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ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 

 

«Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները հյուրանոցներում և զբոսա-

շրջային համալիրներում» ձեռնարկը նախատեսված է քոլեջների 2302-

«Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային հա-

մալիրներում» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար և կա-

րող է դառնալ այդ մասնագիտությամբ դասավանդողների լավագույն օգ-

նականը: Ձեռնարկը կազմված է երկու մասնագիտական մոդուլներից` 

«Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները հյուրանոցներում և զբոսաշր-

ջային համալիրներում» և «Կոնֆլիկտների, փոփոխությունների, սթրես-

ների կառավարումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում»: 

Այստեղ տեղ են գտնել գործնական պարապմունքներ` թեստերի և 

խաչբառների տեսքով, հոգեբանական թեստեր, գծապատկերներ, առա-

ջադրանքներ, պայմանագրերի ձևեր և վերջում` հավելվածային մաս:  

Տեսական մասը դյուրընկալ դարձնելու նպատակով նյութերին կցվել 

են թեմատիկ նկարներ և լրացուցիչ նյութեր: 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Յուրաքանչյուր մարդ, ով դառնում է զբոսաշրջիկ, որոշ իմաստով ներ-

քուստ փոխվում է և առաջիկա հանգստից սպասում է ոչ միայն ֆիզիկա-

կան և հոգեբանական ուժերի վերականգնում, այլև ինչ-որ հետաքրքիր և 

ոչ սովորական բան: Դրա մասին հոգում են հյուրանոցները և զբոսաշրջա-

յին համալիրները՝ իրենց առաջարկած օժանդակ և լրացուցիչ ծառայու-

թյուններով: 

Հյուրանոցը և զբոսաշրջային համալիրը պետք է դառնան այն տեղը, 

այն հեքիաթային օվկիանոսը, որտեղ զբոսաշրջիկը կարող է սուզվել, իր 

համար բացահայտել ուրիշ աշխարհ և միառժամանակ կտրվել առօրյա 

հոգսերից: 

Հյուրընկալության ոլորտն ուսումնասիրելիս կարևոր է գիտակցել, որ 

այն ներառում է տարբեր բնագավառներ, ծառայություններ, բացի այդ, 

պետք է հաշվի առնել վերջիններիս փոխհարաբերությունները:Այդ փոխ-
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հարաբերությունների ընթացքում հնարավոր են կոնֆլիկտային իրավի-

ճակներ, փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են սթրեսի:  

Ժամանցի, հանգստի և առողջության վերականգնման օժանդակ և լրա-

ցուցիչ ծառայությունները մեծ դեր են խաղում հյուրընկալության ոլորտի 

զարգացման գործում և լուծում են տարբեր խնդիրներ (դաստիարակու-

թյան, կրթության, էթիկական, շփման և առողջության, լիցքաթափման, 

լավատեսության և այլն): 

Իր հանգիստը ժամանցային, սպորտային միջոցառումներով հագեց-

նելով՝ զբոսաշրջիկը լիարժեք հանգստանում է և վերականգնում ուժերը: 

Հյուրանոցները և զբոսաշրջային համալիրները գործարար կապեր են 

հաստատում զվարճանքի, ժամանցի կազմակերպման ոլորտում ծառա-

յություններ մատուցող մատակարար կազմակերպությունների հետ: 

Հյուրանոցներում հանգստացողների ժամանցը և հանգիստը կազմակեր-

պելու համար ստեղծվում են անիմացիոն ծառայություններ, որոնք էլ հենց 

մատուցում են վերոհիշյալ օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները: 

Շատ հյուրանոցներ և զբոսաշրջային համալիրներ իրենց կազմում 

ունեն սեփական սպորտային համալիրներ, համերգասրահներ, պարա-

սրահներ, ակումբներ, խաղատներ և այլն:  

Ճամփորդությունից առաջ զբոսաշրջիկներից շատերը հետաքրքրվում 

են ոչ միայն կազմակերպության բնակեցման և էքսկուրսիոն ծառայու-

թյուններով, այլև հյուրանոցում և այլ զբոսաշրջային համալիրներում մա-

տուցվող անիմացիոն ծառայությունների որակով: 
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ՄՈԴՈՒԼ. «ՕԺԱՆԴԱԿ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ» 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

1.1.Անիմացիան` որպես հյուրընկալության ոլորտի օժանդակ և 

լրացուցիչ ծառայություն 

Անիմացիա հասկացությունը ունի լատինական ծագում (anima-քամի, 

օդ, հոգի, animatus – անիմացիոն, ոգեշնչող) և նշանակում է ոգեշնչող, հո-

գևոր, կենսունակությունը խթանող և ակտիվ գործունեության մեջ ներ-

գրավող: 

Անիմացիան ծառայության մի տեսակ է, որի նպատակն է բարելավել 

սպասարկման որակը, և միևնույն ժամանակ գովազդի եզակի ձև է, որը 

հետապնդում է հաճախորդների մեծ հոսք և շահութաբերություն:  

Անիմացիան զբոսաշրջային գործունեության այնպիսի տեսակ է, որն 

իրականացվում է զբոսաշրջային հաստատությունում (հյուրանոցում, 

զբոսաշրջային համալիրում և այլն), հատուկ պլանավորված ծրագրի մի-

ջոցով ներգրավվում է զբոսաշրջիկներին և հանգստացողներին:  

Զբոսաշրջային անիմացիան օժանդակ ծառայություն է, որի մատուց-

ման ժամանակ զբոսաշրջիկը ցուցաբերում է ակտիվություն: Այն հիմն-

ված է անիմատորի և զբոսաշրջիկի անհատական շփման, զբոսաշրջային 

կազմակերպության առաջարկած անիմացիոն ծառայությանը համատեղ 

մասնակցության վրա: 

Հյուրանոցային անիմացիոն օժանդակ ծառայությունը հաճախորդնե-

րին գրավելու ամենաարդյունավետ միջոցներից է: Դա լրացուցիչ և օժան-

դակ ծառայությունների ամբողջություն է, որը հաճախորդի մեջ առաջաց-

նում է դրական հույզեր և լիարժեք հանգիստը վայելելու հաճույք: 

Զբոսաշրջային անիմացիան զբոսաշրջային կազմակերպության գոր-

ծունեության գերակա մասն է (թե' հյուրանոցում, թե' ռեստորանում, թե' 

կուրորտային հանգստավայրում և այլն): Սա միայն հաճույք չէ, այլև 
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զբոսաշրջային գործունեության բարձրորակ մասնագիտական աշխա-

տանքի արգասիքը: Հետևաբար, ինչպես ցանկացած գործունեություն, 

անիմացիան նույնպես պետք է պլանավորել, կազմակերպել, հարստաց-

նել նյութական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներով: 

Զբոսաշրջային անիմացիայի վերջնական նպատակն է՝ հաճախորդի 

բավարարվածությունը, լիարժեք հանգստի վայելումը, լավ տրամադրու-

թյունը, դրական էմոցիաները և ֆիզիկական ու հոգևոր ուժերի վերա-

կանգնումը: Սա զբոսաշրջային անիմացիայի հանգստի ապահովման կա-

րևոր գործառույթն է: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է նշանակում «անիմացիա» հասկացությունը: 

2. Ո՞րն է անիմացիայի նպատակը: 

3.Որտե՞ղ է իրականացվում անիմացիան: 

4.Ինչպիսի՞ ծառայություն է զբոսաշրջային անիմացիան: 

5.Ինչպիսի՞ ծառայություն է հյուրանոցային անիմացիան: 

6.Ո՞րն է զբոսաշրջային անիմացիայի վերջնական նպատակը: 
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1.2.Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը (տուրիստական 

անիմացիան) հին ժամանակներում 

 

Զբոսաշրջային անիմացիան տուրիզմի ուղղություններից է, որը գոյու-

թյուն է ունեցել դեռևս հին ժամանակներից, սակայն ունեցել է տարբեր 

անուններ և արտահայտվելու ուղիներ: Ժամանցի և հանգստի «արդյունա-

բերության» զարգացմանը կարելի է հետևել դեռ հին ժամանակներից, երբ 

ի հայտ է եկել ճամփորդությունների կազմակերպման և իրականացման, 

դրանք անվնաս կազմակերպելու և անցկացնելու պահանջ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը Հին Հունաստանում 
 

Պանդոկները, իջևանատները, մանսիոնները (պետական հյուրանոց-

ները Հին Հռոմում), կատագոգները (Հին հունական հյուրանոցներ) առա-

ջացել են դեռ Հին Հունաստանում և Հռոմում և դարձել են հոգևոր ու հա-

սարակական կյանքի կարևոր տարրերից: Իջևանատների և պանդոկների 

տերերը դեռ հին ժամանակներից մտահոգվել են իրենց հաճախորդների 

հանգստի և ժամանցի կազմակերպմամբ: Հաճախորդներին զվարճաց-

նելու համար նրանք հրավիրել են երաժիշտների, պարողների և լարա-

խաղացների, կազմակերպել տարատեսակ մրցույթներ: 
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Հաճախորդների ժամանցի համար կազմակերպվում էին կենդանիների 

և թռչունների մարտեր: Այդ ժամանակաշրջանի սիրված խաղերից էր 

կոտտամբը, որի իմաստն այն էր, թե ով կարող է բաժակի մեջ մնացած գի-

նին շիթով լցնել նշանակետին: Հին հույները շատ էին սիրում նաև զառա-

խաղ և սպորտային մենամարտեր: 

Պանդոկների հաճախորդները հիմնականում տղամարդիկ էին, սա-

կայն կանանց թույլատրվում էր հաճախորդներին զվարճացնել երգերով և 

պարերով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հին հույները ժամանցի կազմակերպ-

մանը շատ մեծ ուշադրություն էին դարձ-

նում: Մասնավորապես շատ ման-

րակրկիտ կազմակերպում էին ազգային 

տոնախմբությունները և մրցաշարերը, 

որոնց մասնակցելու համար Հունաստանի 

բոլոր ծայրերից մարդիկ էին գալիս: Այդ 

բոլոր մարդկանց անհրաժեշտ էր տեղա-

վորել և կազմակերպել նրանց հաճելի 

ժամանցը:  
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Դրանց վառ օրինակը Օլիմպիական խաղերն էին: Մարզիկները, բացի 

բնակեցումից և ժամանցից, պետք է մարզվեին. այդ պատճառով կառուց-

վում էին մարզահամալիրներ, վազքուղիներ և մարզաբակեր: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Հին հույներն ունեցել են տարբեր տոնախմբություններ: Ամենախոշոր 

հունական տոնախմբությունները տևել են մի քանի օր: Տոները ներառում 

էին նախապես մշակված և լավ կազմակերպված կրոնական արարողու-

թյուններ, հանդիսավոր երթեր, երգչախմբի, երաժշտության, մարմնամար-

զության մրցույթներ՝ հատուկ մրցանակներով, ինչպես նաև զվարճանքի 

ժամեր, երբ մասնակիցները կարող էին զվարճանալ այնպես, ինչպես ուզում 

էին: 

 Հին Հունաստանում շատ հայտնի և մարդաշատ էին գինեգործության 

աստված Դիոնիսոսի պատվին կազմակերպված թատերական ներկա-

յացումները: Ամեն տարի այդ տոնի կապակցությամբ բանաստեղծները եր-

գեր էին հորինում, որոնք կատարում էին պարողները և երգչախումբը: 

Ամենալավ կատարումը պարգևատրվում էր: Սկզբում երգչախմբերը ելույթ 

էին ունենում առևտրական հրապարակներում, իսկ ավելի ուշ դրանց հա-

մար Ակրոպոլի բարձունքի վրա՝ Դիոնիսոսի տաճարից ոչ հեռու, կառուց-

վեցին բացօթյա թատրոններ: Այնուհետև սկսեցին ամբողջ Հունաստանով 

մեկ կառուցել թատրոններ՝ մեծ թվով հանդիսատեսի համար: 
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 Գինեգործության աստծուն նվիրված տոնի ժամանակ ամենակարևոր 

հյուրասիրությունը գինին էր: Տոնախմբությունները հագեցված էին ժա-

մանցային ծրագրերով, պարերով և երգերով:  

Տոնախմբություններն ավարտվում էին դրամատիկ մենամարտերով, 

որոնք ձգվում էին մինչև առավոտ: 

Նմանօրինակ միջոցառումների նպատակը հասարակությանն առօրյա 

հոգսերից կտրելն էր, նրանց սիրտը ուրախությամբ և դրական լիցքերով 

հարստացնելը: Եվ պետք է նշել, որ կազմակերպիչները այս ամենին մո-

տենում էին ամենայն լրջությամբ և պատասխանատվությամբ: 
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Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը Հին Հռոմում 
 

Հռոմեական կայսրությունը շատ մեծ էր, այդ պատճառով քաղաքական 

գործիչները, զինվորները, վաճառականները ստիպված էին շատ ճամ-

փորդել: Վերջիններիս տեղավորելու համար երկրի տարբեր հատվածնե-

րում սկսեցին կառուցվել իջևանատներ և պանդոկներ: Այստեղից էլ ամբողջ 

աշխարհում սկիզբ են առել ազգային պարկերը և այգիները: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հռոմում մշակութային և հանգստի կենտրոններ էին բաղնիքները, 

որոնք առաջացել էին կայսրության օրոք և ունեին շքեղ արտաքին տեսք և 

յուրօրինակ ներքին դիզայն: Հազարավոր հռոմեացիներ իրենց ազատ ժա-

մանակն անցկացնում էին բաղնիքներում, մինչ լոգանքը գնդակ էին խա-

ղում, վազում, մենամարտում, ծանրություն բարձրացնում, այնուհետև 

լվացվում և լողանում լողավազաններում: Բաղնիքները նախատեսված էին 

ոչ միայն լողանալու և մարզվելու համար. այստեղ կային նաև գրադարան-

ներ և դասասենյակներ:  

Այստեղ կարելի էր հանդիպել ընկերների հետ, իմանալ վերջին նորու-

թյունները, սանրվածք անել և սնվել: Բաղնիքների ավերակները վկայում 

են, որ վերջիններս եղել են բարդ ճարտարապետական կառույցներ: 
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Հին հռոմեացիները շատ էին սիրում ձիարշավներ, որոնք կազմա-

կերպվում էին, այսպես կոչված կրկեսներում, և արյունոտ գլադիատորա-

կան մենամարտեր, որոնց համար կառուցվում էին հատուկ շինություն-

ներ՝ ամֆիթատրոններ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ դեռ հին ժամանակներից ժամանցի և 

հանգստի կազմակերպմանը մեծ ուշադրություն են դարձրել: Երևում է, որ 

այդ ժամանակ էլ եղել են մարդիկ, որոնք վերահսկել են այս գործընթաց-

ները. չէ± որ մեկը պետք է մտածեր և իրականացներ հատուկ ընտրված 

միջոցառումները: 
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Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը միջնադարում 

 

Միջնադարում նույնպես կային այսպես կոչված «ժամանցի կազմա-

կերպիչներ» և դերասաններ: Այս մարդիկ եկեղեցու ազդեցության և օգնու-

թյան շնորհիվ միջնադարյան հասարակության միջավայրում առաջաց-

նում էին և′ վախի զգացում, և′ միաժամանակ հիացմունք: Եկեղեցին քրիս-

տոնյաներին թույլ էր տալիս միայն դիտել կրոնական թեմաներով ներկա-

յացումներ: Շրջիկ դերասաններին և երգիչներին, որոնց ելույթները հեռու 

էին քրիստոնեական գաղափարներից, եկեղեցին հետապնդում էր և քար-

կոծում: Եկեղեցին գտնում էր, որ դիմակների, խամաճիկների ներկված 

երեսների հետևում կանգնած էր սատանան: 

 Չնայած բոլոր սահմանափակումներին՝ աշուղները, աճպարարները, 

ծաղրածուները և այլ շրջիկ կատարողներն այդ օրերին սիրված և լսված 

էին դառնում: Միջնադարյան մարդու կյանքը սահմանափակված էր 

անառիկ ամրոցների պատերով, և շրջիկ դերասանների հայտնվելը մեծ 

տոնախմբության էր վերածվում:  

 Միջնադարում շատ սիրված էին վարժեցրած կենդանիների մասնակցու-

թյամբ կրկեսային կատարումները:Այդ խմբերի մեջ մեծ ճանաչում ունեին 

ծաղրածուները և թզուկները, որոնք հնարավոր բոլոր միջոցներով ծաղրում 

էին մարդկային արատները ու վատ արարքները: 
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 Միջնադարյան վերնախավի սիրած զբաղմունքներից էին որսը և 

ձիարշավները, որոնք նրանք սովորում էին 10-12 տարեկանից: Արդիա-

կան էր նաև թղթախաղը, որոնց վրա մինչ այսօր պահպանվում են միջնա-

դարի կանանց և տղամարդկանց պատկերները: Բացի թղթախաղից, վե-

րանախավը շախմատ էր խաղում, իսկ հասարակ մարդիկ սիրում էին 

խաղալ զառախաղ: Չնայած միջնադարյան լարված քաղաքական իրավի-

ճակներին՝ կազմակերպվում էին մրցաշարեր, որոնք ռազմական բնույթ 

ունեին: 

 Դրանք տեղի էին ունենում հատուկ կառուցված վայրում՝ շրջապատված 

հանդիսատեսի համար նախատեսված տեղերով: Սովորաբար մրցաշա-

րերը տեղի էին ունենում որոշակի առիթներով: Նման մրցույթները դի-

տելու էին գալիս շատ մարդիկ: Մրցաշարերին մասնակցում էին երբեմն 

ամբողջ խմբեր, երբեմն՝ ասպետներ և զինակիրներ: 
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Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը Ռուսաստանում 
(հին օրերից մինչ այսօր) 

 Կյանքը Հին Ռուսաստանում շատ դժվար էր, մարդիկ իրենց հանա-

պազօրյա հացը վաստակում էին դժվար աշխատանքով: Ազատ ժամա-

նակն այնքան էլ շատ չէր: Սակայն եթե ազատ ժամանակ էր լինում, մար-

դիկ այն անցկացնում էին ուրախ և գեղեցիկ: 

 Ժամանցի ամենատարածված ձևերը Ռուսաստանում ներառում էին 

կրոնական տոները, որոնք անցկացվում էին գյուղատնտեսական օրա-

ցույցին համապատասխան: Տոնակատարություններով նշվում էին գյու-

ղացիների համար կարևոր աշխատանքները՝ բերքահավաքը, ցանքսը և 

այլն: Բազմաթիվ միջոցառումներ էին անցկացվում հատկապես ձմռանը, 

երբ գյուղացիները ունենում էին շատ ազատ ժամանակ: Այդ ժամանակ 

կազմակերպվում էին խնջույքներ, հավաքույթներ, ձնախաղեր և այլն: 

Մեր օրերն են հասել հեթանոսական մի քանի տոներ՝ Ամանորյա տոները, 

Բարեկենդանը, Իվան Կուպալան: 

Այս տոները շատ ուրախ էին, մարդաշատ, որոնց ժամանակ կազմա-

կերպվում էին ազգային ուրախ խաղեր, երգում և պարում էին ազգային 

երգեր և պարեր: Կազմակերպվում էր նաև ճոխ հյուրասիրություն: 

Վերնախավի ձևավորման հետ մեկտեղ փոխվեցին նաև խրախճանք-

ները և ժամանցի կազմակերպման ձևերը:Սակայն մեծ տարանջատում 

չկար վերնախավի և հասարակ ժողովրդի միջև. իշխանը մասնակցում էր 

ժողովրդական խրախճանքին և հասարակ ժողովրդին հրավիրում էր իր 

կազմակերպած տոներին: Քրիստոնեության ընդունման հետ մեկտեղ փո-

փոխվեցին նաև ժամանցի կազմակերպման ձևերը: Ուղղափառ եկեղեցին 

չէր ողջունում մի շարք «սատանայական խաղեր», կոչ էր անում իշխա-

նությանը կազմակերպել արժանապատիվ հանգիստ: Սակայն, հաղթելով 

հեթանոսությանը, եկեղեցին չկարողացավ իսպառ վերացնել մի քանի ժո-

ղովրդական տոնախմբություններ: Հաշտվելով այդ փաստի հետ՝ եկեղե-

ցին այդ տոները ներառեց եկեղեցական օրացույցում: 

Միջնադարում եկեղեցին ստանձնեց մշակութային կենտրոնի դեր, դա-

սակարգեց հանգստյան և աշխատանքային օրերը, վերահսկեց կրթու-

թյունը: 
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Ժողովրդական մշակույթը սկսեց զարգանալ նոր ձևով: Ինչպես շատ 

եվրոպական երկրներում, այնպես էլ Ռուսաստանում շատ էին շրջիկ դե-

րասանները, որոնք հասարակությանը զվարճացնում էին երգով, պարով, 

կրկեսային համարներով և կատակներով: Չնայած եկեղեցու վերաբեր-

մունքին՝ ժամանցի այս ձևը շատ պահանջված էր հասարակության կող-

մից: Բացի ժողովրդական խրախճանքներից՝ մարդիկ իրենց ազատ ժա-

մանակն անցկացնում էին պանդոկներում, խորտկարաններում, որտեղ 

հնարավոր էր ոչ միայն ուտել և խմել, այլև շփվել և զվարճանալ: 

Վերնախավն արդեն ուներ ժամանցի իր ձևերը՝ Շախմատ, որս, խրա-

խճանք: Սակայն այս խրախճանքներից շատերին կինը իրավունք չուներ 

մասնակցելու: Եթե հասարակ գեղջկուհիները ազատ ժամանակ կարողա-

նում էին օգտվել ժողովրդական խրախճանքներից, ապա պալատական 

կանայք զրկված էին այդ հաճույքից:  

Ռուս կանանց կարգավիճակը փոխվեց միայն Պետրոս Առաջին կայսեր 

օրոք: Նա հեղաշրջում մտցրեց հենց ռուսական ժամանցի, տոնակատա-

րությունների կազմակերպման մեջ. ձևավորվեցին երգչախմբեր, սկսեցին 

կազմակերպել եվրոպական մոտիվներով տոնակատարություններ: 

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին տուրիզմը՝ որպես ժամանցի 

ձև, մեծ տարածում գտավ Ռուսաստանում: Սկսեցին էքսկուրսիոն երթու-

ղիներ ձևավորվել ողջ Ռուսաստանով մեկ:   
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1905-1907 թթ., երբ երկրում տեղաշարժվելու սահմանափակում չկար, 

տուրիզմը բուռն զարգացում ապրեց և սկսեց ընդգրկել հասարակության 

ավելի լայն շերտեր: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տուրիստական անիմացիան այսօր 
 Չնայած նրան, որ ողջ պատմության ընթացքում ժամանցի և հյուրըն-

կալության ոլորտի հետքերը պահպանվել ու փոխանցվել են մեզ՝ տուրիս-

տական անիմացիան տարբեր դարերում ունեցել է իր թերությունները: 

Յուրաքանչյուր ոլորտում, ինչպես նաև հյուրընկալության, շարժիչ ուժը 

լրացուցիչ հնարավորություններն են, լրացուցիչ և այլընտրանքային 

առաջարկները: Հյուրընկալության ոլորտում օժանդակ և լրացուցիչ ծա-

ռայություններն այս բիզնեսի գոյատևման հիմքն են: 
 



 

18 

 

Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

 

1. Ե՞րբ է զարգացել հանգստի և ժամանցի «արդյունաբերությունը»: 

2. Որտե՞ղ են առաջացել պանդոկները, իջևանատները, մանսիոնները: 

3 Հաճախորդների ժամանցի կազմակերպման համար ի՞նչ են արել 

պանդոկների, մանսիոնների տերերը: 

4 Ովքե՞ր էին պանդոկների հաճախորդները: 

5 Ի՞նչ խաղեր էին կազմակերպվում Հին Հունաստանում: 

6 Ո՞ր տոնն էր Հին Հունաստանում հայտնի և մարդաշատ: 

7 Ի՞նչ նպատակ էին հետապնդում տոնախմբությունները: 

8 Ազգային պարկերի և այգիների առաջացումը ո՞ր կայսրության զար-

գացման հետ է կապվում: 

9 Որո՞նք էին Հին Հռոմում հանգստի և ժամանցի կենտրոնները: 

10 Ինչպիսի՞ն էին հռոմեական բաղնիքները: 

11 Ի՞նչ էին սիրում հռոմեացիները: 

12 Ինչպե՞ս էր կազմակերպվում ժամանցը միջնադարում: 

13 Որո՞նք էին ժամանցի կազմակերպման ձևերը Ռուսաստանում: 

14 Ո՞ր ռուսական թագավորի օրոք փոխվեց ժամանցի և տոնակատա-

րությունների կազմակերպումը: 
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1.3.Տուրիստական անիմացիայի ֆունկցիաները 

 

 Երեք կարևոր ֆունկցիաներից բացի (բուժիչ, վերականգնողական և 

ճանաչողական), տուրիստական անիմացիան իրականացնում է երկու 

կարևոր գործընթաց` սպորտային-բուժիչ և ճանաչողական: 

Անիմացիոն գործի պրակտիկայի մեջ կարելի է առանձնացնել հետևյալ 

ֆունկցիաները. 

• հարմարվողականության ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս ամենօրյա 

վիճակից անցնել ազատ վիճակի 

• փոխհատուցման ֆունկցիա, որը մարդուն ազատում է ամենօրյա 

ֆիզիկական և հոգեկան հոգնածությունից 

• կայունացնող ֆունկցիա, որը դրական էմոցիաներ է ստեղծում և 

կայունացնում է հոգեկան վիճակը 

• վերականգնող ֆունկցիա, որն ուղղված է մարդկային ուժերը վերա-

կանգնելուն և զարգացնելուն 

• տեղեկատվական ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս ձեռք բերել նոր 

տեղեկություն երկրի, շրջանի,մարդկանց մասին 

• ուսուցողական ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս ձեռք բերել և ամրա-

պնդել նոր գիտելիքներ շրջակա միջավայրից ստացված վառ տպավորու-

թյուններից  

• կատարելագործող ֆունկցիա, որը հասցնում է ինտելեկտուալ և ֆի-

զիկական կատարելագործման 

• գովազդային ֆունկցիա, որը հնարավորություն է տալիս անիմա-

ցիոն ծրագրի շնորհիվ զբոսաշրջիկին դարձնել քայլող գովազդ երկրի, 

շրջանի, զբոսաշրջային համալիրի, հյուրանոցի, զբոսաշրջային կազմա-

կերպության համար: 
 

    Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

 

1. Որո՞նք են տուրիստական անիմացիայի կարևոր ֆունկցիաները: 

2. Ի՞նչ գործընթաց է իրականացնում տուրիստական անիմացիան: 
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1.4.Անիմացիայի տեսակները  

 

  «Անիմացիա», «հյուրանոցային անիմացիա», «զբոսաշրջային անիմացիա» 

հասկացությունների տարբերությունը կապված է գոյություն ունեցող բազ-

մատեսակ ձևերի և անիմացիոն ծրագրերի գործունեության հետ: Այս բազ-

մազանությունը երևում է ինչ-

պես զբոսաշրջության երթու-

ղիների և հյուրանոցային բիզ-

նեսի մեջ, այնպես էլ մարդ-

կանց հանգիստը ապահովող 

յուրաքանչյուր կազմակերպու-

թյան մեջ տարբեր երկրներում, 

քաղաքներում, այգիներում, ա-

կումբներում, ուսումնական 

հաստատություններում և այլն: 

Ժամանցի անիմացիա.սա 

հանգստի մի տեսակ է, որն 

ուղղված է մարդու հոգեկան և 

ֆիզիկական ուժերի վերականգնմանը: Հանգստի ծրագրերը կարող են ըն-

թանալ ինչպես զբոսաշրջային կազմակերպությունների կողմից զբոսաշր-

ջիկների և հյուրերի հետ, այնպես էլ հանգստյան կազմակերպությունների 

կողմից՝ տեղի բնակիչների հետ: Սա հնարավորություն է տալիս հաստա-

տելու, որ ժամանցային անիմացիան ավելի լայն հասկացություն է, քան 

զբոսաշրջությունը և հյուրանոցային անիմացիան: 

Զբոսաշրջային անիմացիա.սա համարվում է զբոսաշրջային գործու-

նեության մի տեսակ, որը կազմակերպվում է հյուրանոցներում, զբոսաշր-

ջային համալիրներում, երթուղիներում կամ զբոսաշրջիկների ժաման-

ման վայրում, որը վերջիններիս ներգրավվում է զանազան միջոցառում-

ների մեջ հատուկ մշակված ծրագրերի շնորհիվ: Զբոսաշրջային անիմա-

ցիան ծառայություն է, որի միջոցով զբոսաշրջիկը վայելում է ակտիվ հան-

գիստ: 
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 Զբոսաշրջային անիմացիոն ծրագիր պատրաստելու համար հաշվի են 

առնվում շատ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս ծրա-

գիրն ավելի հետաքրքիր դարձնել:Այդ առանձնահատկություններն են. 

• զբոսաշրջիկների ազգությունը 

• զբոսաշրջիկների տարիքը(մանկական,պատանեկան, հասուն տա-

րիք և այլն) 

• սեռը(իգական,արական) 

• քանակը (անհատական,խմբային,միացյալ) 

• զբոսաշրջիկների մասնակցությունը(ակտիվ,պասիվ) 

 Անիմացիոն զբոսաշրջային երթուղի. ամբողջական զբոսաշրջային 

ուղևորություն մեկ անիմացիոն ծրագրի համար կամ շարունակական ըն-

թացք ունեցող ուղևորություն: Այս պարագայում անիմացիոն ծրագիրը 

տուրփաթեթում համարվում է ամբողջական, գերակշռող: Սովորաբար 

անիմացիոն ծրագրերը նախատեսված են անհատների կամ զբոսաշրջա-

յին խմբերի համար՝ համախմբված մի հոգևոր հետաքրքրությամբ (պրո-

ֆեսիոնալ,սիրողական): 

Լրացուցիչ անիմացիոն ծառայություններ. սրանք հիմնական 

զբոսաշրջային ծառայությունների աջակցման համար նախատեսված 

անիմացիոն ծրագրեր են, որոնք տուրփաթեթի մեջ են: 

Հյուրանոցային անիմացիա. ամբողջական հյուրանոցային ծառայու-

թյուններ, որոնք հիմնված են տուրանիմատորի և զբոսաշրջիկի փոխհա-

րաբերությունների վրա, անիմատորի և զբոսաշրջիկի անմիջական մաս-

նակցությունը զվարճություններում, տուրկոմպլեքսի կողմից առաջարկ-

վող անիմացիոն ծրագրերում: 

 Հյուրանոցային անիմացիա հասկացությունը երեք տեսակներից ամե-

նանեղ շրջանակներ ունեցողն է, քանի որ առաջարկում է հանգստի կազ-

մակերպում զբոսաշրջային հաստատություններում (զբոսաշրջային հաս-

տատություններում, հյուրանոցներում և այլն): Այսպիսով, հյուրանոցային 

անիմացիան ժամանցային գործունեություն է՝ առաջարկվող հյուրանոց-

ների, զբոսաշրջային կոպլեքսների կողմից: Սա համարվում է զբո-

սաշրջային անիմացիայի նշանակալի մասը: 
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   Ստուգիչ հարցեր 

 
 

1. Ի՞նչ է ժամանցի անիմացիան: 

2. Ի՞նչ է զբոսաշրջային անիմացիան: 

3. Ո՞րն է անիմացիոն զբոսաշրջային երթուղին: 

4. Որո՞նք են լրացուցիչ անիմացիոն ծառայությունները: 

5. Ինչո՞վ է հյուրանոցային անիմացիան տարբերվում զբոսաշրջային 

անիմացիայից: 

Առաջադրանք 

1.Գծապատկերի միջոցով ներկայացնել ժամանցային անիմացիայի, 

զբոսաշրջային և հյուրանոցային անիմացիաների, անիմացիոն զբոսաշր-

ջային երթուղիների կապը: 
 

Լրացուցիչ նյութ 

      Ժամանցային անիմացիայի օրինակ`  

1. www.youtube.com/watch?v=E7VSpbWEkZk 

2. www.youtube.com/watch?v=JIM1hSrqYOY 

Հյուրանոցային 

անիմացիան որպես 

ժամանցային օժանդակ 

ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ 

ԱՆԻՄԱՑԻԱ 

(տեղացիների հետ)

Մասնագիտացված 

տուրիստական 

անիմացիոն երթուղիներ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ 

ԱՆԻՄԱՑԻԱ

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 

ԱՆԻՄԱՑԻԱ 

(զբոսաշրջիկների հետ) 

Լրացուցիչ անիմացիոն 

ծառայություններ 

տեղեկատվական ընդմիջումների 
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1.5.Ժամանցի և հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական բազան հյուրանոցներում և զբոսաշրջային 

համալիրներում 

Անիմացիոն ծառայությունները լավ կազմակերպելը հնարավոր է մի-

այն բավարար նյութատեխնիկական բազայի դեպքում: Շոու-ծրագրեր, 

խաղեր և ուրիշ զվարճություններ կազմակերպելու համար հարկավոր են 

հատուկ սարքավորումներ և ռեկվիզիտ: Քանի որ յուրաքանչյուր մարդ 

յուրովի է պատկերացնում հանգիստը, առաջարկություններն էլ են տար-

բեր լինում: Ինչքան հարուստ լինի նյութատեխնիկական բազան, այդքան 

ավելի մեծ քանակությամբ զվարճություններ կարելի է առաջարկել: 

Նյութատեխնիկական բազան անիմացիոն ծրագրերի համար պետք է 

իր մեջ ներառի. 

• սարքավորումներ լողափի հանգստի համար 

• սարքավորումներ մանկական տարածքների համար (ճոճանակա-

ներ,կարուսելներ, սռնիներ և այլն) 

• տարածքներ, կահույք, անհրաժեշտ ռեկվիզիտ և սարքավորումներ 

մինի ակումբների համար. խաղեր, ներկեր, նկարչական գրքեր, պլաստի-

լին, փազլներ,տիկնիկներ,մեքենաներ և այլն 

• սարքավորումներ տեղաշարժվող խաղերի և մարզասրահների հա-

մար՝ սպորտային սարքավորումներ, էքստրեմալ ատրակցիոններ, փեյն-

բոլի, բադմինտոնի, ֆուտբոլի համար նախատեսված հատուկ իրեր 

• տարածք, գրքեր և կահույք գրադարանի համար 

• տարածք, ամֆիթատրոն և սարքավորված բացօթյա տարածք՝ հան-

րային միջոցառումներ կազմակերպելու համար 

• սարքավորումներ, հագուստներ, դեկոր և ռեկվիզիտ բեմի համար 

• ձայնային, բեմային և լուսային սարքավորումներ՝ շոուներ, դիսկո-

տեկներ, մրցույթներ կազմակերպելու համար 

• սարքավորումներ և տարածքներ բիլիարդի,բոուլինգի համար և այլն: 

 Կուրորտային և ակումբային հյուրանոցները հատուկ կառուցվածքի և 

մեծ հնարավորությունների կարիք ունեն, որպեսզի առաջարկեն զբոսա-

շրջիկին ամբողջական անիմացիոն ծրագիր (տարածքներ թենիսի, բաս-

կետբոլի, վոլեյբոլի և այլ սպորտային և ժամանցային ծրագրերի համար, 

լողավազաններ, կինոթատրոններ, դիսկոտեկներ, գիշերային ակումբներ, 

խաղատներ և այլ): Այս տարածքների դիզայնը մեծ ուշադրության կարիք 
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ունի: Հարկավոր է պահպանել անվտանգության կանոնները. այս տա-

րածքները պետք է իրարից հեռու չգտնվեն: 

 Նյութատեխնիկական բազան աշխատող վիճակում պահելու համար 

հարկավոր է ունենալ մասնագետ, ով կհետևի սարքերի աշխատունակու-

թյանը և անհրաժեշտության դեպքում կվերանորոգի: Նյութատեխնիկա-

կան բազայի հիմնական պատասխանատվությունը անիմատորների և 

այդ ամենի հետ անմիջական կապ ունեցողների վրա է, ում հետ պետք է 

համապատասխան ուսուցում տարվի: 

 Անիմացիոն ծառայության նյութատեխնիկական բազան անընդհատ 

կատարելագործման կարիք ունի,սակայն ֆինանսների պակասի պատ-

ճառով դա շատ հազվադեպ է կատարվում: Եվ այդ պատճառով անիմա-

տորները ոչ միայն իրենք պետք է այդ ամենից խնամքով օգտվեն, այլև 

ուղղորդեն զբոսաշրջիկներին: 
 

 

 

 

 

Ստուգիչ հարցեր 

 
 
 
 
 

1. Ի՞նչ է անհրաժեշտ անիմացիոն ծառայությունները կազմակերպելու 

համար: 

2. Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման համար ի՞նչ նյութատեխնի-

կական բազա է անհրաժեշտ: 

3. Ո՞վ է պատասխանատվություն կրում կազմակերպության նյութա-

տեխնիկական բազայի համար: 
 

 

Առաջադրանք 

 

1.Ուշադիր ուսումնասիրել տեսական նյութը և լրացում կատարել անի-

մացիոն ծառայությանն անհրաժեշտ տարրերի շարքում: 
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1.6.Հյուրանոցային ժամանցային (անիմացիոն) ծառայություններ և 

ծրագրեր 
 

 Անիմացիոն համալիր ծրագրերի ազդեցությունը մարդու վրա հանգս-

տի ժամանակ այս կամ այն կերպ լուծում է նրա առողջության վերա-

կանգնման, պահպանման և զարգացման խնդիրները: Առողջության այս 

բաղադրիչները որոշում են զբոսաշրջության համապատասխան ուղ-

ղությունը և ծրագիրը. 

• սպորտային,սպորտային-վերականգնիչ ծրագրեր 

• ժամանցային,արկածային խաղերով ծրագրեր 

• ճանաչողական,սպորտային-ճանաչողական, էքսկուրսիոն, ուսուցո-

ղական, սիրողական և այլ ծրագրեր 

• համալիր ծրագրեր,հավաքագրված մի քանի ծրագրերից 

 

Մշակութային-ուսուցողական ծրագրերը զբոսաշրջիկներին հնարավո-

րություն է տալիս ծանոթանալ երկրի պատմամշակութային և հոգևոր 

արժեքներին՝ այցելելով թանգարաններ, թատրոններ, կինոթատրոններ, 

պատկերասրահներ, այգիներ, ցուցադրություններ, համերգներ, ասմուն-

քի երեկոներ, հանդիպումներ ճանաչված անձանց հետ և այլն:  

Այս ծառայությունների մեծ մասի այցելությունը կախված է զբոսաշրջիկի 

ֆինանսական վիճակից, հետաքրքրություններից: 
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 Սիրողական անիմացիոն ծրագրերն ավելի շատ կազմակերպվում են 

զբոսաշրջիկին արվեստին մոտեցնելու, նոր հմտություններ ձեռք բերելու 

համար: Այս ծրագրի շնորհիվ զբոսաշրջիկը կարող է նոր գիտելիքներ 

ձեռք բերել՝ ստանալով գիտելիքներ տվյալ երկրի կամ տարածքի խոհա-

նոցի, երաժշտության, պարերի մասին և այլն: Նման ծրագրերի իրակա-

նացումը տարբեր բնույթ կարող է կրել: Այն կարելի է անցկացնել մրցույթ-

ների, ցուցադրությունների կազմակերպման միջոցով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տպավորիչ-ժամանցային անիմացիոն ծրագրերը ներառում են՝ տոնական 

միջոցառումներ, մրցույթներ, թեմատիկ օրեր, պարային երեկոներ, դիս-

կոտեկտներ և այլն: 

Անիմացիոն ծրագրեր ՝շփում ըստ հետաքրքրությունների: Այս պարագա-

յում պետք է ստեղծվի հարմարավետ մթնոլորտ, որպեսզի մարդկանց 

մոտ առաջանան խոսակցության ընդհանուր թեմաներ: Այս պարագայում 

հարկավոր է լավ անիմատոր, ով կստեղծի այդպիսի մթնոլորտ:  

Անիմացիոն ծրագրերի ստեղծումով ձգտում են հասնել մասնավո-

րապես հետևյալ արդյունքներին. 

• բավարարել մարդու ինքնարտահայտման պահանջը 

• մոռանալ ամենօրյա խնդիրների և սթրեսի մասին 



 

27 

• ապրել հնարավորինս ռեալ կյանքով 

• ձեռք բերել նոր գիտելիքներ 

 Որպեսզի բավարարվեն տարբեր ազգության, տարիքի, հնարավորու-

թյունների մարդկանց կարիքները, անիմացիոն ծրագրերը պետք է փո-

փոխվեն՝ 

• ըստ պարունակության, 

• ըստ վարման ժամանակի, 

• սեզոնի շարունակության և այլն: 

Անիմացիոն ծրագրերը կախված են հյուրանոցի չափերից, գտնվելու 

վայրից, հնարավորություններից և, իհարկե, անիմատորների փորձառու-

թյունից: Անիմացիոն ծրագրերի որակը և մասշտաբը կախված են անձնա-

կազմի համապատասխանությունից, քանակից և մասնավորապես մենեջ-

մենթի արդյունավետությունից:  



 

28 

 

   Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

1. Անիմացիոն ծրագրերն առողջական ի՞նչ խնդիրներ են լուծում: 

2. Ի՞նչ ծրագրերից է կազմված անիմացիոն ծառայությունը: 

3. Ի՞նչ արդյունքների են ձգտում հասնել անիմացիոն ծրագրերը: 

4. Ինչի՞ց է կախված անիմացիոն ծրագրերի որակը: 
 

 

Լրացուցիչ նյութ 

Անիմացիայի օրինակ 

1. www.youtube.com/watch?v=qhRiButTcmA 

2. www.youtube.com/watch?v=lQCfF-XV9y8 

Դիտել 2011 թվականին նկարահանված ռուսական «All inclusive» կամ  

«Всё включено» ֆիլմը: 
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1.7.Անիմացիոն ծրագրերի տարրերը 

 Զբոսաշրջային անիմացիան զբոսաշրջիկի հատուկ կարիքների բավա-

րարումն է՝ շփման, շարժման, մշակույթի, հաճելի ժամանցի անցկացման 

միջոցով: Այս կարիքների շրջանակը շատ մեծ է, քանի որ ճամփորդու-

թյան մեկնած մարդիկ տարբեր սպասելիքներ ունեն հանգստից. մի մասի 

համար հանգիստը ճամփորդությունն է, մյուսի համար`գիրք կարդալը, 

այլ խմբի համար` անտառում զբոսնելը, ձուկ որսալը և այլն:  

Ըստ այդմ էլ, զբոսաշրջային պահանջարկն ուսումնասիրելիս առանձ-

նացնում են անիմացիայի հետևյալ տեսակները, որոնք բավարարում են 

հաճախորդի ամենատարբեր կարիքները. 

