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«ՍՊՈՐՏԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 
ընդունելության հարցաշար 

2019-2020թթ. ուստարի 
 

1. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մենեջմենտի դասընթացի առարկան և 
խնդիրները:  

2. Կառավարման գործընթացի էությունը: Գործընթացային մոտեցումը կառավարման 
տեսության մեջ:  

3. Կառավարումը որպես մարդկային գործունեության ձև: 
4. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի գիտական կառավարման հիմնական 

հասկացությունները և առանձնահատկությունները: 
5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի սկզբնավորման նախադրյալները , ծագումը և 

զարգացման առանձահատկությունները Հայաստանում: 
6. Մարզամշակութային ազգային տոնախմբությունները և օլիմպիական խաղերի  

կազմակերպման առանձնահատկությունները: 
7. Ֆիզիկական դաստիարակության ազգային համակարգի կառավարման 

սկզբունքները: 
8. ՀՀ-ում ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը կառավարող մարմնի 

առանձնահատկությունները: 
9. ՀՀ օրենքը «ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին»: 
10. Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կառավարման առանձնահատկությունները 

սպորտի զարգացման գործընթացում: 
11. Ազգային օլիմպիական կոմիտեների կառավարման հիմնախնդիրները 

ֆիզկուլտսպորտային շարժման կատարելագործման գործընթացում: 
12. Իշխանության դերը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի աշխատանքների 

կազմակերպման գործընթացում:  
13. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման պետական մարմինների 

համակարգը: 
14. Անձնակազմի կառավարման էությունը և փուլերը: 
15. Կադրերի հավաքագրումը, ընտրությունը և գործունեության գնահատումը: 
16. Ղեկավար կադրերի պատրաստման և առաջխաղացման կառավարումը: 
17. Սպորտի մենեջերների մասնագիտական հմտությունների որակական 

բարձրացման շարունակական աշխատանքների կազմակերպման 
առանձնահատկությունները: 



18.  Մարզադպրոցների գործունեության կառավարման սկզբունքները, 
առանձնահատկությունները: 

19. Ֆիզկուլտ-առողջարարական զանգվածային աշխատանքների կազմակերպման և 
կառավարման առանձնահատկությունները: 

20. Զանգվածային ֆիզկուլտսպորտային միջացառումների պլանավորման և 
կառավարման առանձնահատկությունները: 

21. Պետական բյուջե հասկացությունը: 
22. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ֆինանսավորման աղբյուրները: 
23. Ինքնաֆինանսավորման առանձնահատկությունները ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի ոլորտում: 
24. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մենեջմենտի գործառույթները: 
25. Պլանավորումը որպես կառավարման գործառույթ, նրա խնդիրները, 

սկզբունքները: 
26. Պլանավորման հիմքերը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում: 
27. Վերահսկողության նշանակությունը մարզական  կազմակերպությունների 

աշխատանքում: 
28. Վերահսկողության ձևերը, սկզբունքները: 
29. Վերահսկողության մեթոդները մարզական կազմակերպություններում: 
30. Հաշվառքը և վիճակագրական հաշվետվությունը ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի ոլորտում: 
31. Մրցումների կազմակերպման և անցկացման անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 
32. Տեղեկատվության մշակման ժամանակակից տեխնիկական միջոցները և 

մեթոդները: 
33. Պրոֆեսիոնալ և սիրողական սպորտի առանձնահատկությունները: 
34. Սպորտը որպես բիզնեսի տեսակ: 
35. Ֆիզկուլտսպորտային կազմակերպության բիզնես պլանի ընդհանուր բնութագիրը: 
36. Մարզակառույցների դերը և նշանակությունը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

կառավարման գործընթացում: 
37. Ֆիզիկական  կուլտուրայի և սպորտի կառավարման գործընթացում  մարզիկների 

սոցիալ-տնտեսական պաշտպանվածության հիմնախնդրի 
առանձնահատկությունը:  

38. Բնակչության զբաղվածության կառավարման առանձնահատկությունները: 
39. Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի կազմակերպման և կառավարման 

առանձնահատկությունները: 
40. Նախադպրոցականների ֆիզիկական կուլտուրայի կազմակերպման և 

կառավարման առանձնահատկությունները: 
41. Դպրոցականների ֆիզիկական կուլտուրայի կազմակերպման և կառավարման 

առանձնահատկությունները: 



42. Ուսանողական սպորտի կազմակերպման և կառավարման 
առանձնահատկությունները: 

43. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգի զարգացվածության մակարդակը 
ՀՀ-ում որպես սպորտի մենեջմենտի ձևավորման և կատարելագործման 
նախադրյալ: 

44. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում պարտականությունների 
դասակարգումը: 

45. Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման առանձնահատկությունները 
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում: 
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