանսավորման աղբյուրների ցուցակը (անհատ(ներ), 

կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումն այս փուլում ֆինանսավորման կարիք չունի:  

6. Գաղափար-առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  

համապարփակ նկարագիրը (առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում մասնակից ուսանողները՝ 

 սովորում են ընտրել, վերամշակել տարաբնույթ թեմատիկ տեքստեր, 

 ձեռք են բերում ժամանակի կառավարման վերաբերյալ ավելի խորը 

գիտելիքներ, պատկերացումներ, 

 ձեռք են բերում ինքնաներկայացման կարողություններ, 
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 բարելավում են իրենց միջանձնային հաղորդակցման կարողությունները, 

 բավարարում են իրենց ինքնադրսևորման պահանջմունքը: 

7. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

Գործողությունների սկիզբ- սույն թվականի մայիսի 8: 

Գործողությունների ավարտ- սույն թվականի մայիսի 31:  

8. Հավելյալ համակարգչային ծրագրի՝ «Windows Movie Maker»-ի իմացություն: 

Այս ծրագրի վերաբերյալ ելակետային խորհրդատվական տեղեկատվությունը 

հաղորդվել է ԳՈՒԳԽՆՏՏԿ-ի համապատասխան ՏՏ մասնագետների կողմից:  

 

 