 Անիմացիա շարժման մեջ.բավարարում է անընդհատ շարժման մեջ 

գտնվող ժամանակակից մարդու կարիքները, որոնք զուգորդվում են հա-

ճույքով, հաճելի զգացողություններով: 

 Անիմացիա փորձառության միջոցով.բավարարում է նորը ճանա-

չելու, անհայտը բացահայտելու պահանջմունքը, որը զուգորդվում է 

դժվարություններով, նոր բացահայտումներով, շփմամբ: 

 Անիմացիա շփման միջոցով.բավարարվում է այլ մարդկանց հետ 

շփման, նոր գաղափարների բացահայտման, մարդկային տարբեր աշ-

խարհայացքների ընկալման պահանջմունքը:  

 Անիմացիա հանգստի միջոցով.բավարարվում է առօրյա կյանքից 

կտրվելու, հոգեկան և ֆիզիկական հանգստություն ձեռք բերելու պա-

հանջմունքը: 

 Մշակութային անիմացիա.բավարարում է անձի հոգևոր և մշակու-

թային զարգացման պահանջմունքը, որն իրականանում է՝ մշակութային 

կոթողներ այցելելով: 

 Ստեղծագործական անիմացիա.բավարարում է մարդու ստեղծա-

գործական պահանջմունքը` սեփական ունակությունների ներկայացման 

միջոցով: 

 Որպես կանոն, անիմացիոն ծրագրերը ժամանցային միջոցառումների 

հետ միաժամանակ ներառում են նաև սպորտային խաղեր, վարժություն-

ներ և մրցություններ:  
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Այսպիսի համադրությունը անիմացիոն ծրագրերը դարձնում է ավելի 

հագեցած, վառ, հետաքրքիր, առողջության համար օգտակար, այնպես որ 

համադրելով ժամանցը և սպորտը՝ կարելի է հասնել ամենաբարձր 

վերականգնողական արդյունքի: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

 

1. Որո՞նք են անիմացիոն ծրագրի տարրերը:  

2. Ի՞նչ կարիքներ ունեն զբոսաշրջիկները: 

3. Ինչպիսի՞ համադրությամբ են հադես գալիս անիմացիոն ծրագրերը: 
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1.8.Մանկական անիմացիան հյուրանոցներում և զբոսաշրջային 

համալիրներում 

 

 

 

 

 

Կուրորտային հյուրանոցային համալիրներում երեխաներին ավելի 

մեծ ուշադրություն են դարձնում, քանի որ երջանիկ երեխան երջան-

կություն է պատճառում ծնողներին, նշանակում է՝ երեք անգամ բարձ-

րացնում է հյուրանոցի ծառայությունների արդյունավետությունը: Ման-

կական անիմացիայի կազմակերպման համար օգտագործվում են ինչպես 

մեծերի համար կազմակերպվող միջոցառումների նյութատեխնիկական 

բազան, այնպես էլ հատուկ սարքավորումներ, երեխաների համար նա-

խատեսված տարածքներ: 

 Մինի ակումբի անիմատորի նպատակն է՝ զբաղեցնել երեխաներին, 

ծնողներին տալ հանգստանալու հնարավորություն և այնպես անել, որ 

ծնողներն առանձնապես չանհանգստանան: 

 Մինի ակումբի անիմատորի աշխատանքն ունի իր առանձնահատկու-

թյունը: Նախ և առաջ մինի ակումբում պետք է աշխատեն մասնագետ 

անիմատորներ, որոնք ունեն հատուկ մանկավարժական որակավորում և 

երեխաների հետ աշխատելու փորձ: Բացի այդ, ցանկալի է, որպեսզի աշ-

խատանքը սկսելուց առաջ անիմատորներն անցնեն պրակտիկ անիմա-

ցիայի կուրս և անվտագության կանոնների պահպանման հրահանգա-

վորման դասընթաց: 
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Անիմատորների աշ-

խատանքային որակավոր-

ման բարձրացման ուսում-

նական գործընթացը 

պետք է շարունակվի աշ-

խատանքի ողջ ընթաց-

քում: 

Անիմատորները պետք 

է բնույթով բարի լինեն, 

հաստատակամ, շփվող և 

ուշադիր: Նրանք պետք է կարողանան լուծել երեխաների միջև ծագած 

միջանձնային կոնֆլիկտները, ուղղորդել նրանց գործողություններն ու 

հետաքրքրությունները: Անիմատորը պետք է յուրաքանչյուր երեխայի 

թույլ տա ակտիվ դրսևորել իրեն բոլոր ոլորտներում, անընդհատ փոփո-

խել նրանց դերերը: Ծնողների համար, ովքեր իրենց երեխաներին վստա-

հում են անիմատորներին, կարևոր է երեխաների անվտանգությունը: Այդ 

պատճառով կարևոր է, որ անիմատորները լինեն ուշադիր, զգուշավոր, 

անհրաժեշտության դեպքում երեխային ցուցաբերեն առաջին բժշկական 

օգնություն: Որպեսզի երեխաները և նրանց ծնողները տեղեկացված լինեն 

մինի ակումբի աշխատանքի վերաբերյալ, անհրաժեշտ է անցկացնել գու-

նագեղ գովազդային միջոցառումներ: Կարելի է անցկացնել էքսկուրսիա-

ներ մինի ակումբում: Անհրաժեշտ է, որ ինֆորմացիան տրվի մայրենի 

լեզվով կամ մեկ այլ հասկանելի օտար լեզվով: 

Մինի ակումբում կազմակերպվող ժամանցային ծրագրերը պետք է 

արմատապես տարբերվեն դպրոցում, մանկապարտեզում իրականացվող 

նմանատիպ ծրագրերից իրենց գունագեղությամբ, արդյունավետությամբ, 

որպեսզի մնան երեխաների հիշողության մեջ: Անհրաժեշտ է նախատեսել 

այլընտրանքային միջոցառումներ վատ եղանակի դեպքում կամ այլ ուրիշ 

չնախատեսված դեպքերում: Երեխաների համար անցկացվող միջոցա-

ռումները պետք է բաժանվեն ըստ տարիքային խմբերի. 

• ծրագրեր 3- 6 տարեկան երեխաների համար 

• ծրագրեր 6- 9 տարեկան երեխաների համար 
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• ծրագրեր 9- 12 տարեկան երեխաների համար 

Ծրագրերը պետք է անցկացվեն՝ հաշվի առնելով երեխայի տարիքային 

խումբը, ուստի պետք է ուսումնասիրվեն երեխաների տարբեր տարի-

քային խմբերի առանձնահատկությունները: 

Փոքր տարիքի երեխաները հետաքրքրասեր են, շարժուն,ակտիվ, բայց 

շուտ ձանձրանում են: Ուստի անհրաժեշտ է հաճախակի փոխել զբաղ-

մունքի ձևը: Այս տարիքի երեխաները փորձում են ամեն ինչում կրկնօրի-

նակել մեծահասակներին, մեծ սիրով նկարում են, ծեփում, լողում: Չպետք 

է մոռանալ, որ այս տարիքի երեխաների նկատմամբ պետք է շատ 

ուշադիր լինել. նրանք շուտ են մրսում, արևահարվում և դեռ քիչ բան գի-

տեն և կարող են անել: Հատկապես ուշադիր պետք է լինել ջրային խա-

ղերի ժամանակ:  

Միջին տարիքի երեխաները տարբերվում են իրենց դյուրագրգռու-

թյամբ, էմոցիոնալ են և կոնֆլիկտային: Նրանք հեշտությամբ ներգրավ-

վում են մրցություններում, խաղերում, մշակութային միջոցառումներում: 

Միայն պետք է կարողանալ պահպանել այդ ոգևորվածությունը վառ 

միջոցառումների և հետաքրքիր գործողությունների միջոցով: 

Դեռահասները մի կողմից հետաքրքիր են, մյուս կողմից` բարդ: Այս 

տարիքում սկսվում է սեռական հասունացումը, օրգանիզմի փոփոխու-

թյունը: Դեռահասներին անհրաժեշտ է ակտիվ առօրյա, որպեսզի վեր-

ջիններս կարողանան վատնել իրենց անսպառ էներգիան: Սակայն հա-

ճախ մեծերի առաջարկները նրանց կողմից չեն ընդունվում, ուստի այս 

տարիքային խմբի հետ աշխատելը 

բավական բարդ է: Սակայն նրանք 

սիրով պարում են դիսկոտեկնե-

րում, շփվում են հասակակիցների 

հետ, մասնակցում են գեղեցկու-

թյան մրցույթներին և այլ «մեծա-

կան ժամանցային ձևերին»: Դեռա-

հասներին անհրաժեշտ է ներգրա-

վել միջոցառումների կազմակերպ-

ման գործընթացի մեջ` նրանց 
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վստահելով լիդերություն: 

Մի քանի մանկական անիմացիոն ծրագրեր կարելի է անցկացնել 

ծնողների հետ միասին: Օրինակ` լավ կլինի, եթե հանգստի վերջում ծնող-

ները տեսնեն, թե ինչ են սովորել իրենց երեխաներն այդ ողջ ընթացքում, 

կազմակերպել համերգ, մրցույթ, շոու կամ այլ եզրափակիչ միջոցառում: 

Այդ միջոցառումները կարելի է նկարահանել և նվիրել ծնողներին: 

Որպեսզի դրանք երեխաների համար հետաքրքիր և ուրախ անցնեն, 

կազմակերպիչները կարող են հագնել ծաղրածուների կամ մուլտհերոս-

ների հագուստներ: Մանկական անիմացիոն ծրագրի կազմակերպման հա-

մար կարելի է այդ աշխատանքներին մասնակից դարձնել նաև երեխա-

ներին. դա նրանց շատ է ոգևորում և ուրախացնում: Երեխաները ստանում 

են լրացուցիչ մոտիվացիա, քանի որ նրանց վստահում են ելույթ ունենալ 

բեմից, ինչպես իսկական դերասաններ՝ համապատասխան հագուստ-

ներով, կամ իրենք կարող են մրցել և ցույց տալ իրենց ունակությունները, 

իսկ հետո պարգևատրվել կամ խրախուսվել:  
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Ստուգիչ հարցեր 

 
 
 
 
 

1. Ի՞նչ է մանկական անիմացիան: 

2. Որտե՞ղ են իրականացվում մանկական անիմացիոն ծրագրերը: 

3. Ի՞նչ տարիքային խմբեր են ընդգրկում մանկական անիմացիոն 

ծրագրերը: 

4. Ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ ունեն տարբեր տարիքային 

խմբերի երեխաները: 

5. Ի՞նչ է մոտիվացիան: 

 

Առաջադրանք 

1. Օգտագործելով Windows Movie Maker ծրագիրը` կազմել ման-

կական անիմացիոն ծառայության գովազդ` 5 րոպե տևողությամբ: 
 

 

Լրացուցիչ նյութ 

 

Մանկական անիմացիայի օրինակ` 

1. www.youtube.com/watch?v=xZTwstE7E1Q 
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1.9.Խաղային բիզնեսը տուրիստական անիմացիոն գործունեության մեջ 

 

 

Շատ հյուրանոցներ և 

տուրիստական համալիրներ 

հաճախորդներին լրացուցիչ 

ծառայությունների շարքից 

առաջարկում են իրենց ժա-

մանցը կազմակերպել խա-

ղային հաստատություննե-

րում, որոնք շատ հաճախ 

հանդիսանում են հենց վերո-

հիշյալ կառույցների բաղկացուցիչ մասը: 

Այսօր խաղային բիզնեսը համարվում է հյուրանոցային անիմացիոն 

գործունեության հեռանկարային ոլորտներից մեկը:  

Խաղային բիզնեսի առավելությունները. 

• հյուրանոցային համալիրին բերում է լրացուցիչ եկամուտ 

• հաստատության աշխատակիցներն ապահովվում են մշտական աշ-

խատանքով 

• հաճախորդներին հնարավորություն է տրվում կազմակերպել քա-

ղաքակիրթ հանգիստ և ժամանց 

Այսպիսով, կարող ենք վստահորեն կանխատեսել խաղային բիզնեսի 

հետագա աճը և պնդել, որ այն հեռանկարային բիզնես է: Խաղային բիզ-

նեսում որակի փոփոխության համար անհրաժեշտ է բարձրացնել մաս-

նագիտական, մշակութային և տեխնիկական մակարդակը: Գործընթացի 

բարելավումը վերաբերում է ոլորտի բոլոր կողմերին. 

• Անհրաժեշտ է բարելավել խաղային բիզնեսը կարգավորող իրա-

վական դաշտը, քանի որ այն, ինչն այսօր գոյություն ունի, չի լուսաբանում 

բոլոր անհրաժեշտ հարցերն ու խնդիրները:  

• Անհրաժեշտ է բարելավել ոլորտի ֆինանսական գործունեությունը 

և հարկումը.խաղային բիզնեսը պետք է ունենա ֆինանսական անկախու-

թյուն, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել արդի սարքավորումներ, ունենա 
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ծրագրային ապահովում և, բացի այդ, նոր, մատչելի հարկման ձևը թույլ 

կտա այս բիզնեսին աճել ու զարգանալ: 

• Անհրաժեշտ է նյութատեխնիկական բազայի բարելավում. Տեխնիկա-

յով հագեցած տարածքների նախագծում և ստեղծում, նոր տեսակի խա-

ղային սարքավորումների արտադրություն և այլն: 

• Համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակիցներ, կազ-

մակերպչական և կառավարման աշխատանքների կազակերպում: 

• Բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստում. մասնագի-

տական ուսուցման միասնական կրթական ծրագրի մշակում, մասնագի-

տական ձեռնարկների ստեղծում և այլն: 

 Երբ վերոհիշյալ բարեփոխումները սկսվում են իրականանալ, այս 

ոլորտում սկսվում է առողջ և իրական մրցակցություն, որն էլ թույլ կտա 

գների իջեցում և մատուցված ծառայությունների մատչելիություն:Արդեն 

այսօր հորիզոն են դուրս գալիս բազմաթիվ խաղային կազմակերպու-

թյուններ, որոնք իրենց հաճախորդներին գրավելու համար աշխատում են 

մատուցել տարատեսակ ծառայություններ, կազմակերպությունում ստեղ-

ծել համապատասխան ոճ և մթնոլորտ: Խաղատները, գիշերային ակումբ-

ները մշակութաժամանցային կենտրոններ են, որոնք ունեն բարձրորակ 

սպասարկում: 
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Խաղային բիզնեսի հիմնական հասկացությունները 
  

Վերջին տարիներին հաճախ են հանդիպում հետևյալ տերմինները՝ 

խաղային բիզնես,խաղային գործ, խաղատուն և այս ոլորտին վերաբերող 

շատ ուրիշ հասկացություններ: 

 Ժամանակակից բացատրական բառարաններում այս տերմիններն ու 

բառակապակցությունները նոր են ի հայտ եկել , քանի որ ոլորտն էլ նոր 

զարգացող է: 

Խաղային բիզնես 

 

 

 

 

մոլախաղ 

Գովազդային 

գործակալութ-

յուններ 

Խաղային կազմա-

կերպություններ 

 

Խաղային սարքա-

վորումներ արտադրող 

կազմակերպություններ 

Մասնագիտական 

գրականություն 

ստեղծող  կազ-

մակերպություններ 
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Խաղային բիզնեսի մեջ են մտնում. 

1. Խաղատները՝ կազինոները, ակումբները, խաղային ավտոմատնե-

րով համալրված դահլիճները, 

2. Այն կազմակերպությունները, որոնք այս բիզնեսի համար արտա-

դրում են սարքավորումներ և աքսեսուարներ, 

3. Տպարաններ, որտեղ տպվում են խաղային բիզնեսին վերաբերող 

մասնագիտական գրականություն: 

  

Խաղային հաստատություններ. հատուկ վայրեր են, որտեղ կազմակերպ-

վում են թղթախաղ, ռուլետկա և ուրիշ մոլախաղեր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խ 
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Ա 

Յ 

Ի 

Ն 

 

Հ 

Ա 

Ս 

Տ 

Ա 

Տ 

Ու 

Թ 

Յ 

Ու 

Ն 

Ն 

Ե 

Ր 

 

 

Խաղատներ 

կազինո 

Ակումբներ 

դահլիճներ 

խաղային 

ավտոմատ-

ներով 
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Խաղը այս բիզնեսի հիմքն է: «Խաղ» հասկացությունը տարբեր բառարան-

ներում բացատրվում է տարբեր կերպ: Հանրագիտարանում խաղը մեկ-

նաբանվում է որպես մարդկանց և կենդանիների գործունեության ձևերից 

մեկը: 

 Մարդու վրա սարքավորման թողած ազդեցությունը մինչև վերջ բա-

ցահայտված չէ: Այս հարցով հետաքրքրվում են փիլիսոփաները, մանկա-

վարժները, հոգեբանները և բժիշկները: Նրանցից շատերը գտնում են, որ 

խաղը սովորեցնելու միջոց է, այսպես կոչված թրեյնինգ, որը թույլ է 

տալիս ադապտացվել բարդ իրավիճակում, պատրաստվել սպասվող 

իրադարձություններին:Մի մասն էլ կարծում է, որ խաղը հաճույք է պատ-

ճառում, բավարարում է որոշակի ցանկություններ և պահանջմունքներ: 

Սակայն համարյա բոլոր գիտնականներն էլ պնդում են, որ խաղը մեծ 

տեղ է զբաղեցնում մարդու կյանքում թե′ որպես թրեյնինգ, թե′ որպես 

ժամանց: 

 Խաղի ժամանակ իրավիճակները արագ փոխվում են, առաջանում է 

հետաքրքրություն և ազարտ: 

Մոլախաղը խաղի մի տեսակ է, որն առաջացնում է մեծ հետաքրքրու-

թյուն, որպես կանոն՝ ֆինանսական: Շատ մարդկանց մոլախաղերում հե-

տաքրքրում է մտավոր կարողությունների մարզումը, ուշադրության զար-

գացումը և այլ հմտությունների և ունակությունների զարգացումը: 

 Մոլախաղերն ունեն հին արմատներ: Նախկինում դրանք համարում 

էին ճակատագրական, քանի որ խաղով տարված շատ մարդիկ խաղա-

տանը թողնում էին իրենց ողջ ունեցվածքը: 

 Մոլախաղերը բաժանում են երեք խմբի՝ ազարտային,կոմերցիոն և 

հարգի:  

 

 



 

41 

 

Խաղատան նյութատեխնիկական բազան և 

յուրահատկությունները 
 

Ժամանակակից խաղատներն իրենցից ներկայացնում են որակյալ 

սպասարկմամբ և հաճախորդների անվտանգությունն ապահովող մշա-

կութաժամանցային կենտրոններ: Խաղատներից շատերն իրենց հաճա-

խորդներին տրամադրում են անվճար խմիչք և նախուտեստ, երաժշտու-

թյուն և շոու-ծրագրեր, որոշ տեղերում խաղացողներին տրամադրում են 

ֆուրշեթ-հյուրասիրություն: Խաղատան աշխատանքի պայմանները և 

կանոնները սահմանվում է երկրի օրենդրությամբ, իրավական ակտերով 

և ժամանցային կազմակերպությունների կանոնադրությամբ: Խաղատնե-

րի հաջող աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմավորել նյու-

թատեխնիկական բազան, մտածել ոճը, դիզայնը և անհրաժեշտ ձևով կա-

հավորել այն: Խաղատունն իրենից ներկայացնում է հատուկ տեսակի 

ժամանցի կազմակերպման շարժական կենտրոն: Խաղատան հիմնական 

նպատակն է ՝տրամադրել ժամանցային բարձրորակ ծառայություն, որից 

շահույթ է ստացվում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ 

Տարածքների 

ստանդարտ տեսք 

Համակարգչային 

ծրագրեր 

Հատուկ 

սարքավորումներ 

Խաղա-

սրահ 

Ծառայո-

ղական 

տարածք-

ներ 

Բար Գրասենյակ Խաղա-

սեղան-

ներ 

Խաղա-

յին ավ-

տոմատ-

ներ 

Էլեկտրո-

նային 

գրա-

տախտակ 
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Խաղատան գործունեության համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայմանները. 

 

•  Խաղասրահ. խաղերի անցկացման համար նախատեսված տարածք 

է, որտեղ ընդունված ձևով տեղադրված են խաղասեղաններ՝ հաճա-

խորդների և խաղավարների համար նախատեսված տեղերով: Խաղա-

սրահում կա նաև գումարի վճարման դրամարկղ և հանգստի գոտի: 

Խաղասրահի մեծությունը հիմնականում կախված է տեղադրված սե-

ղանների քանակից: Դրամարկղի համար նախատեսված տարածքը պետք 

է փոքր չլինի 5 ք/մ-ից: Հաճախորդների հանգստի գոտին պետք է լինի 

մոտավորապես 20 ք/մ: 

•  Խաղասրահի մեծությունը պետք է լինի 75-100 ք/մ: Խաղասրահի 

տարածքում կամ մոտակայքում պետք է լինի բար: 
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• Օժանդակ տարածքներից են նախասրահը, զգեստապահարանը, 

տոմսերի վաճառակետը, անվտանգության ծառայության սենյակը, աշ-

խատակիցների հանգստի սենյակը, հատուկ պահպանվող սենյակ, որտեղ 

գտնվում են խաղատան ողջ եկամուտը, փաստաթղթերը և թանկարժեք 

սարքավորումները: 

• Գրասենյակային տարածքի մեջ են մտնում ընդունարանը և տնօրենի 

սենյակը: 

Խաղատան հատուկ սարքավորումները և համակարգչային ծրագրա-

վորումը: Այս բաժնի մեջ մտնում են խաղասեղանները, վերջիններիս 

համար նախատեսված աթոռները, խաղային ավտոմատները, համապա-

տասխան աքսեսուարները (էլեկտրոնային գրատախտակ, խաղային 

ժետոնները և խաղաքարերը, խաղաթղթերը և այլն): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բոլոր խաղատներն ունեն կազմավորման նույն սկզբունքը: 

Որոշ հաճախորդների գայթակղում են խոշոր կառույցները, ոմանց՝ 

ակումբները: Ոմանք նախընտրում են դասական ձևը, ոմանք՝ մոդեռն 

ոճը: Երիտասարդներին դուր են գալիս շոու-կենտրոնները՝ պարասրահ-

ները, համերգասրահները և այլն: 

Այս տարածքների ձևավորմանը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել՝ 

ինտերիերի գունային համադրությունից մինչև մատուցվող ըմպելիքները 

և աշխատակազմի տեսքը: Ինտերիերի տեսքից են կախված կահույքի, սե-

ղանների և աքսեսուարների տեսքն ու ձևը: 
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Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

1. Խաղային բիզնեսը ո՞ր ծառայությունների շարքին է դասվում: 

2. Որո՞նք են խաղային բիզնեսի առավելությունները: 

3. Որո՞նք են խաղային բիզնեսի հիմնական հասկացությունները: 

4. Ո՞ր կազմակերպություններն են մտնում խաղային բիզնեսի մեջ: 

5. Ի՞նչ է մոլախաղը: 

6. Ի՞նչ տարածքներից է կազմված խաղատունը: 

7. Կազմավորման ի՞նչ սկզբունքներ ունեն խաղատները: 
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1.10. Էքսկուրսիոն ծառայությունը` լրացուցիչ ծառայության տեսակ 

 

Էքսկուրսիան ավելի նեղ իմաստ ունի, քան տուրը, և կարելի է ասել, որ 

այն տուրի բաղկացուցիչ մասն է: Էքսկուրսիայի յուրաքանչյուր րոպեն 

պլանավորված է, հաշվարկված: Այն լինում է տարբեր տիպերի, և դրանք 

ի հայտ են գալիս` հաշվի առնելով մի քանի նախադրյալներ. 

1. ըստ բովանդակության. լինում է լայն և թեմատիկ 

2. մասնակիցների թվով և կազմով. լինում է անհատական, տեղացի-

ների համար, եկվոր տուրիստների համար, մեծահասակների և երեխա-

ների համար 

3. ըստ իրականացման տեղի. լինում են քաղաքային, մերձքաղա-

քային, թանգարանային և ընդհանուր 

4. ըստ փոխադրման միջոցի.լինում են հետիոտն և տարբեր տրանս-

պորտային միջոցների մասնակցությամբ 

5. ըստ տևողութան. այս տեսակը կախված է պլանավորված ժամից, 

լինում են կարճատև` 1-4 օր, երկարատև 

6. ըստ իրականացման ձևի. սրանք կարող են լինել էքսկուրսիա-հա-

վաքույթ, էքսկուրսիա-զբոսանք, էքսկուրսիա-դասախոսություն, էքսկուր-

սիա-համերգ, էքսկուրսիա-թատրոն, էքսկուրսիա-կոնսուլտացիա, էքս-

կուրսիա-ցուցադրում, ուսումնական էքսկուրսիա և գովազդային էքս-

կուրսիա 

 Ըստ բովանդակության. էքսկուրսիան լինում է երկու տեսակ` լայն և 

թեմատիկ: Լայն էքսկուրսիա-

ները, որպես կանոն, լինում են 

բազմիմաստ, այդ պատճառով էլ 

լայն էքսկուրսիա են անվանում: 

Սրանցում օգտագործում են թե´ 

ժամանակակից, թե´ պատմա-

կան վայրերը: Այս էքսկուրսիան 

կազմակերպվում և ձևավորվում 

է ըստ պատվերի:  
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Լայն էքսկուրսիայի ժամանակ «իրադարձությունները ցուցադրվում են 

խոշոր պլանով». սա հնարավորություն է տալիս իմանալ ամեն ինչ՝ քա-

ղաքի, տարածաշրջանի, մարզի, հանրապետության մասին: Այս էքսկուր-

սիաներն ունեն իրենց յուրահատկությունները. ի տարբերություն թեմա-

տիկ էքսկուրսիայի՝ էքսկուրսավարի կամ գիդի խոսքը բավականին բարդ 

է: Վերջինս պետք է լինի տեղաբնակ և ցուցադրվող օբյեկտի մասին իմա-

նա ամեն ինչ: Պետք է պատասխանի էքսկուրսանտների յուրաքանչյուր 

հարցին, իսկ դա նշանակում է, որ էքսկուրսավարը պետք է լինի բազմա-

կողմանի զարգացած մարդ, դրա հետ մեկտեղ կարողանա արտա-

հայտվել, ճիշտ կառուցել խոսքը և վերարտադրել իր իմացածը: Թեմատիկ 

էքսկուրսիան ունի մեկ թեմա, որը նախապես պլանավորված է, կազմա-

կերպված: Եթե թեման պատմական է, ապա էքսկուրսիայի առանցքը կա-

րող են դառնալ մեկ կամ մի քանի պատմական նշանակության դրվագներ 

և վայրեր: Թեմատիկ էքսկուրսիան իր 

հերթին բաժանվում է . 

1. պատմական 

2. արտադրական 

3. էկոլոգիական 

4. մշակութային 

5. գրական 

6. ճարտարապետական 

Պետք է նշենք նաև, որ այս բոլոր տե-

սակներն իրար հետ սերտորեն կապված են: Մասնակիցների թվից և 

կազմից կախված՝ էքսկուրսիան բաժանվում է հետևյալ տեսակների. 

1. անհատական 

2. տեղաբնակների համար 

3. եկվոր տուրիստների համար 

4. մեծահասակների համար 

5. երեխաների կամ դպրոցականների համար: 

Էքսկուրսիայի վարման նյութը յուրաքանչյուր խմբի համար պետք է 

տարբեր լինի, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր ընկալման 

ձևը: Օրինակ`եթե էքսկուրսիայի ցուցադրման օբյեկտը Ծաղկաձորի «Կե-
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չառիս» եկեղեցական համալիրն է, ապա էքսկուրսավարն անհատական 

զբոսաշրջիկի համար կնախապատրաստի մտերմիկ զրույցի նման խոսք, 

որը մի փոքր կհեռանա պաշտոնական դասախոսություն թվացող դոգմա-

տիկ խոսքից: Եթե էքսկուրսիան անցկացվում է տեղացիների հետ, ապա 

հնարավոր չէ, որ նրանք տեղեկացված չլինեն ցուցադրվող օբյեկտի մա-

սին: Այս պարագայում պետք չէ նրանց ձանձրացնել մանրամասներով, 

նրանք դա արդեն գիտեն: Կարելի է ուղղակի նշել թվականներ` օրինակ ` 

կառուցման թիվը, ճարտարապետի անունը, ո՞ւմ պատվերով է կառուց-

վել: Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար էքսկուրսավարի խոսքը 

պետք է լինի դոգմատիկ դասախոսություն՝ բոլոր կարևոր նորմերով և 

մեթոդներով մշակված: Մեծահասակների համար էքսկուրսիայի նյութը 

պետք է լինի ավելի մատչելի, զերծ լինի բարդ տերմինաբանությունից: 

Երեխաների կամ դպրոցականների համար նյութը պետք է լինի նույնպես 

մատչելի ` նրանց գիտելիքների բազային համապատասխան: 

Ըստ իրականացման տեղի՝ ինչպես արդեն նշել ենք, էքսկուրսիան 

բաժանվում է . 

1. քաղաքային 

2. մերձքաղաքային 

3. արտադրական, թանգարանային 

4. ընդհանուր 

Ըստ փոխադրման ձևի՝ էքսկուրսիան լինում է . 

1. օդային 

2. ջրային 

3. ցամաքային 

Սրանց համապատասխան գոյություն ունեն տրանսպորտի տարբեր 

միջոցներ` ինքնաթիռ, ուղղաթիռ, օդապարիկ, ավտոմեքենա,ավտոբուս, 

հեծանիվ, նավ, սուզանավ և այլն: Տրանսպորտի այս միջոցների օգնու-

թյամբ իրականացվում են տարատեսակ, տարաբնույթ էքսկուրսիաներ: 
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Էքսկուրսավար 

 

Էքսկուրսավարն այն մասնա-

գետն է, ում ղեկավարությամբ էքս-

կուրսիայի մասնակիցները ծանո-

թանում են շրջակա միջավայրին` 

պահպանելով էքսկուրսիայի անց-

կացման մեթոդական ցուցումները: 

Էքսկուրսավարի աշխատանքը 

բնութագրվում է մի շարք առանձ-

նահատկություններով. բացի տե-

սական և գործնական խորը գիտելիքներից՝ շատ կարևոր են վերջինիս 

անձնական որակները: Նա պետք է օժտված լինի հետևյալ բնութագրիչ 

հատկանիշներով. 

1. ունենա բարձր ինտելեկտ 

2. լինի յուրահատուկ 

3. կարգապահ 

4. ունենա անձնային բարձր արժեքներ 

5. վարի ակտիվ կյանք 

 Որպեսզի անձը յուրացնի էքսկուրսավարի աշխատանքը, նա պետք է 

օժտված լինի հետևյալ անձնային հատկանիշներով. 

1. լինի համախմբող 

2. կազմակերպող 

3. միաձուլող 

Համախմբելու հատկանիշն այն է, երբ էքսկուրսավարը կարողանում է 

առկա ինֆորմացիայից առանձնացնել և ձևակերպել էքսկուրսիայի նյութը 

և մատչելի լեզվով դա փոխանցել մասնակիցներին: 

Կազմակերպչական ունակություններն ի հայտ են գալիս, երբ, լինելով 

լավ մասնագետ, նա կարողանում է հետաքրքիր , ուրախ և համախմբված 

անցկացնել էքսկուրսիան: 

Միաձուլելու ունակությունն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ էքս-

կուրսավարը կարողանում է ընկերացնել բոլոր մասնակիցներին: 
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Այս ունակությունը մարդկային դրական որակներից մեկն է: Այն էքս-

կուրսավարը, ով հեշտ է կարողանում ընկերանալ, հաղորդակցվել և 

ուշադրությունն իր վրա գրավել, նա արժանանում է բոլորի համակրան-

քին: Էքսկուրսիան շփվելու գեղագիտական գործընթացն է: 

Էքսկուրսավարի մասնագիտությունը յուրացնելու համար մեծ դեր ու-

նեն հետևյալ մարդկային որակները` զարգացածությունը, բարձր ինքնա-

տիրապետումը, նրբանկատությունը: Բացի վերոհիշյալներից՝ էքսկուր-

սիայի վրա մեծ ազդեցություն ունեն էքսկուրսավարի բարեհամբույր վե-

րաբերմունքը, ուշադրությունը մարդկանց նկատմամբ, կենսուրախու-

թյունը, թեթև բնավորությունը, անհատականությունը: Էքսկուրսավարի 

պրոֆեսիոնալ վարպետությունը գեղեցիկ խոսքն է: Նրա խոսքը կարելի է 

համարել հանրային ելույթ, որն ունի թեմա, նպատակ և բովանդակու-

թյուն: Քանի որ էքսկուրսիան տարբեր տեսակի է լինում, ըստ այդմ էլ 

փոխվում է էքսկուրսավարի խոսքի տեսակը, որը կարող է լինել տեղեկա-

տվական, գործնական, գիտական, գեղարվեստական և այլն: Խոսքի ամե-

նակարևոր որակներից մեկը ճշտությունն է՝ ճիշտ արտասանությունը, 

ճիշտ շարահյուսությունը, հնչերանգը: Սրանք խոսքին տալիս են արտա-

հայտչականություն: 

 Էքսկուրսավարի հաստիքային պարտականություններից են՝ 

1. էքսկուրսիոն նյութի իմացություն 

2. էքսկուրսիայի անցկացման մեթոդիկայի իմացություն 

3. էքսկուրսիայի նյութի պատրաստում 

4. նյութի նորացում 

5. նոր էքսկուրսիոն երթուղիների և ըստ դրանց՝ թեմաների մշակում 

6. տարբեր տուրիստների համար էքսկուրսիոն ծրագրի մշակում 

7. մասնակցություն դասավանդման նպատակ ունեցող հանդիպումների, 

սեմինարների 

8. հանրային ելույթների մշակում 

9. երթուղու պահպանում 

10.  էքսկուրսավարը պետք է կարողանա որոնել և ընտրել նշված թեմա-

տիկային համապատասխան էքսկուրսիայի նյութ 

11. էքսկուրսիոն ծառայության թղթաբանության ճիշտ ձևակերպում 
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12. օգտագործելով մեթոդական ցուցումները` կարողանա ղեկավարել 

տուրիստական խումբը, կարողանա գովազդել էքսկուրսիոն մի շարք 

ծրագրեր: 

 Էքսկուրսավարը կարող է լինել նաև գիդ, այսինքն՝ գործ ունենալ արտ-

երկրացի տուրիստների հետ: Այս պարագայում նա պետք է տիրապետի մի 

քանի օտար լեզվի, կարողանա ազատ հաղորդակցվել: Բացի այդ, պետք է 

ուշադրություն դարձնի իր արտաքին տեսքին: Նա պետք է հագնված լինի 

շատ կոկիկ, էքսկուրսիայի թեմային համապատասխան, շատ շպարված 

չլինի: Բացի արտաքին տեսքից՝ պետք է ուշադրություն դարձնի իր խոսքի 

և ժեստերի վրա, և չի կարելի ժեստերը չարաշահել: Շատ և աննպատակ 

ժեստերը թույլ չեն տա, որ բանավոր խոսքը հասկանալի լինի: 
 

 

Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

1. Ինչո՞վ է էքսկուրսիան տարբերվում տուրից: 

2. Էքսկուրսիաները քանի՞ տեսակ են լինում: 

3. Քանի՞ տեսակ են լինում թեմատիկ էքսկուրսիաները: 

4. Մասնակիցների թվից կախված` քանի՞ տեսակ են լինում էքսկուր-

սիաները: 

5. Ըստ իրականացման տեղի` էքսկուրսիաները քանի՞ խմբի են բա-

ժանվում: 

6. Ըստ փոխադրման ձևի` քանի՞ տեսակ են լինում էքսկուրսիաները: 

7. Ո՞վ է էքսկուրսավարը: 

8. Ի՞նչ հաստիքային պարտականություններ ունի էքսկուրսավարը: 

9. Ի՞նչ անձնային որակներ պետք է ունենա էքսկուրսավարը: 

10. Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում էքսկուրսավարին: 
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1.11.Անվտանգության ապահովումը հյուրանոցներում և 

զբոսաշրջային համալիրներում 
 

 Ժամանցի կազմակերպություններում, ինչպես նաև զբոսաշրջային այլ 

հաստատություններում պետք է հաշվի առնել հնարավոր ռիսկերը և 

իրականացնել մարդկանց անվտանգությունն ապահովող միջոցառում-

ներ: Թանգարաններում, թատրոններում, ցուցասրահներում, փակ և բաց-

օթյա շուկաներում, այսինքն՝ ամենուր, որտեղ սահմանափակ տարածու-

թյան վրա կա մարդկաց բազմություն, անհրաժեշտ է իրականացնել հա-

տուկ նախազգուշական միջոցառումներ: Այդ միջոցառումները ներառում 

են տարհանման պլաններ, հստակ նշված վթարային ելքեր և տարհան-

ման երթուղիներ, ինչպես նաև լրացուցիչ ելքերի անընդհատ ստուգում: 

Այնպիսի հաստատություններ, ինչպիսիք են՝ թանգարանը, ցուցահան-

դեսները և պատմամշակութային կոթողները, կարող են ունենալ լրացու-

ցիչ վերահսկողության և անվտանգության ապահովման կարիք: Անհրա-

ժեշտության դեպքում այդ վերահսկիչ կառույցները կարող են կազմա-

կերպել տարհանում, ինչպես նաև պաշտպանել գողերից և հանցագործ-

ներից: Շատ պատմամշակութային կոթողներ տեղակայված են քաղաքից 

հեռու՝ գյուղական վայրերում: Ուստի անհրաժեշտ է, որ այդ կառույցների 

մոտ տեղակայված լինի բժշկական ծառայություն, որն անհրաժեշտու-

թյան դեպքում ցույց կտա առաջին բուժօգնություն: 

Տուրիստական կազմակերպության աշխատակիցն անձամբ պետք է 

տիրապետի առաջին բուժօգնության կանոններին, իրավիճակի վերահսկո-

ղության հմտություններին: Ներկա ժամանակներում հանդիպումների և 

գիտաժողովների կազմակերպումը տուրիզմի կարևոր ուղղություններից է 

դարձել: Չնայած շփման վիրտուալ միջոցներին՝ գործընկերները սիրում են 

հանդիպել իրար հետ, կենդանի շփում ապահովել: Նմանատիպ հանդի-

պումները կարող են իրականացվել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հարթություն-

ներում: Սակայն ցանկացած պարագայում անվտանգության ապահովումն 

ունի կարևոր նշանակություն և մեծ մասամբ կախված է մասնակիցների 

թվից և մատուցվող ծառայությունների քանակից: 

Հնարավոր ռիսկերը կարելի է բաժանել երկու խմբի՝առաջինը կապ 

ունի միջոցառման անցկացման տեղանքի հետ, իսկ երկրորդը՝ շրջակա 
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միջավայրի: Ռիսկերի այս տեսակները հատկանշական են վերոհիշյալ 

տուրիստական ժամանցային հաստատություններին: Հաճախորդների և 

աշխատակիցների ապահովման համար համապատասխան կազմակեր-

պությունների կողմից մշակվել են հետևյալ նորմերը. 

1. անվտանգություն(մարդկանց, ինֆորմացիայի, արժեքների) 

2. հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանում 

3. անվտանգություն աշխատատեղում 

4. բժշկական միջամտություն 

5. քաղաքացիական պատասխանատվություն 

6. չկանխատեսված իրավիճակների համար պլանավորում 

7. կապ հասարակության հետ 

Անվտագության ապահովման արդյունավետության համար յուրա-

քանչյուր զբոսաշրջային կազմակերպություն մշակում է իր անվտան-

գության պլանը: 

Անվտանգության ապահովումը հյուրանոցներում իրականացվում է 

հետևյալ սկզբունքների հաշվառմամբ. 

• հաճախորդի պատասխանատվությունը սեփական անվտանգության 

համար 

• հյուրանոցի ադմինիստրացիայի պատասխանատվությունը հաճա-

խորդի և նրա գույքի անվտանգության համար 

• հյուրանոցի վարչակազմի պատասխանատվությունը հյուրանոցի 

աշխատակիցների և հյուրանոցի գույքի անվտանգության համար: 

Հյուրանոցի անվտանգության հիմնական գործիքը գործողությունների 

պլանի մշակումն է: Դրա համար պատասխանատու է գլխավոր ինժենե-

րը: Հյուրանոցներում հաճախ հանդիպող խնդիրներից են՝ մանր գողու-

թյունը, սանիտարահիգիենիկ կանոնների խախտումը, իսկ ամենավտան-

գավորներից է հրդեհը: 
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Հակահրդեհային անվտանգություն 

 

Վերջին տարիներին հակահրդեհային կանոններին հետևելուն և հա-

կահրդեհային անվտանգության ապահովմանը մեծ ուշադրություն են 

դարձնում: Սակայն շատ կառույցներում այդ կանոնների լիարժեք պահ-

պանումն ու վերահսկումը կախված է հենց շենքի ճարտարապետական 

կառուցվածքից: Յուրաքանչյուր հյուրանոցում հակահրդեհային ան-

վտանգության պլանը ներառում է հետևյալ հարցերը. 

• ամենախոցելի և չպաշտպանված տարածքների վերահսկողություն 

• հակահրդեհային անվտանգության համակարգի նկարագրություն 

• հակահրդեհային ավտոմատ համակարգի տեղադրում 

• անձնակազմի վերապատրաստում 
 
 

 
Կողոպուտի կանխարգելում 

 
Կողոպուտի կանխման գործընթացը ներառում է . 

1. բանալիների նկատմամբ անընդհատ վերահսկողություն 

2. հիմնական մուտքի նկատմամբ շուրջօրյա վերահսկողության սահ-

մանում 

3. սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստում 

4. համարային ֆոնդում աշխատող անձնակազմի զգոնություն 

5. հյուրանոցի հիմնական մուտքի ուժեղ լուսավորություն 

6. գիշերային ժամերին հյուրանոց մտնելու սահմանափակում 

7. ընդհանուր վերահսկողություն անվտանգության համակարգի մի-

ջոցով 

 Սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանումը հյուրանոցներում 

կախված է ջրի որակից, օդի ջերմաստիճանից, սննդի որակից, սպիտակե-

ղենի մաքրությունից: Այդ պատճառով, եթե հյուրանոցի ջուրը 100 %-ով 

անվտանգ չէ, ապա ադմինիստրացիան պետք է զբաղվի այն մաքրելու 

գործով: Բացի այդ, հյուրանոցի բոլոր սարքավորումները պետք է համա-

պատասխանեն գործող անվտանգության չափանիշներին: 
 

 



 

54 

Հյուրանոցային համալիրի ապահովագրություն 
  

Այս գործընթացը թույլ է տալիս խուսափել շատ խնդիրներից, հաղ-

թահարել դրանք` ունենալով քիչ կորուստներ, խնայել միջոցներ: Ապա-

հովագրությունը թույլ է տալիս ապահովագրել շենքը, հարակից տարած-

քը, կոմունիկացիաները, սարքավորումները, կահույքը, ավտոմեքենան, 

դրամական միջոցները և հյուրանոցի այլ միջոցները: 
 

 
    Ստուգիչ հարցեր 

 
 
 

 

1. Ինչպիսի՞ գործողություններ պետք է իրականացնել հասարակա-

կան տարածքներում: 

2. Ինչպիսի՞ գիտելիքներ պետք է ունենա տուրիստական կազմակեր-

պության աշխատակիցը: 

3. Ինչպիսի՞ նորմեր են մշակվում հաճախորդների և աշխատակիցնե-

րի անվտանգության ապահովման համար: 

4. Ի՞նչ սկզբունքներով է հյուրանոցներում իրականացվում անվտան-

գության ապահովումը: 

5. Որո՞նք են հյուրանոցում հաճախ հանդիպող խնդիրները: 

6. Ի՞նչ վտանգ կարող է սպառնալ հյուրանոցի հաճախորդին: 

7. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հյուրանոցային համալիրի ապահովա-

գրությունը: 
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Գործնական աշխատանք/դաս 1.1-1.11-ի վերաբերյալ/ 

 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

1. «Անիմացիա» հասկացությունն ունի լատինական ծագում և 

նշանակում է . 

o  ոգեշնչող 

o  գրավող 

o  պասիվ ապրելակերպ 
 

2. Հյուրանոցային անիմացիան համարվում է . 
o  հիմնական ծառայություն 

o  օժանդակ և լրացուցիչ ծառայություն 

o  անվճար ծառայություն 
 

3. Անիմացիան՝ 

o  հանպարտաստից միջոցառում է  

o  պլանավորված և կազմակերպված միջոցառում է  

o  միջոցառում չէ 
 

4. Անիմացիոն ծրագրի ժամանակ զբոսաշրջիկը. 

o  պասիվ է  

o  ակտիվ է  

o  չի մասնակցում 
 

5. Զբոսաշրջային անիմացիան. 

o  զուտ հաճույք է 

o  մասնագիտական աշխատանքի արգասիք է  

o  պլանավորված գործընթաց է 
 

6. Զբոսաշրջային անիմացիան տուրիզմի. 

o  տեսակ է 

o  բաղկացուցիչ մաս է 

o  ուղղություն է 
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7. Պանդոկները, իջևանատները, մանսիոնները, կատագոգներն 

առաջացել են.  

o  Եգիպտոսում 

o  Հայաստանում 

o  Հին Հռոմում և Հունաստանում 
 

8. Մանսիոնը. 

o  հինգաստղանի հյուրանոց է  

o  երեքաստղանի հյուրանոց է 

o  պետական հյուրանոց է Հին Հռոմում 
 

9. Կատագոգը. 

o  պանդոկ է  

o  առողջարան է  

o  Հին հունական հյուրանոց է 
 

10. Հաճախորդներին զվարճացնելու համար իջևանատերերը և 

պանդոկապանները. 

o  հրավիրում էին երաժիշտների և պարողների 

o  հրավիրում էին լարախաղացների 

o  կազմակերպում էին մրցույթներ 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

11. Հին Հունաստանում առաջացել են. 

o  ցլամարտերը 

o  ֆուտբոլը 

o  օլիմպիական խաղերը 
 

12. Օլիմպիական խաղերի մասնակիցների համար կառուցվում էին. 

o  մարզահամալիրներ,վազքուղիներ և մարզաբակեր 

o  պարասրահներ 

o  խաղատներ 
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13. Հին Հունաստանում շատ հայտնի և մարդաշատ էին. 

o  գինեգործության աստված Էրոսի պատվին կազմակերպված տոնա-

խմբությունները 

o  գինեգործության աստված Դեմետրայի պատվին կազմակերպված 

տոնախմբությունները 

o  գինեգործության աստված Դիոնիսոսի պատվին կազմակերպված 

տոնախմբությունները 
 

14. Տոնախմբությունները հագեցած էին. 

o  ժամանցային ծրագրերով 

o  պարերով և երգերով 

o  մրցույթներով 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

15. Տոնախմբությունների նպատակը. 

o  ֆինանսական եկամուտն էր 

o  հասարակությանը առօրյա հոգսերից կտրելն էր 

o  մարդկանց գործերից կտրելն էր 
 

16. Ազգային պարկերը և այգիները սկիզբ են առել. 

o  Հին Ռուսաստանից 

o  Հին Հունաստանից 

o  Հին Հռոմից 
 

17. Հռոմում մշակութային և հանգստի կենտրոններ էին. 

o  պանդոկները 

o  մանսիոնները 

o  Բաղնիքները 
 

18. Հռոմում բաղնիքները նախատեսված էին միայն լողանալու և 

մարզվելու համար. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է  
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19. Հռոմեական բաղնիքներում կային. 

o  գրադարաններ 

o  վարսավիրանոց 

o  դասասենյակ 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

20. Հին հռոմեացիները սիրում էին. 

o  ձիարշավներ 

o  գլադիատորական խաղեր 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

21. Գլադիատորական մենամարտերի համար կառուցում էին. 

o  մարզասրահ 

o  պարասրահ 

o  ամֆիթատրոն 
 

22. Միջնադարում ժամանցային ծրագրերի կազմակերպումը վերա-

հսկում էր. 

o  եկեղեցին 

o  թագավորը 

o  Կառավարությունը 
 

23. Միջնադարում եկեղեցին քրիստոնյաներին թույլ էր տալիս մաս-

նակցել միայն. 

o  դրամատիկ ներկայացումներին 

o  կատակերգություններին 

o  կրոնական թեմատիկայով ներկայացումներին 
 

24. Միջնադարում վերնախավը սիրում էր զբաղվել. 

o  որսով և ձիարշավով 

o  թղթախաղով 

o  շախմատով 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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25.Միջնադարում վերնախավը որսորդություն և ձիավարել էր 
սովորում. 

o  20 տարեկանից 

o  30 տարեկանից 

o  10-12 տարեկանից 
 

26. Հին Ռուսաստանում ժամանցը ներառում էր. 

o  կրոնական տոները 

o  ազգային տոները 

o  պետական տոները 
 

27. Տոնախմբությամբ նշվում էին. 

o  բերքահավաքը և ցանքսը 

o  եղանակների փոփոխությունը 

o  լավ եղանակը 
 

28. Հին Ռուսաստանում մեծ տարանջատում չկար վերնախավի և 

հասարակ ժողովրդի միջև. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է  
 

29. Հին Ռուսաստանում ժամանցի կազմակերպման ձևերը 

փոխվեցին. 

o  միջնադարում 

o  20-րդ դարում 

o  քրիստոնեության ընդունումից հետո 
 

30. Հաղթահարելով հեթանոսությունը` եկեղեցին չկարողացավ 

վերացնել մի քանի ժողովրդական տոն. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է 
  

31. Եկեղեցին ժողովրդական տոները ներառեց. 

o  լուսնի օրացույցում 

o  եկեղեցական օրացույցում 

o  տոնական օրացույցում 
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32. Վերնախավի կազմակերպած միջոցառումներին պալատական 

կանայք. 

o  մասնակցում էին 

o  չէին մասնակցում 

o  իրենք էին կազմակերպում 
 

33. Ժամանցի կազմակերպման ձևերը փոխվեցին. 

o  Դանիիլ Գալիցկիի օրոք 

o  Պետրոս Առաջինի օրոք 

o  Յուրի Առաջին Լվովիչի օրոք 
 

34. Տուրիզմը Ռուսաստանում զարգացել է. 

o  18-րդ դարում 

o  19-20-րդ դարերում 

o  17-րդ դարում 
 

35. Զբոսաշրջային անիմացիայի կարևոր գործընթացներն են. 

o  սպորտային-բուժիչ 

o  ճանաչողական 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

36. Հարմարվողականությունը անիմացիոն գործընթացի ֆունկցիա է. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է 
  

37. Տեղեկատվությունը անիմացիոն գործընթացի ֆունկցիա է. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է 
  

38. Ուսուցողական ֆունկցիան անիմացիոն գործընթացի ֆունկցիա է. 

o  ճիշտ է  

o  սխալ է  
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39. Ժամանցային ծրագրերի իրականացման համար կարևոր նախա-

պայման է. 

o  նյութատեխնիկական բազան 

o  լավ եղանակը 

o  ցածր գները 
 

40. Վերականգնողական անիմացիան լինում է. 

o  երկու տեսակ 

o  երեք տեսակ 

o  չորս տեսակ 
 

41. Զբոսաշրջային անիմացիան լինում է. 

o  երեք տեսակ 

o  երկու տեսակ 

o  չորս տեսակ 
 

42.Մանկական անիմացիան. 

o  անիմացիայի տեսակ է 

o  անիմացիայի տեսակ չէ 

o  հյուրանոցի հիմնական ծառայություններից է  
 

43.Մանկական անիմացիոն խմբում պետք է աշխատեն. 

o  մանկավարժներ 

o  հոգեբաններ 

o  ցանկացած մարդ 
 

44.Մինի ակումբում անցկացվող միջոցառումները. 

o  տարբերվում են դպրոցում և մանկապարտեզում կազմակերպվող 

նմանատիպ միջոցառումներից 

o  նման են դպրոցում և մանկապարտեզում կազմակերպվող նմանա-

տիպ միջոցառումներին 

o  ավելի մռայլ են, քան դպրոցում և մանկապարտեզում կազմակերպ-

վող նմանատիպ միջոցառումները 



 

62 

 

45.Երեխաների համար անցկացվող միջոցառումները բաժանվում են. 

o  երեք տարիքային խմբի 

o  չորս տարիքային խմբի 

o  հինգ տարիքային խմբի 
 

46.Մանկական անիմացիոն ծրագրի կազմակերպմանը կարելի է 

մասնակից դարձնել . 

o  ծնողներին 

o  տնօրինությանը 

o  Երեխաներին 
 

47.Խաղային բիզնեսը հյուրանոցի. 

o  լրացուցիչ և օժանդակ ծառայություն է 

o  հիմնական ծառայությունն է  

o  հիմնական վճարովի ծառայությունն է  
 

48.Խաղային բիզնեսի մեջ մտնում են. 

o  խաղատները 

o  խաղային սարքավորումներ և աքսեսուարներ արտադրող կազմա-

կերպությունները 

o  տպարանները 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
 

49.Էքսկուրսիան. 

o  Տուրից ավելի լայն հասկացություն է 

o  տուրի բաղադրիչն է 

o  տուր է 
 

50.Էքսկուրսիան լինում է. 

o  վեց տեսակ 

o  հինգ տեսակ 

o  երեք տեսակ 
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51.Ըստ բովանդակության` էքսկուրսիան լինում է. 

o  երկու տեսակ 

o  երեք տեսակ 

o  հինգ տեսակ 
 

52.Թեմատիկ էքսկուրսիաները լինում են. 

o  հինգ տեսակ 

o  վեց տեսակ 

o  երեք տեսակ 
 

53.Մասնակիցների թվից կախված` էքսկուրսիաները բաժանվում են. 

o  հինգ խմբի 

o  չորս խմբի 

o  երեք խմբի 
 

54.Ըստ իրականացման տեղի` էքսկուրսիաները բաժանվում են. 

o  չորս խմբի 

o  հինգ խմբի 

o  երեք խմբի 
 

55.Ըստ փոխադրման ձևի` էքսկուրսիաները լինում են. 

o  երկու տեսակ 

o  երեք տեսակ 

o  չորս տեսակ 
 

56.Ժամանցի կազմակերպման ամենակարևոր գործառույթներից է. 

o  սննդով ապահովումը 

o  անվտանգության ապահովումը 

o  լուսավորության պահպանումը 
 

57.Անվտանգության ապահովման համար յուրաքանչյուր կազմակեր-
պություն մշակում է. 

o  անվտանգության պլան 

o  Բիզնես-պլան 

o  գործողությունների ծրագիր 
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Առաջադրանք 
 

1. Թվել էքսկուրսավարի հաստիքային պարտականությունները________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

 

2. Թվել էքսկուրսավարի մի քանի անձնային հատկանիշ_______________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

3. Թվել խաղատան գործունեության համար անհրաժեշտ բաղադրիչ-

ները______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

4. Թվել մանկական անիմատորի անձնային 5 հատկանիշ. 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

5. Թվել զբոսաշրջային անիմացիայի տեսակները______________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

 

6. Թվել վերականգնողական անիմացիայի տեսակները________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________: 

7. Թվել անիմացիայի կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութա-

տեխնիկական բազայի կարևոր բաղադրիչները________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________: 

8. Թվել անիմացիոն ծրագրերի տեսակները___________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________: 
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9. Թվել անիմացիայի տեսակները___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________: 

10. Թվել անիմացիոն պրակտիկայի մեջ գոյություն ունեցող հիմնական 

ֆունկցիաները_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________: 

11. Թվել զբոսաշրջային անիմացիայի կարևոր ֆունկցիաները-

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________: 

12. Թվել միջնադարում սիրված ժամանցային միջոցառումների տեսակ-

ները______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________: 

13.  Թվել զբոսաշրջային անիմացիայի նպատակները___________________ 

_______________________________________________________________: 
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Խաչբառ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հորիզոնական 

1.Խաղեր, որոնք անցկացվում էին Հին Հունաստանում: 

2. Ինչպե՞ս են կոչվում օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները հյու-

րանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում: 

3. Ժամանցի և հանգստի վայր Հին Հռոմում: 

4.Գինեգործության աստվածը Հին Հունաստանում: 

 

 Ուղղահայաց 

1.Հին հունական հյուրանոց: 

2.Պետական հյուրանոց Հին Հռոմում: 

 

1   1       

   2 

 2        

   

  3  
    

   

  4   
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

2.1.Հաճախորդի կարիքների հավաքագրում 

 

 Հաճախորդի կարիքների ձևավորման գործընթացը և հանգստից ստա-

ցած բավարարվածությունը հիմնված է կազմակերպության հյուրընկա-

լության բազայի բազմազանության, մատուցվող ծառայությունների որա-

կական և վերականգնողական հատկանիշների վրա:  

 

 

 

                                                    1 

 

      ՀԿ                                                                                       ՀԲ 

 

 

 

 

                              2                     3                     4 

 

 

 Նկ. 2.1. Ղեկավարվող անիմացիոն գործընթաց 

ՀԿ – ֆիզիկական ներուժի և ընդհանուր կուլտուրայի զարգացումն ապահովող 

գործընթացի նկատմամբ հաճախորդի կարիքները 

 ՀԲ – հաճախորդի բավարարվածությունը 

 1 – բնական, մշակութային և պատմական համալիրներ 

 2 – համալիրի նյութատեխնիկական բազա  

 3 – սպասարկող անձնակազմի աշխատանքը 

4 –սպորտաառողջարանային գործընթացի մենեջմենթ  

  

Հաճախորդի կարիքները. շրջագայությանը պատրաստվող զբոսաշրջիկի 

վիճակի որակական բնութագիր, որը գիտակցաբար կամ անգիտակ-

Տուրիստական կազմակերպությունում 

զբոսաշրջիկի սպորտաառողջարանային 

զբաղմունքները 
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ցաբար ձգտում է փոխել այդ վիճակը դեպի լավը, օրինակ` վերականգնել 

ֆիզիկական ուժերը, գտնել հոգեկան խաղաղություն և հանգստություն, 

ձեռք բերել նոր ընկերներ, սիրահարվել, ձեռք բերել դրական էմոցիոնալ 

լիցքեր կամ գեղագիտական հաճույք:  

Հյուրընկալության միջավայրից հաճախորդի գոհունակությունը. արձա-

կուրդից հետո հաճախորդի վիճակի որակական այն բնութագիրն է, որն 

արտահայտում է ձեռք  բերված լիարժեքության զգացումը: Այլ կերպ՝ հա-

ճախորդի կարիքները և հաճախորդի բավարարվածությունը զբոսաշր-

ջային համալիր մտնելու և դուրս գալու հոգեվիճակի բնութագիրն է:  

Բնական համալիր.  բնական ռեսուրսների փոխկապակցվածությունն ու 

համադրությունն է, սա հաճախորդի կարիքների բավարարումն է բնու-

թյան ռեսուրսների միջոցով: Բնության ռեսուրսները լայնորեն օգտագործ-

վում են անիմացիոն գործունեության մեջ: 

 Մշակութային և պատմական համալիրը փոխկապակցվածությունն է մի 

շարք նյութական և ոչ նյութական մշակութային և պատմական արժեք-

ների, որոնք տեղակայված են զբոսաշրջային համալիրի տարածքում: Այս 

համալիրները մեծ նշանակություն ունեն ճանաչողական և ժամանցային 

անիմացիոն ծրագրերի, էքսկուրսիաների անցկացման համար: 

 Անիմացիոն գործընթացի նյութատեխնիկական բազան զբոսաշրջային 

համալիրի ժամանցի և վերականգնման ենթակառուցվածքն է: 

Սպասարկող անձնակազմը ստեղծում, հավաքագրում, պահպանում և 

հաճախորդին է տրամադրում անիմացիոն համալիր ծառայություններ` 

ջանալով մատուցել բարձրորակ սպասարկում: Զբոսաշրջությունից հա-

ճախորդի գոհունակությունը կախված է երեք գործոնից. 

1. ցանկությունների, երազանքների, հույսերի իրականացում 

2. հարմարավետ հյուրընկալություն 

3. անվտանգ հյուրընկալություն 

 Հյուրանոցային անիմացիան իր մեծ ներդրումն ունի այս երեք գործոն-

ների իրականացման մեջ` օգտագործելով վերոհիշյալ բոլոր միջոցները: 

Ծառայության անվտանգությունը հաճախորդը սկսում է զգալ այն ժա-

մանակ, երբ իր և մյուս հաճախորդների նկատմամբ հյուրանոցում տես-

նում է ընկերական և ջերմ վերաբերմունք: Դրան հասնում են անիմատոր-
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ների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ: Ամենօրյա ընկերական շփումը և 

անիմացիոն ծրագրերին մասնակցելն ամփոփում է հաճախորդի համար 

առաջնային կարիքները: 

 Հյուրանոցային անիմատորները պետք է հմտորեն օգտագործեն տարած-

քի բնակլիմայական, մշակութային ռեսուրսները և հաստատության նյու-

թատեխնիկական բազան: 
 

     Ստուգիչ հարցեր 
 

1. Ինչի՞ց է կախված հաճախորդի բավարարվածությունը: 

2. Ի՞նչ ենք հասկանում` հաճախորդի կարիքներ ասելով: 

3. Ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում սպասարկող անձնակազմը: 

4. Ի՞նչ գործոններից է կախված հաճախորդի գոհունակությունը: 

5. Ի՞նչ ռեսուրսներ պետք է օգտագործեն հյուրանոցային 

անիմատորները անիմացիան ստեղծելիս: 
 

 

2.2.Անիմացիոն մենեջմենթի գործառույթները 

 

 Անիմացիոն մենեջմենթը մասնագիտացված կառավարման ձևերից է, 

որն աշխատում է անիմացիոն գործունեության պլանավորման, կազմա-

կերպման, մոտիվացման և վերահսկման գործառույթների միջոցով:  
 

 

 

 

 

Պլանավորման ֆունկցիա 

 Այս ֆունկցիայի իրականացումն առնչվում է զբոսաշրջային կազմակեր-

պության անիմացիոն կառավարման հետևյալ կարևոր խնդիրների 

լուծմանը. 

 անիմացիոն ծրագրի ռազմավարության մշակում, համաձայնեցում 

մարքեթինգային ռազմավարության հետ 

 տիպային անիմացոն ծրագրերի մշակում և փորձարկում իրական 

զբոսաշրջային խմբերի հետ 

 անիմացիոն մենեջմենթի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն 

 անիմացիոն ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականությունը 

 անիմացիոն քաղաքականության ժամկետայնությունը 
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Կազմակերպչական ֆունկցիա 
 

Իրականացվում է՝ հետևյալ խնդիրներին լուծում տալով. 

 Զբոսաշրջային կազմակերպության արտաքին քաղաքականու-

թյունը անիմացիոն ծառայությունների իրականացման գործում 

 Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման համար զբոսաշրջային 

կազմակերպության ռեսուրսների օպտիմալացում 

 Որակյալ կազմակերպչական ենթակառուցվածքների ստեղծում 

 Անիմացիոն գործընթացի կազմակերպման համար հաստատու-

թյան այլ ծառայությունների հետ կապի ստեղծում 

 Ֆինանսական բաժնի մենեջերի հետ համատեղ իրավական և ֆի-

նանսական պորտֆելի ստեղծում 
 

 

 

 

 

Մոտիվացման ֆունկցիա 

 

Իրականացվում է՝ հետևյալ խնդիրները լուծելով. 

 Անձնակազմի զարգացմանն ուղղված ստեղծագործական աշխա-

տանքների իրականացում, վերջիններիս ներքին մոտիվացիայի խթանում 

 Աշխատանքի նկատմամբ մոտիվացիայի ստեղծում 

 Բոլոր աշխատակիցներին վերածել անհատ ձեռներեցների, որոնք 

խորապես հետաքրքրված են այդ բիզնեսի զարգացմամբ 

 Անձնակազմի որակավորման բարձրացում 

 Անձի ձևավորման համար համապատասխան դրական մթնոլոր-

տի ստեղծում 

 
Վերլուծման և վերահսկման ֆունկցիա 

 
Իրականացման համար անհրաժեշտ են՝ 

• Անիմացիոն ծառայության գործունեության ֆինանսական վերլու-

ծություն 

• Տակտիկական քայլերի, անիմացիոն գործունեության իրականաց-

ման մեթոդների ամբողջականացում 
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• Զբոսաշրջային կազմակերպության ծրագրերի և նախագծերի ամ-

բողջականացում 

• Անիմացիոն գործունեությանը մասնակցող բոլոր ծառայություն-

ների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2.2. Հյուրանոցային անիմացիոն մենեջմենթ 
 

 
    Ստուգիչ հարցեր 
 

1. Ի՞նչ է անիմացիոն մենեջմենթը: 

2. Ի՞նչ գործառույթներ է իրականացնում անիմացիոն մենեջմենթը: 

3. Ո՞րն է պլանավորման ֆունկցիան: 

4. Ո՞րն է կազմակերպչական ֆունկցիան, և ի՞նչ խնդիրներ է լուծում 

այն: 

5. Ո՞րն է մոտիվացման ֆունկցիան: 

6. Ո՞րն է վերլուծման և վերահսկման ֆունկցիան: 

Հյուրանոցի 

բարեհաջող 

գործունեություն 
Հյուրանոցային 

անիմացիայի 

կառավարում 

  

Ներքին միջավայրի 

 Արտաքին միջավայրի գործոններ 

Ռազմավարություն 
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2.3.Անիմացիոն ծրագրի ստեղծման և իրականացման տեխնոլոգիան 
 

«Տեխնոլոգիա» ասելով՝ պետք է հասկանալ անիմատորի աշխատանքային 

հմտությունները, նրա աշխատանքի կազմակերպումը` օգտագործելով 

համապատասխան միջոցներ և գործիքներ: 
 

 
Անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման տեխնոլոգիան 

դժվար և բազմապլանային գործընթաց է և լուծում է հետևյալ խնդիր-

ները՝ անիմացիոն ծրագրերի ստեղծում, ծրագրի արժեքը, ծրագրի գո-

վազդը, դրանց իրականացումը և, վերջապես, ստեղծագործական մոտե-

ցում ծրագրերի իրականացմանը:  

Այս տեխնոլոգիական գործընթացն իրենից ներկայացնում է ամբող-

ջական ցանց, որտեղ բոլոր բաղկացուցիչները փոխկապակցված են: 

Անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման տեխնոլոգիան 

կազմված է մի քանի փոխկապակցված ենթահամակարգերից. 

Կազմակերպչական ենթահամակարգ՝անիմացիոն խմբի, ֆինանսա-

կան, տեխնոլոգիական, գովազդային բաժինների համատեղ աշխատանք 

Հրահանգչական-մեթոդական ենթահամակարգ՝միջոցառումների ծրա-

գրի ստեղծում և մշակում, էքսկուրսիայի անցկացման տեքստերի մշա-

կում, սպորտային խաղերի և մրցույթների ընտրություն և կազմակեր-

պում, երթուղիների մշակում 

• Ռեժիսորական ենթահամակարգ՝ դերերի բաշխում, փորձերի պլա-

նի մշակում, իրականացում 

• Տեխնիկական ենթահամակարգ՝անիմացիոն ծրագրերի իրականաց-

ման համար անհրաժեշտ հարթակի, դեկորացիաների, լուսավորության, 

երաժշտության, բեմական հագուստների ստեղծում և այլն: 
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Նկ.2.3:Անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման տեխնոլոգիան 

որպես ընդհանուր գործընթաց 

 

Բոլոր ենթահամակարգերը միասին ստեղծում են վերոհիշյալ տեխ-

նոլոգիական գործընթացը: Անիմացիոն գործընթացն իրական և յու-

րահատուկ աշխարհ է՝ հատուկ գործողություններով: Այդ գործողություն-

ներն իրականացնում են մասնագետները, որպեսզի գործընթացին մաս-

նակից դարձնեն ավելի շատ մարդկանց: Այս գործընթացն ունի իր հա-

տուկ կանոններ: 

Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման տեխնոլոգիան ներառում է 

հետևյալ տարրերը. 

• գործողության օբյեկտը՝ հաճախորդները, այցելուները և այլն 

• գործողության սուբյեկտը՝ ղեկավարները, անիմացիոն ծառայու-

թյան մասնագետները 

• անիմացիոն ծառայությունը 

Այս գործընթացի ամենակարևոր տարրը գործողության օբյեկտն է, 

մարդը(զբոսաշրջիկը, հյուրը, հանգստացողը): Ամեն ինչ արվում է գոհաց-

նելու զբոսաշրջիկի ֆիզիկական և հոգևոր պահանջմունքները: Ուստի 

մասնագետ անիմատորները պետք է իմանան այդ պահանջմունքները, 

ամեն օր ուսումնասիրեն «լսարանը», նրանց տրամադրությունը, նախա-

Ռեժիսորական 

ենթահամակարգ 

Անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման տեխնոլոգիա 

Կազմակերպչական 

ենթահամակարգ 

Հրահանգչական-

մեթոդական 

ենթահամակարգ

Տեխնիկական 

ենթահամակարգ 
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սիրությունները:Առանց անձին ուսումնասիրելու և ճանաչելու դժվար է 

հասնել ցանկալի արդյունքի:  
 

     Ստուգիչ հարցեր 
 

1. Ի՞նչ ենք հասկանում «տեխնոլոգիա» ասելով: 

2. Ինչի՞ց է կազմված անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և 

իրականացման տեխնոլոգիան: 

3. Ի՞նչ տարրեր է ներառում անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման 

տեխնոլոգիան: 

4. Ո՞վ է անիմացիոն ծրագրի իրականացման ամենակարևոր տարրը: 
 

 

2.4.Անիմացիոն ծրագրերի մշակման և իրականացման փուլերը 

Անիմացիոն ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը կարելի է բա-

ժանել մի քանի փուլի: Առաջին փուլը(ամենամեծ և պատասխանատու 

փուլը) նախապատրաստականն է , որը ներառում է. 

 

Առաջարկվող անիմացիոն ծրագրերի վերլուծություն 

 Նպատակների և խնդիրների որոշում 

 Ծրագրի իրականացման տեղի և ժամանակի ընտրություն 

 Ծրագրի նախագծում՝ հաշվի առնելով մասնակիցների տարիքային, 

էթնիկական և այլ առանձնահատկություններ 

 Ծախսերի հաշվարկում 

 Ստեղծագործական խմբերի ստեղծում 

 Տեխնիկական պատրաստվածություն 

 Լուսային և ձայնային սարքավորումների տեղադրում 

 Փորձերի անցկացում, ծանոթացում խաղի կանոններին  

  Անիմացիոն ծրագրի վերաբերյալ գովազդի իրականացում 

 

Երկրորդ փուլը անիմացիոն ծրագրի իրականացումն է, որն ամենա-

դժվար և աշխատատար փուլն է: Անհրաժեշտ է միավորել բոլոր աշխա-

տակիցների ուժերը, հաղթահարել լարվածությունը և լուծել խնդիրները: 
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Երրորդ փուլն ամփոփումն է, վերլուծումը. այդ ընթացքում տեղի են 

ունենում՝ 

 Ծրագրի վերլուծություն 

 Սպառողների անկետավորում՝ հարցում 

 Ծրագրի թերի կողմերի վերացում 

 

Այսպիսով՝ տեխնոլոգիական գործընթացը կազմված է երեք փուլից. 

 Նախապատրաստում 

 Իրականացում 

 Վերլուծություն 

Անիմացիոն ծրագրի հաջողությունը շատ անգամ կախված է ճիշտ 

իրականացված գովազդից: 
 

 
Ստուգիչ հարցեր 

 

1.Քանի՞ փուլից է կախված անիմացիոն ծրագրի իրականացումը: 

2.Նկարագրել անիմացիոն ծրագրի իրականացման ամենակարևոր ՝ 

առաջին փուլը: 

3.Նկարագրել անիմացիոն ծրագրի իրականացման երկրորդ փուլը: 

4.Նկարագրել անիմացիոն ծրագրի իրականացման երրորդ՝ եզրափա-

կիչ փուլը: 
 

 
2.5.Անիմացիոն ծրագրերի գովազդ 

 

Գովազդը, ինչպես հայտնի է, տեղեկատվություն է՝ սպառվող ապրան-

քի և ծառայության որակի վերաբերյալ: Այնպես է լինում, որ հյուրանոցը և 

զբոսաշրջային համալիրը գովազդելիս միշտ ուշադրություն են դարձնում 

հիմնական ծառայություններին՝ համարին և սննդին: Երբեմն գովազդում 

նշվում է լրացուցիչ և օժանդակ ծառայությունների մասին, բայց շատ 

համառոտ և հպանցիկ: Անիմացիոն ծրագրի գովազդը գործիք է, որի 

օգնությամբ սպառողին ինֆորմացիա է տրվում ծառայության բովանդա-

կության, յուրահատկության, ծրագրի գրավչության վերաբերյալ, ինչն էլ 
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նպատակ է հետապնդում ներգրավել ավելի շատ հաճախորդների: Ծա-

ռայության գովազդն իրականացնելիս անհրաժեշտ է . 

Հաշվարկել գովազդի համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերը, 

հաշվի առնել ունեցած հնարավորությունները: 

• Գտնել պոտենցիալ հաճախորդներին՝ ուսումնասիրելով նրանց ժո-

ղովրդագրական, էթնիկական, սոցիալական, ֆինանսական բնութագրերը 

• Գտնել պոտենցիալ մրցակիցներին և վեր հանել սեփական ծառա-

յությունների առավելությունները, փորձել բացառել թերությունները: 

• Որոշել գովազդի հեռարձակման հեռուստաալիքները և այլ միջոցներ: 

Շատ կարևոր է ընտրել սեփական անհատական ոճը, որը հանդիսա-

նում է անիմացիոն ծառայության որակի երաշխիք: Սեփական անհա-

տական ոճի ձևավորման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել. 

 Գործունեության հիմնական ուղղվածությունը, 

 Շուկայի սեգմենտները, որոնց համար մշակված է ծրագիրը, 

 Գովազդի հիմնական միջոցները, 

 Իրականացվող ծրագրերի առավելությունները և հատկանիշները: 

 

 

Ստուգիչ հարցեր 
 

1.Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում անիմացիոն գովազդը: 

2.Ինչո՞վ է յուրահատուկ անիմացիոն ծառայության գովազդը: 

3.Ի՞նչն է անիմացիոն ծառայության որակի երաշխիքը: 
 

 

Առաջադրանք 
 

1. Օգտագործելով Windows Movie Maker ծրագիրը` որևէ հյուրանոցի 

համար ստեղծել անիմացիոն ծառայության գովազդ՝ 5 րոպե 

տևողությամբ: 
 

 



 

77 

 
2.6.Հյուրանոցային անիմացիոն ծրագրի օրինակ 

 

 ‹‹Sirene City›› ծովափնյա հյուրանոցային համալիրում (Թուրքիա, Բելեկ 

ծովափ) անիմացիոն ծառայությունների գինը մտնում է հիմնական 

ծառայությունների գնի մեջ: 

Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման համար որպես նյութատեխնի-

կական բազա ծառայում են 5 լողավազան(երկու բաց լողավազան, որոն-

ցից մեկը ջրային սահադաշտերով, երկու մանկական, որոնցից մեկը՝ 

տաքացվող ջրով), առողջարանային կենտրոն, երկու թուրքական բաղնիք, 

շոգեբաղնիք, մերսման սենյակ, թենիսի վեց կորտ՝ գիշերային լուսա-

վորությամբ, վոլեյբոլի խաղադաշտ, չորս ֆուտբոլի դաշտ, գոլֆի, բաս-

կետբոլի խաղադաշտեր, բիլիարդ, շախմատ, նարդի: Լողափին կա ստոր-

ջրյա լողի համար նախատեսված պարագաների տրամադրման տաղա-

վարներ:  

Սպորտային անիմացիոն և էքսկուրսիոն ծրագրերը տարատեսակ են և 

ամեն տարի կատարելագործվում են: 

Ամառային սեզոնին անիմատորների թիվը մեծանում է:  

Ամենօրյա անիմացիոն ծրագիրը հայտարարվում է առավոտյան և 

երեկոյան չորս լեզուներով՝ գերմաներեն, անգլերեն, թուրքերեն և 

ռուսերեն: Անիմացիոն, ինչպես նաև էքսկուրսիոն ծրագիրը փոխվում է 14 

օրը մեկ: 
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«Sirene City» հյուրանոցի մեկ օրվա անիմացիոն ծրագրի օրինակ 
 

Անիմացիոն 

ծրագրի 

իրականացման 

ժամը 

 

Անիմացիոն ծրագրի բաղկացուցիչները 

9.25 Անիմատորների հավաք, օրվա ծրագրի ընթերցում 

9.30 Իր աշխատանքն է սկսում մինի բարը, ֆիթնես ակումբը և 

ջրային սպորտի մարզիչները 

10.00 Բարձրախոսով հայտարարվում են օրվա անիմացիոն 

ծրագրերը 

10.00 Աերոբիկա 

10.30 Վոլեյբոլ (ֆուտբոլ, բասկետբոլ, թենիս, շախմատ և այլն) 

11.00 Ջրային մարմնամարզություն 

11.30 Ջրային պոլո 

12.00 Մրցութային խաղեր 

13.00-15.00 Ընթրիքի ընդմիջում 

15.00 Անցկացվում են մրցույթներ 

15.00 Նետաձգություն 

15.30 Աերոբիկա 

16.00 Վոլեյբոլ 

17.00 Ֆուտբոլ 

18.00 Թենիս, թենիսի դասեր 

19.00-21.30 Ընդմիջում 

21.30 Երեկոյան շոու ծրագիր 

 

 

Առաջադրանք 

1.Ուսումնասիրելով տեսական նյութը`  կազմել անիմատորի մեկ 

օրվա աշխատանքային պլան հայաստանյան ցանկացած հյուրանոցի 

համար: 
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Գործնական աշխատանք(դաս 2.1-2.6-ի վերաբերյալ) 

 
 

 

 

 

Շարունակել միտքը. 

1.Հյուրընկալության միջավայրից հաճախորդի գոհունակությունը 

_______________________________________________________________: 

2.Բնական համալիրը_______________________________________________ 

_________________________________________________________: 

3.Մշակութային և պատմական համալիր_____________________________ 

________________________________________________________: 

 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 
 

4.Զբոսաշրջությունից հաճախորդի գոհունակությունը կախված է. 
o  երկու գործոնից 

o  երեք գործոնից 

o  հինգ գործոնից  

5.Անիմացիան իր ներդրումն ունի հաճախորդի գոհունակության 3 

գործոնների մեջ. 
o  ճիշտ է  

o  սխալ է 

6.Հյուրանոցային անիմատորն անիմացիայի ժամանակ պետք է 

օգտագործի. 
o  տեղանքի բնակլիմայական ռեսուրսները 

o  մշակութային ռեսուրսները 

o  հաստատության նյութատեխնիկական բազան 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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7.Անիմացիոն մենեջմենթն աշխատում է.  
o  պլանավորման միջոցով 

o  ծրագրավորման միջոցով 

o  նախագծման միջոցով 

8.Անիմացիոն մենեջմենթը աշխատում է.  
o  կազմակերպման միջոցով 

o  մոտիվացման միջոցով 

o  վերահսկման միջոցով 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

9.Պլանավորման ֆունկցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է. 
o  անիմացիոն ծրագրի ռազմավարության մշակում 

o  որակյալ կազմակերպչական ենթակառուցվածքների ստեղծում 

o  անձնակազմի ներքին մոտիվացիայի խթանում 

10.Կազմակերպման ֆունկցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է. 
o  զբոսաշրջային կազմակերպված արտաքին քաղաքականություն 

անիմացիոն ծրագրի իրականացման գործում 

o  անիմացիոն ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականություն 

o  անձնակազմի որակի բարձրացում 

11.Մոտիվացման ֆունկցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է. 
o  աշխատակիցների նկատմամբ մոտիվացիայի ստեղծում 

o  անիմացիոն քաղաքականության ժամկետայնություն 

o  անիմացիոն ծրագրի իրականացման համար զբոսաշրջային կազ-

մակերպության ռեսուրսների օպտիմալացում 

12.Վերլուծման և վերահսկողության ֆունկցիայի իրականացման 

համար անհրաժեշտ է. 
o  գործունեության ֆինանսական վերլուծություն 

o  աշխատակիցների նկատմամբ մոտիվացիայի ստեղծում 

o  որակյալ կազմակերպական ենթակառուցվածքների ստեղծում 

13.Տեխնոլոգիան. 
o  անիմատորի աշխատանքային հմտությունների կատարելագործումն է 

o  անիմատորի աշխատանքի կազմակերպումն է 

o  անիմատորի աշխատանքի ոճն է 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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14.Անիմացիոն ծրագրի ստեղծումը և իրականացումը կազմված է. 
o  չորս ենթահամակարգից 

o  հինգ ենթահամակարգից 

o  երեք ենթահամակարգից 

 
Շարունակել միտքը. 

15.Կազմակերպչական ենթահամակարգը___________________ 

__________________________________________________________________: 

16.Հրահանգչական-մեթոդական ենթահամակարգը___________ 

________________________________________________________________: 

17.Ինժեներական ենթահամակարգը_________________________ 

________________________________________________________________:  

 18.Տեխնիկական ենթահամակարգը_________________________ 

_________________________________________________________________:
 

 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

19.Անիմացիոն ծրագրի իրականացման տեխնոլոգիան ներառում է.  
o  երեք տարր 

o  չորս տարր 

o  երկու տարր 

20.Անիմացիոն ծրագրի իրականացումը բաժանվում է. 
o  երկու փուլի 

o  երեք փուլի 

o  չորս փուլի 

21.Անիմացիոն ծրագրի իրականացման առաջին փուլը կոչվում է. 
o  ծրագրի իրականացում 

o  ծրագրի նախապատրաստում 

o  ծրագրի վերլուծում 
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22.Անիմացիոն ծրագրի իրականացման երկրորդ փուլը կոչվում է. 
o  ծրագրի իրականացում 

o  ծրագրի նախապատրաստում 

o  ծրագրի վերլուծում 

23. Անիմացիոն ծրագրի իրականացման երրորդ փուլը կոչվում է. 
o  ծրագրի իրականացում 

o  ծրագրի նախապատրաստում 

o  ծրագրի վերլուծում 

24.Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման տեխնոլոգիան կազմված է . 

o  հինգ ենթահամակարգից 

o  վեց ենթահամակարգից 

o  չորս ենթահամակարգից 

25.Անիմացիայի կազմակերպչական ենթահամակարգը. 

o  դերերի բաշխումն է 

o  անիմացիոն թիմի համատեղ գործունեության կազմակերպումը 

o  միջոցառումների սցենարի ստեղծումը 

26.Հրահանգիչ-մեթոդական ենթահամակարգը. 

o  բեմահարթակի ձևավորումն է  

o  միջոցառումների սցենարի ստեղծումը 

o  դերերի բաշխումն է 

27.Անիմացիոն ծրագրի գործունեության օբյեկտը. 

o  այցելուներն են 

o  անիմացիոն ծառայությունների մասնագետներն են 

o  ղեկավարներն են 

28.Անիմացիոն ծրագրերի իրականացումը կազմված է. 

o  երկու փուլից 

o  երեք փուլից 

o  չորս փուլից 

29.Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման առաջին փուլը. 

o  անիմացիոն ծրագրի իրականացումն է 

o  նախապատրաստական աշխատանքներն են 

o  արդյունքների ամփոփումն է  
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30. Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման երկրորդ փուլը. 

o  նախապատրաստական աշխատանքներն են 

o  արդյունքների ամփոփումն է  

o  անիմացիոն ծրագրի իրականացումն է 

31. Անիմացիոն ծրագրերի իրականացման երրորդ փուլը. 

o  անիմացիոն ծրագրի իրականացումն է 

o  նախապատրաստական աշխատանքներն են 

o  արդյունքների ամփոփումն է  
 

Առաջադրանք 

1. Թվել ծառայությանն ուղղված հաճախորդի կարիքներ_______________ 

__________________________________________________________________: 

2. Թվել հաճախորդի բավարավածության գործոնները_________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________: 

3. Թվել անիմացիոն ծրագրի ստեղծման և իրականացման տեխնոլո-

գիական խնդիրները________________________________________________ 

_______________________________________________________________: 

4. Թվել անիմացիոն ծրագրի իրականացման տեխնոլոգիական տար-

րերը__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________: 

5. Թվել ծառայության գովազդի իրականացման համար անհրաժեշտ 

քայլերը___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________: 

6. Թվել անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման տեխնո-

լոգիական խնդիրները_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Թվել անիմացիոն ծրագրերի իրականացման տեխնոլոգիական ենթա-

համակարգերը____________________________________________________ 

__________________________________________________________________: 

8. Թվել անիմացիոն ծրագրերի ստեղծման տարրերը_________________ 

_________________________________________________________________: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ  3 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ և ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

3.1.Սանիտարաառողջարանային գործի զարգացման պատմություն 

Բազմաթիվ բնական գործոնների բուժիչ հատկությունները հայտնի են 

դեռ հին ժամանակներից: Հանքային ջրերի դուրսմղման վայրում կա-

ռուցված առողջարանային հասարակ կառույցները եղել են առողջարա-

նային համալիրների նախատիպերը: Որոշ ջրերի բուժիչ հատկություն-

ների մասին լուրերը տարածվել էին այդ վայրերի տարածքներից դուրս՝ 

գրավելով բազմաթիվ հիվանդների ուշադրությունը: ‹‹Հրաշք›› աղ-

բյուրները և բազմաթիվ բնական գործոնները դարձել էին եկեղեցիների 

բուժական հատկությունների գաղտնիքը, երբեմն էլ հանդիսանում էին 

կրոնական պաշտամունքի առարկա: Հին և նոր կտակարաններում հի-

շատակվում է Սիլոմայի՝ Իսրայելում գտնվող Բետեսդա լճերի մասին, 

որտեղ լողանում էին հիվանդները: Հոմերոսի և Արիստոտելի աշխատու-

թյուններում նույնպես հիշատակվում է Հին Հունաստանում հանքային 

ջրերի՝ բուժական նպատակով օգտագործման մասին: 

Վանականները վկայել են այն մասին, որ Էվբա կղզու տաք աղբյուրներ 

այցելել են նույնիսկ ամենահեռավոր վայրերից: Այդպիսի բուժական 

վայրերում եկվորների համար իջևանատներ կառուցելու սովորույթներ ի 

հայտ եկան:  
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Նախորդ հարյուրամյակում մարդիկ բնական ռեսուրսներն օգտագոր-

ծել են բուժման նպատակներով: Ղրիմում՝ Սակի կղզուց ոչ հեռու, 

հայտնաբերվել են հին հունական բնակավայրերի հետքեր, որտեղ հույնե-

րը աղ էին ստանում և տեղափոխում Հունաստան: Մ.թ. հինգ հարյուր 

տարի առաջ հույները, որոնց մոտ գիտությունը իր զարգացման գագաթ-

նակետին էր հասել և զարգացած էին առևտրային կապերը շատ ժողո-

վուրդների հետ, Ղրիմի թերակղզու հանքային հարստությունները հա-

մարում էին անփոխարինելի իրենց մշակույթի զարգացման գործում:  

Դեռ այն ժամանակ աղը օգտագործում էին բուժական և հանքային 

հարստության նպատակներով: Էպիդավրում (Ղրիմ)՝ Ասկլեպիայի տա-

ճարի մոտակայքում հայտնաբերվել է գրություն՝ նվիրված ցեխաբուժու-

թյանը: Գրությունից պարզ է դառնում, որ հեղինակը՝ Յուլյա Ապելլան, 

բուժվել է Էպիդավրում Անտոն կայսեր տարիներին: Ապելլային խոր-

հուրդ են տվել լողանալ աղային աղբյուրներում և զբաղվել այն նույն ցե-

խաբուժությամբ, որը կիրառվում է նաև մեր օրերում: 

Մ.թ. 70-ական թթ. «Բնության պատմություն» ստեղծագործության մեջ 

Պլինին հիշատակում է Ղրիմի թերակղզու Պարասին քաղաքի (այժմյան 

Սակի) մասին, որը համարվում էր «Բոլոր վերքերը բուժող հող»: Գոյու-

թյուն ունի լեգենդ ռևմատիզմով հիվանդ ուղտի մասին, որը ծանր բեռով 

հաճախակի անցել է Սակի կղզով: Այսպիսի լեգենդները հավատ են ներ-

շնչել ցեխաբուժության հրաշագործ ուժի նկատմամբ: Ցեխաբուժության 

հետ միաժամանակ լայնորեն 

կիրառվել է նաև հանքային ջրե-

րով բուժումը:  
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Կովկասի բնակչությունը այդպիսի ջրերի մասին գիտեր դեռ վաղուց: 

Արաբ ճանապարհորդ Իբն Բատտուտը 1377 թվականին այցելել է 

Կովկաս, գրել է, որ Պյատիգորում (այժմ՝ Պյատիգորսկ) գոյություն ուներ 

տաք աղբյուր: Հետագայում շատ ճանապարհորդներ են թողել տեղեկու-

թյուններ հանքային ջրերի և ցեխային վաննաների ու դրանց բուժման 

նպատակով օգտագործելու մասին: 

Հանքային աղբյուրների և առաջին առողջարանների ի հայտ գալը 

կապված է Պետրոս Առաջինի անվան հետ: Պետրոզավոդսկի գործարանը 

կառուցելու ժամանակ հայտնաբերած աղբյուրների բնական բուժիչ հատ-

կությունների մասին տեղեկացրին Պետրոս Առաջինին: Վերջինս, հան-

քային ջրերի ազդեցությունն իր վրա փորձելով, պատվիրում է կառուցել 

«Մարցիալ ջրեր» առողջարանը: Այդ ժամանակներից սկսվեց հանքային 

ջրերի ռեսուրսների ուսումնասիրությունը Կովկասում: Պետրոս Առա-

ջինն իր բժիշկ Շոբերին ուղարկում է Կովկաս, որտեղ վերջինս բացա-

հայտում է հանրահայտ Կովկասյան հանքային ջրերը: Պետրոս Առաջինի 

հրամանով այդ վայրերում բացվեցին բժշկական կենտրոններ, որոնք 

դարձան պետական սեփականություն: Չնայած դրան՝ Պյատիգորսկում 

գտնվող առողջարանը կառուցվել է 100 տարի հետո՝ 1803 թվականին, երբ 

Ալեքսանդր Առաջին թագավորը հայտնի ճարտարագետ և գիտնական- 

հետազոտող Նիկոլայ Լվովին հանձնարարեց Կովկասյան հանքային 

ջրերի մերձակայքում կառուցել առողջարաններ: Նիկոլայ Լվովը նա-

խագծել է առողջարանային 

վաննաներ, իսկ տաք ջրերի 

մոտ՝ ջերմոցներ:  

Հայտնաբերվել է նաև, որ 

հանքային ջրերը, ցեխաբու-

ժությունը, ինչպես նաև Ղրիմի 

հարավային շրջանների կլի-

ման հիվանդների վրա բարե-

նպաստ ազդեցություն են ու-

նեցել:  
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Հայտնաբերվեց նաև, որ բուժական մեծ ազդեցություն ունի նաև կու-

միսը (ձիու կաթը): 

Բնական բուժական ռեսուրսների օգտագործումը լայն տարածում 

ստացավ առողջապահության բնագավառում:  

Ղրիմի հարավային ափի և Կովկասի մերձսևծովյան ափամերձ շրջան-

ներում կառուցվեցին հյուրանոցներ և ճանապարհներ: Առողջարան-

ներում սկսեցին ձևավորվել ժամանցային ծրագրեր, կառուցվեցին մար-

զադահլիճներ, որտեղ հաճախ կազմակերպվում էին համերգներ և պա-

րահանդեսներ: 

Առաջին Համաշխարհային պատերազմը վերջ դրեց առողջարանների 

զարգացմանը, և խիստ կրճատվեց հանգստացողների հոսքը: 1941-1945 

թթ. մեծ հարված հասցրին պետության ժամանցային տնտեսությանը, 

որովհետև բազմաթիվ առաջատար առողջարանային տարածքներ 

հայտնվեցին ռազմական գործողությունների գոտում: Հետպատերազմյան 

հինգ տարիների ընթացքում վերականգնվեցին և վերակառուցվեցին ա-

վերված առողջարանները, և կառուցվեցին նորերը: 

Խորհրդային տարիներին առողջարանային գործը ոչ միայն վերա-

ծնունդ ապրեց, այլև սկսեց բուռն թափով զարգանալ: 

Առաջին առողջարանները և հանգստյան տները ստեղծվեցին նախկին 

պալատների, կալվածքների, առանձնատների, մենաստանների, մասնա-

վոր առողջարանների և հյուրանոցների հիման վրա: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ նշանակություն ունեն բնական գործոնները: 

2.Որտե՞ղ են կառուցվել առողջարանների նախատիպերը: 

3.Ինչպե՞ս էին հնում կոչվում բուժիչ աղբյուրները: 

4. ‹‹Հրաշք›› աղբյուրների գաղտնիքը ու՞մ էր պատկանում: 

5.Նախորդ հարյուրամյակում ի՞նչ նպատակով էին մարդիկ օգտագոր-

ծում բնական ռեսուրսները: 

6.Առաջին անգամ ո՞վ է իր աշխատություններում հիշատակել ցեխա-

բուժության մասին: 

7.Իր ո՞ր ստեղծագործության մեջ է Պլինին հիշատակել Պարասին 

քաղաքը, և ինչպե՞ս է այն կոչել: 

8.Ո՞ր ռուս թագավորի անվան հետ է կապված հանքային աղբյուրների 

և առողջարանների ի հայտ գալը: 

9.Ի՞նչ է նախագծել հայտնի ճարտարագետ և գիտնական Նիկոլայ 

Լվովը: 
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3.2.Առողջարանային հանգստի վերականգնողական բնույթը 

 

Ինչպես գիտենք, «վերականգնում» ասելով՝ հասկանում ենք մարդու 

ֆիզիկական, հոգեկան ուժերի վերականգնումը: Վերականգնումն ան-

հրաժեշտ է ինչպես անհատական, այնպես էլ պետական տեսանկյունից, 

քանի որ պետության զարգացման համար անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել հասարակության, այդ թվում նաև բնակչության վերարտադրո-

ղական ուժի զարգացմանը:  

Առողջության վերականգնման համար հիմնական ծառայությունները 

մատուցում են սանիտարաառողջարանային հանգստի գոտիները, որոնք 

օգտագործում են բնական բուժական ռեսուրսները: 

Առողջարանային հանգստի կազմակերպումը համարվում է զբոսաշր-

ջության կազմակերպման հին ձևերից մեկը: Դեռ հին ժամանակներում 

մարդիկ սովորել են հանքային ջրերն օգտագործել բուժական նպատա-

կով: Հնդկական, չինական և հրեական արձանագրություններում պահ-

պանվել են տեղեկություններ Հին հունական Էմբեյա կղզու տաք ջրերում 

մարդկանց լողանալու մասին:  

Այդ ժամանակներից սանիտարաառողջարանային գործունեությունը, 

բավականին մեծ փոփոխություններ կրելով, վերածվեց ամենատարած-

ված և ամենահայտնի հանգստի ձևի: Առողջարանային գործունեության 

յուրահատկությունն այն է, որ այն իր մեջ ներառում է բազմաթիվ գործըն-

թացներ. 

• բնակչության շրջանում հիվանդությունների կանխարգելումը 

• հիվանդների առողջության վերականգնումը 

• անիմացիոն- ժամանցային գործունեություն 

Սանիտարաառողջարանային գործի պրակտիկայում բնակչության 

առողջության պահպանման նպատակով իրականացվող կանխարգելիչ 

միջոցառումներն իրականացվում են 2 հիմնական ձևով. 

 Մարդու ֆիզիկական ուժերի համակարգված և ընդլայնված վերա-

կանգնում, ինչն իրականացվում է առողջարաններում ՝ երեկոյան ժամե-

րին 
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 Մարդու ֆիզիկական ուժերի և առողջության համակարգված վե-

րականգնումն առողջարաններում հանգստի ժամանակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնական բուժական ռեսուրսներն օգտագործվում են հիվանդություն-

ների կանխարգելման, մարդկանց հոգեկան և ֆիզիկական առողջության 

վերականգնման նպատակով հիմնականում առողջարաններում: Ծանր 

հիվանդություններ ունեցող (սրտամկանի ինֆարկտ, անոթների վիրահա-

տություն, ուղեղի անոթների կրիզ և հենաշարժողական ապարատի, 

նյարդային համակարգի ծանր պաթոլոգիա) հիվանդների առողջության 

վերականգնումը առողջարանային պրակտիկայում ամենամեծ տեղն է 

զբաղեցնում և նպաստում է հիվանդների ակտիվ կյանք վերադառնալուն: 

Առողջարաններում բուժման արդյունքում 2-3 անգամ կրճատվել է 

հիվանդների անաշխատունակությունը, իսկ դա նպաստում է աշխա-

տանքի արտադրողականության բարձրացմանը: 

 Մեծ թվով առողջարաններ ունեն մասնագիտացված մարզահամա-

լիրներ՝ մարզասրահներ, խաղահրապարակներ, թենիսի կորտեր, լողա-

վազաններ: Առողջարաններին կից կառուցվում են լեռնադահուկային ճա-

նապարհներ, ճոպանուղիներ, մատուցվում են ձիասպորտի, որսորդու-

թյան և ձկնորսության ծառայություններ: Այնուամենայնիվ, առողջարան-

ներում հանգիստը հետապնդում է ոչ միայն բուժական նպատակ: Այստեղ 



 

91 

կազմակերպվող տարաբնույթ ժամանցային միջոցառումները նպաստում 

են հանգստացողների աշխատունակության բարձրացմանը և նրանց 

հուզական ու հոգեկան պահանջմունքների բավարարմանը:  

Պատմությունից հայտնի է, որ դեռ Եվրոպայում և Ցարական Ռուսաս-

տանում առողջարաններում հանգստացողների համար ստեղծվում էին 

ժամանցային այգիներ և դահլիճներ, որտեղ կազմակերպվում էին հա-

մերգներ, պարահանդեսներ և դիմակահանդեսներ: 

Այսօր առողջարաններում ժամանցային գործունեության նկատմամբ 

հետաքրքրությունը ձեռք է բերել մեծ նշանակություն: 

Այժմ առողջարան ընտրելիս հանգստացողները հետաքրքրվում են ոչ 

միայն մատուցվող բժշկական ծառայություններով, այլև սպորտային և 

ժամանցային ծրագրերով: Դա ստիպում է ժամանակակից առողջարա-

նային համալիրներին բուժական ծառայությունների որակի բարձրաց-

ման հետ միաժամանակ ուշադրություն դարձնել հանգստացողների ժա-

մանցի կազմակերպմանը:  

 Ժամանակակից առողջարանային համակարգի հիմնական ֆունկ-

ցիաները սերտորեն կապված և փոխկապակցված են միմյանց հետ: 
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Դրանք են. 

 բուժական(սանիտարաառողջարանային բուժում) 

 վերականգնում 

 առողջ ապրելակերպ 

 առողջարանային անիմացիա 

Առողջարանաժամանցային համակարգում պահանջվում է կիրառել 

յուրահատուկ տեխնոլոգիաներ, որոնք կօգնեն կազմակերպել համալիր 

միջոցառումներ: Բուժական նպատակով կիրառվող մեթոդներից նախա-

պատվությունը տրվում է բնաբուժական և ոչ ավանդական մեթոդներին: 

Հատկապես մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել հասարակության հո-

գևոր առողջության վրա՝ հաշվի առնելով բարոյական սովորույթներն ու 

ավանդույթները: 

Առողջարանաժամանցային ոլորտի զարգացման և բնակչության բոլոր 

խավերի համար մատչելիության ապահովման գործում պահանջվում է 

պետության կողմից ճիշտ սոցիալական քաղաքականություն: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1. Ի՞նչ ենք հասկանում՝ «վերականգնում» ասելով: 

2. Ո՞ր կազմակերպություններն են մատուցում առողջության վերա-

կանգնման համար հիմնական ծառայությունները: 

3. Ի՞նչ են վկայում հնդկական, չինական և հրեական արձանա-

գրությունները: 

4. Ի՞նչ յուրահատկություն ունի առողջարանային գործունեությունը: 

5. Ի՞նչ ձևով են իրականացվում բնակչության առողջության վերա-

կանգնման համար իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումները: 

6. Ի՞նչ ժամանցային տարածքներ ունեն առողջարանները: 

7. Ցարական Ռուսաստանում և Եվրոպայում ինչպե՞ս էր կազմակերպ-

վում առողջարանում հանգստացողների ժամանցը: 

8.Ի՞նչ հիմնական ֆունկցիաներ ունի ժամանակակից առողջարանը: 
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3.3.Կուրորտաբանություն 

 

Լողաթերապիան (լատիներեն՝ balneum- բաղնիք, լողալ և թերապիա) 

հանքային ջրերով արտաքին բուժումն է: Հաճախ լողաթերապիային 

վերագրում են ցեխաբուժությունը, ծովային վաննաները, գետերում և աղի 

ծովերում լողանալը, հողային վաննաները: Հանքային ջրերը օրգանիզմի 

վրա ազդում են ջերմությամբ, քիմիական բաղադրությամբ և հիդրոստա-

տիկ ազդեցությամբ: Բացի դրանից, նյարդաթելերը ստանում են CO2, H2S, 

NO2 գազեր և ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք մաշկի, լորձաթաղանթի և 

շնչառական ուղիներով ներթափանցում են արյան մեջ: Լողաթերապիայի 

ընթացքում հանքային ջրերի վաննաներ նշանակում են նյարդային հա-

մակարգի, սրտանոթային և ներքին օրգանների, հենաշարժողական 

ապարատի խնդիրներ, մաշկային հիվանդություններ ունեցողներին: 

Դրանք հակացուցված են I—II աստիճանի արյան շրջանառության 

խթանման, սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների, չարորակ ուռուցքների, 

տուբերկուլյոզի, լյարդի ցերոզի, երիկամների խրոնիկ հիվանդություն-

ների,արյան լեյկոզի դեպքում: 

Լողագիտությունը (լատիներեն balneum-բաղնիք, լողալ և логия-գիտու-

թյուն) բժշկական գիտության բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է 

հանքային ջրերի ծագումը և ֆիզիկաքիմիական բաղադրությունը, ինչպես 

նաև հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով դրանց ներքին և 

արտաքին օգտագործման մոդելները, բժշկական ցուցումները և հակա-

ցուցումները: 

Լողագիտությունը սերտորեն կապված է ֆիզիոթերապիայի, ջրաշ-

խարհագրության, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիոլոգիայի, 

կլինիկական բժշկության, ճարտարապետության հետ: Լողագիտության 

մասին տեղեկությունները մեզ են հասել դեռևս մ.թ.ա. 5-րդ դարից եգիպ-

տացի գիտնական Հերոդոտից, ով ներկայացրել է հանքային ջրերի օգ-

տակարությունը և ազդեցությունը: 

Հիպոկրատի ստեղծագործություններում (մթա. 5-4-րդ դարեր) ևս կան 

տեղեկություններ գետերի, ծովերի և աղի ջրերի բուժական հատկու-

թյունների մասին: Հանքային ջրերի առաջին որակավորումը տվել է 
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հռոմեացի բժիշկ Արխիգենը (մթ. 1 թ.):15-րդ դարում իտալացի վանական 

Ջ. Սավոնարոլան գրել է «Իտալական հանքային ջրերի մասին» տրակ-

տատը, որտեղ կարևորում էր հանքային ջրերի վաննաների կիրառումը: 

16-րդ դարում հրատարակվեցին իտալացի բժիշկ Գ. Ֆալլոպիայի դասա-

խոսությունները՝ «Յոթ գիրք տաք ջրերի մասին», որտեղ նա ցանկացել էր 

ներկայացնել հանքային ջրերի քիմիական բաղադրությունը: 17-18-րդ 

դարերում գերմանացի գիտնական Հոֆմանը առաջինն ուսումնասիրեց 

հանքային ջրերի քիմիական բաղադրությունը և հայտնաբերեց, որ դրանց 

կազմում կան ածխաաղային թթուներ, կերակրի աղ, մագնեզիումի սուլ-

ֆատ:  

Վերջին ժամանակներում բժշկության և բնական գիտությունների 

զարգացման հետ կապված լողագիտությունը սկսեց շատ արագ զար-

գանալ և դարձավ տեսական ու գործնական բժշկության ոլորտներից 

մեկը:  

 

 Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է լողաթերապիան: 

2.Ինչպե՞ս է հանքային ջուրը ազդում օրգանիզմի վրա: 

3.Ո՞ր հիվանդությունների բուժման համար է նշանակվում լողա-

թերապիան: 

4.Ի՞նչ հիվանդությունների դեպքում է հակացուցված լողաթերապիան: 

5.Ի՞նչ է լողագիտությունը: 

6.Ո՞վ է առաջինը խոսել լողագիտության մասին և ե՞րբ: 

7.Ո՞վ է տվել հանքային ջրերի առաջին որակավորումը: 

8.Ո՞վ և ե՞րբ է առաջին անգամ ուսումնասիրել հանքային ջրերի բաղա-

դրությունը և ի՞նչ է բացահայտել: 
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3.4.Հանքային խմելու ջրեր 
 

Հանքային ջրերը լինում են 

ստորգետնյա և վերգետնյա, 

պարունակում են կենսաբա-

նական ակտիվ հանքանյու-

թեր: Ունեն յուրահատուկ ֆի-

զիկական և քիմիական հատ-

կություններ: Այդ հատկու-

թյունների շնորհիվ էլ նրանք 

բուժական ազդեցություն են 

թողնում մարդու օրգանիզմի 

վրա: Իրենց քիմիական բա-

ղադրությունից և ֆիզիկական ազդեցությունից կախված՝ հանքային 

ջրերն օգտագործում են որպես ներքին և արտաքին բուժական միջոց:  

 Հանքային ջրերը բարդ և դեռ լիովին չուսումնասիրված բաղադրու-

թյուն ունեն: Ծագումնաբանական տեսանկյունից ստորգետնյա հանքային 

ջրերի բաղադրությունը տարբեր է՝ կախված դրա կազմի մեջ մտնող գա-

զերի տեսակից և իոնաաղային կազմությունից: 

Երկրի մակերևույթին հանքային ջրերը հայտնվել են աղբյուրների 

տեսքով, ինչպես նաև դուրս են բերվել հորատանցքերի միջոցով: 

 Հանքային ջրերը մարդու օրգանիզմի վրա թողնում են բուժական ազ-

դեցություն իրենց մեջ ներառված կենսաբանական ակտիվ հավելումների 

միջոցով: Կուրորտաբանության մեջ հանքային ջրերի բուժական ազդե-

ցության չափանիշներ են քիմիական բաղադրությունը և ֆիզիկական ազ-

դեցությունը, որոնք էլ հանդիսանում են դրանց որակավորման նախա-

դրյալները 

 Ըստ ջերմաստիճանի՝ հանքային ջրերը լինում են . 

 սառը(մինչև 20°C) 

 տաք(20-37°C) 

 շատ տաք(42 °C և բարձր): 
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Բժշկական պրակտիկայում հատկապես մեծ նշանակություն ունեն 

թույլ հանքայնացված (գազավորված) հանքային ջրերը, որովհետև դրանք 

ունեն մի շարք կարևոր առանձնահատկություններ: Առողջարաններում 

հանքային ջրերն օգտագործում են խմելու, վաննաների, բժշկական լողա-

վազաններում լողանալու, հնարավոր բոլոր տեսակի լոգանքների հա-

մար, ինչպես նաև վերին շնչուղիների և կոկորդի ողողման, ինհալացիա-

ների, գինեկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ: Հանքային ջրերը 

ներքին ընդունման եղանակով մարդիկ օգտագործում են նաև առօրյա-

յում՝ շշալցված եղանակով: Շշալցման ժամանակ հանքային ջուրը հարս-

տացվում է ածխածնի երկօքսիդով քիմիական բաղադրությունը և հա-

մային որակը պահպանելու համար:Այն պետք է լինի անգույն, մաքուր և 

պահպանվի սառը տեղում հորիզոնական դիրքով: Շշալցված հանքային 

ջրով բուժումը պետք է համապատասխանեցված լինի հստակեցված 

ռեժիմին, դիետային, բժշկական լրացուցիչ ծառայություններին: 

 Հանքային ջրերի ընդունումը հակացուցված է կերակրափողի, ստա-

մոքսաելքի նեղացման, ստամոքսի, սրտանոթային հիվանդությունների, 

երիկամների խնդիրներ ունեցող մարդկանց: 

 Արևմտյան Եվրոպայում ածխաթթու հանքային ջրերը տարածված են 

Կենտրոնական Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Չեխիայում: Ջրասուլֆա-

տային, ազոտային և տաք հանքային ջրեր կան Ֆրանսիայի և Իսպանիայի 

սահմաններում՝ Պիրենեյներում, ֆրանսիական առողջարան «Էքս-լե-

Բեն»-ում, Չեխիայում (Տեպլիցե): Հայաստանը հարուստ է հանքային ջրե-
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րով: Հայտնի են Ջերմուկի, Հանքավանի, Արզնիի, Բջնիի հանքային աղ-

բյուրները, որոնց մոտակայքում կառուցվել են առողջարաններ: 

 Որոշ հանքային ջրեր կիրառվում են որպես ծարավը հագեցնող և 

ախորժակը լավացնող, օգտագործվում են առօրյայում՝ առանց բժշկի 

ցուցումների: 

 Հանքային և խմելու ջրերի ազդեցությունը հիմնված է քիմիական, մե-

խանիկական և ջերմային գործոնների վրա: Առաջնային է քիմիական 

գործոնը, որը հիմնված է խմելու ջրում իոնների կազմի վրա: Այդ իոնները, 

ներթափանցելով մարսողական համակարգ, խթանում են թքարտա-

դրությունը և ստամոքսի արտազատությունը:Այնուհետև աղիներում տե-

ղի է ունենում իոնների ներծծում արյան մեջ՝ կարգավորելով աղիների, 

երիկամների և լյարդի գործունեությունը: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տաք հանքային ջրի աղբյուր Հանքավանում  
 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Քանի՞ տեսակ է լինում հանքային ջուրը: 

2.Որպես բուժական միջոց ինչպե՞ս կարելի է օգտագործել հանքային 

ջուրը: 
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3.5.Հանքային լոգանքներ 
 

 Լոգանքները (բժշկական)-բժշկական կամ հիգիենիկ գործողության 

տեսակ են, որի ընթացքում մարմինը մասամբ կամ ամբողջությամբ 

ընկղմվում է ջրի կամ մեկ այլ միջավայրի մեջ: Կախված այն հանգաման-

քից, թե ինչ միջավայրի մեջ է ընկղմվել մարմինը՝ տարբերում են ջրային, 

ցեխային, ավազային, օդային լոգանքներ: Ջրային լոգանքներն ընդունում 

են հիգիենայի կամ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով: 

Դրանք կարող են լինել. 

 սառը(-20°C) 

 գոլ(20-33°C) 

 չեզոք(34-36°C) 

 տաք(37-39°C) 

 շատ տաք(40°C) 

 բարձր 

 Բացի դրանից, բժշկական պրակտիկայում օգտագործվում են նաև կոմպ-

լեքս լոգանքներ, որոնց ժամանակ ընդհանուր լոգանքը ուղեկցվում է այլ 

ֆիզիկական ազդեցություններով՝ հոսանք, վիբրացիա, ջրային շիթեր, մեր-

սում և այլն: 

Ըստ բաղադրության՝ լոգանքները լինում են. 

• խմելի և հանքային 

• գազային 

• հոտավետ ջրերով  

• դեղորայքային 

Ըստ տևողության լինում են. 

• կարճատև(1-5 րոպե) 

• սովորական տևողությամբ (10-15 րոպե)  

• երկարատև (15-20 րոպե) 

 Հիգիենիկ լոգանքների համար օգտագոր-

ծում են խմելու ջուր: Բուժական և կանխարգե-

լիչ նպատակով ընդունում են բնական հան-

քային և գազային ջրերով լոգանքներ: 

Լոգանքների, ինչպես նաև ջրաբուժական պրոցեդուրաների ֆիզիո-

լոգիական ազդեցության մեխանիզմը հիմնված է ջերմային, մեխանիկա-
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կան և քիմիական բաղադրիչների վրա: Գազային բաղադրիչներն 

օրգանիզմ են ներթափանցում շնչառական ուղիներով: Կան նաև որոշ 

իոններ, որոնք օրգանիզմ են ներթափանցում մաշկի միջոցով. դրանք 

գրգռիչ ազդեցություն են ունենում ներքին օրգանների և անոթների 

պատերի վրա:  

Հոսանքների մեխանիկական ազդեցությունը երևում է միայն օրգանիզ-

մի վրա արտաքին հիդրոստատիկ ճնշմամբ: 

 Լոգանքների ազդեցության ֆակտորները փոփոխելով, օգտագործելով 

տարբեր քանակությամբ ջրեր՝ տարբեր ջերմաստիճան ունեցող և տար-

բեր տևողությամբ բուժական գործողություններն օրգանիզմի վրա ունե-

նում են արթնացնող, խթանող և հանգստացնող ազդեցություն, ինչպես 

նաև նպաստում են նյութափոխանակությանը: 

Օրինակ՝ սառը լոգանքները կիրառում են սիրտ-անոթային և նյարդա-

յին համակարգի, նյութափոխանակության կարգավորման նպատակով, 

տաք լոգանքները՝ հենաշարժողական ապարատի խրոնիկ բորբոքումնե-

րի, երիկամային մի շարք հիվանդությունների դեպքում: Կան նաև 

արհեստական հանքային վաննաներ, որոնք ստեղծվում են՝ մի շարք կա-

րևոր խառնուրդներ՝ կերակրի կամ ծովի աղ,նատրիումի քլորիդ, յոդ, ջրին 

ավելացնելով: 
 
 

 

 

 

 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է լոգանքը: 

2.Քանի՞ տեսակ են լինում լոգանքները: 

3.Ի՞նչ նպատակով են օգտագործում ջրային լոգանքները: 

4.Քանի՞ տեսակ են լինում ջրային լոգանքները: 

5.Քանի՞ տեսակ են լինում լոգանքներն ըստ բաղադրության: 

6.Քանի՞ տեսակ են լինում լոգանքներն ըստ տևողության: 

7. Ի՞նչ ջուր են օգտագործում հիգիենիկ լոգանքների ժամանակ: 

8. Ի՞նչ ջուր են օգտագործում բուժական լոգանքների ժամանակ: 

9.Ո՞ր հիվանդությունների դեպքում են օգտագործում սառը լոգանք-

ները: 

10.Ո՞ր հիվանդությունների դեպքում են օգտագործում տաք լոգանք-

ները: 
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3.6.Ցեխաբուժություն 

 

Բնական միջոցների օգտագործմամբ բուժական միջոցներից հայտնի 

են ցեխի վաննաները: Նույնիսկ հիմա պահպանված ցեխաբուժության 

հնագույն կենտրոններում կարելի է տեսնել այս բնական միջոցի արդյու-

նավետությունը:  

Հին Եգիպտոսում, Հռոմում, Հնդկաստանում շատ հիվանդություններ 

բուժվում էին ցեխի միջոցով: Ամենահին ցեխաբուժության կենտրոններից 

է Ղրիմը, որի մասին կան շատ արձանագրություններ:  

 

 

Ցեխային վաննաներ, ցեխի տեսակները 

Ցեխային վաննաները ցեխաբուժության մի մասն են կազմում: Մարմնի 

վրա բուժական ազդեցությունը կախված է այն մակերեսի մեծությունից, 

որին ցեխ է քսվում, վերջինիս ջերմաստիճանից, բաղադրությունից և 

գործընթացի հաճախականությունից: Բուժական ցեխը բնական գոյացու-

թյուն է, որը կազմված է ջրից, հանքային և օրգանական նյութերից: 

Գոյություն ունեն ցեխի տարբեր տեսակներ, որոնք իրարից տարբերվում 

են իրենց բաղադրությամբ և նշանակությամբ: 

 Սուլֆիդային ցեխ.ն ձևավորվում է աղի ջրերում և ունի սև գույն:Այս 

տեսակն իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ օգտակար հանածոներ: 

Սապրոպելիկ ցեխ. ձևավորվում է բաց, կանգնած ջրով ջրավա-

զաններում: Ցեխն ունի շագանակագույն, կապույտ, սև և նույնիսկ վար-

դագույն երանգ: Այն հարուստ է յոդով, բրոմով և այլն:Սապրոպելիկ ցեխը 
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շատ նուրբ է ազդում մարմնի վրա, ինչը թույլ է տալիս այն օգտագործել 

տարբեր հիվանդությունների ժամանակ: 

Տորֆային ցեխ. ձևավորվում է ճահիճներում, մուգ շագանակագույն է՝ 

հարուստ  օրգանական նյութերով: 

 Ունենալով տարբեր քիմիական բաղադրություն, ցեխի յուրաքանչյուր 

տեսակ յուրովի է ազդում օրգանիզմի վրա: Ամենակարևոր բուժական 

գործոնը տաքությունն է: Ցեխը վերացնում է մարմնի ցավը, ունի հակա-

բորբոքային հատկություն: 

 

Ցեխաբուժության կիրառումը 
 

 Ցեխային վաննաները մեծ պահանջարկ ունեն առողջարանային և վե-

րականգնողական հաստատություններում: Այսօր ցեխային վաննաները 

օգտագործում են. 

 երիտասարդության պահպանման  

 մաշկի վերականգնման  

 մկանային լարվածության վերացման 

 բորբոքային պրոցեսների վերացման 

 հոդային ցավերի վերացման 

 ռևմատիզմի բուժման, ողնաշարի ցավերի, խրոնիկ որոշ հիվան-

դությունների բուժման  

 հետտրավմատիկ ցավերի և հետևանքների բուժման համար: 

 Մինչ ցեխի վաննա ընդունելը պետք է լոգանք ընդունել: 

Որքան էլ ցեխաբուժությունն ունի իր դրական կողմերը, սակայն որոշ 

հիվանդությունների դեպքում այն ուղղակի հակացուցված է , և խորհուրդ 

է տրվում հետևել բժշկի ցուցումներին: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչի՞ շնորհիվ էին բուժվում հիվանդությունները Հին Եգիպտոսում, 

Հռոմում, Հնդկաստանում: 

2.Ինչի՞ց է կախված ցեխի՝ մարմնի վրա բուժական ազդեցությունը: 

3.Քանի՞ տեսակ է լինում բուժական ցեխը: 

4.Ինչ՞ նպատակով են օգտվում ցեխային վաննաներից: 
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3.7.Անձնական խնամքի ծառայությունները հյուրանոցներում և 

զբոսաշրջային համալիրներում 
 

Թարմացում 

 Տաք մոմի և ծովային ջրիմուռների համադրությունը՝ հարստացված 

յոդով և վիտամիններով, ապահովում է 

հակաօքսիդանտային պաշտպանու-

թյուն և խթանում է հյուսվածքների 

թարմացմանը: 

Թարմացման թերապիան աշխա-

տում է մի քանի ուղղություններով. 

մաշկի ծակոտիները բացվում են, ինչը 

նպաստում է կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի թափանցմանը հյուսվածք-

ների մեջ, մաշկը մաքրվում է և ձգվում, 

նպաստում է նիհարելուն և երիտա-

սարդացմանը:  
  

Պիլինգ 

Ծովային աղը՝ հարստացված եթերային յուղերով, ոչ միայն շերտազա-

տում է մաշկը, այլև հաղորդում է նրան փափկություն և բույր: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

Բաղնիք 
  

 

 

 

Գրեթե ոչ մի հակացուցում չունի շնորհիվ իր չափավոր ջերմաս-

տիճանային ռեժիմի և մարմնի վրա ունեցած մեղմ ազդեցության: 

Գոլորշու առատությունը մաշկի վրա թողնում է գերազանց ազդեցություն, 

վերականգնում և ամրապնդում է այն: Մեծ տարածում ունի թուրքական 

բաղնիքը, որն ունի նիհարելու ծրագիր, շնչուղիների հիվանդությունների 

կանխարգելման, սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների կան-

խարգելման և շարժողական համակարգի վերականգնման ծրագրեր: Եվ, 

բացի այդ, բաղնիքը ամենալավ տեղն է լիցքաթափվելու, հարազատների 

հետ շփվելու, հանգստանալու համար: 
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Վերականգնում 
 

 Սա եզակի սպա-գործողություն-

ների համակարգ է, որը հնարավո-

րություն է տալիս անցկացնել հրա-

շալի ամառային արձակուրդ: 

Առաջատար բժիշկների կողմից 

համատեղ ստեղծած հատուկ տեխ-

նոլոգիա է, որը հնարավորություն է 

տալիս ընդունել «արևային լոգանք» 

ավազի վրա: Միաժամանակ հատուկ 

համակարգչային ծրագիրը չափում է 

մաշկի վրա արևի ունեցած դրական 

արդյունքը: 

  

Մերսումներ, էներգետիկ քարեր 

 Հնագույն ժամանակներից քարերի էներգիան գրավել է մարդկանց, 

նրանց ներքին ազդակները վերականգնել են մարդկանց առողջությունը, 

հեռացրել բացասական էներգիան և հավասարակշռել այն: Գետնից դուրս 

եկած և ջրից ողորկ դարձած քարերը բնության և տիեզերքի էներգիայի 

աղբյուր են: Մերսման թափանցող հանգստությունը, համադրվելով 

հանքային ապարների ջերմության հետ, մարդուն տալիս է ապահովու-

թյան, պաշտպանվածության, մտավոր, ֆիզիկական և հոգևոր հավասա-

րակշռության զգացում: 

Պիլատես և աերոբիկա 

 

 Ակտիվ հանգիստը նախընտրողների և իրենց առողջությունը գնա-

հատողների համար պիլատեսը և աերոբիկան ամենալավ միջոցն են: 

 Պիլատեսը պարզ, բայց շատ արդյունավետ վարժությունների համա-

կարգ է ՝ նախատեսված մարդկանց վերադարձնելու իրենց բնական վի-

ճակին, կրկին սովորեցնելու նրանց շարժվել, ինչպես նրանք սովորել են 

երեխա ժամանակ, նրանց մարմինը և ողնաշարը դարձնել ճկուն, ուժեղ: 
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Դրա հետ մեկտեղ համակարգը բացարձակ անվնաս է և համապատաս-

խանում է բոլորին, անկախ սեռից, տարիքից և ֆիզիկական վիճակից: 

 Աերոբիկան առավել հայտնի վարժությունների համակարգ է բոլորի 

համար: Այն օգնում է պահպանել մարմնի տոնուսը: 
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է մարմնի թարմացումը: 

2.Ի՞նչ է մաշկի պիլինգը: 

3.Բաղնիքը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու վրա: 

4.Ի՞նչ է «արևային լոգանք»-ը: 

5.Մերսումը և էներգետիկ քարերը ինչո՞վ են գրավել մարդկանց: 

6.Պիլատեսը և աերոբիկան ինչպե՞ս են ակտիվացնում մարդուն: 

 

 

 

Գործնական աշխատանք (դաս 3.1-3.7-ի վերաբերյալ) 
 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 
 

1.Առաջին առողջարանների նախատիպերը կառուցվել են. 

o լեռներում 

o ծովափերում 

o հանքային ջրերի ակունքների մոտ 

2.Բուժիչ աղբյուրներն անվանում էին 

o «Կախարդական» 

o «Հրաշք» 

o «Առողջարար» 

 3.«Հրաշք» աղբյուրի բուժիչ հատկության գաղտնիքն օգտագործում էր. 

o պետությունը 

o իշխանությունը 

o եկեղեցին 

4.Իջևանատները կառուցվեցին. 

o  բուժական վայրերում 

o  եկեղեցիների մոտ 

o  անտառների հարևանությամբ 
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5.Բուժական նպատակով բնական ռեսուրսները մարդիկ օգտագործել են 

դեռ. 

o  նախորդ հարյուրամյակում 

o  15-րդ դարում 

o  մթա 15-րդ դարում 

6.Հին հունական բնակավայրի հետքեր են հայտնաբերվել. 

o  Բետեսդա լճի մոտակայքում 

o  Ղրիմում՝ Սակի կղզուց ոչ հեռու 

o  Էպիդավրում 

7.Ղրիմի Սակի կղզուց հույները Հունաստան էին տեղափոխում. 

o  հանքային ջուր 

o  ոսկի 

o  աղ 

8.Հույները աղն օգտագործում էին. 

o  միայն սննդի մեջ 

o  բուժական նպատակով 

o  աղ չէին օգտագործում 

9.Ցեխաբուժության մասին առաջին հիշատակությունը հայտնաբերվել է. 

o Սակի կղզուց ոչ հեռու 

o Էպիդավրում՝ Ասկլեպիա տաճարի մոտ 

o Պարասին քաղաքի մոտ 

10.«Բնության պատմություն» ստեղծագործության մեջ Պլինինը 

Պարասին քաղաքը կոչել է. 

o  «Բոլոր վերքերը բուժող հող» 

o  «Բոլոր վերքերը սպիացնող» 

o  «Բոլոր վերքերը առողջացնող» 

11.Ռևմատիզմով հիվանդ ուղտի մասին լեգենդը պատմում է. 

o  հանքային ջրերի հրաշագործ ուժի մասին 

o  ցեխաբուժության մասին 

o  բժշկության մասին 



 

108 

12.Հանքային աղբյուրների և առաջին առողջարանների ի հայտ գալը 
կապված է. 

o  Պետրոս Առաջինի անվան հետ 

o  Նապոլեոն Բոնապարտի անվան հետ 

o  Ստալինի անվան հետ 

13.«Մարցիալ ջրեր» առողջարանը կառուցվել է. 

o  Ստալինի հրամանով Պետրոզավոդսկում 

o  Պետրոս Առաջինի հրամանով Պետրոզավոդսկում 

o  Շոբերի հրամանով Պետրոզավոդսկում 

14.Անհայտ կովկասյան հանքային ջրերը հայտնաբերել է Պետրոս 

Առաջինի բժիշկ. 

o  Շոբերը 

o  Նիկոլայ Լվովը 

o  Նման բան չի հայտնաբերվել 

15.Կովկասյան հանքային ջրերի մերձակայքում առողջարանները 

կառուցվեցին. 

o  գիտնական և ճարտարապետ Նիկոլայ Լվովի կողմից 

o  Շոբերի կողմից 

o  չի կառուցվել 

16.Առողջարանային վաննաները և ջերմոցները նախագծել է. 

o  Նիկոլայ Լվովը 

o  Պետրոս Առաջինը 

o  Պլինինը 

17.Բացի բնակլիմայական ռեսուրսներից՝ բուժական մեծ ազդեցություն 

ուներ. 

o  կումիսը՝ ձիու կաթը 

o  կովի կաթը 

o  այծի կաթը 

18.Հյուրանոցներ և ճանապարհներ կառուցվեցին. 

o  Ղրիմի հարավային ափին և Կովկասի մերձսևծովյան ափամերձ 

շրջաններում 

o  Ղրիմի հյուսիսային ափերին 

o  Հունաստանում 
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19.Առողջարաններում սկսեցին ձևավորվել. 

o  ժամանցային ծրագրեր 

o  կառուցվեցին մարզասրահներ 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

20.Պետության ժամանցային տնտեսությանը մեծ հարված հասցվեց. 

o  1941-1945 թթ. 

o  1945-1947 թթ. 

o  1950-1960 թթ. 

21.Առողջարանները վերականգնվեցին և կառուցվեցին. 

o  հետպատերազմյան 5 տարիների ընթացքում 

o  հետպատերազմյան 15 տարիների ընթացքում 

o  հետպատերազմյան 25 տարիների ընթացքում 

22.Խորհրդային տարիներին առողջարանների գործունեությունը. 

o  անկում ապրեց 

o  վերածնունդ ապրեց 

o  չզարգացավ 

Շարունակել միտքը. 

23.«Վերականգնում» ասելով՝ հասկանում ենք______________________ 

__________________________________________________________________: 
 

24.Առողջության վերականգնման հիմնական ծառայությունները 

մատուցվում են. 

o հինգաստղանի հյուրանոցներում 

o չորսաստղանի հյուրանոցներում 

o սանիտարաառողջարանային հանգստի գոտիներում 

25.Առողջարանային հանգստի կազմակերպումը համարվում է. 

o զբոսաշրջության կազմակերպման հիմնական ձև 

o զբոսաշրջության կազմակերպման նոր ձև 

o զբոսաշրջության կազմակերպման ձև չի համարվում 
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26.Հին ժամանակներում մարդիկ հանքային ջրերն օգտագործում էին. 
o ծարավը հագեցնելու նպատակով 

o բուժական նպատակով 

o չէին օգտագործում 

27.Առողջարանային գործունեությունը ներառում է. 

o հիվանդության կանխարգելում 

o առողջության վերականգնում 

o անիմացիոն-ժամանցային գործունեություն 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

28.Սանիտարահիգիենիկ գործի պրակտիկայում բնակչության 

առողջության պահպանման նպատակով կանխարգելիչ միջոցառումներն 

իրականացվում են. 

o երկու ձևով 

o երեք ձևով 

o չորս ձևով 

29.Բնական բուժական ռեսուրսներն օգտագործում են. 

o հինգաստղանի հյուրանոցներում 

o հիվանդանոցներում 

o առողջարաններում 

30.Առողջարաններին կից կառուցվում են. 

o լեռնադահուկային ճանապարհներ 

o ճոպանուղի 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

31.Եվրոպայում և Ցարական Ռուսաստանում առողջարանում 

հանգստացողների համար ստեղծվում էին. 

o ժամանցային այգիներ և դահլիճներ 

o ինտերնետ ակումբներ 

o գիշերային ակումբներ 

32.Առողջարան ընտրելիս զբոսաշրջիկն առաջնահերթ հետաքրքրվում է. 

o բժշկական ծառայություններով 

o ժամանցային ծրագրերով 

o սննդով 
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33.Ժամանակակից առողջարանային համակարգն իրականացնում է 

o չորս ֆունկցիա 

o երեք ֆունկցիա 

o հինգ ֆունկցիա 

34.Լողաթերապիա նշանակում է. 

o լոգանք 

o ցեխաբուժություն 

o հանքային ջրերով արտաքին բուժում 

35.Հանքային ջրերն օրգանիզմի վրա ազդում են. 

o ջերմությամբ 

o քիմիական բաղադրությամբ 

o հիդրոստատիկ ազդեցությամբ 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

36.Լողաթերապիայի ժամանակ նյարդաթելերը. 

o լարվում են 

o թուլանում են 

o ստանում են գազեր և ռադիոակտիվ նյութեր 

37.Լողագիտությունը. 

o լողալ սովորելն է  

o լողի մասին գիտություն է  

o բժշկական գիտությունների ոլորտ է 

38.Լողագիտությունն ուսումնասիրում է. 

o հանքային ջրերի ծագումը 

o հանքային ջրերի ֆիզիկական բաղադրությունը 

o հանքային ջրերի օգտագործումը 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

39.Լողագիտության մասին տեղեկությունները մեզ են հասել. 

o մթա. 5-րդ դարի եգիպտացի գիտնական Հերոդոտից 

o մթա. 5-4-րդ դարերի բժիշկ Հիպոկրատից 

o մթ. 1 թ. բժիշկ Արխիգենից 
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40.Գետերի,ծովերի և աղի ջրերի բուժման մասին խոսել է. 

o Հիպոկրատը(մթա. 5-4-րդ դար) 

o Հերոդոտը(մթա. 5-րդ դար) 

o Արխիգենը(մթ. 1 թ.) 

41.Հանքային ջրերի առաջին որակավորումը տվել է. 

o Հիպոկրատը(մթա. 5-4-րդ դար) 

o Հերոդոտը(մթա. 5-րդ դար) 

o Բժիշկ Արխիգենը(մթ. 1 թ.) 

42.Հանքային ջրերի քիմիական բաղադրության մասին գրել է. 

o Հիպոկրատը «Յոթ գիրք տաք ջրերի մասին» աշխատության մեջ 

o Հերոդոտը «Յոթ գիրք տաք ջրերի մասին» աշխատության մեջ 

o Բալլոպիան «Յոթ գիրք տաք ջրերի մասին» աշխատության մեջ 

43.Հանքային ջրերը լինում են. 

o երկու տեսակ 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 

44.Հանքային ջուրն օգտագործում են. 
o արտաքին և ներքին բուժական միջոցով 

o հանքային ջուրը չեն խմում 

o հանքային ջրով չեն լողանում 

45.Երկրի մակերևույթին հանքային ջրերը. 

o հայտնվել են աղբյուրների տեսքով 

o դուրս են բերվել հորատանցքերի միջոցով 

o հանքային ջրերը երկրի մակերևույթ չեն հասնում 

46.Ըստ ջերմաստիճանի՝ հանքային ջրերը լինում են. 

o երկու տեսակ 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 
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Շարունակել միտքը. 

47.Առողջարաններում հանքային ջրերն օգտագործում են____________  

__________________________________________________________________: 

48.Հանքային ջրերի ընդունումը հակացուցված է____________________ 

__________________________________________________________________: 
 

49.Առօրյայում մարդիկ օգտագործում են. 

o պահեստավորված հանքային ջուր 

o շշալցված հանքային ջուր 

o հանքային ջուր չեն օգտագործում 

50.Հանքային ջրերի որակի առաջնային գործոնը. 

o քիմիականն է 

o ջերմայինն է 

o գազավորվածությունն է 

51.Լոգանքները լինում են. 

o միայն հիգիենիկ 

o միայն բժշկական 

o  հիգիենիկ կամ բժշկական  

52.Տարբերում են լոգանքի. 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 

o հինգ տեսակ 

53.Հիգիենիկ ջրային լոգանքները լինում են. 

o վեց տեսակ 

o հինգ տեսակ 

o չորս տեսակ 

54.Բժշկության մեջ կոմպլեքս լոգանքը ուղեկցվում է. 

o հոսանքով 

o վիբրացիայով և մերսմամբ 

o ջրային շիթով 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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55.Ըստ բաղադրության լոգանքները լինում են. 

o չորս տեսակ 

o հինգ տեսակ 

o երեք տեսակ 

56.Ըստ տևողության՝ լոգանքները լինում են. 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 

o հինգ տեսակ 

57.Հիգիենիկ լոգանքների ժամանակ օգտագործում են. 

o հանքային ջուր 

o խմելու ջուր 

o ցեխ 

58.Հին Եգիտպոսում, Հռոմում, Հնդկաստանում շատ 

հիվանդություններ բուժվում էին. 

o ցեխի միջոցով 

o հիվանդանոցում 

o կախարդների շնորհիվ 

59.Ամենահին ցեխաբուժության կենտրոններից է. 

o Հայաստանը 

o Ռուսաստանը 

o Ղրիմը 

60.Բուժական ցեխը կազմված է. 

o ջրից 

o հանքային և օրգանական նյութերից 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

61.Բուժական ցեխը լինում է. 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 

o երկու տեսակ 
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62.Սուլֆիդային ցեխը. 

o ձևավորվում է աղի ջրերում և ունի սև գույն 

o ձևավորվում է բաց , կանգնած ջրով ջրավազաններում 

o ձևավորվում է ճահիճներում 

63.Սապրոպելիկ ցեխը. 

o ձևավորվում է աղի ջրերում և ունի սև գույն 

o ձևավորվում է բաց, կանգնած ջրով ջրավազաններում 

o ձևավորվում է ճահիճներում 

64.Տորֆային ցեխը. 

o ձևավորվում է աղի ջրերում և ունի սև գույն 

o ձևավորվում է բաց , կանգնած ջրով ջրավազաններում 

o ձևավորվում է ճահիճներում 

65.Մաշկի թարմացման և երիտասարդացման համար օգտվում են. 

o թարմացման թերապիայից 

o պիլինգից 

o էներգետիկ քարերից 

66.Պիլատեսը. 

o մերսման տեսակ է 

o լոգանքի տեսակ է 

o վարժությունների համակարգ է 

67.Պիլինգը. 

o աերոբիկայի տեսակ է 

o մերսման տեսակ է 

o մաշկի մաքրման տեսակ է 
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Խաչբառ 
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Ուղղահայաց 

1.Մարմինը հանգստացնող,թարմացնող միջոց: 

2.Պարզ, բայց շատ արդյունավետ վարժությունների համակարգ: 

3.Ձիու կաթ: 

4.Ջրի տեսակ: 

5.Բժշկության հայրը: 

6.Բժշկության գիտության ոլորտ, որն ուսումնասիրում է հանքային 

ջրերի ծագումը: 

7.«Բոլոր վերքերը բուժող հող» քաղաքի անվանումը: 

8.Հռոմեացի բժիշկ(մթ.1 թ.) 

 

Հորիզոնական 

1.Բնական միջոցների օգտագործմամբ բուժական միջոց: 

2.Հանքային ջրերով արտաքին բուժում: 

3.Մարմնի տոնուսը պահպանող վարժությունների համակարգ: 

4.Կղզի Ղրիմում: 

5.17-18-րդ դարերի գերմանացի գիտնական, ով առաջինն է ուսումնա-

սիրել հանքային ջրերի քիմիական բաղադրությունը: 

6.Ռուս թագավոր, ում օրոք առողջարանային հանգստի ձևը զար-

գացում ապրեց: 

7.Հանգստի և առողջության վերականգնման զբոսաշրջային հաստա-

տություն: 

8.Պետրոս Առաջինի բժիշկը: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

4.1.Զբոսաշրջային փոխադրամիջոցներ 

 

 Փոխադրամիջոցը` տրանսպորտը, որպես գործունեության ձև, կապ-

ված է տնտեսական փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային 

ծառայությունների հետ: Տրանսպորտային կազմակերպությունները 

տնտեսության մասնիկներն են և դիտվում են որպես ծառայությունների 

համակարգ: Տրանսպորտի տեսակներն են. 

1. ցամաքային 

2. ջրային 

3. օդային 

Ցամաքային տրանսպորտի միջոցներից տուրիզմի ոլորտում տարած-

ված են ավտոմոբիլային և երկաթգծային փոխադրամիջոցները: Այս 

տեսակներից ամենամեծ պահանջարկը լինում է ավտոբուսի նկատմամբ, 

եթե խոսքը վերաբերում է խմբերին: Բացի այդ, շատ կարևոր է «ղեկի 

տիրակալի» ընտրությունը: Վարորդներն ընտրվում են լրջորեն և ամե-

նայն պատասխանատվությամբ: Ավտոբուսով երթևեկելու համար տու-

րիստը պետք է ունենա կտրոն, որը գնում է կայարանի տոմսարկղից 

նույն օրը կամ նախապես: 

Միջերկրային ավտոբուսային տուրիզմը համեմատաբար ավելի երի-

տասարդ տեսակ է. այն սկսել է զարգանալ 1970-ական թվականներից: 1986 

թվականին Եվրոպայում ստեղծվեց ավտոբուսային փոխադրումների միու-

թյուն, որի կազմի մեջ մտան 33 եվրոպական ընկերություն: 

Երկաթգծային տրանսպորտն ավելի արագընթաց է, քան ավտոմոբի-

լայինը: Այս փոխադրամիջոցի գներն ավելի մատչելի են: Շատ դեպքերում 

տրանսպորտի այս տեսակը կարող է ծառայել որպես շրջագայության 

միջոց: 

Ջրային փոխադրամիջոցները բաժանվում են 2 տեսակի. 

1. ստորջրյա 

2. վերջրյա 
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Այս փոխադրամիջոցներն օգտագործվում են ոչ միայն տեղափոխվելու, 

այլև տուրիզմի նպատակով: Դրանք կրուիզային ճամփորդություններն 

են, որտեղ նավը կատարում է հյուրանոցի դեր: Հիմնականում կրուիզային 

նավերն արագընթաց են: Նրանցից օգտվելը ոմանց համար թանկ հաճույք 

է: Նավից օգտվելու համար պետք է իրականացնել ամրագրում, ինչպես 

հյուրանոցում: 

Կրուիզները միշտ էլ կրել են էկզոտիկ բնույթ:Կրուիզային ինդուստ-

րիան զարգացում ապրեց 70-ական թվականներին և շարունակում էր 

զարգանալ տվյալ ժամանակաշրջանի պահանջներին համապատասխան: 

1980-1990-ական թթ. ԱՄՆ-ը 3 մլն դոլար տրամադրեց կրուիզային նա-

վերի կառուցման գործին և ձևավորեց այդ ուղևորություններին համա-

պատասխան անձնակազմ: Ծովային կրուիզային բիզնեսի մեծ մասը 

պատկանում է ԱՄՆ-ին և եվրոպական մի շարք երկրների:Կրուիզային 

նավերը տրանսպորտի ոլորտում ամենածախսատարն են: 

Օդային փոխադրամիջոցները շատ են` սկսած մարդատար օդանավե-

րից մինչև էկզոտիկ օդապարիկները: Տրանսպորտի այս տեսակն ավելի 

արագընթաց է և թանկ: Օդային տրանսպորտն իր մեջ ներառում է 

ամենատարբեր տրանսպորտային միջոցներ: Բացարձակ հարմարա-

վետությունը, արագությունը տրանսպորտի այս տեսակը դարձնում են 

անվիճելի առաջատար զբոսաշրջիկներին փոխադրելու գործում: Օդային 

փոխադրամիջոցները սպասարկվում են օդանավակայաններում: Օդա-

նավակայանում են մարդիկ գնում տոմսեր, գրանցում բեռները, այստեղ 

են իրականացվում վայրէջքը, թռիչքը: Կախված թռիչքի երկարությունից` 

փոխվում է ինքնաթիռում առաջարկվող սննդակարգը. նախաճաշ, ճաշ, 

ընթրիք, թեթև սնունդ, ընթացիկ սնունդ, բացի այդ, տարատեսակ խմիչք-

ներ և այլն: Ավիաթռիչքի գինը կախված է ընկերության ձևից, թռիչքի 

հեռավորությունից, երկրից և այնտեղ մնալու ժամանակահատվածից, 

ամրագրման պայմաններից, նաև ուղևորների սոցիալական վիճակից: 
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչի՞ համար են անհրաժեշտ փոխադրամիջոցները: 

2.Քանի՞ տեսակ են լինում փոխադրամիջոցները: 

3.Ցամաքային տրանսպորտի միջոցներից տուրիզմում ո՞ր ձևն են օգ-

տագործում: 

4.Ջրային տրանսպորտը քանի՞ տեսակ է լինում: 

5.Ո՞րն է տուրիզմում օգտագործվող ջրային տրանսպորտի ամենատա-

րածված տեսակը: 

6.Որո՞նք են օդային փոխադրամիջոցները: 

7.Ինչի՞ց է կախված ավիաթռիչքի գինը: 
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4.2.Փոխադրամիջոցներին ներկայացվող պահանջները 
 

Տրանսպորտային միջոցը պետք է ունենա սերտիֆիկատ և համապա-

տասխանի անվտանգության, բժշկասանիտարական պահանջներին, աշ-

խատանքի պաշտպանության նորմերին, բնապահպանական, անվտան-

գության միջազգային և պետական ստանդարտներին: 

1. Չգրանցված տրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելվում է։ 

2. Սերտիֆիկացման պահանջները սահմանվում են օրենքով և իրա-

վական այլ ակտերով։ 

3. Սերտիֆիկացումն իրականացնում է տրանսպորտային համակար-

գի պետական լիազորված մարմինը։  

Ուղևորատար փոխադրամիջոցների սպասարկմանը ներկայացվող 

պահանջները ներառում են. 

Սպասարկման գործընթացի վերահսկում 

1. Սպասարկման կազմակերպում 

2. Սպասարկման արդյունքների գնահատում 

Սպասարկման գործընթացի վերահսկումը ենթադրում է սպասարկող 

անձնակազմի պարտականությունների կատարում, ինչից էլ կախված են 

ուղևորների անվտանգությունը և սպասարկման որակը: 

Սպասարկման գործընթացը ներառում է կազմակերպչատեխնոլոգիա-

կան հագեցվածությունը, ինչը պահանջում է ծառայություն ստացողը: 

Փոխադրումներ իրականացնող 

կազմակերպությունը կարող է ինքը 

մատուցել տարաբնույթ ծառայու-

թյուններ կամ կարող է ներգրավել 

լրացուցիչ կազմակերպությունների 

սպասարկման գործընթացը լիար-

ժեք դարձնելու համար: Սպա-

սարկման որակի բարձրացման մեջ 

մեծ դեր ունի փոխադրամիջոցի 

տեխնիկական վիճակը: 

Եվրոպայում մեծ ուշադրություն է դարձվում փոխադրամիջոցի ար-

տաքին տեսքի, աշխատունակության վրա: Ժամանակակից ուղևորատար 
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ավտոբուսներով երկարատև ճամփորդություն կատարելը ավելի հարմա-

րավետ է, քան դրանցից առաջ գոյություն ունեցող ավտոբուսներով: Շատ 

ավտոբուսներ ունեն իրենց բնորոշ բոլոր հարմարությունները` բարձր 

նստատեղեր, հիանալի լուսավորություն, մեծ պատուհաններ և այլն: 

Որոշ երկրներում արգելված է ուղևորությունն այն ավտոբուսներով, 

որոնց շահագործման ժամկետը 8 տարուց ավել է: 

Ուղևորատար ավտոբուսները, 6 ամիսը մեկ անգամ, պետք է անցնեն 

բազմակողմանի տեխնիկական զննում: Եվրոպական կոնվենցիայի որոշ-

ման համաձայն, սկսած 1995 թվականից, բոլոր ավտոբուսները, որոնք 

ունեն 9-ից ավել նստատեղ և իրականացնում են միջազգային ուղևորա-

փոխադրումներ, պետք է համալրված լինեն տոմոգրաֆներով: Դրանց 

բացակայության դեպքում ավտոբուսի շահագործումն արգելվում է: Այն 

ավտոմատ կերպով ցույց է տալիս շարժման արագությունը, ընթացիկ 

ժամը,վազքը, վարորդի աշխատանքը, հանգստի պարբերությունը: 

 Ձայնագրությունները կատարվում են տոմոգրաֆների վրա և տալիս են 

վարորդի ամբողջ աշխատանքային օրվա պատկերը: 
 

Սպասարկման արդյունքների գնահատման ժամանակ հաշվի են 

առնվում.  

1. Անվտանգությունը. 

2. Արագությունը 

3. Հարմարավետությունը,   էթիկան և էսթետիկան 

4. Համակարգվածությունը 

5.Տեղեկացվածությունը  

և ճշտությունը 

6.Հասանելիությունը 

7.Ուղեբեռի պահպանությունը 
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Փոխադրողները պարտավոր են ապահովել քաղաքացիների (անձանց) 

կյանքն ու առողջությունը, թռիչքների, նավագնացության և երթևեկության 

անվտանգությունը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը: 

Կայարանները, օդանավակայանները, ավտոմոբիլային և երկաթու-

ղային տրանսպորտի օբյեկտները, ինչպես նաև ջրային ուղիները հա-

մարվում են առավել վտանգավոր գոտիներ: Այդպիսի գոտիներում աշ-

խատանքների կատարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարությունը: Նշված կարգը չպահպանելն առաջաց-

նում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

Փոխադրամիջոցը, փոխադրման երթուղին, ինչպես նաև տրանսպոր-

տի գործունեությունն ապահովող տեխնիկական միջոցները պետք է հա-

մապատասխանեն անվտանգության, աշխատանքի և շրջակա միջավայրի 

պահպանության պահանջներին: 

Փոխադրողը պարտավոր է շրջակա միջավայրի պահպանության 

համար ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները: Շրջակա միջավայրին 

հասցված վնասի համար փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Տրանսպորտային ապահովագրության պայմանագրի համաձայն՝ 

ապահովադիրը, պարտավորվում է վճարել ապահովագրական գումարը, 

իսկ ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ այն անձին, 

ում անունով կնքված է պայմանագիրը, վճարել ապահովագրական հա-

տուցումը պայմանագրով նախատեսված կարգով: 

Ապահովագրության պայմանները սահմանվում են օրենքով և պայ-

մանագրով: Օդային, երկաթուղային, ջրային միջպետական փոխա-

դրումների դեպքում ուղևորները, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա 

են պարտադիր ապահովագրության: 

Միջպետական փոխադրումների ապահովագրությունն իրականաց-

վում է միջպետական պայմանագրերի համաձայն: 
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Ստուգիչ հարցեր 
 

1.Ի՞նչ պետք է ունենա տրանսպորտային միջոցը: 

2.Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում ուղևորատար տրանսպորտային 

միջոցների սպասարկմանը: 

3.Սպասարկման որակի բարձրացման համար ի՞նչ պայմանների 

պետք է համապատասխանի տրանսպորտային միջոցը: 

4.Սպասարկման արդյունքների գնահատման ժամանակ ի՞նչն են 

հաշվի առնում: 

5.Ո՞ր փոխադրումների դեպքում են ուղևորները ենթակա պարտադիր 

ապահովագրման: 

 

 
4.3.Փոխադրամիջոցների տեխնիկական հագեցվածությունը 

 

Սպասարկման ոլորտում հաճախորդին հետաքրքրող ամենակարևոր 

գործոնը հարմարավետությունն է, սպասարկման տարածքի տեխնի-

կական հագեցվածությունը: 

Բոլոր տեսակի մարդատար ավտոբուսները և միկրոավտոբուսները 

պետք է հագեցված լինեն. 

 

1. Հարմարավետ, փափուկ նստատեղեր, որոնց վրա հնարավոր լինի 

նաև հանգստանալ: 
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2. Ձայնամեկուսիչ թափք  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Օդափոխիչ համակարգ 

  

 

4.Պատուհաններ՝ շարժական վարագույրներով 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

5. Տարածքի լրացուցիչ լուսավորություն 

  

 

6.Աուդիո, վիդեո սարքավորումներ, շարժական ինտերնետ կապ 
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7.Շարժական սեղաններ, աթոռակներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Խոհանոցային տարածք, բար, սառնարան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Լրացուցիչ ելք` նախատեսված արտակարգ իրավիճակների համար 
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   10.Սանհանգույց 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Լվացարան 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.Բեռնախուց 
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4.4.Փոխադրամիջոցի ընտրություն 

Զբոսաշրջային կազմակերպության կողմից տրանսպորտային միջոցի 

ընտրությունը զբոսաշրջային ճանապարհորդության սպասարկման հա-

մար կախված է մի շարք գործոններից. 

1.Շրջագայության նպատակային ուղղվածություն 

2.Շրջագայության տևողություն  

3.Զբոսաշրջիկների քանակ 

4.Շրջագայության ծրագիր 

5.Փոխադրման անվտանգություն 

6.Հարմարավետության մակարդակ 

Տրանսպորտային ծառայությունների ընտրության մեջ կարևոր դեր է 

խաղում շրջագայության նպատակային ուղղվածությունը: Այս կամ այն 

տրանսպորտային միջոցի ներգրավումը կախված է զբոսաշրջային ճանա-

պարհորդության նպատակից: Եվս մի կարևոր գործոն, որն ազդում է 

տրանսպորտային միջոցի ընտրության վրա. դա հաճախորդների քա-

նակն է: Այս գործոնը հաճախ օգտագործվում է փոխադրումների տարբեր 

տեսակի ընտրության ժամանակ: Դրանք լինում են կանոնավոր կամ ան-

կանոն (վարձած կամ չարտերային): 

Հաջորդ գործոնը, որ հաշվի է առնվում տրանսպորտային միջոց 

ընտրելիս, փոխադրման երկարատևությունն է: Այս գործոնի դեպքում 

կարևոր է հաշվի առնել զբոսաշրջիկների համար հարմարավետության 

ապահովումը: Որպես կանոն, այն կիրառվում է տրանսպորտային մի-

ջոցների ամբողջ համալիրի նկատմամբ: 

Հաջորդ գործոնը շրջագայության ծրագիրն է, որից 

կախված է տրանսպորտային ծառայությունների ի-

րականացումը: Դրանք կարող են լինել էքսկուրսիա-

ներ, զբոսաշրջիկների տեղափոխումը միջոցառում-

ների իրականացման վայր և հակառակը, ինչպես 

նաև այլ ծառայություններ: Որպես կանոն, խմբակա-

յին զբոսաշրջության մեջ օգտագործվում են ավտո-

բուսներ, քանի որ ծրագրային միջոցառումները հաշ-

վարկված են ամբողջ խմբի համար: 
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչո՞վ պետք է հագեցած լինեն բոլոր տեսակի տրանսպորտային 

միջոցները: 

2.Ի՞նչ գործոններից է կախված տրանսպորտային միջոցի ընտ-

րությունը: 
 

4.5.Փոխադրամիջոցի ամրագրում 
 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս չհեռանալով տնից՝ 

իրականացնել հյուրանոցների և տարբեր ծառայությունների ամրագրում: 

Բացի հյուրանոցում տեղ ամրագրելուց՝ ժամանակակից տեխնոլո-

գիաների օգնությամբ հնարավոր է դառնում տրանսպորտային միջոց-

ների ամրագրումը, որն իրականացվում է առանց միջնորդի` համացանցի 

միջոցով: Ամրագրման գործընթացը կարելի է բաժանել 2 մասի. 

1.Ծանոթացում ծառայությունների հետ:Ուսումնասիրվում են անհրա-

ժեշտ ծառայության հնարավորությունները, գները:Նման կայքերում տե-

ղադրված են լինում ծառայության հարմարավետությունը փաստող 

նկարներ, ծառայությունների նկարագրեր: 

2.Ամրագրում:Հարմար տարբերակն ընտրելուց հետո իրականացվում 

է ամրագրում: 

Հյուրանոց-ծառայության մատակարար ընկերություն: Տրանսպորտա-

յին ծառայություն որոնելիս, որն իրականացվում է ամրագրման ծառա-

յության միջոցով, հյուրանոցը կարող է տեղեկատու ծառայության միջո-

ցով ծանոթանալ այնպիսի ընկերությունների հետ, որոնք տրամադրում 

են տրանսպորտային ծառայություններ: 

Երբեմն հյուրանոցին մատակարարի պայմանները հնարավոր է չգո-

հացնեն, բայց նա, որպես կանոն, ընտրություն է կատարում ցուցակի 

առաջին տասը ընկերություններից: Երբ արդեն ընտրվում է տրանսպոր-

տային ընկերությունը, հյուրանոցը վերջինիս հետ կնքում է ծառայու-

թյունների մատուցման պայմանագիր: 

Տրանսպորտային կազմակերպությունները հաճախորդ գրավելու հա-

մար բուկլետներ են տպում, գովազդում են կազմակերպությունը տարբեր 

միջոցներով, տեղեկացնում են իրենց մատուցած ծառայությունների 

գների մասին:Ամրագրման օնլայն ծառայության կայքերում նույնպես 
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տեղադրված է լինում անհրաժեշտ ինֆորմացիա, որից կարող են օգտվել 

թե' հյուրանոցը, թե' հաճախորդը: 

Երբ արդեն ընտրվում է տրանսպորտային միջոցը, իրականացվում է 

ամրագրում. կողմերը կնքում են պայմանագիր և որոշում վճարման 

ձևը:Մատակարար ընկերության ծառայությունների կարիքը կարող է 

մշտապես չլինել, սակայն հյուրանոցը չի մոռանում իրեն ծանոթ և արդեն 

վստահություն ձեռք բերած մատակարար ընկերությանը և անհրաժեշ-

տության դեպքում օգտվում է միայն վերջինիս ծառայություններից:  

Աշխարհի ցանկացած ավիաընկերությունում գոյություն ունի 3 հիմ-

նական կարգ. 

1. առաջին կարգ 

2. բիզնես կարգ 

3. էկոնոմ կարգ 

Ինչքան բարձր է դասը, այնքան թանկ է տոմսի գինը: Տուրիստները 

հիմնականում օգտվում են էկոնոմ կարգից: Առաջին երկու դասակար-

գումները, որպես կանոն, լրացվում են մեծ կարողությունների տեր 

ուղևորների հաշվին, որոնց համար միշտ ավելի կարևոր է հարմարա-

վետությունը, այլ ոչ թե` գինը: 

Գոյություն ունեն կարևոր թռիչքներ, որոնք իրականացվում են ըստ 

նշված օրերի. այս դեպքում տոմսերը կարելի է ձեռք բերել նույնիսկ 

չվերթից մեկ տարի առաջ, իսկ չարտերային թռիչքները կազմակերպվում 

են կոնկրետ տուրիստական ընկերության կողմից` հաստատուն մարդ-

կանց խմբի տեղափոխման 

համար: Որպես կանոն, չար-

տերային թռիչքների տոմսերի 

գինն ավելի էժան է, քան կա-

նոնավոր թռիչքներինը: Հզոր 

տուրիստական օպերատոր-

ները հաճախ գաղտնի հա-

մագործակցում են ավիացիոն 

ընկերության հետ, ունենում 

են իրենց չարտերային թռիչք-
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ները և հանդես են գալիս որպես ավիացիոն բրոքերներ ավելի փոքր 

տուրիստական օպերատորների համար: Իսկ այդ բրոքերները, հանդես 

գալով միջնորդի դերում, կատարում են իրենց բաժին ընկածը` առանց 

բացթողումների և գների իջեցման հետևանքով: Արդյունքում ավիատոմ-

սերի կուտակումներ չեն լինում, իսկ եկամուտը մեծանում է: Տոմսի ամ-

րագրման համար անհրաժեշտ է անձնագիր, իսկ արդեն օդանավա-

կայանում ստուգվում են թռիչքի թույլտվությունը, անձնագիրը, անձնա-

գրում առկա կնիքը, անհրաժեշտության դեպքում անձնագրի թարգմանու-

թյունը, այնուհետև՝ տոմսը: Ուղեբեռի ստուգումը իրականացնում է 

մաքսային ծառայությունը: 

Կրուիզի գնի վրա կարող են ազդել հետևյալ գործոնները. 

• կրուիզի տևողությունը 

• եղանակը 

• նավախցիկի մեծությունը 

• նավի տեսակը 

Գինը հիմնականում հաշվարկվում է օրավճարի կարգով: Որոշ 

պայմաններից կախված՝ ուղևորներն ընտրում են իրենց համապատաս-

խան կրուիզը: Ամենաբարձր գինը լինում է պիկ սեզոնների ժամանակ, 

իսկ ցածր գները` «քնած» սեզոնի ժամանակ: Նույնիսկ նավախցիկի տե-

ղակայվածությունն ազդում է գնի վրա: Եթե վերջինս բարձր է ջրի մա-

կարդակից, ապա գինը նույնպես բարձր է: Գինը կախված է նաև ծա-

ռայության մատուցման որակից և ժամանակից: Երբեմն լինում են դեպ-

քեր, երբ հին կրուիզային նավերի գինն ավելի բարձր է, քան նորերինը, 

քանի որ դրանք ավելի լայնարձակ են, և տարածքը նեղ չէ: Կարող է լինել 

նաև հակառակը. տարածքը նեղ լինի, բայց կահավորումն ու դասավո-

րությունը թույլ չտան զգալ այդ. այսինքն, կահույքը լինի շարժական, 

հավաքովի և այլն: Կրուիզները ստորաբաժանվում են ըստ գների. 

1. էկոնոմ-75-150 դոլար(մեկ մարդու համար, 1 օրը) 

2. դասական-100-200 դոլար 

3. պրեմիում-150-400 դոլար 

4. լյուքս-400-1000 դոլար 

5. էքսկլյուզիվ-700-1200 դոլար 



 

132 

 Էկոնոմ կրուիզներն իրականացվում են ոչ մեծ նավերով, որոնք ունեն 

բոլոր հարմարությունները, այսինքն՝ ունեն ընդարձակ նավախցիկ, 

մնացած տարածքները նեղ չեն և այլն: 

Դասական կրուիզները իրականացվում են միջազգային շուկայի հսկո-

ղության տակ:Կրուիզները իրականացվում են կա´մ նոր նավերով , կա´մ 

նորացված, որոնք 100%-ով համապատասխանում են պահանջվող չա-

փանիշներին` ընդարձակ նավախցիկ, ընդարձակ տախտակամած, լողա-

վազաններ, գեղեցիկ սրահներ, խանութներ, գիշերային ակումբներ: 

Պրեմիում կրուիզները նախատեսված են ավելի նրբաճաշակ և պա-

հանջկոտ սպառողների համար, ովքեր հասարակության մեջ զբաղեցնում 

են բարձր դիրք:Նրանց ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: 

Լյուքս և էքսկլյուզիվ կրուիզները նախատեսված են հարուստ մարդ-

կանց համար, սպասարկումը բարձրակարգ է: 

Կրուիզային աշխարհագրությունը գրավել է ողջ օվկիանոսը: Ամռանը 

եվրոպացի տուրիստների մոտ մոդայիկ են Միջերկրական ծովով, նաև 

Կարիբյան ծովով և Ատլանտյան օվկիանոսով կազմակերպված կրուիզ-

ները: Այդ տարածաշրջաններին բաժին են ընկնում ծովային ճանապար-

հորդությունների 70%-ը: Դրանց մի մասն իրականացվում է կա´մ զուտ 

հանգստի համար, կա´մ առևտրային նպատակով, կա´մ տեղանքի 

ուսումնասիրությունների համար, կա´մ հետազոտությունների և այլ 

նպատակով: Ի տարբերություն ծովային կրուիզների՝ գետային կրուիզնե-

րը շատ քիչ են ենթարկվում եղանակային փոփոխություններին և ավելի 

անվտանգ են: Այդ տարբերությունը պայանավորված է նրանով, որ գետե-

րը փոքր մասշտաբի են , իսկ ծովերը` մեծ: Եղանակային փոփոխու-

թյունները կարող են դիտվել քամիների, մուսոնների ժամանակ: Նավար-

կության ժամանակահատվածում առկա է անձնակազմը, որի մեջ մտնում 

են նավաստիները, նավապետը, սպասարկմամբ զբաղվող ծառայողները: 

Նավում համար պատվիրելու համար անհրաժեշտ է նախնական ամ-

րագրում, որի ժամանակ գրանցող օպերատորը պատվիրատուին տալիս 

է այն նույն հարցերը, ինչը հյուրանոցի ադմինիստրատորը (բացառու-

թյամբ՝ ապրելու ժամանակահատվածի, որովհետև կրուիզներն ունեն 
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հաստատված ժամանակ): Գրանցվելուց պետք է ներկայացնել անձնա-

գրային տվյալները: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչպե՞ս են ամրագրում փոխադրամիջոցները: 

2.Քանի՞ մասի են բաժանում ամրագրման գործընթացը: 

3.Ինչպե՞ս են իրականացվում տրանսպորտային միջոցի գովազդը: 

4.Քանի՞ կարգ ունի ավիաընկերությունը: 

5.Ի՞նչ է կրուիզը: 

6.Կրուիզի գնի վրա ի՞նչ գործոններ կարող են ազդել: 

7.Գնից կախված՝ քանի՞ տեսակ են լինում կրուիզները: 

 

4.6.Փոխադրամիջոցի վարձույթ 

 

Տուրիզմի ոլորտի գլխավոր ծառայությունն է նաև մեքենաների վար-

ձույթը, որի ինդուստրիան զարգացում ապրեց այն ժամանակ, երբ 

ստեղծվեց առաջին մեքենան: Առաջին մեքենայի վարձույթը ձևակերպվեց 

1925 թվականին Ամերիկայում և այնքան պահանջարկ ունեցավ, որ տա-

րածվեց երկրի բոլոր նահանգներում: Այս ծառայությունը հիմք հան-

դիսացավ նաև հանգիստն ավելի ապահով վայելելու համար: 

Օտար երկիր այցելած զբոսաշրջիկը նախընտրում է երթևեկել 

«սեփական (վարձակալված) մեքենայով», քան տաքսիով: Մեքենայի վար-

ձույթը պարզ գործընթաց է:  

Զբոսաշրջիկից պահանջվում է, որ նա լինի 21–ից 70 տարեկան:  

Մեքենա վարձակալելու համար զբոսաշրջիկից պահանջվում է, որ նա 

ներկայացնի անձնագիր և վարորդական իրավունք. ի դեպ, գրանցման 

պահին նա պետք է ունենա ավտովարման երկու տարվա փորձ: Այս 

ծառայությունը մատուցելուց հետո զբոսաշրջիկը հաշիվը պետք է փակի 

կանխիկ: 

Մեքենայի վարձակալման պայմանագրի մեջ մտնում են . 

• անսահմանափակ կիլոմետրաժ 

• մեքենայի ապահովագրություն 
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• փոքր վնասի փոխհատուցման պայման 

• վարորդի ապահովագրություն 

• տեխսպասարկումը իրականացնում է գործակալությունը 

իր հաշվին 

• հարկերը 

Մեքենան զբոսաշրջիկին են տալիս 100% լիցքավորված, բայց այն 

պայմանով, որ մեքենան վերադարձնելիս այն պետք է լիցքավորված լինի: 

Տրանսպորտի այս ձևը դառնում է մրցունակ փոքր և միջին հեռավո-

րություններ անցնելիս: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ո՞րն է զբոսաշրջային ոլորտում գլխավոր ծառայություններից մեկը: 

2.Ե՞րբ է ձևակերպվել առաջին ավտոմեքենայի վարձույթը: 

3.Ի՞նչ պայմանների պետք է ապահովի վարձակալը: 

4.Ի՞նչ կետեր են մտնում մեքենայի վարձակալման պայմանագրի մեջ: 
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Գործնական աշխատանք 1 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

 

-------------------------                                         «------»  ----------------------թ. 
 վայրը 

 

___________________________________________________________________ 
կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հասցեն, 

անձնագրային տվյալները 

 

  

այսուհետ`«պատվիրատու», ի դեմս`____________________, որը գործում  

ազգանունը, անունը, պաշտոնը 

է_________________________________________ հիման վրա, մի կողմից, 

 

և ______________________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հասցեն, 

անձնագրային տվյալները 

 

 

այսուետ`«Կատարող», ի դեմս`________________________, որը գործում ՝է 
ազգանունը, անունը, պաշտոնը 

_________________________________________հիման վրա, մյուս կողմից, 
կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին: 
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1.Պայմանագրի առարկան 

1.1.Սույն պայմանագրով կատարողը պարտավորվում է Պատ-

վիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել սույն պայմանագրի 1.2 

կետում նշված ծառայությունները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում 

է վճարել դրա համար: 

1.2.Կատարողը պարտավորվում է մատուցել հետևյալ ծառայու-

թյունները` այսուհետ` «Ծառայություններ»: 

1.3.Աշխատանքների կատարման ժամկետն է `« »____________թ. 

մինչև` « » ______________թ.: 

1.3.1.Ծառայությունները մատուցված են համարվում Պատվիրատուի 

կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից հանձնման-ընդունման ակտի 

ստորագրման պահից: 

 

2.Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

2.1. Կատարողը պարտավոր է` 

2.1.1.Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով. 

2.1.2.Ծառայությունները մատուցել ամբողջ ծավալով,սույն պայմանա-

գրի 1.3 կետում նշված ժամկետում կամ ժամկետից շուտ` պատվիրատուի 

համաձայնությամբ  

2.1.3. Պատվիրատուի պահանջով__________օրվա ընթացքում անհա-

տույց վերացնել հայտնաբերված բոլոր թերությունները: 

2.2.Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել սույն պայմանագրի 3-րդ 

կետում նշված գնին համապատասխան, Ծառայությունների հանձն-

ման-ընդունման ակտի ստորագրման պահից______________( ) օրվա 

ընթացքում. 

2.3.Պատվիրատուն իրավունք ունի` 

2.3.1.Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի Ծառայությունների 

ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու նրա գործունեությանը 

2.3.2.Մինչև ակտի ստորագրումը` ցանկացած ժամանակ հրաժարվել 

պայմանագիրը կատարելուց`Կատարողին վճարելով սահմանված գնի 

այն մասը, որը համապատասխանում է մինչև պայմանագրի կատա-
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րումից հրաժարման մասին տեղեկություն ստանալը մատուցված Ծառա-

յությունների չափին: 

 

3.Պայմանագրի գինը և հաշվարկների կարգը 

3.1.Սույն պայմանագրի գինը կազմում է` _______________(        )դրամ: 

3.2.Պատվիրատուի կողմից Կատարողին պայմանագրային գնի 

________ տոկոսը վճարում է որպես կանխավճար, իսկ մնացած մասը 

վճարվում է սույն պայմանագրի կատարումից և հանձնման-ընդունման 

ակտի ստորագրումից հետո` 5 օրվա ընթացքում: 

 

4.Կողմերի պատասխանատվությունը 

4.1.Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված Ծառայությունների մա-

տուցման կամ 3.2 կետում նշված վճարման ժամկետների խախտման 

համար խախտող կողմը մյուս կողմին վճարում է տուգանք` պայմա-

նագրի արժեքի_______տոկոսի չափով և տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր 

օրվա համար________տոկոսի չափով: 

4.2.Տույժի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պարտավորու-

թյունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պատասխանա-

տվությունից: 

 

5.Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխա-

նատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հե-

տևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը չէին 

կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են եր-

կրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, գործադուլները, հաղորդա-

կցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմին-

ների ակտերը և այլ գործոններ, որոնք անհնարին են դարձնում սույն 

պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե 

անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3(երեք) ամսից 
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ավելի,ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմա-

նագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին: 

 

6.Վեճերի լուծման կարգը 

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում 

վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը: 
 

 

7.Եզրափակիչ դրույթները 

7.1.Սույն պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր 

է, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի լիազոր 

ներկայացուցիչների կողմից:Սույն պայմանագրի հավելվածները նրա 

անբաժանելի մասն են: 

7.2.Սույն պայանագիրը կազմված է հավասարազոր երկու օրինակից: 

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: 

 

8.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և 

ստորագրությունները 

 

Պատվիրատու Կատարող 
 

Պատվիրատու                                                Կատարող 

 

______________________________        ______________________________ 

______________________________        ______________________________ 

______________________________        _____________________________ 

______________________________        _______________________________ 

______________________________        ______________________________       

              ստորագրություն                                           ստորագրություն 
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Գործնական աշխատանք 2 

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

(ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) 

 

____________ ‹‹____››___________թ. 

 վայրը 

 

________________________________________________________________ 

կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, 

անունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

այսուհետ՝‹‹Վարձատու››, ի դեմս՝____________________________________ 

 ազգանունը,անունը,պաշտոնը 

 

որը գործում է _______________________________հիման վրա, մի կողմից,  

 

և__________________________________________________________ 

 կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, 

անունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները 

 

այսուհետ՝ ‹‹Վարձակալ››, ի դեմս՝___________________________________ 

 ազգանունը, անունը, պաշտոնը 

որը գործում է  _________________________________________հիման վրա,  

մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին: 
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1.Պայմանագրի առարկան 

 

1.1.Սույն պայմանագրով Վարձատուն վճարի դիմաց իրեն պատկանող 

տրանսպորտային միջոցը, այսուհետ՝ ‹‹Ավտոմեքենա››, հանձնում է 

Վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը ու իր 

ուժերով ծառայություններ է մատուցում դրա կառավարման և տեխնի-

կական շահագործման համար: 

1.2.Ավտոմեքենայի բնութագիրը՝ 

ա)մակնիշը_____________________________________________________

բ)թողարկման տարեթիվը՝__________________________________________ 

գ)գրանցման համարը՝__________________________________________ 

դ)գույնը՝______________________________________________________ 

ե)շարժիչի համարը՝____________________________________________ 

զ)շասիի(ամրաշրջանակի)համարը՝_____________________________ 

է)թափքի համարը_____________________________________________ 

1.3.Ավտոմեքենան Վարձատուին է պատկանում սեփականության 

իրավունքով, ինչը հաստատվում է փաստաթղթի անվանումը: 

1.4.Վարձատուն երաշխավորում է, որ Ավտոմեքենան վաճառված, 

գրավ դրված, ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 

տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, 

արգելանքի տակ չի գտնվում: 

1.5.Վարձակալության հանձնված Ավտոմեքենայի նկատմամբ սեփա-

կանության իրավունքի փոխանցումն այլ անձի հիմք չէ սույն պայմանա-

գիրը լուծելու կամ փոփոխելու համար: 

1.6.Անձնակազմի անդամները Վարձատուի աշխատողներն են: Նրանք 

ենթարկվում են Վարձակալի՝ Ավտոմեքենայի առևտրային շահագործ-

մանը վերաբերող կարգադրություններին: 

1.7.Ավտոմեքենան ժամանում է առավոտյան ժամը______-ին 

__________________________________հասցեով և գտնվում է Վարձակալի 

տրամադրության տակ մինչև ժամը____________-ը: Ավտոմեքենայի 

ժամանման և վերադարձի մասին Վարձակալը ճանապարհային ուղե-

գրում կատարում է գրառումներ: 
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1.8.Բեռների փոխադրման ընթացքում վարորդին ուղեկցում է Վար-

ձակալի պատասխանատու անձը: Վարորդը պարտավոր է աջակցել 

բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներին: 

1.9.Տրանսպորտային միջոցի պահպանության և վերանորոգման բոլոր 

ծախսերը կատարում է Վարձատուն՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ 

ավտոմեքենայի վնասվածքը կամ անսարքությունն առաջացել է Վար-

ձակալի մեղքով: 
 

 

2.Կողմերի իրավուքներն ու պարտականությունները 
 

2.1.Վարձատուն իրավունք ունի՝ 

2.1.1.Վարձակալից պահանջել Ավտոմեքենան օգտագործել սույն 

պայմանագրի պայմաններին և նշանակությանը համապատասխան: 

2.1.2.Վարձակալի կողմից վարձը վճարելու ժամկետների էական 

խախտման դեպքում նրանից պահանջել մուծելու վարձավճարը: 

2.1.3.Եթե վարձակալը Ավտոմեքենայից օգտվում է պայմանագրի 

պայմաններին կամ նշանակությանն անհամապատասխան, պահանջել 

լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները: 

2.2.Վարձատուն պարտավոր է՝ 

2.2.1.Ժամը___________-ին, Վարձակալին տրամադրել սույն պայմա-

նագրի 1.1 կետով նշված Ավտոմեքենան: 

2.2.2.Սույն պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատ-

վածում վարձակալության հանձնված Ավտոմեքենան պահպանել 

պատշաճ վիճակում, ներառյալ՝ ընթացիկ և հիմնական վերանորոգումը, 

անհրաժեշտ պահեստամասերի տրամադրումը: 

2.2.3.Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անսարքության դեպքում, 

որը չի կարող վերացվել տեղում՝ վարորդի ուժերով, երկու ժամվա ըն-

թացքում փոխարինել համապատասխան մակնիշի այլ Ավտոմեքենայով: 

Այդ դեպքում 1.8 կետում նշված՝ վարորդի աշխատանքային ժամի ավար-

տը և Ավտոմեքենայի վերադարձի ժամը համաչափորեն փոխվում են: 

2.2.4.Մատուցել Ավտոմեքենայի վարման և տեխնիկական շահագործ-

ման ծառայություններ: Մատուցված ծառայությունները պետք է ապա-

հովեն Տրանսպորտային միջոցի բնականոն և անվտանգ շահագործումը: 
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Վարձատուն ինքնուրույն է որոշում վարորդներին, ինչպես նաև տեխ-

նիկական շահագործում իրականացնող անձանց: Վարձատուն պար-

տավոր է այդ նպատակների համար տրամադրել անձանց, ովքեր ունեն 

անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխանում են տվյալ տեսակի 

Ավտոմեքենայի շահագործման պարտադիր պահանջներին: 

      2.3.Վարձակալն իրավունք ունի՝ 
2.3.1.Վարձատուից պահանջել սույն պայմանագրի 1.8 կետում սահ-

մանված ժամկետում իրեն տրամադրելու Ավտոմեքենան: 

2.3.2.Պահանջել Վարձատուից իրեն տրամադրելու Ավտոմեքենայի 

պատկանելիքները և փաստաթղթերը: 

2.3.3.Ավտոմեքենայի օգտագործմանն ամբողջովին կամ մասնակիորեն 

խոչընդոտող թերություններ հայտնաբերելիս իր ընտրությամբ՝ 

2.3.3.1.Վարձատուից պահանջել անհատույց վերացնելու Ավտոմեքե-

նայի թերությունները կամ համաչափ իջեցնելու վարձավճարը կամ հա-

տուցելու Ավտոմեքենայի թերությունները վերացնելու համար իր կատա-

րած ծախսերը: 

2.3.3.2.Վարձատուին նախապես տեղեկացնելով՝ վարձավճարից պա-

հել տվյալ թերությունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերի 

գումարը: 

2.3.3.3.Պահանջել վաղաժամկետ լուծելու պայմանագիրը: 

2.3.4.Պահանջել նվազեցնելու վարձավճարի չափը, եթե հանգամանք-

ների ուժով, որոնց համար ինքը պատասխանատու չէ, Ավտոմեքենայի 

վիճակը վատթարացել է: 

2.3.5.Վարձատուի կողմից սույն պայմանագրի 2.2.2 կետում նշված 

պարտականությունը չկատարելու դեպքում՝ 

2.3.5.1.Կատարել սույն պայմանագրով նախատեսված կամ անհետա-

ձգելի անհրաժեշտություն համարել հիմնական վերանորոգումը և 

Վարձատուից պահանջել վերանորոգման արժեքը կամ դա հաշվարկել 

վարձավճարի հաշվին: 

2.3.5.2.Պահանջել համապատասխան չափով նվազեցնել վարձա-

վճարը: 

2.3.5.3.Պահանջել լուծել պայմանագիրը և հատուցել վնասները: 

2.4.Վարձակալը պարտավոր է` 
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2.4.1.Վարձավճարը Վարձատուին վճարել ժամանակին` սույն պայ-

մանագրի 3-րդ կետով սահմանված կարգով և պայմաններով: 

2.4.2.Կատարել Ավտոմեքենայի առևտրային շահագործման հետ կապ-

ված ծախսերը՝ ներառյալ վառելիքի և շահագործման ընթացքում օգ-

տագործվող այլ նյութերի ծախսերը: 

2.5.Վարձակալն իրավունք չունի առանց Վարձատուի համաձայնու-

թյան Ավտոմեքենան հանձնել ենթավարձակալության: 

2.6.Վարձակալը Ավտոմեքենայի առևտրային շահագործման շրջա-

նակներում իրավունք ունի, առանց Վարձատուի համաձայնության, իր 

անունից երրորդ անձանց հետ կնքել փոխադրումների և այլ պայմա-

նագրեր, եթե դրանք չեն հակասում Ավտոմեքենայի օգտագործման սույն 

վարձակալության պայմանագրում նշված նպատակներին և նշա-

նակությանը: 
 

 

 

 

 

3.Հաշվարկի կարգը 
 

3.1.Վարձավճարի ամսական չափը, առանց ավելացված արժեքի 

հարկի, կազմում է ____________________(_______) դրամ: 

3.2.Նշված վճարը Վարձակալը վճարում է որպես կանխավճար` մեկ 

ամիս առաջ, յուրաքանչյուր ամսվա 5-ից ոչ ուշ: 

3.3.Ավելացված արժեքի հարկի վճարը նշվում է առանձին տողով: 

3.4.Ավտոմեքենան սույն պայմանագրի 1.8 կետում նշված ժամկետից 

ավել օգտագործելու դեպքում Վարձակալը Վարձատուին յուրաքանչյուր 

ժամի համար լրացուցիչ վճարում է ________ 

________________(_______) դրամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի: 

3.5.Կողմերի միջև վերջնական հաշվարկները կատարվում են յու-

րաքանչյուր ամիսն ավարտվելուց հետո: 
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4.Կողմերի պատասխանատվությունը 
 

4.1.Ավտոմեքենայի վնասման դեպքում Վարձակալը պարտավոր է 

հատուցել Վարձատուին հասցրած վնասները, եթե վերջինս ապացուցում 

է, որ Ավտոմեքենայի վնասվածքը տեղի է ունեցել այնպիսի հան-

գամանքերում, որոնց համար Վարձակալը պատասխանատու է օրենքին 

կամ վարձակալության պայմանագրին համապատասխան: 

4.2.Երրորդ անձանց պատճառած վնասի համար պատասխանա-

տվությունը կրում է Վարձատուն`օրենքով սահմանված կարգով: 

4.3.Տրանսպորտային միջոցը երկու ժամից ավել չտարամադրելու 

դեպքում Վարձատուն ուշացման յուրաքանչյուր ժամի համար 

Վարձակալին վճարում է տուգանք`_____________________ 

___________(_______)դրամի չափով: 

4.4.Վարձավճարի մուծումների կետանցի դեպքում Վարձակալը 

Վարձատուին վճարում է տուժավճար` վճարման ենթակա գու-

մարի______________տոկոսի չափով: 

 

5.Վեճերի լուծման կարգը 
 

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում 

վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը: 

 
6.Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծարումը 

 

 6.1.Վարձատուի պահանջով վարձակալության պայմանագիրը կարող 

է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել, եթե Վարձակալը` 

6.1.1.Ավտոմեքենան օգտագործել է սույն պայմանագրի պայմանների 

կամ նշանակության խախտումներով: 

6.1.2.Էականորեն վատթարացել է Ավտոմեքենայի վիճակը: 

6.1.3.Սույն պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը 

լրանալուց հետո երկու անգամից ավել չի մուծել վարձավճարը: 

6.2.Վարձակալի պահանջով սույն պայմանագիրը կարող է դատարա-

նով վաղաժամկետ լուծվել, եթե` 
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6.2.1.Վարձատուն Վարձակալի օգտագործմանը չի տրամադրել Ավտո-

մեքենան կամ խոչընդոտներ է ստեղծել Ավտոմեքենան պայմանագրի 

պայմաններին կամ նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու 

համար: 

6.2.2.Վարձակալին հանձնված Ավտոմեքենան ունի դրա օգտագործ-

մանը խոչընդոտող թերություններ, որոնց մասին Վարձատուն չի նշել 

պայմանագիր կնքելիս, որոնք նախապես հայտնի չեն եղել Վարձակալին, 

և վերջինս պայմանագիրը կնքելիս չէր կարող հայտնաբերել: 

6.2.3.Հանգամանքների բերումով, որոնց համար Վարձակալը պատաս-

խանատու չէ, Ավտոմեքենան դառել է օգտագործման համար ոչ պիտանի: 

 

7.Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
 

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխա-

նատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության 

հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը չէին 

կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են 

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, գործադուլները, հաղոր-

դակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մար-

մինների ակտերը և այլ հանգամանքներ, որոնք անհնարին են դարձնում 

սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: 

Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3(երեք) 

ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել 

պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին: 

8.Պայմանագրի գործողության ժամկետը 

8.1.Սույն պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է 

«_________»_____________թ.-ից մինչև 

 «________»_____________թ.-ը: 

8.2.Սահմանված ժամկետն ավարտվելուց հետո պայմանագիրը կարող 

է երկարաձգվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: 
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9.Եզրափակիչ դրույթները 

 

9.1.Սույն պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր 

են, եթե դրանք կատարված են գրավոր, և ստորագրված են Կողմերի 

լիազոր ներկայացուցիչների կողմից: Սույն պայմանագրի հավելվածները 

նրա անբաժանելի մասն են: 

9.2.Սույն պայանագիրը կազմված է հավասարազոր երկու օրինակից: 

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: 

 
 

10.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և 
ստորագրությունները 

 
 

Վարձատու                                                 Վարձակալ 

___________________________            ___________________________ 
___________________________           ___________________________ 
___________________________           ___________________________ 
___________________________           ___________________________ 
___________________________           ___________________________ 
               ստորագրություն                             ստորագրություն 
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Գործնական աշխատանք 3 (դաս 4.1-4.6-ի վերաբերյալ) 

 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

1.Տրանսպորտը լինում է. 

o երկու տեսակ 

o երեք տեսակ 

o հինգ տեսակ 

2.Ցամաքային փոխադրամիջոցներն են. 

o ավտոմեքենան 

o ինքնաթիռը 

o երկաթգիծը 

3.‹‹Ղեկի տիրակալ››-ը. 

o գիդ-թարգմանիչն է  

o վարորդը 

o օպերատորը 

4.Ավտոբուսային տուրիզմը սկսել է զարգանալ. 

o 1980-ական թվականներին 

o 1990-ական թվականներին 

o 1970-ական թվականներին 

5.1986 թվականին Եվրոպայում ստեղծված ավտոբուսային փոխա-

դրումների միության մեջ մտան. 

o 43 ընկերություն 

o 33 ընկերություն 

o 34 ընկերություն 

6.Ցամաքային տրանսպորտային միջոցներից ամենաարագընթացը. 

o ավտոբուսն է  

o ավտոմեքենան է  

o երկաթգիծն է  

7.Ջրային տրանսպորտը լինում է. 

o երկու տեսակ 

o երեք տեսակ 

o չորս տեսակ 
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8.Տրանսպորտային միջոցներից ամենաարագընթացը և անվտանգը. 

o օդայինն է  

o ցամաքայինն է 

o ջրայինն է  

9.Ուղևորատար ավտոբուսները տեխզննում են անցնում. 

o երեք ամիսը մեկ 

o վեց ամիսը մեկ 

o հինգ ամիսը մեկ 

10.Տրանսպորտային ծառայությունների ընտրության մեջ կարևոր դեր 

է խաղում շրջագայության նպատակային ուղղվածությունը. 

o ճիշտ է  

o սխալ է  

11.Փոխադրումները լինում են. 

o կանոնավոր 

o անկանոն 

o չարտերային 

12.Փոխադրման երկարատևության գործոնը քննարկելիս պետք է 

հաշվի առնել զբոսաշրջիկների հարմարավետությունը. 

o ճիշտ է  

o սխալ է  

13.Խմբակային զբոսաշրջիկներն օգտվում են . 

o ավտոմեքենայից 

o հեծանիվից 

o ավտոբուսից 

14.Տուրիզմի ոլորտի գլխավոր ծառայությունն է նաև մեքենաների 

վարձույթը. 

o ճիշտ է  

o սխալ է 

15.Մեքենայի առաջին վարձույթը ձևակերպվել է. 

o 1915 թվականին 

o 1925 թվականին 

o 1935 թվականին 
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16.Մեքենա վարձակալելիս զբոսաշրջիկից պահանջվում է, որ նա. 

o ունենա վարորդական իրավունք 

o լինի 21-ից 70 տարեկան 

o լինի իգական սեռի ներկայացուցիչ 

17.Վարձույթի գրանցման պահին վարորդը պետք է ունենա 

ավտովարման. 

o առնվազն երեք տարվա փորձ 

o առնվազն երկու տարվա փորձ 

o առնվազն հինգ տարվա փորձ 

18.Մեքենան զբոսաշրջիկին է տրվում. 

o անսարք վիճակով 

o 100 % լիցքավորված 

o առանց հատուկ պարտավորությունների 
 

 

Առաջադրանք 

1.Թվել տրանսպորտային միջոցի վարձակալման պայմանագրում նե-

րառված հիմնական դրույթները____________________________________ 

_______________________________________________________________: 

2.Թվել ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիմնական 

դրույթները________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

3.Հակիրճ ներկայացնել «Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը» 

դրույթը_________________________________________________________ 

________________________________________________________________: 

4.Թվել մեքենայի վարձակալման պայմանագրի հիմնական կետերը 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________: 
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Խաչբառ 

 

 2   3  

  

2        

       

  4    

      

1      

 1             

       

   

 3        

        

      

 5  6       

 4          

             

     

 5         

     

      

  

Ուղղահայաց 
1.Պայմանները ամրագրող փաստաթղթի 

տեսակ: 

2.Տրանսպորտի տեսակ: 

3.Փոխադրամիջոցի «прокат»: 

4.Ուղևորներ տեղափոխող տրանսպորտի 

տեսակ: 

5.Բեռներ տեղափոխող տրանսպորտի 

տեսակ: 

6.«Ղեկի տիրակալ»-ը: 

Հորիզոնական 
1.Ուղևորների տեղաշարժման միջոց: 

2.Տրանսպորտի պատվեր: 

3.Տրանսպորտի տեսակ: 

4.Ուղևորատար ավտոբուսի բաղկացուցիչ 

մաս: 

5.Տրանսպորտի տեսակ: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5 

ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

5.1.Հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցները հյուրանոցներում 

և զբոսաշրջային համալիրներում 

 

Ժամանակակից հյուրանոցը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց ժա-

մանակակից տեխնիկայի և հեռահաղորդակցթյան միջոցների: Արդի 

տեխնոլոգիաները բոլոր բնագավառներում անասելի ձևով փոփոխում և 

հեշտացնում են սպասարկող անձնակազմի աշխատանքը: 

Այդպիսի միջոցներից են՝ համացանցը, հեռախոսը, ֆաքսը, արբանյա-

կային հեռուստատեսությունը, թվային տեխնիկան և այլն: 

Ինչպես նշված է հայկական վիքիպեդիայում`Համացանց կամ ինտեր-

նետ (անգլ.՝ Internet), աշխարհով մեկ տարածված, հասարակության 

ազատ օգտագործման համար նախատեսված համընդհանուր ցանց է՝ 

կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնք իրականացնում են տվյալ-

ների փոխանցում և փոխանակում՝ օգտագործելով ստանդարտեցված 

Համացանցային հաղորդակարգը (IP)։ Այն ցանցերի ցանց է, որը կազմված 

է միլիոնավոր փոքր՝ մասնավոր և հասարակական ցանցերից (տան ցան-

ցեր, ակադեմիական, բիզնես և կառավարական ցանցեր), որոնք իրար 

հետ կապվում են պղնձյա լարերով, օպտիկա-մանրաթելային կաբելնե-

րով, անլար կապով և այլն:  

Ժամանակակից մարդը չի կա-

րող իր կյանքը պատկերացնել 

առանց ինտերնետի: Այն կանոնա-

կարգում, հեշտացնում է ցանկա-

ցած ոլորտի աշխատանք: 
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Հեռախոս 

Հեռախոսը թե՛ հյուրերի, թե՛ 

ադմինիստրացիայի համար ամենա-

անհրաժեշտ սարքավորումներից 

մեկն է: Հյուրանոցի կապի ցանցի 

մեծությունը կախված է հաճախորդ-

ների թվից, ինչպես նաև հյուրանոցի 

կարգից: Կապի ցանցի նախագծման 

համար անհրաժեշտ են կոնկրետ 

պահանջներ: Ինչ տիպի կամ ինչ 

կարգի հյուրանոց էլ լինի, անհրա-

ժեշտ է, որ համարում գտնվող հյուրերի բոլոր կանչերն ընթանան 

միմիայն հեռախոսավարի միջամտությամբ, որպեսզի սխալ զանգերի 

դեպքում հյուրն անհարկի չանհանգստանա: Բարձրակարգ հյուրանոց-

ներում նախագծվում են կիսաավտոմատ հեռախոսային ցանցեր երկու 

խմբով. 

 հյուրանոցում բնակվող հաճախորդների համար 

 ադմինիստրացիայի համար 

Ժամանակակից հյուրանոցների բոլոր համարներում անհրաժեշտ է 

հեռախոսային կապ: 

Ներքին կապի պահպանումը շատ կարևոր է հյուրանոցի աշխա-

տակիցների աշխատանքի արդյունավետության գործում: Վերջիններս 

հեռախոսային կապի միջոցով օգնում են կապ հաստատել տարբեր ծա-

ռայությունների հետ: Կապը հաստատվում է շատ հեշտությամբ, միայն 

անհրաժեշտ է դրա համար նախատեսված սարքավորման վրա սեղմել 

համապատասխան կոճակը: Պատասխանող կողմը չպետք է բացակայի 

իր աշխատատեղից:  
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Օրինակ՝ խոհանոցի աշխատակիցը կարող է պատասխանել մատուցողի 

հարցերին և ընդունել պատվերներ: Ներքին կապի միջոցներն օգնում են 

հեշտացնել աշխատանքը՝ չլքելով աշխատատեղը: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչո՞վ են համալրված ժամանակակից հյուրանոցները: 

2.Որո՞նք են հեռահաղորդակցության միջոցները: 

3.Ի՞նչ է համացանցը: 

4.Ինչպե՞ս են հյուրանոցում օգտագործում հեռախոսը: 
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5.2. Հեռահաղորդակցության միջոցներ` ֆաքս 

 Ֆաքսը կապի միջոց է, որը տեղեկացնում է ոչ թե ձայնի, այլ գրավոր հա-

ղորդագրության միջոցով,  ինչից օգտվում են թե՛ ադմինիստացիան, թե՛ 

հյուրերը: Այն ավելի արագ և 

էժան է աշխատում, քան հե-

ռախոսը: Ֆաքսն իրականաց-

վում է գրավոր խոսքի միջո-

ցով, որը կարելի է պահել որ-

պես կարևոր փաստաթուղթ: 

Ֆաքսը կարող է օգտագործվել 

նաև հյուրանոցի ներսում, 

օրինակ՝ պատվերը, որը ստա-

նում է սպասարկման ծա-

ռայությունը համարից, ֆաքսի 

միջոցով ուղարկվում է խոհա-

նոց: Խոհարարը և մատուցողն ունենում են ճշգրիտ պատվեր և այն իրա-

գործելու ժամանակ բացթողումներ չեն լինում: Այստեղ նաև հեշտանում է 

ֆինանսական հաշվարկների հարցը: Պատվերը ճշգրիտ հաշվարկվում է 

և գումարվում է ընդհանուր հաշվին: Ամրագրումների մեծ մասը իրա-

կանացվում է ֆաքսի միջոցով: 

 Ինտերնետ տեխնոլոգիաների զարգացման պատճառով ֆաքսը քիչ-քիչ 

կորցնում է իր նշանակությունը և ավելի հազվադեպ է օգտագործվում, 

սակայն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում բազ-

մաթիվ ընկերություններ դեռ շարունակում են փաստաթղթեր կամ լու-

սանկարներ ուղարկել ու ստանալ ֆաքսի միջոցով: Եթե անհրաժեշտու-

թյուն է առաջացել ուղարկել ֆաքս, ապա այլևս կարիք չկա ունենալ 

ֆաքսի սարք: Այժմ հնարավոր է ֆաքս ուղարկել ինտերնետի միջոցով: 

Գոյություն ունեն բազմաթիվ վճարովի և անվճար օնլայն ֆաքսեր, որոնց 

նաև անվանում են վիրտուալ ֆաքսեր: Այդ ֆաքսերն ունեն մի շարք 

առավելություններ: Կարող եք ուղարկել ֆաքսը միանգամից մի քանի 

հասցեատիրոջ, ֆաքսի հասնելու դեպքում ստանալ հաղորդագրություն 

էլ. փոստի վրա, ոչ միայն ուղարկել ֆաքսեր, այլև ստանալ և այլն:  
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Ստորև ներկայացված են օնլայն ֆաքսի կայքեր, որոնք տրամադրում են 

անվճար ծառայություն: 

   

 

   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է ֆաքսը: 

2.Ինչպե՞ս են ֆաքսն օգտագործում հյուրանոցային համալիրում: 

3.Ֆաքսի ի՞նչ նոր տեսակ գոյություն ունի: 
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5.3.Լուսային ազդանշանային համակարգ 

 

Խոշոր հյուրանոցներում անհրաժեշտություն է առաջանում ճիշտ 

տեղեկացված լինելու, թե արդյոք համարում մարդ կա±, հավաքվա±ծ է 

համարը, թե± ոչ. այդ պատճառով օգտագործվում է լուսային ազդանշա-

նային համակարգը, որի էկրանը տեղակայված է պորտիեի, գանձապահի 

մոտ՝ տնտեսական բաժնում: Պորտիեի էկրանի վրա յուրաքանչյուր սեն-

յակ ունի կանաչ և կարմիր լամպ՝ կոճակով: Եթե սենյակը զբաղված է, 

պորտիեն սեղմում է կոճակը, և հանգչում է կանաչ լամպը: Երբ սենյակը 

ազատվում է և գանձապահը պատրաստում է հաշիվը, ապա նա սեղմում 

է համապատասխան կոճակը, և էկրանին նորից վառվում են կանաչ և 

կարմիր լամպերը:  

Այդ ժամանակ հյուրանոցի տնտեսական բաժինը հրահանգում է սպա-

սուհուն հավաքել և կարգի բերել սենյակը: Երբ վերջինս մտնում է սենյակ, 

համապատասխանաբար սեղմում է կոճակը, և տնտեսական բաժնում 

միանում է սպիտակ լույսը, իսկ երբ երկու ծառայությունների մոտ վառ-

վում է կարմիր լամպը, դա նշանակում է, որ սենյակը կարգի է բերված և 

կրկին պատրաստ է ամրագրման:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչպե՞ս են հյուրանոցում օգտագործում լուսային ազդանշանային 

համակարգը: 

2.Ո՞ր աշխատակիցների աշխատանքային տարածքում է տեղակայված 

լուսային ազդանշանային համակարգի էկրանը: 
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5.4.Համակարգչային ծրագրավորումը հյուրանոցային բիզնեսում. Fidelio-
Front offise, էդելվեյս, Լոջինգ- թաչ 

 

Հաշվողական տեխնոլոգիաները ներխուժեցին ժամանակակից մարդու 

կյանք: Տեխնոլոգիաներն օգտագործվում են զանազան ձևերով և շատ 

տարածված են: Ինֆորմատիկան գիտությունների ամբողջություն է, որն 

իր մեջ պահպանում է այն ամենը, ինչը կապված է հաշվողական տեխնո-

լոգիաների հետ: Մեր օրերում այն ծառայում է որպես մեքենաների, կա-

տալիզատորների, տեխնիկայի զարգացման և կատարելագործման միջոց, 

և հենց նրանց տարածմամբ էլ բնութագրվում են տեխնիկական ձեռք-

բերումները: Վերոհիշյալ տեխնիկայի պատմական հիմքը, զարգացումը և 

տարածումը բավականին հստակ ու կարճ են: Ընդունված է այն առանձ-

նացնել 1833 թվականից, երբ անգլիացի մաթեմատիկոս Չարլզ Քեբրիջը 

առաջինը առաջարկեց ստեղծել մեխանիկական հաշվողական օգնա-

կանը` օգտագործելով ծրագրերի ղեկավարման սկզբունքը: Պահանջվեց 

մոտավորապես 100 տարի, որպեսզի անգլիացի մաթեմատիկոս Նեհմանը 

հիմք դնի էլեկտրական հաշվողական մեքենաների ստեղծմանը: Դրանք 

հապավումով կոչվում են ԷՀՄ: Ստեղծման պահից` 1947 թվականից, 

առաջին անգամ սկսվեց հաշվողական մեքենաների զարգացման ու տա-

րածման ուժեղ գործընթաց:1982 թվականին կատարվեց հերթական հա-

մեմատությունը, որը հանգեցրեց հաշվողական տեխնիկայի միջոցների 

ստեղծմանն ու զարգացմանը:Եթե վերջին 25 տարիների ընթացքում 

օդային ավիացիան զարգանար այն տեմպերով, ինչպես հաշվողական 

տեխնիկան, ուրեմն «Բոյինգ- 767» հնարավոր կլիներ այսօր ձեռք բերել 

500 դոլարով և նրանով շրջել երկրագունդը 20 րոպեում` ծախսելով 

ընդամենը 19 լ վառելանյութ: 
  

Ժամանակակից համակարգիչը կազմված է 3 հիմնական մասերից. 

1. համակարգչային բլոկ 

2. մոնիտոր 

3. ստեղնաշար 

 Համակարգչի ամենագլխավոր մասը համակարգչային բլոկն է: Ռու-

սաստանի հյուրանոցային բիզնեսում համակարգիչն առաջին անգամ 

սկսվեց օգտագործվել 1983 թվականին: Հյուրերի գրանցումը և բիզնեսի 
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ղեկավարումն իրականացվեց համակարգչի օգնությամբ: Այդ ծրագիրը 

կոչվում է Fidelio-Front offise: Սա աշխարհում ամենաճանաչված ծրագրե-

րից մեկն է, որն ավտոմատացնում է հյուրերի ընդունումն ու տեղավո-

րումը: Այն իրականացնում է հյուրանոցի բոլոր բաժինների միջև փոխա-

դարձ կապ, թույլ է տալիս ավտոմատացում մտցնել համարների գնման 

մեջ և կազմում է հյուրանոցի հետագա աշխատանքային գրաֆիկը: 

Fidelio-Front offise-ը կարող է մեծ հաջողությամբ օգտագործվել ինչպես 

հյուրանոցներում, որոնք պատկանում են միջազգային ցանցին և աշխա-

տում են խիստ աշխատանքային ստանդարտներով, այնպես էլ տարբեր 

աշխատանքային գրաֆիկով աշխատող անկախ հյուրանոցներում և 

հանգստյան տներում: 

 Էդելվեյս: Այս ծրագիրը մշակվել է պետերբուրգյան «Ռեքսֆորդ» կազ-

մակերպության կողմից և ստացել է բավականին մեծ տարածում 

Ռուսաստանի հյուրանոցային շուկայում: Սա նախատեսված է հյուրա-

նոցի հիմնական ծառայությունների ավտոմատացման համար, ինչը հնա-

րավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ սպասարկել հյուրին: Ծրա-

գրի գլխավոր ֆունկցիաներն են. 

 ազատ համարների ամրագրում 

 մեծ խմբերի տեղավորում 

 գումարի արմատական բաժանումը հյուրերի և տուրֆիրմաների 

միջև: 

 Լոջինգ- թաչ: «Լիբրա Ինտերնացիոնալ» կազմակերպության Լոջինգ- 

թաչ ծրագիրն իր մեջ պարունակում է այն բոլոր պրոցեսները, որոնք 

կապված են հյուրերի ընդունման կազմակերպման և հյուրանոցի ֆինան-

սատնտեսական ղեկավարման հետ: Այս ծրագիրն օգնում է հյուրանոցի 

ղեկավարությանը վարել ճիշտ գնային քաղաքականություն: Սրա մեջ 

մտնում են մեծ թվով այլ ծրագրեր, որոնք օգտագործվում են հյուրանոց-

ներում: Դրանք 400-ն են: 
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      Ստուգիչ հարցեր 

1.Ե՞րբ է ստեղծվել առաջին հաշվողական օգնականը և ո՞ւմ կողմից: 

2.Ո՞վ է ստեղծել առաջին հաշվողական մեքենան: 

3.Որո՞նք են համակարգչի հիմնական մասերը: 

4.Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում «Fidelio-Front offise» ծրագիրը և ինչպե՞ս 

է գործածվում: 

5.Ինչպե՞ս են հյուրանոցներում կիրառում «Էդելվեյս» ծրագիրը: 

6.Ի՞նչ գործընթաց է հյուրանոցում իրականացնում «Լոջինգ-թաչ» 

ծրագիրը: 
 

 

5.5.Հաշվարկման ավտոմատացված համակարգերի կիրառումը 

հյուրանոցային համալիրում 
 

Hi Path Hotel Advanced- ծրագիր 

 Hi Path Hotel Advanced-ը յուրահատուկ որոշում է, որը հնարավո-

րություն է տալիս օգտվել հյուրանոցի բոլոր ծառայություններից և ապա-

հովում է երկու համակարգերի գործունեությունը: Դրանով հեշտանում է 

և´ հյուրանոցի, և´ անձնակազմի գործունեությունը: Hi Path Hotel 

Advanced-ը աշխատում է կազմակերպության բոլոր ոլորտներում, որոնք 

թվարկվում են «տեխնիկական տվյալներ» բաժնում: Տվյալ որոշումը առա-

վելություն է տալիս հյուրանոցի աշխատանքին, քանի որ այն առա-

ջարկում է հյուրանոցային ստանդարտ ինտերֆեյս: Տեխնիկայի յուրա-

քանչյուր գյուտարարի և ստեղծողի համար բաց են բոլոր տեղեկություն-

ները և մուտքը ծրագիր:Այսպիսի ստանդարտի շնորհիվ հասանելի են 

հետևյալ ֆունկցիաները. 

• հեռախոսային կապի միջոցով հյուրերի գրանցում և դուրսգրում 

• տվյալ բաժանորդին միանալու համար նրա ազգանվան գրանցում 

• հեռախոսակապից օգտվելու սակագները 

• հյուրանոցային համարի վիճակի մասին տեղեկություններ 

• մինի-բարի լրացում 

• հաղորդագրությունների ընդունում 

• մուտքային զանգերի սահմանափակում 
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• զարթուցիչ 

• այլ բաժանորդների համարների ադմինիստրացում 

Բացի դրանցից, կարող են ընդգրկված լինել ընդարձակման այլ հատ-

կություններ. 

• զարթուցիչ-մոդուլ 

• փոստ- մոդուլ 

• ֆաքս -մոդուլ 

• յուրահատուկ ծրագիր հեռախոսակապի վճարների համար 

 Hi Path Hotel Advanced-ը նախատեսված է հյուրանոցների համար, 

որտեղ կան և գործում են ավտոմատացված համակարգեր, որոնց մեջ 

կան նաև հեռախոսակապի ծրագրեր: Այդպիսիք կարող են լինել ինչպես 

առանձին հյուրանոցներում, այնպես էլ հյուրանոցների խմբում: Որպես 

կանոն, դրանք այն հյուրանոցներն են, որոնց համարների թիվը կազմում 

է առնվազն 80: Այդպիսի հյուրանոցների համար գործում են հատուկ 

նախատեսված ծրագրեր(front office systems): 

 Ներկայացվող ծառայություններ: Հյուրի գրանցման ժամանակ ամ-

բողջ տվյալները Front office-ից տեղափոխվում են Hi Path Hotel Advanced, 

որտեղ գրանցվում են առանձին ֆայլով և ծրագրի մեջ: Դրա հետ մեկտեղ 

ակտիվանում է նաև հաճախորդի հեռախոսակապը: Եթե տեղադրված է 

լրացուցիչ զարթուցիչ-մոդուլ, ուրեմն ինֆորմացիան գրանցվում է Front 

office ծրագրի «Հյուրի լեզուն» բաժնում, և բոլոր ձայնային հաղորդագրու-

թյունները կարելի է ձևակերպել հյուրին հասանելի լեզվով: Բոլոր 

տվյալներն ամբողջ հեռախոսային խոսակցության մասին (ամսաթիվը, 

ժամը և հեռախոսահամարը) գրանցվում են, որոշում արժեքը և այդ բոլոր 

ցուցանիշները տեղափոխվում են Front office ծրագիր: Եթե Front office 

ծրագիրը չի կարող ընդունել տվյալները, ապա դրանք տեղափոխվում են 

բուֆերային հիշողություն և ծրագրի հիշողություն: Հաճախորդի դուրս 

գրելուց հետո նրա հեռախոսը միանգամից արգելափակվում է: 

 Հյուրի գրանցման համար նրա հեռախոսի հիշողության մեջ մուտք է 

արվում ազգանունը, որը զանգելուց երևում է հեռախոսի էկրանի վրա: 

Հյուրի գնալուց հետո նրա անունը ջնջվում է: 
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Քաղաքային ցանցի զանգի փոխանցումը հյուրանոցի ATC –ին ուղարկ-

վում է Hi Path Hotel Advanced:Այստեղ հաշվարկվում է խոսակցության 

արժեքը 1 րոպեի համար, և բոլոր տվյալները տեղափոխվում են Front 

office ծրագիր: 

Ավելցուկների աղյուսակներ: Խոսակցության արժեքին, որը հաշվարկ-

վել էր Hi Path Hotel Advanced-ով, աղյուսակներով կարելի է ավելցուկներ 

ավելացնել:Հաշվարկը տեղափոխվում է Front office ծրագիր: 

Եթե քաղաքային ATC չի ուղարկում հաշվարկային գներ, ապա խոսելա-

ժամանակի վարձը հաշվարկում է Hi Path Hotel Advanced–ը:Կատարված 

հեռախոսազանգերի հաշվարկն արվում է` ելնելով բաժանորդի համարի 

տեսակից, զանգի տևողությունից, ամրագրման օրերի քանակից, և այս 

ամբողջ ինֆորմացիան գրանցվում է Front office ծրագրում: 

 Զարթուցիչի ֆունկցիաները կատարելագործում է Hi Path Hotel 

Advanced-ը՝ առանց որևէ այլ ծրագրի միջամտության: Զարթուցիչի ժամը 

կարելի է մուտքագրել 3 եղանակով. 

1. Հյուրի հեռախոսից` առանց խոսքի ուղեկցության: Բնակվող հյուրը 

իր համարը հավաքողին է տալիս զարթուցիչի ժամը: 

2. Հյուրի հեռախոսից` առանց խոսակցության ուղեկցության:Եթե տե-

ղադրված է լրացուցիչ մոդուլ, ապա պատվերի ժամանակ հյուրին ասվում 

են խոսակցական հուշումներ (մոտ 8 լեզվով): 

3. Զարթուցիչի պատվերն ընդունվում է Front office ծրագրից: Եթե հյու-

րը պատվիրում է զարթուցիչ ռեցեպցիայի վրա, ապա պորտիեն սենյակի 

համարը մուտքագրում է և այդ տվյալները Front office ծրագրով միանգա-

մից տեղափոխվում է Hi Path Hotel Advanced: Եթե նշված զանգերի թվա-

քանակից հետո բաժանորդը չպատասխանի զանգերին,ապա որոշ ժա-

մանակ հետո նրան գալիս է կրկնակի զանգ:Հյուրի մեկնումից հետո բոլոր 

տվյալները ջնջվում են: 

Հաղորդագրությունների ընդունում: Հաղորդագրությունները, որոնք 

ստացվել են հյուրի բացակայության ժամանակ, տեղեկացվում են լամպի 

միջոցով:Ստացված հաղորդագրությունն անցնում է Front office ծրագրով: 
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 Մուտքային հեռախոսազանգերի կանխարգելում: Այս ֆունկցիան հյուրա-

նոցային համալիրներում կարող է նախապես գրանցվել, անհրաժեշտու-

թյան դեպքում էլ Front offisse ծրագրից կարելի է տեղեկություն ստանալ: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

1.Ինչպե՞ս է աշխատում «Hi Path Hotel Advanced» ծրագիրը: 

2.Ի՞նչ է «Ավեկցուկների աղյուսակ»-ը: 

3.Ինչպե՞ս են ընդունում հաղորդագրությունները: 

4.Ինչպե՞ս են կանխարգելում մուտքային հեռախոսազանգերը: 

 

 

Գործնական աշխատանք(դաս 5.1-5.5-ի վերաբերյալ) 
 

Նշել ճիշտ պատասխանը 
 

1.Արդի տեխնոլոգիաները. 

o Հեշտացնում է հյուրանոցի աշխատանքը 

o Դժվարացնում է հյուրանոցի աշխատանքը 

o Չեն նպաստում հյուրանոցի աշխատանքի արդյունավետությանը 

2.Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից են. 

o հեռախոս 

o ֆաքս 

o արբանյակային հեռուստատեսություն 

o թվային տեխնոլոգիաներ 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

Շարունակել միտքը. 

3.Համացանցը և  ինտերնետը_______________________________________ 

_________________________________________________________________: 

4.Ինտերնետը. 

o ցանցերի ցանցն է  

o կազմված է միլիոնավոր մասնավոր ցանցերից 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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5.Ինտերնետը. 

o կանոնակարգում և հեշտացնում է մարդու կյանքը 

o շեղում է մարդուն 

o խանգարում է մարդուն 

 
6.Հեռախոսը. 

o անհրաժեշտ է միայն ադմինիստրացիային 

o անհրաժեշտ է միայն հաճախորդին 

o անհրաժեշտ է թե՛ հաճախորդին, թե՛ ադմինիստրացիային 

7.Հյուրանոցի կապի ցանցի մեծությունը կախված է. 

o հյուրանոցի մեծությունից 

o աշխատակիցների թվից 

o հաճախորդների թվից 

8.Հաճախորդի բոլոր կանչերն ընթանում են. 

o միմիայն մենեջերի միջամտությամբ 

o միմիայն ադմինիստրատորի միջամտությամբ 

o միմիայն հեռախոսավարի միջամտությամբ 

9.Բարձրակարգ հյուրանոցներում նախագծվում են կիսաավտոմատ 

հեռախոսային ցանցեր. 

o հյուրանոցում բնակվող հաճախորդների համար 

o ադմինիստրացիայի համար 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

10.Ժամանակակից հյուրանոցների բոլոր համարներում հեռախոսային 

կապը . 

o ավելորդ է  

o անհրաժեշտ է  

o անհրաժեշտ չէ 

11.Ֆաքսը ինֆորմացիան հասցնում է . 

o ձայնի միջոցով 

o գրավոր տեսքով 

o լուսային ազդանշանով 

12.Ֆաքսից օգտվում են. 

o միայն ադմինիստրացիան 
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o միայն հաճախորդները 

o և՛ հաճախորդները, և՛ ադմինիստրացիան 

13.Ֆաքսի շնորհիվ ֆինանսական հաշվարկները. 

o հեշտանում են 

o չեն հեշտանում 

o  խճճվում են 

14.Օնլայն ֆաքսն անվանում են. 

o վիրտուալ ֆաքս 

o կախարդական ֆաքս. 

o մտացածին ֆաքս 

15.Վիրտուալ ֆաքս կարելի է ուղարկել. 

o միայն մեկ հասցեատիրոջ 

o մի քանի հասցեատիրոջ 

o վիրտուալ ֆաքս գոյություն չունի 

16.Լուսային ազդանշանային համակարգը տեղեկություն է տալիս. 

o համարում մարդ լինելու մասին 

o համարի հավաքված լինելու մասին 

o  բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

17.Տեխնիկական հաշվողական օգնականը ստեղծվել է 1833 թվականին. 

o Չարլզ Քեբրիջի կողմից 

o Մայքլ Քեբրիջի կողմից 

o Ուիլ Քեբրիջի կողմից 

18.Էլեկտրական հաշվողական մեքենան ստեղծվել է . 

o Նեհմանի կողմից 

o Չարլզ Քեբրիջի կողմից 

o Մայքլ Քեբրիջի կողմից 

19.Ժամանակակից համակարգիչը կազմված է. 

o երեք մասից 

o չորս մասից 

o հինգ մասից 
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20.Ժամանակակից համակարգչի հիմնական մասերն են. 

o մոնիտորը 

o համակարգչային բլոկը 

o ստեղնաշարը 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

21.Համակարգչի գլխավոր մասը. 

o ստեղնաշարն է  

o համակարգչային բլոկն է 

o մոնիտորն է 

22. « Fidelio-Front offise» ծրագիրը գործածվել է. 

o 1983 թվականին Ռուսաստանում 

o 1983 թվականին Հայաստանում 

o 1983 թվականին ԱՄՆ-ում 

23.«Էդելվեյս» ծրագիրը մշակվել է. 

o պետերբուրգյան «Ռեքսֆորդ» կազմակերպության կողմից 

o մոսկովյան «Ռեքսֆորդ» կազմակերպության կողմից 

o երևանյան «Ռեքսֆորդ» կազմակերպության կողմից 

24. Էդելվեյսի գլխավոր ֆունկցիան է. 

o ազատ համարների ամրագրումը 

o մեծ խմբերի տեղափոխումը 

o գումարի արմատական բաժանումը հյուրանոցի և տուրիստական 

գործակալությունների միջև 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

25. «Լոջինգ- թաչ» ծրագիրը ստեղծվել է . 

o «Լիբրա Ինտերնացիոնալ» կազմակերպության կողմից 

o «Ռեքսֆորդ» կազմակերպության կողմից 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

26. «Hi Path Hotel Advanced»ծրագիրն օգտագործում են.  

o փոքր հյուրանոցներում 

o  առնվազն 80 համար ունեցող հյուրանոցներում 

o հյուրանոցներում չեն օգտագործում 
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Խաչբառ 

 

 

Ուղղահայաց 

1.Հեռահաղորդակցության միջոց, որն աշխատում է գրավոր խոսքի 

միջոցով: 

2.Հեռահաղորդակցության միջոց, որն աշխատում է ձայնի միջոցով: 

3.Ժամանակակից տեխնիկա, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել 

կյանքն այսօր: 

Հորիզոնական 

1.Ծրագրի տեսակ է , որն օգտագործում են հյուրանոցում: 

2. Ինտերնետ կամ ….: 

3.Ի՞նչ է «Էդելվեյս»-ը: 

   2 

  

  1  3 

 2        

      

 1           

         

   

 

 

 

 

  3       
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ՄՈԴՈՒԼ«ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ  

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ» 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
 

1.1.Կոնֆլիկտների էությունը 

 

      Կառավարման մեջ կան «կոնֆլիկտ» հասկացության տարբեր մեկնա-

բանություններ. «կոնֆլիկտ» բառը ծագել է լատիներեն «conflictus» ՝ բա-

խում բառից, և այն կարելի է բնութագրել որպես մարդկանց շահերի, 

նպատակների, արժեքների ընկալման տարբերություններով պայմանա-

վորված անհամաձայնություն ու համապատասխան հարաբերություն-

ների, գործողությունների դրսևորում: 

 Կոնֆլիկտին նախորդում է կոնֆլիկտային իրավիճակը, որը բաղկացած է 

կոնֆլիկտի կողմերից և կոնֆլիկտի օբյեկտից, այսինքն՝ անհամաձայ-

նության պատճառից: 

 Կա կարծիք, ըստ որի՝ կոնֆլիկտները բացասական դեր են խաղում կազ-

մակերպության, նրա նպատակների իրականացման գործում: 

 Կառավարման ժամանակակից տեսությունները կոնֆլիկտների խնդրին 

ցուցաբերում են այլ մոտեցում. կազմակերպությունում կոնֆլիկտները 

բաժանում են երկու տեսակի՝ 

դիսֆունկցիոնալ (ոչ կառուցո-

ղական) և ֆունկցիոնալ (կա-

ռուցողական), ավելին՝ ֆունկ-

ցիոնալ կոնֆլիկտների առկա-

յությունը համարում ցանկալի: 

Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ 

կոնֆլիկտներն ունեն դրական 

բնույթ: Որոշ դեպքերում 

հնարավոր է, որ դրանց առկա-
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յությունը խաթարի կոլեկտիվի աշխատանքը, խանգարի կազմակերպու-

թյան նպատակների իրականացմանը:  

Այս դեպքում կոնֆլիկտները լինում են դիսֆունկցիոնալ, հանգեցնում 

են անձնական բավարարվածության և խմբային համագործակցության ու 

կազմակերպության գործունեության արդյունավետությանը: 

 Շատ դեպքերում կոնֆլիկտներն ունենում են ֆունկցիոնալ (կառուցո-

ղական) բնույթ: Այս դեպքում կոնֆլիկտների զարգացումն ուղեկցվում է 

տեղեկատվության առավել ակտիվ փոխանակմամբ, տարբեր դիրքորո-

շումների համաձայնեցվածությամբ, փոխադարձաբար միմյանց հասկա-

նալու ցանկությամբ: Տարբեր կարծիքների, դիրքորոշումների քննարկման 

հետևանքով է, որ ծնվում է խնդրի նկատմամբ նոր մոտցումը և գտնվում 

լուծման առավել արդյունավետ եղանակը: Իհարկե, այստեղ խիստ 

կարևոր է ղեկավարի դերը, որը պետք է կարողանա վերահսկել կոնֆլիկ-

տային իրավիճակը և կառավարել դրա զարգացումը:  

 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում կոնֆլիկտը կազմակերպությունում: 

2.Ի՞նչն է հաջորդում կոնֆլիկտային իրավիճակին: 

3.Ի՞նչ դեր է խաղում կոնֆլիկտը կազմակերպությունում: 

4.Քանի՞ խմբի են բաժանվում կոնֆլիկտները կազմակերպությունում: 

5.Ո՞ր դեպքում է կոնֆլիկտը ունենում դրական արդյունք և ո՞ր դեպ-

քում` բացասական: 
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1.2.Կոնֆլիկտների պատճառները 

 

 Բոլոր կազմակերպությունում կոնֆլիկտի առաջացման հիմնական 

պատճառներն են սահմանափակ ռեսուրսները, խնդիրների փոխկա-

պակցվածությունը, նպատակների, հայացքների, արժեքների ընկալման, 

համոզմունքների տարբերությունները, կազմակերպությունում կոմունի-

կացիաների անբավարար մակարդակը և զգայական անընկալունակու-

թյունը: 

 Կազմակերպություններում ռեսուրսները գրեթե միշտ սահմանա-

փակ են, և աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում ղեկավարության 

առջև մշտապես ծառանում է դրանց արդյունավետ բաշխման հիմնա-

հարցը: Առաջնայնություն տալով որևէ ստորաբաժանման կամ աշխա-

տողի՝ կոնֆլիկտի առաջացման հիմք է ստեղծվում: 

 Կոնֆլիկտի առաջացման հնարավորությունը մշտապես առկա է 

այնպիսի իրավիճակներում, երբ կազմակերպության որևէ ստորաբաժան-

ման կամ աշխատողի աշխատանքը կախված է այլ ստորաբաժանման 

կամ աշխատողի աշխատանքից: 

 Օրինակ՝ հյուրանոցի սպասարկման բաժնի ղեկավարն իր աշխա-

տակիցների ցածր արտադրողականությունը կարող է բացատրել մարքե-

թինգային բաժնի ոչ արդյունավետ աշխատանքով: Վերջինս իր հերթին 

կարող է մեղադրել սպասարկման բաժնի աշխատակիցներին: Աշխա-

տանքի կազմակերպման անհստակությունը և անկատարությունը նպաս-

տավոր հիմք են ստեղծում կոնֆլիկտի առաջացման համար: 

 Նպատակների տարբերությամբ 

պայմանավորված կոնֆլիկտի դեպքում 

կողմերը սովորաբար օբյեկտի ցանկա-

լի վիճակը տարբեր կերպ են պատկե-

րացնում: Այսպիսի կոնֆլիկտի առա-

ջացման հնարավորությունը մեծ է 

հատկապես այն կազմակերպությու-

նում, որի ստորաբաժանումները խիստ 

մասնագիտացված են, իրենք են ձևա-
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վորում իրենց նպատակները և կարող են առավել մեծ ուշադրություն 

դարձնել ոչ թե ամբողջ կազմակերպության, այլ իրենց նպատակներին: 

 Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև 

պատկերացումների, հայացքների, համոզմունքների, արժեքների ընկալ-

ման տարբերությունները: Շատ տարածված պատճառ է, երբ նույն խնդրի 

լուծման տարբեր եղանակներ են առաջարկվում կազմակերպության 

տարբեր ստորաբաժանումների կողմից: Կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ 

տվյալ իրավիճակում ղեկավարի ոճի սխալ ընտրության և կիրառման 

դեպքում, երբ հաշվի չեն առնվում աշխատողի համոզմունքները: 

 Կազմակերպությունում կոմունիկացիաների անբավարար լինելը 

նույնպես կարող է կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ:Անբավարար կոմունի-

կացիաների հետևանքով հնարավոր է, որ ենթակաները հստակ պատկե-

րացում չունենան իրենց աշխատանքային պարտականությունների մա-

սին: Հնարավոր է նաև, որ ղեկավարի ընդունած որոշումները անհաս-

կանալի կամ անընդունելի լինեն առանձին աշխատողների կամ նրանց 

խմբի համար: Օրինակ՝ եթե աշխատանքի վարձատրության ընդունված 

նոր համակարգը, որն անմիջականորեն կապված է արտադրողականու-

թյան հետ, աշխատողները համարում են աշխատանքի խիստ լարված 

ռիթմ պահանջող, կարող է հանգեցնել հակառակ արդյունքի՝ աշխատան-

քի ռիթմի թուլացմանը, եթե ղեկավարի կողմից չտրվեն անհրաժեշտ 

մեկնաբանություններ, որ, օրինակ, նոր համակարգի ներդրումը պայմա-

նավորված է շուկայում ստեղծված հետևյալ իրավիճակով, երբ մրցակցող 

ընկերությունների նկատմամբ պետք է հասնել առավելության: 

 Կոնֆլիկտները կարող են լինել զգացմունքային, երբ կողմերի մեջ 

միմյանց հանդեպ կա զգայական, հուզական անընկալունակություն: 

Մարդիկ կարող են շրջապատում կոնֆլիկտածին իրավիճակ ստեղծել 

իրենց վարքով, ագրեսիվությամբ, վիճելու հակվածությամբ, դիմացինի 

նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքով և այլն: 
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Ստուգիչ հարցեր 

 

 

1.Որո՞նք են կոնֆլիկտի զարգացման հիմնական պատճառները: 

2.Ե՞րբ է ստորաբաժանման աշխատակիցների միջև ստեղծվում կոնֆ-

լիկտային իրավիճակ: 

3.Կոնֆլիկտը ի՞նչ պատճառ կարող է ունենալ: 
 

 

 

1.3.Կոնֆլիկտների առաջացումը 

 

  Կոնֆլիկտը կարող է ծագել միայն այն դեպքում, երբ բոլոր հավա-

նական մասնակիցները պատրաստ են դրանում ներգրավվել։ Սակայն 

եթե մասնակիցներից մեկը շտապում է և խոսելու ժամանակ չունի, ապա 

դժվար թե միջամտի ծագող տհաճ խոսակցությանը։ 

 Կոնֆլիկտի առաջացման համար անհրաժեշտ նախապայման է 

կոնֆլիկտածին երևույթների առկայությունը։ Դրանք կարող են լինել, 

օրինակ, դիմացինի վիրավորական պահվածքն ու արտահայտություն-

ները։ Գոյություն ունեն կոնֆլիկտածին երևույթների մի քանի տարատե-

սակներ. 

• Անմիջական բացասական վերաբերմունք` հրամայական տոն, 

սպառնալիքներ, նկատողություններ, մեղադրական արտահայտություն-

ներ, ծաղրանք, խոցող և ընդգծված հեգնանք։ 

• Մեծամիտ-զիջողամտական վերաբերմունք` ստորացուցիչ սփո-

փանք կամ գովաբանություն, հանդիմանանք, կեսկատակ-կեսլուրջ ծաղ-

րանք։ 

• Ինքնագովեստ, իրական կամ մտացածին ձեռքբերումների և հա-

ջողությունների մասին պատմությունների հորինում։ 

• Խրատական վերաբերմունք` կտրուկ գնահատականներ, դատո-

ղություններ, արտահայտություններ, սեփական խորհուրդների, տեսա-

կետի պարտադրում շրջապատի մարդկանց, անցյալի տհաճ իրադար-

ձությունների հիշեցում, բարոյախրատական «դասեր» տալու հակվա-

ծություն։ 
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• Անազնվություն և կեղծավորություն` իմացածի մտածված «կոծ-

կում», ստախոսություն կամ հակվածություն ստի հանդեպ, մարդու գի-

տակցության վրա մտածված ներազդում։ 

• Էթիկայի կանոնների խախտում` ակամայից պատճառած տհաճու-

թյուններ, որոնց համար ներողություն չի հայցվում, դիմացինին անտե-

սելու անքաղաքավարի սովորություն (չբարևելը, խոսակցության մեջ 

չներգրավելը, անբարյացակամությունը), խոսակցին ընդհատելու հակ-

վածություն, սեփական պարտականությունները դիմացինի վրա բար-

դելու միտում։ 

• Ռեգրեսիվ (հետաճ ապրող մարդու) վարքագիծ` միամիտ և պար-

զունակ հարցեր, անտեղի վիճարկումներ, ճիշտ նկատողություն ստա-

նալու դեպքում մեղավորությունն ուրիշների վրա բարդելու հակվածու-

թյուն: 

 Որքան շատ են կոնֆլիկտածին երևույթները, այնքան մեծ է կոնֆ-

լիկտների առաջացման հավանականությունը։ Ուստի զուսպ և հավա-

սարակշռված պահվածք ցուցաբերելու դեպքում լիովին հնարավոր է 

խուսափել գժտություններից և բախումներից։ Կարևորը սադրանքներին 

չտրվելն է։  

  

Ստուգիչ հարցեր  

 

 

1.Կոնֆլիկտի առաջացման համար ի՞նչ է անհրաժեշտ: 

2.Որո՞նք են կոնֆլիկտածին երևույթների տարատեսակները: 

3.Ինչի՞ց է կախված կոնֆլիկտի ծագման հավանականությունը: 
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Գործնական աշխատանք (դաս 1.1-1.3-ի վերաբերյալ) 
 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 
 

1.Կոնֆլիկտ նշանակում է. 

o բախում 

o հաշտեցում 

o համագործակցություն 

2.Կոնֆլիկտին նախորդում է. 

o լեզվակռիվ 

o ծեծկռտուք 

o կոնֆլիկտային իրավիճակ 

3.Կազմակերպությունում կոնֆլիկտը բաժանվում է.  

o երկու խմբի 

o երեք խմբի 

o չորս խմբի 

4.Կազմակերպությունում բացասական կոնֆլիկտները. 

o դիսֆունկցիոնալ են 

o ֆունկցիոնալ են 

o կառուցողական են 

5.Կազմակերպության դրական կոնֆլիկտները. 

o ֆունկցիոնալ են 

o դիսֆունկցիոնալ են 

o ոչ կառուցողական են 

6.Կազմակերպությունում կոնֆլիկտների լուծման ժամանակ կարևոր է. 

o ղեկավարի դերը 

o մասնակիցների դերը 

o ոստիկանի դերը 

7.Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներն են. 

o սահմանափակ ռեսուրսները 

o խնդիրների փոխկապակցվածությունը 

o նպատակների, հայացքների, արժեքների, համոզմունքների 

տարբերությունը 
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o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

8.Կոնֆլիկտը կարող է ծագել այն դեպքում. 

o երբ դրան չեն սպասում 

o երբ բոլոր հավանական մասնակիցները ներգրավված են դրանում 

o երբ դրան երկար են սպասել 

9.Կոնֆլիկտների առաջացման համար անհրաժեշտ է. 

o կոնֆլիկտային երևույթ 

o անմիջական բացասական վերաբերմունք 

o մեծամիտ-զիջողական վերաբերմունք 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

10.Որքան շատ են կոնֆլիկտային երևույթները. 

o այնքան մեծ է կոնֆլիկտի առաջացման հավանականությունը 

o այնքան փոքր է կոնֆլիկտի առաջացման հավանականությունը 

o կոնֆլիկտ չի առաջանում 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

2.1.Կոնֆլիկտի հիմնական ձևերը 

 

 

Կոնֆլիկտները լինում են չորս տեսակ՝ ներանձնային, միջանձնային, 

անձի և խմբի միջև և միջխմբային: 

 Ներանձնային կոնֆլիկտն առաջանում է այն ժամանակ, երբ ղե-

կավարության կողմից աշխատողին ներկայացվում են հակասական պա-

հանջներ, կամ այդ պահանջները չեն համընկնում աշխատողի անձնա-

կան պահանջմունքների և արժեքային համակարգի հետ:Այդպիսի կոնֆ-

լիկտները հաճախ կախված են կազմակերպության անդամների միջև 

դերերի բաշխման հետ, երբ աշխատողին ներկայացվում են իր աշխա-

տանքային վարքի, աշխատանքի արդյունքի հետ կապված իրար հակա-

սող պահանջներ: Ներանձնային կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ նաև աշ-

խատանքի գերծանրաբեռնվածության կամ թերծանրաբեռնվածության 

ժամանակ, որի հետևանքով աշխատողն ունենում է անբավարարվածու-

թյան զգացում աշխատանքի նկատմամբ, անվստահություն իր և կազմա-

կերպության նպատմամբ, ինչպես նաև ապրում է սթրեսային իրավիճակ: 

 Կոնֆլիկտի ամենատարածված ձևը միջանձնայինն է:Այն պայմա-

նավորված է ինչպես ռեսուրսների սահմանափակության պատճառով 

կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների միջև 

ստեղծված պայքարով, երբ յուրաքանչյուր կողմ ձգտում է ստանալ առա-

վելագույնը, այնպես էլ մարդկանց տարբեր հայացքների, խառնվածքների, 

արժեքների պատճառով և ավելի շատ հոգեբանական բնույթ ունի: 

 Իր հերթին միջանձնային կոնֆլիկտը բաժանվում է հորիզոնականի, 

որը ծագում է նույն մակարդակի աշխատողների միջև և ուղղահայաց՝ 

ղեկավարի և ենթակայի միջև: 

 Անձի և խմբի միջև կոնֆլիկտն առավել հաճախ առաջանում է այն 

ժամանակ, երբ անձն ունենում է այնպիսի շահ և դիրքորոշում, որոնք 

տարբերվում են խմբի դիրքորոշումից: Կոնֆլիկտի այս ձևը կապված է 
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նաև անձի և խմբի ասելիքների տարբերության հետ:Այսպիսի կոնֆլիկտ 

կարող է առաջանալ խմբի և ղեկավարների միջև(վերջինիս կողմից), 

պաշտոնական պարտականություններից ելնելով, այնպիսի գործողու-

թյունների կատարման հետևանքով,որոնք անընդունելի են խմբի կողմից: 

 Ցանկացած կազմակերպություն բաղկացած է խմբերից, որոնք կարող 

են լինել և′ ձևական, և′ ոչ ձևական: Այդ պատճառով էլ նույնիսկ ամենա-

լավ կազմակերպություններում էլ կոնֆլիկտներն անխուսափելի են:  

 Միջխմբային կոնֆլիկտ կարող է լինել ոչ ձևական խմբերի միջև, 

երբ դրանք ունենում են տարբեր առաջնորդներ, ոչ ձևական խմբերի և ղե-

կավարության միջև, երբ խմբի կողմից ղեկավարության գործողություն-

ներն անարդարացի են համարվում: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Կոնֆլիկտը քանի՞ տեսակ է լինում: 

2.Ե՞րբ է առաջանում ներանձնային կոնֆլիկտը: 

3.Ե՞րբ է առաջանում միջանձնային կոնֆլիկտը: 

4.Քանի՞ տեսակ է լինում միջանձնային կոնֆլիկտը: 

5.Ե՞րբ է առաջանում միջխմբային կոնֆլիկտը: 

6.Ի՞նչ խմբերից կարող է բաղկացած լինել կազմակերպությունը: 
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2.2.Կոնֆլիկտի զարգացման փուլերը 

 Կազմակերպությունում կոնֆլիկտի զարգացումն ունի իր հիմնական 

փուլերը, որն ունի հետևյալ տեսքը. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Գծապատկեր 1 

 Ներկայացված գծապատկերից երևում է, որ կոնֆլիկտային իրավիճա-

կի սրության վրա անմիջական ազդեցություն ունեն կոնֆլիկտի պատ-

ճառները. եթե դրանք մի քանիսն են , ապա մեծ է կոնֆլիկտի սրման հա-

վանականությունը:Սակայն պետք է նշել, որ նույնիսկ կոնֆլիկտի ծագ-

ման մեծ հավանականության դեպքում էլ հնարավոր է, որ այն չառա-

ջանա: 

Կոնֆլիկտային իրավիճակը մեծամասամբ իր լուծումը չի գտնում 

սկզբնական փուլում: Այն զարգանում է աստիճանաբար և դրսևորվում 

լուրջ հակամարտության ձևով: 

Ինչ վերաբերում է կոնֆլիկտի հետևանքներին, ապա դրանք կարող են 

լինել ֆունկցիոնալ և հանգեցնել կազմակերպության գործունեության 

արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև դիսֆունկցիոնալ՝ 

հանգեցնելով կազմակերպության նպատակների իրականացման արդյու-

նավետության, անձնական բավարարվածության, խմբային համագոր-

ծակցության մակարդակի կտրուկ իջեցմանը: 

Կառավարչական 

իրավիճակ 

Կոնֆլիկտ չի 

առաջանում 

Կոնֆլիկտի աղբյուրը Կոնֆլիկտ 

առաջանում է 

Կոնֆլիկտի սրման 

հնարավորությունը Կոնֆլիկտի 

կառավարում 

Վերաբերմունքը 

իրավիճակին 
Հետևանքները 
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Որո՞նք են կոնֆլիկտի զարգացման փուլերը: 

2.Ե՞րբ է մեծանում կոնֆլիկտի սրման հնարավորությունը: 

3.Ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ կոնֆլիկտը: 
 

 

 

2.3.Կոնֆլիկտի կառուցվածքը 

 

Հասարակությունը, ինչպես և առանձին անհատը, մշտապես զարգաց-

ման մեջ են: Այդ զարգացման միջոցներից մեկը կոնֆլիկտն է, որը բաղ-

կացած է որոշակի փուլերից:Կոնֆլիկտն ունի 3 փուլ` սկիզբ, զարգացում, 

ավարտ: Բուն կոնֆլիկտին միանում է ևս 2 փուլ. 

1) Նախակոնֆլիկտային  

2)Հետկոնֆլիկտային 

1.Նախակոնֆլիկտային փուլ: Նախակոնֆլիկտային փուլը կոնֆլիկտի 

հնարավորությունն է, ոչ թե իրողությունը: Այն առանց պատճառի չի ծա-

գում և հասունանում է աստիճանաբար` ըստ այն հարուցող հակասու-

թյունների զարգացման: Այն հակասությունները և փաստերը, որոնք հա-

կամարտության են հանգեցնում, սկզբում հստակ չեն երևում, քանի որ քո-

ղարկված են բազմաթիվ պատահական և երկրորդական երևույթներով: 

Դա այն գործոնների կուտակման շրջանն է, որոնք կարող են հանգեցնել 

կոնֆլիկտի: Ուստի շատ հաճախ այն կոչում են կոնֆլիկտի նախակոնֆ-

լիկտային շրջան կամ կոնֆլիկտի ինկուբացիոն վիճակ: Նախակոնֆլիկ-

տային իրավիճակը բնութագրվում է նրանով, որ այն կոնֆլիկտի ռեալ 

հնարավորություն է ստեղծում: Բայց այն կարող է լուծվել նաև «խաղաղ» 

ճանապարհով, եթե այն առաջացնող պայմաններն ինքնըստինքյան ան-

հետանում են: Նախակոնֆլիկտային իրավիճակի` ժամանակին գիտակ-

ցումն ու գնահատումը նախակոնֆլիկտային իրավիճակի առավել օպտի-

մալ հանգուցալուծման և հնարավոր կոնֆլիկտի արդյունավետ կանխար-

գելման կարևոր նախապայմաններն են: Այս փուլում հակասությունների 

ճիշտ ըմբռնումը հնարավորություն է տալիս կարգավորող միջոցներ 

ձեռնարկել՝ մինչ բաց կոնֆլիկտի սկսվելը: 
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2.Հետկոնֆլիկտային փուլ:Կոնֆլիկտի վերջին փուլը հետկոնֆլիկտայինն 

է, երբ վերացվում են լարվածության հիմնական տեսակները, կողմերի 

հարաբերությունները վերջնականապես կարգավորվում են, և սկսում են 

գերակշռել համագործակցությունն ու վստահությունը: Ժամանակակից 

կոնֆլիկտաբանությունը կոնֆլիկտի կարգավորման և կառուցողական 

ավարտման բազմազան միջոցներ է մշակել: Սակայն հիմնականը մարդ-

կանց համար գործունեությունն է, որն ուղղված է ընդհանուր նպատակին 

հասնելուն: 
  

Ստուգիչ հարցեր 

1.Քանի՞ փուլից է բաղկացած բուն կոնֆլիկտը: 

2.Ինչպե՞ս է ծագում նախակոնֆլիկտային փուլը: 

3.Ինչպե՞ս է ավարտվում հետկոնֆլիկտային փուլը: 

 

 

Գործնական աշխատանք (դաս 2.1-2.3-ի վերաբերյալ) 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

1.Կոնֆլիկտները լինում են. 

o չորս տեսակ 

o երեք տեսակ 

o երկու տեսակ 

2.Կոնֆլիկտի տեսակներն են(գրել ճիշտ պատասխանները). 

o __________________ 

o __________________ 

o __________________ 

3.Ներանձնային կոնֆլիկտ առաջանում է. 

o տարբեր աշխահայացքների, խառնվածքների հետևանքով 

o երբ ղեկավարը աշխատակիցներին ներկայացնում է հակասական 

պահանջներ 

o խմբի և ղեկավարի միջև 

4.Միջանձնային կոնֆլիկտ առաջանում է. 

o անձի և խմբի միջև 

o  տարբեր աշխահայացքների, խառնվածքների պատճառով 

o ղեկավարի և աշխատողի միջև 
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5.Անձի և խմբի միջև կոնֆլիկտ առաջանում է. 

o անձի և խմբի միջև 

o  տարբեր աշխահայացքների, խառնվածքների պատճառով 

o ղեկավարի և աշխատողի միջև 

6.Միջխմբային կոնֆլիկտներ առաջանում են. 

o խմբի անդամների միջև 

o տարբեր աշխահայացքների, խառնվածքների պատճառով 

o ղեկավարի և աշխատողի միջև 

7.Կոնֆլիկտային իրավիճակի սրության վրա ազդում են. 

o կոնֆլիկտի պատճառը 

o կոնֆլիկտի կողմերի անհանդուրժողականությունը 

o ենթակա-ղեկավար փոխհարաբերությունները 

8.Կազմակերպությունում կոնֆլիկտը կարող է ունենալ. 

o դրական հետևանք 

o բացասական հետևանք 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

9.Կոնֆլիկտը կազմված է. 

o երեք փուլից 

o երկու փուլից 

o չորս փուլից 

10.Կոնֆլիկտի փուլերն են(գրել ճիշտ պատասխանները). 

o _________________ 

o _________________ 

o __________________ 

11.Նախակոնֆլիկտային փուլը. 

o կոնֆլիկտի հնարավորությունն է  

o կոնֆլիկտի վերջին փուլն է 

o կոնֆլիկտի բուռն զարգացման փուլն է  

12.Հետկոնֆլիկտային փուլը. 

o կոնֆլիկտի հնարավորությունն է  

o կոնֆլիկտի վերջին փուլն է 

o կոնֆլիկտի բուռն զարգացման փուլն է  
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3 

ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՈՃԵՐԸ 

 

3.1.Կոնֆլիկտի կառավարում 
 

Կոնֆլիկտների լուծման հիմնական եղանակները բաժանվում են երկու 

խմբի՝ կառուցվածքային և միջանձնային, որոնց ընտրության ժամանակ 

ղեկավարը նախապես պետք է վերլուծի կոնֆլիկտի առաջացման պատ-

ճառները և այնուհետև կիրառի կոնֆլիկտի կառավարման առավել ար-

դյունավետ տարբերակ:  

 Կազմակերպությունում կոնֆլիկտի լուծման ժամանակ լայնորեն կիրառ-

վում է կառուցվածքային 

եղանակը, որն իր հերթին ունի 

իրականացման չորս հիմնական 

ձև: Կոնֆլիկտի լուծման կառուց-

վածքային ուղու հիմնական 

ձևերն են. 

Աշխատանքի նկատմամբ պա-

հանջների հստակ բացատրու-

թյուն: Այս դեպքում ոչ կառուցողական կոնֆլիկտն իր լուծումն է ստանում 

ղեկավարի կողմից յուրաքանչյուր աշխատողի կամ ստորաբաժանման` 

իր աշխատանքից սպասվելիք արդյունքների մասին տրվող հստակ 

բացատրությամբ: Տեսանելի ներկայացվում են իրավունքները և պարտա-

կանությունները, ապահովվում է աշխատանքային խնդիրների հետ կապ-

ված տեղեկատվության ստացման պարզ մեխանիզմ: 

Կոորդինացիոն, ինտեգրացիոն աշխատակարգ: Իրավասությունների 

բրգաձև(հիերարխիկ) համակարգի հաստատումը կանոնակարգում է 

մարդկանց փոխհարաբերությունները: Այս սկզբունքի ապահովումը հեշ-

տացնում է կոնֆլիկտի կառավարումը, յուրաքանչյուրն իմանում է , թե 

ում որոշմանը, կարգադրությանը պետք է ենթարկվի: Կոնֆլիկտի մեջ 
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մտած ստորաբաժանումների համար ներդրվում է հատուկ ինտեգրացիոն 

աշխատակարգ (ընդհանուր տեղակալ, կոորդինատոր, կուրատոր և այլն): 

 Ընդհանուր նպատակները: Այն ենթադրում է կոնֆլիկտային իրավի-

ճակում գտնվող կողմերի համար ընդհանուր նպատակի առաջադրում և 

դրա իրագործման համար ջանքերի նպատակաուղղում և միասնականա-

ցում: Այս դեպքում հնարավոր է տարբեր ստորաբաժանումների միա-

ձուլում՝ ընդհանուր խնդրի առաջադրմամբ (օրինակ՝ աշխատանքի և աշ-

խատավարձի բաժնի միավորում անձնակազմի զարգացման բաժնում, 

որը կոչված է զբաղվելու և′ հաշվարկային հաշվառման գործառույթով, և′ 

յուրաքանչյուր աշխատողի խթանման, առաջխաղացման հարցերով): 

 Պարգևատրման համակարգ: Պարգևատրումն օգտագործվում է որպես 

կառավարման ձև՝ կոնֆլիկտային իրավիճակում՝ ազդեցություն գործելով 

աշխատողների վարքի վրա: Այն պետք է խթանի աշխատողի այնպիսի 

վարքը, որն արդյունավետ է կազմակերպության ընդհանուր նպատակին 

հասնելու տեսանկյունից: 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Որո՞նք են կոնֆլիկտի լուծման հիմնական բաղադրիչները: 

2.Որո՞նք են կոնֆլիկտի լուծման կառուցվածքային ուղու հիմնական 

ձևերը: 

 

3.2.Միջանձնային կոնֆլիկտների կառավարում 
 

 Կոնֆլիկտների լուծման հաջորդ հիմնական եղանակը միջանձնայինն է , 

որն իր հերթին ունի վեց ՝ առավել տարածված ոճ: 
  

Կոնֆլիկտից խուսափում: Այս դեպքում անձն աշխատում է հեռու մնալ 

այնպիսի հարցերի քննարկումներից, որոնք կարող են առաջ բերել հակա-

սություններ և հիմք դառնալ հետագա հակամարտության համար: Նա 

դրսևորում է հնարավորին չափ չեզոք դիրքորոշում, և չնկատելու է տալիս 

հակասությունները: Որոշ դեպքերում կոնֆլիկտից խուսափումը կարող է 

իրոք թուլացնել այն, սակայն հաճախ էլ հնարավոր են կոնֆլիկտի զար-

գացման թաքնված շրջան և դրա առավել սուր դրսևորում: 
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 Համագործակցում: Այսպիսի ոճն առանձնանում է կողմերի անձնական 

մեծ ցանկությամբ և ներգրավվածությամբ՝ միավորելու ջանքերը կոնֆ-

լիկտի լուծման համար: Կոնֆլիկտի մասնակիցներն ընդունում են, որ 

յուրաքանչյուր կողմ կարող է ունենալ խնդրի լուծման իր տեսակետը, 

միմյանց նկատմամբ ունեն վստահություն և կոնֆլիկտի լուծման ուղին 

համարում են համագործակցությունը: 

  

Համահարթեցում: Այս դեպքում փորձ է արվում կոնֆլիկտող կողմերի 

ուշադրությունը շեղել կոնֆլիկտի բուն պատճառից՝ շեշտադրումն անե-

լով ընդհանուր թիմի, համերաշխության գաղափարի վրա: Որպես հե-

տևանք, որոշակի ժամանակահատվածում հնարավոր է պահպանել խա-

ղաղ մթնոլորտ, որը, սակայն, ամեն պահի կարող է խախտվել: Իրա-

կանում այս վիճակը պայթյունավտանգ է : 

  

Կոնֆլիկտի լուծում՝ ուժի կամ հարկադրանքի միջոցով:Այսպիսի ոճը 

ենթադրում է կոնֆլիկտի լուծում՝ կողմերից որևէ մեկի կամ երկուսի դիր-

քորոշումները հաշվի չառնելով: Սովորաբար այն կիրառվում է այնպիսի 

ղեկավարի կողմից, որը ենթակաների վրա ունի զգալի իշխանություն: 

Կարող է արդյունավետ լինել, եթե ղեկավարը տիրապետում է իրավի-

ճակին և իրազեկ է խնդիրը պայմանավորող բոլոր գործոններին:  

  

Փոխզիջում:Փոխզիջումն արդյունավետ է, երբ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող 

կողմերն ունեն հավասար իշխանություն և փոխադարձաբար բացառող 

շահեր:Հաճախ կողմերի փաստարկները լինում են հավասարապես հա-

մոզիչ, որոշման ընդունման համար 

ժամանակը՝ սուղ, և որպես միակ 

ընդունելի տարբերակ հանդես է 

գալիս փոխզիջումը: Այսինքն՝ խնդրի 

լուծումն ընդունելի սահմաններում՝ 

կողմերի շահերը հաշվի առնելով: 
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Խնդրի լուծում: Կոնֆլիկտի ղեկավարման այս ոճը բավականին արդյու-

նավետ է: Հիմնված է կոնֆլիկտի առաջացման պատճառի վերլուծման և 

այնպիսի գործողությունների իրականացման վրա, որոնք ընդունելի են 

բոլոր կողմերի համար: Այս ոճի դեպքում կողմերի կարծիքների, հայացք-

ների տարբերությունն ընկալվում է որպես օրինաչափ երևույթ, որպես 

խելամիտ մարդկանց մտածողության արդյունք, և կոնֆլիկտի լուծումը 

կապվում է մարդկանց հետ աշխատելու՝ ղեկավարման արվեստի հետ: 
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•Համահարթեցում

 •Փոխզիջում 

 •Խնդրի լուծում 

 

 

 

 

 

•Համագործակցում 

 

                                                                                            •Հարկադրում   

      Խուսափում            Ցածր                                                             Բարձր 

                                Կողմերի ուշադրությունը միմյանց 

                                 համոզմունքներին և շահերին 
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Արդյունավետ կառավարել կոնֆլիկտային իրավիճակը նշանակում է՝ 

ժամանակին պարզել կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները, մակար-

դակը, օժանդակել կառուցողական կոնֆլիկտների ձևավորմանը, հետևել 

դրանց զարգացման ընթացքին, կանխել կազմակերպության համար 

կործանարար և վնասաբեր կոնֆլիկտների զարգացումը՝ դրանց լուծման 

համար կիրառելով տվյալ իրավիճակին առավել համապատասխան 

եղանակը: 
 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Որո՞նք են կոնֆլիկտի լուծման միջանձնային եղանակի հիմնական 

տեսակները: 

2.Կոնֆլիկտի լուծման համագործակցային եղանակը ե՞րբ է արդյունա-

վետ: 

3.Ի՞նչ է նշանակում կոնֆլիկտի լուծում ուժի և հարկադրանքի 

միջոցով: 

4.Ե՞րբ է արդյունավետ կոնֆլիկտի լուծման փոխզիջման եղանակը: 
 

 

Գործնական աշխատանք (դաս 3.1-3.2-ի վերաբերյալ) 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

1.Կոնֆլիկտի լուծման հիմնական եղանակներն են. 

o կառուցվածքային 

o միջանձնային 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

2.Պարգևատրումը. 

o օգնում է բարձրացնել աշխատողների աշխատունակությունը 

o իջեցնում է աշխատողների աշխատունակությունը 

o սրում է կոնֆլիկտը 

3.Ընդհանուր նպատակները ենթադրում են. 

o կոնֆլիկտային իրավիճակում գտնվող կողմերի համար ընդհանուր 

նպատակի առաջադրում 

o կոնֆլիկտի սրացում 

o կոնֆլիկտի զարգացում 
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4.Միջանձնային կոնֆլիկտն ունի. 

o հինգ ոճ 

o վեց ոճ 

o երեք ոճ 

5.Կոնֆլիկտից խուսափումը. 

o կոնֆլիկտային իրավիճակից հեռու մնալն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի ուշադրության շեղումն է 

o կոնֆլիկտի լուծումն է 

6.Համագործակցումը. 

o կոնֆլիկտի լուծումն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի միջև կոնֆլիկտի լուծմանն ուղղված ջանքերի 

միավորումն է 

o կոնֆլիկտային իրավիճակից հեռու մնալն է  

7.Համահարթեցումը. 

o կոնֆլիկտից խուսափելն է 

o կողմերից որևէ մեկի կամ երկուսի դիրքորոշումները հաշվի չառնելն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի ուշադրության շեղումն է 

8.Կոնֆլիկտի լուծումն ուժի կամ հարկադրանքի միջոցով. 

o կոնֆլիկտից խուսափելն է 

o կողմերից որևէ մեկի կամ երկուսի դիրքորոշումները հաշվի չառնելն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի ուշադրության շեղումն է 

9.Փոխզիջումը. 

o երկու կողմերի շահերը հաշվի առնելն է 

o կողմերից որևէ մեկի կամ երկուսի դիրքորոշումները հաշվի չառնելն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի ուշադրության շեղումն է 

10.Խնդրի լուծումը. 

o կողմերից որևէ մեկի կամ երկուսի դիրքորոշումները հաշվի չառնելն է 

o կոնֆլիկտող կողմերի ուշադրության շեղումն է 

o կոնֆլիկտի պատճառի վերլուծումն է 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4 
ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

4.1.Փոփոխությունների կառավարում 

 

Ինչպես բնությունը, այնպես էլ մարդու կյանքն ու գործունեությունը են-

թակա են փոփոխությունների: Հերակլիտն այսպես է ձևակերպել.«Ամեն 

ինչ հոսում է , ամեն ինչ փոխվում է»: 

Փոփոխությունը երևույթների շարժման և փոխազդեցության գործըն-

թացն է, նոր հատկանիշների, կապերի, փոփոխությունների գոյացումը և 

հնի վերացումը: 

Բնության մեջ նորի և հնի հերթափոխումը կարգավորվում է ինքնաբե-

րաբար: Հասարակության մեջ նույնպես գործում է ինքնակառավարման 

օրինաչափությունը, սակայն որքան կայուն է այս կամ այն հանրույթը, 

այնքան ավելի մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում նրանում փոփոխու-

թյունների նպատակասլաց կառավարումը: Ուստի փոփոխությունների 

կանխատեսումը, դրանց իրականացման ծրագրումը, հնարավորինս ար-

դյունավետ ու ներդաշնակ կենսագործումը հասարակության կառավար-

ման կարևորագույն խնդիրներից են: 

Ոչ մի կազմակերպություն չի կարող ոչ միայն արդյունավետ գործել, 

հարմարվել արտաքին միջավայրի փոփոխություններին, այլև չի կարող 

երկար ժամանակ պարզապես գոյա-

տևել, եթե ըստ արժանավույն հաշվի 

չեն առնվում փոփոխությունները, եթե 

դրանց կառավարումը չի դասվում 

ռազմավարական առաջնագույն խըն-

դիրների շարքը: 

Կազմակերպության գործառու-

թյանն ու զարգացմանն առնչվող փո-

փոխությունների անխուսափելիու-

թյունը, դրանց հարաճուն քանակը, 
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փոփոխական գործոնների թվի աճը հանգեցրել են այն բանին, որ կա-

ռավարման տեսության մեջ հատուկ բաժին է գոյացել, այսպես կոչված 

«կազմակերպական զարգացումը»: 
 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ի՞նչ է փոփոխությունը, և ինչպե՞ս է այն որակել Հերակլիտը: 

2.Հասարակության մեջ հնի և նորի հերթափոխումն ինչպե՞ս է տեղի 

ունենում: 

3.Ինչի՞ են հանգեցնում կազմակերպության գործառությանն ու զար-

գացմանն առնչվող փոփոխությունների անխուսափելիությունը, 

դրանց հարաճուն քանակը, փոփոխական գործոնների թվի աճը: 
 

 

4.2.Փոփոխությունների կառավարման փուլերը 

  

Փոփոխությունների կառավարման գերիշխող ռազմավարությունը բնու-

թագրվում է հետևյալ փուլերով. 

• Փոփոխությունների իրագործման հասունացման գիտակցում. 

թվում է, թե այս գիտակցումը մշտապես առկա է, բուն կյանքը, շուկան, 

մրցակցությունը դրան են տրամադրում: Իրողությունն այն է, որ կառա-

վարման զանազան մակարդակներում գործում է նաև մյուս՝ պահպանո-

ղական միտումը՝ գոհանալ ձեռքբերումներով, աշխատել հին ու փորձված 

եղանակներով, ռիսկի չդիմել… այնպես որ խնդիրը պետք է հասունանա: 

• Փոփոխությունների իրագործման ցանկության ձևակերպում.վճիռ 

կայացնում են մարդիկ՝ թե′ ձեռնարկության ղեկավարությունը, թե′ 

անձնակազմի մեծամասնությունը. նույն մարդիկ էլ այս կամ այն չափով 

մասնակցում են դրանց իրականացմանը, և դրսից պարտադրված, դժկա-

մությամբ կատարվելիք գործողությունները՝ արդյունավետության առու-

մով, բնականաբար, զիջում են ինքնակամ կատարվող վերափոխու-

թյուններին: 

• Փոփոխությունների ուղղության և խնդիրների հստակեցում: Այս-

տեղ առհասարակ մասնավորեցվում են կառավարման երկու հիմնական 

գործառույթներ՝ պլանավորում և կազմակերպում. ձևավորվում է կա-
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տարվելիք քայլերի որոշակի ծրագիր՝ ժամկետներով, պատասխանատու-

ներով, հանգրվանային ամփոփումներով և այլն: 

• Փոփոխությունների փորձարկում. թե՛ անցյալի փորձը և թե՛ առա-

ջավոր ձեռնարկությունների կատարած վերափոխումները, կարևորվում 

են համակարգային, արմատական վերափոխումները, համակարգային, 

արմատական փոփոխությունների նախնական փորձարկման նշանակու-

թյունը որևէ առանձին ասպարեզում, տեղամասում, օղակում: 

• Փոփոխությունների իրականացման շահադրդում. Փոփոխություն-

ները պետք է նախևառաջ շահադրդեն նրանց, ովքեր իրագործելու են 

դրանք, և հենց իրենք էլ կրելու են այդ փոփոխությունների ազդեցու-

թյունը: 

• Փոփոխությունների վերահսկողություն.կառավարման հիմնական 

գործառույթներից մեկը՝ վերահսկումը, կոչված է հենց ապահովելու հե-

տադարձ կապ, ցանկալիի և իրականացվածի համապատասխանությու-

նը, բացահայտելու ձեռքբերումներն ու թերացումները, պարզելու գործող 

անձանց դրական կամ բացասական դերը և այլն: 

• Փոփոխությունների վերջնական ամփոփում, գնահատում. Նա-

խորդին պետք է գումարվի փոփոխության երևույթի փոփոխական լինելու 

ըմբռնումը:Արդեն կատարված փոփոխություններն ապագայի հիմքն են: 

 Մարդկային գործոնի թերագնահատումը խոր արմատներ ունի: 

Արիստոտելը աշխատանքի հիմնական սուբյեկտին՝ ստրուկին, բնորո-

շում էր իբրև խոսող գործիք՝ լոկ այդքանով զանազանելով անշունչ 

գործիքներից և անլեզու կենդանիներից: Աշխարհայացքային նույն սխալն 

էր կրկնում Ֆ. Թեյլորը՝ բացարձակ ճշմարտության կարգը դասելով իր 

համակարգի առանցք հանդիսացող ըմբռնումը՝ ամեն աշխատանքի 

կատարման միակ լավագույն եղանակը:  

 Մինչդեռ աշխատանքի անմիջական սուբյեկտի հանդեպ քամահրանքի 

հետադարձ կապն իրեն սպասեցնել չի տալիս. նույն ստրուկների գործիք-

ները, ինչպես հայտնի է, կոշտ ու կոպիտ, այսինքն՝ անհարմար և անար-

տադրողական էին պատրաստվում բնավ էլ ոչ տեխնիկական նպա-

տակահարմարությունից, այլ այն բանի պատճառով, որ ստրուկներն 

իրենց բողոքն ու դժգոհությունն էին պարպում՝ սոցիալական զայրույթն 



 

190 

ուղղելով գործիքների դեմ՝ կոտրելով, փչացնելով դրանք: Ժամանակակից 

հասարակություններում էլ գործադուլները, նենգադուլը (սաբոտաժ), 

բողոքի զանազան տեսակները, քաղաքացիական անհնազանդության 

դրսևորումները հետևանք են ողջ հասարակության մեջ կամ նրա 

առանձին ոլորտներում իրագործվող փոփոխությունների հանդեպ մարդ-

կանց վերաբերմունքի ոչ լիարժեք հաշվառման, փոփոխությունների թերի 

մեկնաբանման, դրանց կառավարման ռազմավարական ու մարտա-

վարական բացթողումների:  

 Անհրաժեշտ է պարզել, թե մարդիկ ինչու են ընդդիմանում փոփոխու-

թյուններին: Ընդհանուր բնույթի պատճառներից մեկը պահպանողական 

մտածելակերպի առկայությունն է, որ խանգարում է տեսնելու նորամու-

ծության անհրաժեշտությունը և անգամ՝ շահեկանությունը: Փոփոխու-

թյունների ուրվանկարը որքան էլ լինի գերհրապուրիչ, միևնույն է, 

մարդկանց մեծամասնությունը գերադասում է առկան, սովորականը, 

սովորածը /հաճախ՝ որքան առաջավոր է այս կամ այն նախագիծը, այն-

քան ավելի դժվար է լինում հաղթահարել պահպանողականությանը 

խարսխված դիմադրությունը/:  

Փոփոխություններին դիմադրելու մյուս պատճառը ապագայի անորո-

շությունն է: Ամեն մի փոփոխություն իր մեջ բովանդակում է անորո-

շության բաժին, քանի որ փոփոխության իրականացումը միշտ էլ 

նախնական նպատակի կենսագործման հետ միասին նաև սկզբնական 

փուլում չկանխատեսված /և անգամ սկզբունքորեն անկանխատեսելի/ հե-

տևանքների է հանգեցնում: Սա ամեն մի առաջընթացի անբեկանելի 

օրենքն է: Բարեփոխիչներն սկսում են՝ տեսնելով ապագայի որոշա-

կիությունը և ձգտելով իրակա-

նացնել այն, մինչդեռ դիմադրող-

ները շեշտադրում են անորոշու-

թյունը՝ ուռճացնելով դրա նշա-

նակությունը փոփոխությունների 

ամբողջ ծավալի մեջ:  
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 Այստեղից էլ դիմադրու-

թյան հաջորդ պատճառը՝ ան-

հանգստությունը:  

Անորոշ ապագան, անծա-

նոթ անելիքը, չյուրացված 

գործելակերպը, նոր տեխնո-

լոգիան նաև վախ են ներշն-

չում, կորստի տագնապ, սո-

վորական կարգուկանոնի խաթարում: Ապահովության պահանջմունքը 

մարդու հիմնարար պահանջմունքներից է, բնականոն պայմաններում 

այն հիմնականում բավարարված է լինում, մարդն իրեն զգում է համե-

մատական անվտանգության մեջ: Սակայն փոփոխությունների շունչն 

արդեն ունակ է առաջին պլան մղելու ապահովության պահանջմունքը, և 

մարդը դատում է՝ ելնելով ամենից առաջ այդ պահանջմունքը բավարա-

րելու մտահոգությունից:  Վերջապես, պահպանողականությունը, անորո-

շությունը, անհանգստոթյունը ձևավորում են ընդհանուր մի պատճառ՝ 

անվստահություն փոփոխությունների հանդեպ: Մարդիկ հաճախ իրենք 

են արդարացնում իրենց բացասական դիրքորոշումը փոփոխությունների 

հարցում, մասնավորապես՝ ճգնում են իրենք իրենց և այլոց համոզել, թե 

փոփոխություններն ավելի շատ վնաս են տալու, քան օգուտ, թե առհա-

սարակ ոչ մի կարիք չկա որևէ բան փոխելու և այլն: Եվ դա ոչ թե մնում է 

սոսկ բացասական, սակայն անգոր-

ծունյա դիրքորոշման տեսքով, այլև 

դրսևորվում է նաև ընդդիմադիր որո-

շակի գործողությունների տեսքով:  
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Որո՞նք են փոփոխությունների կառավարման փուլերը: 

2.Իմաստային ի՞նչ նմանություն կա ստրուկների գործիքների և 

ստրուկի կարգավիճակի, հոգեվիճակի միջև: 

3.Ինչո՞ւ են մարդիկ ընդդիմանում փոփոխություններին: 

 
 

4.3. Փոփոխությունների հաղթահարման եղանակները 
 

 

     Կազմակերպական փոփոխություններին ցույց տրվող դիմադրությունը 

հաղթահարելու եղանակներն են՝  

- տեղեկատվական, երբ անձնակազմը տեղյակ է պահվում կատարվելիք 

փոփոխության մասին, աշխատակիցներին հանգամանորեն բացատրվում 

է դրա էությունը, անհրաժեշտությունը, ծավալման հեռանկարը: Մարդիկ 

հաճախ ընդդիմանում են փոփոխություններին՝ անտեղյակության, անա-

կնկալի գալու հետևանքով,  

- խորհրդակցական, երբ բանակցությունների, համատեղ քննարկումների 

միջոցով մարդիկ ոչ թե սոսկ տեղյակ են պահվում կատարվելիքի մասին, 

այլև լսում են նրանց կարծիքը, առաջարկությունները, հիմնավորումները,  

- մասնակցողական, երբ մարդիկ զանազան ձևերով մասնակցում են փո-

փոխությունների պլանավորման, կազմակերպման և վերահսկման աշ-

խատանքներին,  

- խրախուսման, երբ փոփոխություններին մասնակցելը ղեկավարության 

կողմից արժանանում է բարոյական և նյութական որոշակի խրախուս-

ման, տարբեր բնույթի լրացուցիչ արտոնություններ տրամադրելուն,  

- իրավական-հարկադրական. սա չպետք է աչքաթող անել, քանի որ բա-

ցառված չէ առանձին անհատների կամ խմբերի բացահայտ կամ քո-

ղարկված նենգադուլը, և քանի որ համոզման, մասնակցության, խթան-

ման միջոցները չեն կարող ներգործել, անհրաժեշտ է գործադրել իրա-

վական միջոցները: Փոփոխությունների գլխավոր պատասխանատուն, 

այնուամենայնիվ, ղեկավարն է, և նա պիտի ունակ լինի կամք, հետևողա-
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կանություն, պահանջկոտություն դրսևորելու, ապահովելու կարգապա-

հություն և նախատեսված փոփոխությունների կատարում,  

- գաղափարական. պատմությունը վկայում է, թե քանի-քանի ամենաբա-

րի նպատակներով ձեռնարկված վերափոխումներ են ձախողվել՝ հատ-

կապես գաղափարական հիմնավորվածության խոցելի լինելու պատճա-

ռով: Առանց այս կամ այն փոփոխության /առավել ևս ողջ համակարգն 

ընդգրկող փոփոխության/, տեսական-աշխարհայացքային իմաստա-

վորման, նպատակների և միջոցների հիմնավորման, ցանկալի հեռա-

նկարի համոզիչ պարզաբանման՝ այդ փոփոխությունը արդյունավետ ու 

ներդաշնակ չի կարող լինել: Գաղափարական հիմնավորումը զգալիորեն 

թուլացնում է առկա և ակնկալվող սոցիալական լարվածությունը և 

անգամ հմտորեն գործադրվելիս գոյացնում է յուրատեսակ հանդիպակաց 

շարժում, փոփոխություններն իրականացնելու պատրաստակամություն: 

Մարդկանց գաղափարական համոզվածությունը, ներքին մղումը, վստա-

հությունն ու խանդավառությունը հզոր միջոց են փոփոխություններ 

կատարելու: Եվ ամեն մի փոփոխության վերջնական արդյունքը մեծապես 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ինչպես են մարդիկ պատկե-

րացնում այդ փոփոխությունը, ինչպիսին են ցանկանում դա տեսնել և ինչ 

ջանք ու եռանդ են ծախսում հանուն դրա կենսագործման: 

 

Ստուգիչ հարցեր 
 

1.Որո՞նք են փոփոխությունների հաղթահարման եղանակները: 

2.Ինչպե՞ս կարող է անձը հաղթահարել աշխատանքի, նոր միջավայրի 

փոփոխությունը: 

3.Փոփոխություններին չհարմարվելն ի՞նչ խնդիրներ կարող է ծնել: 
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Գործնական աշխատանք(դաս 4.1-4.3-ի վերաբերյալ) 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

1.Փոփոխությունը. 

o փոփոխությունների գոյացումը և հնի վերացումն է 

o երևույթների շարժման և փոխազդեցության գործընթացն է 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

2.Բնության մեջ հնի և նորի փոփոխությունը կարգավորվում է. 

o մարդու միջամտությամբ 

o չի կարգավորվում 

o ինքնաբերաբար 

3.Կազմակերպությունում փոփոխությունները. 

o անհրաժեշտ են 

o անհրաժեշտ չեն 

o վտանգավոր են 

4.Հերակլեսը փոփոխությունների մասին ասել է. 

o ամեն ինչ նորանում է , ամեն ինչ փոխվում է 

o ամեն ինչ հոսում է , ամեն ինչ փոխվում է  

o ամեն ինչ հնանում է, ամեն ինչ փոխվում է  

5.Փոփոխությունների կառավարման փուլերը. 

o վեցն են 

o յոթն են 

o ութն են 

6.Արիստոտելը աշխատանքի հիմնական սուբյեկտին` ստրուկին անվա-

նել է. 

o խոսող գործիք 

o համր գործիք 

o խոսող ձուկ 

7.Փոփոխությունների հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը դրսևորվում է. 

o գործադուլներով 

o բողոքի զանազան դրսևորումներով 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 
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8.Փոխոխություններին մարդկանց ընդդիմանալը. 

o պահպանողական մտածելակերպի արդյունք է 

o դրական սպասելիքներ չունենալն է 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

9.Փոփոխություններին դիմադրելու պատճառը. 

o ապագայի անորոշությունն է 

o ապագայի նկատմամբ լավատեսությունն է 

o առաջադիմական հայացքներն են 

10.Փոփոխություններին դիմադրելու պատճառ է. 

o ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը 

o անհանգստությունը 

o առաջադիմական հայացքները 

11.Փոփոխությունները հաղթահարելու եղանակները. 

o վեցն են 

o յոթն են 

o ութն են 

12.Տեղեկատվության եղանակը. 

o քննարկվում են սպասվող փոփոխությունները 

o տրվում է փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխություններին 

13.Խորհրդակցական եղանակը. 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխություններին 

o քննարկում և կարծիք են հայտնում փոփոխությունների վերաբերյալ 

o տրվում է փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

14.Մասնակցողական եղանակը. 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխությունների պլանավորմանը 

o քննարկում և կարծիք են հայտնում փոփոխությունների վերաբերյալ 

o տրվում է փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 
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15.Խրախուսման եղանակ. 

o փոփոխություների մասնակիցները խրախուսվում են ղեկավա-

րության կողմից 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխություններին 

o քննարկում և կարծիք են հայտնում փոփոխությունների վերաբերյալ 

16.Իրավական-հարկադրական եղանակը. 

o փոփոխությունները ներդրվում են իրավական-հարկադրական ձևով 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխություններին 

o քննարկում և կարծիք են հայտնում փոփոխությունների վերաբերյալ 

17.Գաղափարական եղանակը. 

o մարդիկ մասնակցում են փոփոխություններին 

o քննարկում և կարծիք են հայտնում փոփոխությունների վերաբերյալ 

o փոփոխությունները հիմնավորվում են 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5 

ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ՍԹՐԵՍԸ 

5.1.Սթրես 

 

 «Սթրեսը» անգլերն բառ է ՝stress, նշանակում է «լարվածություն»: Կա-

նադացի գիտնական Հանս Սեյլեն գտնում է, որ սթրեսը մարդու օրգանիզ-

մի ոչ համարժեք վերաբերմունքն է շրջապատի փոփոխությունների 

նկատմամբ: Ջերմաստիճանի թեթևակի տատանումները, փողոցի սովո-

րական աղմուկը, աշխատանքային առօրյա բեռնվածությունը, զրուցակցի 

հանդարտ խոսքը մարդկանց չեն անհանգստացնում, քանի որ նրանց 

օրգանիզմը ինքնաբերաբար կարգավորում է հավասարակշիռ վիճակը: 

Մինչդեռ ջերմաստիճանային կտրուկ տատանումները, խիստ աղմուկը, 

գերբեռնվածությունը, վիճաբանությունը, միջանձնային բախումները, 

հուզական անսովոր լարվածությունը, անակնկալ իրադարձությունները 

մարդկանց դնում են սթրեսային վիճակի մեջ՝ պահանջելով որոշակի 

ջանք ու եռանդ այդ վիճակը հաղթահարելու համար: 

 Սթրեսն այն լարվածությունն է, որը հաղթահարելով՝ անձը կենտրո-

նացնում է իր ուժերը, լարվում հանուն կենսական զանազան խնդիրների 

լուծման: Թեև սթրեսը բառացի նշանակում է լարվածություն, ոչ միայն 

ինքնին հաղթահարելի վիճակ է, այլև մարդու կեցության համար բնակա-

նոն, ցանկալի: Ըստ Սեյլեի՝ սթրեսը կյանքի համն ու հոտն է, քանի որ 

կապված է ցանկացած գործունեության հետ, և սթրեսից կարող է խուսա-

փել միայն նա, ով ոչինչ չի անում: 

     Կառավարման խնդիրը ոչ թե սթրեսից խուսափելն է, այլ սթրեսը կար-

գավորելը: Դա նշանակում է՝ սթրեսի տեսակների, սթրեսածին գոր-

ծոնների ճանաչում, ինչպես նաև լիցքաթափման որոշակի միջոցառում-

ների գործադրում՝ հօգուտ թե′ անձի ֆիզիկական, բարոյական, հոգեկան 

ու սոցիալական լիարժեքության և թե′ կազմակերպության գործառույթ-

ների արդյունավետ իրականացման: 
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Ստուգիչ հարցեր 
 

1.Ի՞նչ է սթրեսը: 

2.Ի՞նչ է սթերսը կանադացի գիտնական Հանս Սեյլեի խոսքերով: 

3.Սթրեսը ի՞նչ խնդիրներ կարող է ստեղծել: 

 

 

5.2. Սթրեսի տեսակները 

 
 

Սթրեսը լինում է չորս բնույթի՝ ֆիզիո-

լոգիական, հոգեկան, տեղեկատվական և 

սոցիալական: 

Ֆիզիոլագիականը կենդանի օրգանիզ-

մի ոչ բնականոն արձագանքն է անբարե-

նպաստ միջավայրին: Քանի որ մեր օր-

գանիզմը կարողանում է հարմարվել փո-

փոխություններին, մենք չենք էլ զգում 

դրանց առկայությունը, սակայն երբ 

դրանք գերազանցում են սովորական չա-

փը, մարդը հայտնվում է սթրեսի մեջ: Սթրեսածին գործոններն են՝ սովը, 

ծարավը, գերծանրաբեռնվածությունը, անշարժությունը, հույզերը (դրա-

կան և բացասական), աղմուկը, վթարները, անակնկալները, անատոմիա-

կան բնույթի խաթարումները, թունավորումները, հիվանդությունները և 

այլն: 
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Հոգեկան սթրեսը կապված է նախորդի հետ, քանի որ օրգանիզմի հա-

վասարակշիռ վիճակի խախտումներն արտահայտվում են մարդու հոգե-

կանում, և դրանց հաղթահարումը պահանջում է հոգեկան ուժերի, կամքի 

դրսևորում: Անձի խառնվածքից կախված՝ նրա հոգեկան աշխարհում 

որոշակիորեն դրսևորվում են կյանքի ընդհանուր լարվածությունը, տա-

րերային աղետները, քաղաքական անցուդարձը, ընտանեկան, աշխա-

տանքային, կենցաղային հոգսերը:  

Տեղեկատվական սթրեսն այն 

գերլարված վիճակն է, որը բնորո-

շում է տեղեկույթի հարաճուն ծա-

վալի հավաստի ընկալման, ճշգրիտ 

իմաստավորման և սուղ ժամանա-

կամիջոցում վճիռ կայացնելու ան-

հրաժեշտության մեջ գտնվող մար-

դուն: Ղեկավարի աշխատանքը հենց 

այդպիսիններից է, որովհետև որքան 

պատասխանատու է նրա կայացրած 

վճիռը, այնքան ավելի մեծ է սթրեսը: 

Հատկապես տեղեկատվական սթրեսով են բացատրվում ղեկավարների 

շրջանում տարածված հիվանդությունները՝ ստամոքսի խոցը, արյան 

բարձր ճնշումը, սրտխփոցները, նյարդայնությունը, բորբոքվածությունը և 

այլն: 

Սոցիալական սթրեսը տարբեր ասպարեզ-

ներում մարդու կենսագործունեության հե-

տևանքն է, տարատեսակ բախումների, 

զանազան դժվարություններին հարմար-

վելու, միջանձնային հաղորդակցման ու 

փոխազդեցության խոչընդոտների առա-

ջացումը:  
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Սոցիալական սթրեսի հիմնական տեսակներն են. 

 Մշակութային սթրեսը, երբ անձը կամ խումբը հայտնվում են ածա-

նոթ, օտար մշակութային (լեզվական, հոգևոր, բարոյական, ազգային) մի-

ջավայրում և առկա մշակութային արժեքները, գերիշխող նորմերը նորեկ-

ներից պահանջում են հարմարվողական ջանքեր՝ դնելով նրանց ծայրա-

հեղ լարվածության մեջ: 

 

 Քաղաքական սթրեսը, երբ խաթարվում է հասարակության քաղա-

քական կառուցվածքը, կաթվածահար է լինում քաղաքական հաստատու-

թյունների բնականոն գործունեությունը, հասարակական զանազան 

խավերի դժգոհությունը հասնում է ծայրահեղ դրսևորումների: 

 

 Կազմակերպական սթրեսը, երբ կազմակերպությունն անհատին 

ներկայացնում է անհամապատասխան պահանջներ՝ կա՛մ չափազանց 

խիստ, կա՛մ չափազանց մեղմ. անձը լարվածության մեջ է հայտնվում և′ 

այն դեպքում, երբ չի հասցնում լիովին կատարել իրեն ներկայացվող բո-

լոր պահանջները, և′ այն դեպքում, երբ դժգոհ է իր ունակությունների 

թերօգտագործման իրողությունից: 
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Կազմակերպության շրջանակներում, բացի անձի և կազմակերպու-

թյան փոխադարձ պահանջների ու ակնկալիքների անհամապատասխա-

նության հանգամանքից՝ սթրեսածին գործոններ են նաև. 

• անբարենպաստ աշխատանքային պայմանները, քանի որ աղ-

մուկը, անհարմարավետ աշխատատեղը, տհաճ հոտը, չկարգավորված 

կենցաղային ծառայությունները՝ պատճառ դառնալով բնախոսական ու 

հոգեկան սթրեսի, չեն կարող բացասաբար չանդրադառնալ անձի գործու-

նեության որակի վրա, 

• աշխատանքի կազմակերպման թերությունները՝ անհաջող ռեժի-

մը, ընդհատումներով աշխատանքը, տեխնիկայի խափանումները, աշ-

խատավարձի վճարման ձգձգումները, պատճառելով ֆիզիկական և հո-

գեկան սթրես, հանգեցնում են ներկազմակերպական լարվածության, 

• անձի պարտականությունների անհստակությունը: Հետազոտու-

թյունները ցույց են տալիս, որ մարդը բավարարված է լինում իր աշխա-

տավարձից, իր հանդեպ ղեկավարության վերաբերմունքից, իր կարգավի-

ճակից, եթե դրանք համեմատելի են այլոց պարտականությունների և 

նրանց վարձահատուցման հետ, 

• անձի միջդերային հակասությունները, երբ կազմակերպության 

տարբեր կառույցները, ատյանները, պաշտոնատարները նրան ներկա-

յացնում են իրարամերժ պահանջներ, 

• բուն աշխատողի կենսաոճը, ընտանեկան կյանքը և դրա ազդեցու-

թյան չափը նրա աշխատանքային վարքի վրա, առողջական վիճակը, 

որոնք հաճախ նպաստավոր չեն լինում ներկազմակերպական բնականոն 

գործունեության համար, 

• սեփական զբաղմունքի հանդեպ անձի վերաբերմունքը. Ամենաբո-

վանդակալից աշխատանքն անգամ հետաքրքրության բացակայության 

պարագայում դառնում է անլուր տառապանքի աղբյուր, և, ընդհակառա-

կը, ինքնին ստեղծագործական տարրեր չբովանդակող հանձնարարու-

թյունը, անձի վերաբերմունքից կախված, կարող է նրան հաճույք ու բա-

վարարվածություն պատճառել: 
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Ստուգիչ հարցեր 

1.Քանի՞ տեսակ է լինում սթրեսը: 

2.Ֆիզիոլոգիական սթրեսն ինչի՞ հետ է կապված: 

3.Որո՞նք են ֆիզիոլոգիական սթրեսի սթրեսածին գործոնները: 

4.Ինչի՞ց է կախված հոգեկան սթրեսը: 

5.Տեղեկատվական սթրեսից ի՞նչ հիվանդություններ են առաջանում: 

6.Որո՞նք են սոցիալական սթրեսի հիմնական տեսակները: 

7.Ի՞նչ սթրեսածին գործոններ կան: 
 

 

5.3.Սթրեսի կառավարում 

 Սթրեսը և դրա կարգավորումն այս դարի լրջագույն խնդիրներից է: 

Սթրեսը տնտեսական մեծ կորուստների է հանգեցնում, բազում հիվան-

դությունների, վթարների պատճառ դառնում, պահանջում է ավելորդ 

ծախսեր: Զարգացած երկրներում հոգեկան հիվանդությունների (իսկ 

դրանք առավելապես զանազան սթրեսների հետևանք են) պատճառած 

աշխատաժամանակի կորուստն արդեն երեք անգամ գերազանցում է ֆի-

զիկական խաթարումների հետևանքով ժամանակի կորստին: Սթրեսն 

առնչվում է հարբեցողության, թմրամոլության, ամուսնալուծությունների 

աճի, միայնակության, չհիմնավորված դաժանության դրսևորումների 

տարածման հետ: Սթրեսի կարգավորման հիմնական նպատակը կան-

խումն է, կանխարգելումը, պրոֆիլակտիկան. ավելի հեշտ ու շահավետ է 

զանազան միջոցներով հնարավորինս կանխել ծայրահեղ, հյուծիչ սթրեսի 

գոյացումը, քան բարձիթողի անել և 

հետո վերացնել դրա պատճառած 

ծանր տնտեսական և սոցիալական 

հետևանքները: 

Լայն տարածում ունեն հոգեբանա-

կան լիցքաթափման ծառայություն-

ները: Դրանց խնդիրն է՝ մեղմացնել 

աշխատողի հոգեֆիզիոլոգիական 

լարվածությունը, մեղմել, տրամա-

դրել հանդարտ, հանդուրժող վար-
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քագծի, համերաշխ ու արդյունավետ գործունեության: Կազմակերպու-

թյուններում սթրեսի կարգավորման մեջ մեծ դեր ունեն ղեկավարները: 

Վերջիններս լիովին կարող են համատեղել աշխատանքի բարձր արտա-

դրողականությունը և սթրեսի ցածր մակարդակը, եթե իրենց կառավար-

չական գործելակերպը կազմակերպեն ըստ հետևյալ սկզբունքների. 

1. Ստույգ գնահատեն իրենց աշխատակիցների ընդունակությունները, 

պահանջմունքները և հակումները՝ ըստ այդմ փորձելով ընտրել նրանց 

աշխատանքի բնույթը և ծավալը: Եթե աշխատակիցները բարեհաջող են 

կատարում հանձնարարությունները, ապա կարելի է մեծացնել նրանց 

բեռնվածությունը՝ պայմանով, որ իրենք էլ են դա ցանկանում: Բարե-

նպաստ պահին կարելի է աշխատակիցներին լրացուցիչ պատասխանա-

տվություն և իրավասություններ տրամադրել: 

2. Թույլատրեն իրենց աշխատակիցներին՝ հրաժարվելու այս կամ այն 

հանձնարարությունը կատարելուց, եթե դրա համար բավարար հիմքեր 

կան: 

Եթե անհրաժեշտ է, որ նրանք կատարեն տվյալ հանձնարարությունը, 

ապա հարկավոր է բացատրել դրա կարևորությունը, ինչպես նաև տրա-

մադրել ժամանակ և պաշարներ՝ լրացուցիչ աշխատանք կատարելու հա-

մար: 

3. Օգտագործեն իրենց ենթակաների երկկողմանի հաղորդակցումը և 

տեղեկատվությունը: 

4. Գործադրեն տվյալ իրադրու-

թյանը համապատասխան առաջ-

նորդման ոճ: 

5. Ապահովեն արդյունավետ աշ-

խատանքի պատշաճ վարձատրու-

թյունը: 

Սթրեսի կառավարումը չի կարող 

լիարժեք ու արդյունավետ լինել 

առանց անձի ինքնակառավարման 

կարողության.  եթե որևէ մեկը տրա-

մադրված չէ ինքն իրեն օգնելու, 
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ապա որքան էլ միջավայրը, շրջապատի մարդիկ, նրբազգաց ղեկավար-

ները փորձեն օգնել նրան՝ հաղթահարելու մշտական, հոգեմաշ սթրեսա-

յին վիճակը, ոչինչ չի ստացվի:  
 

 

Ստուգիչ հարցեր 

1.Ինչի՞ է հանգեցնում սթրեսը: 

2.Ո՞ր դրսևորումների տարածմանն է առնչվում սթրեսը: 

3.Որո՞նք են սթրեսի լուծման արդյունավետ միջոցները: 
 

 

 

Գործնական աշխատանք(դաս 5.1-5.3-ի վերաբերյալ) 
 

Նշել ճիշտ պատասխանը. 

   1.Սթրես նշանակում է. 

o հակամարտություն 

o լարվածություն 

o սրվածություն 

2.Ըստ Սեյլեի` սթրեսը. 

o կյանքի համն ու հոտն է  

o կյանքի հիմքն է 

o կյանքի աղն ու պղպեղն է 

3.Սթրեսից կարող է խուսափել միայն նա. 

o ով ոչինչ չի անում 

o ով ուժեղ է 

o ով չի ապրում 

4.Կառավարման խնդիրը. 

o սթրեսից խուսափելն է 

o սթրեսը կարգավորելը 

o սթրեսը շրջանցելը 
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5.Սթրեսը լինում է. 

o չորս տեսակ 

o հինգ տեսակ 

o վեց տեսակ 

6.Սթրեսի ֆիզիկական գործոններն են. 

o սովը 

o ծարավը 

o հույզերը 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

7.Սթրեսի հոգեկան գործոններն են. 

o մարդու անհավասարակշիռ վիճակը 

o կյանքի ընդհանուր լարվածությունը 

o քաղաքական անցուդարձը 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

8.Տեղեկատվական սթրեսի գործոններն են. 

o գերլարված վիճակը 

o կենցաղային հոգսերը 

o ընտանեկան վիճակը 

9.Սոցիալական սթրեսի գործոններն են. 

o զանազան դժվարությունները 

o տարատեսակ բախումները 

o բոլոր պատասխանները ճիշտ են 

10.Սոցիալական սթրեսի տեսակներն են  

(գրել ճիշտ պատասխանները). 

o _________________________ 

o ________________________ 

o ________________________ 
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Խաչբառ 

 

  1  1           

   5   

   4   

2            

         

 2  3       

3              

       4           

            

       

    5            

       

  
 

 

 

 

Ուղղահայաց 

1.Կոնֆլիկտի դասակարգման հիմնական ձև: 

2.Մարդկանց շահերի, նպատակների, արժեքների ընկալման տարբերու-

թյուններով պայմանավորված անհամաձայնություն և համապատասխան 

հարաբերությունների, գործողությունների դրսևորում: 

3.Հոգեկան և ֆիզիկական լարվածություն: 

4.Սոցիալական սթրեսի տեսակ: 

5.Միջանձնային կոնֆլիկտի հարթման արդյունավետ միջոց: 

Հորիզոնական 

1.Միջանձնային կոնֆլիկտի կառավարման տեսակ: 

2.Սոցիալական սթրեսի տեսակ: 

3.Երևույթների շարժման և փոխազդեցության գործընթաց: 

4.Սթրես կամ … 

5.Կոնֆլիկտի տեսակ: 
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Հավելված 1 

Հոգեբանական թեստեր 

Կոնֆլիկտային անհատականություն 

 

Դուք ընդամենը ուզում էիք ապացուցել, որ իրավացի եք... Ու էլի այդ 

տանջալի լռությունն ու դատարկությունն է ձեզ ուղեկցում։ Միգուցե 

հենց դու՞ք եք դրանում մեղավոր։ Առաջարկում ենք պատասխանել 

ստորև ներկայացվող հարցերին և գնահատել ձեր կոնֆլիկտայնության 

չափի զգացողության աստիճանը։ Յուրաքանչյուր հարցի համար ընտ-

րե՛ք ձեր խառնվածքին համապատասխանող երեք պատասխաններից 

մեկը և նշեք այն "+" նշանով: 

 

1. Հասարակական տրանսպորտում վեճ է ծագել։ Ինչպե՞ս կպահեք Ձեզ։ 
 

 ա. Չեմ խառնվի վիճաբանությանը։  
 

 բ. Կմիջամտեմ և կպաշտպանեմ նրա շահերը, ով իրավացի է։  
 

 գ. Կմիջամտեմ և կպնդեմ իմ տարբերակը։ 
 

2. Ժողովի ժամանակ Դուք քննադատու՞մ եք ղեկավարությանն իր թույլ 

տված սխալների համար։ 
  

ա. Ո՛չ։  
 

բ. Ամեն ինչ պայմանավորված է 

նրանով, թե ինչ 

հարաբերությունների մեջ եմ 

ղեկավարության հետ։  
 

 գ. Միշտ քննադատում եմ 

սխալների համար։ 
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3. Ձեր անմիջական ղեկավարը աշխատանքային ծրագիր է 

առաջարկում, որն, ըստ Ձեզ, սխալ է: Դուք կառաջարկե՞ք Ձեր ծրագիրը, 

որը, Ձեր կարծիքով, ավելի լավն է։ 

 ա. Այո՛, եթե ինձ սատարողներ լինեն։ 

 բ. Բնականաբար կփորձեմ առաջ տանել իմ ծրագիրը։  

 գ. Կլռեմ` վախենալով անախորժություններից։ 

4. Սիրու՞մ եք վիճել գործընկերների և մտերիմների հետ։ 
 ա. Միայն նրանց հետ, ովքեր նեղացկոտ չեն, և այն պայմանով, որ վեճը 

հարաբերությունները չի փչացնի։  

 բ. Այո′, բայց միայն սկզբունքային հարցերում։  

 գ. Ցանկացած առիթով բոլորի հետ վիճում եմ։ 

5. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե խանութում ինչ-որ մեկը փորձի հերթը 

խախտել։ 

 ա. Կփորձեմ ինքս էլ հերթը խախտել։  

 բ. Կլռեմ։  

 գ. Կհայտնեմ դժգոհությունս։ 

6. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե որևէ վիճելի հարցում Ձեր կարծիքը որոշիչ 

պետք է լինի։ 

ա. Կարտահայտվեմ հարցի դրական և բացասական կողմերի մասին։  

 բ. Կառանձնացնեմ հարցի դրական կողմերը և կառաջարկեմ մեկ 

անգամ էլ մտածել դրանց շուրջ։  

 գ. Կքննադատեմ գաղափարը։ 

7. Ձեր ամուսինը (կինը) անդադար Ձեզ մեղադրում է անմիտ ծախսեր 

անելու համար, իսկ ինքը գնել է շատ թանկարժեք և, ըստ Ձեզ, անպետք 

մի իր։ Ինչպե՞ս կվերաբերվեք այդ երևույթին։ 

 ա. Հավանություն կտամ այդ գնումին, եթե այն նրան իսկապես հաճույք 

է պատճառում։ 

 բ. Կասեմ, որ անճաշակ գնում է կատարել։  

 գ. Կվիճեմ դրամն անմիտ մսխելու համար։ 

8. Հանդիպել եք ծխող դեռահասների. ինչպե՞ս կպահեք Ձեզ։ 

 ա. Չնկատելու կտամ և կանցնեմ (ինչի՞ս է պետք օտար երեխաների 

համար տրամադրությունս փչացնել)։  
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 բ. Նրանց դիտողություն կանեմ։  

 գ. Խիստ կնախատեմ երեխաներին։ 

9. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե մատուցողը փորձի Ձեզ խաբել։ 

 ա. Թեյադրամ չեմ տա։  

 բ. Կխնդրեմ, որ իմ ներկայությամբ ևս մեկ անգամ հաշվի։  

 գ. Աղմուկ կբարձրացնեմ։ 

10.Հանգստյան տանը Ձեզ վատ են սպասարկում։ 

 ա. Իմ դժգոհությունները կներկայացնեմ հանգստյան տան 

ղեկավարությանը։  

 բ. Կպահանջեմ պատժել մեղավորներին։  

 գ. Իմ զայրույթը կթափեմ տեխնիկական աշխատողների վրա 

(հավաքարար, մատուցող և այլն)։ 

11.Եթե երեխայի հետ վիճաբանելիս համոզված եք, որ նա իրավացի է, 

կընդունե՞ք Ձեր սխալը։ 

 ա. Ոչ մի դեպքում։  

 գ. Կարծում եմ՝ այո՛։  

 գ. Էլ ի՞նչ ծնող, որ երեխայի մոտ իր սխալն ընդունի։ 

  

Արդյունքների ամփոփում 

 

Հաշվե՛ք միավորները. յուրաքանչյուր «Ա» պատասխանի համար 

վաստակում եք 4 միավոր, «Բ» պատասխանի համար՝ 2, իսկ «Գ»-ի 

համար` 0 միավոր։ 
 

30–44 միավոր  

Դուք նրբանկատ մարդ եք, կոնֆլիկտներ չեք սիրում, խուսափում եք 

ծայրահեղ իրավիճակներից և փորձում դուր գալ շրջապատի մարդկանց։ 

Բայց կարելի՞ է արդյոք դուր գալ բոլորին։ 

 

15–29միավոր  

Դուք համառորեն պնդում եք Ձեր տեսակետը՝ անկախ ծառայողական 

կամ անձնական հարաբերություններից։ Դուք այնքան էլ հարմար մարդ 

չեք։ Ձեզ ավելի շատ հարգում, քան սիրում են։ 



 

210 

10–14միավոր  

Դուք ինքներդ եք կոնֆլիկտներ ստեղծում և վիճելու առիթ եք փնտրում։ 

Սիրում եք քննադատել և դիմացիններին պարտադրել Ձեր կարծիքը։ 

Շրջապատի հետ կոնֆլիկտ ունենալու դեպքում մեղավորությունը Ձեր 

մեջ փնտրե՛ք: 

 

Հոգեբանական թեստ «Քնելու դիրքը մարդու բնավորության մասին» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռոբերտ Ֆիպսը, որը տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է մարդկային 

մարմնի լեզուն, հաստատում է , որ մարդու` քնած վիճակում ընդունած 

դիրքերը հետաքրքիր, յուրօրինակ «մատնություններ» են բնավորության, 

սովորությունների ու նախապատվությունների վերաբերյալ: Իսկ ո՞րն է 

քնելու Ձեր դիրքը: 

 

Փորի վրա. Հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ 13%–ի համար այս 

դիրքը ամենահարմարն է: Այս դիրքը նախընտրող մարդիկ նպատա-

կասլաց են. նրանք ցանկանում են լինել իդեալական: Նրանց պահանջ-

ները բավականին բարձր են, իսկ նպատակները՝ մասշտաբային: 

Նրանք չափազանց անհանգիստ մարդիկ են, ովքեր անընդհատ տարա-

կուսանքի մեջ են տարբեր հարցերի շուրջ։ Բացի այդ, փորի վրա քնող-

ները բարեխիղճ են ու կարգապահ, սիրում են ամեն ինչ հերթականու-

թյամբ անել՝ չխախտելով կարգը։ Սակայն նրանք շատ հաճախ ան-
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հանգստանում են այնպիսի բաների համար, երբ դրա կարիքն ամենևին էլ 

չկա։ Նրանք չեն սիրում կյանքի անսպասելիությունները. սիրում են ամեն 

ինչ կանոնավորել: Նրանք շատ ճշտապահ են, սակայն նույնը պահան-

ջում են շրջապատից: Նրանց համար կարևոր է ամեն մանրամասնու-

թյուն, նրանք կարող են շատ բծախնդիր լինել: 

 

Էմբրիոնի դիրք. այն դիրքն է, երբ մարդը քնում է կողքի վրա, ծնկները 

ծալված և ուղղված են դեպի ծնոտը: Այս դիրքով է քնում մարդկանց 59%–

ը: Այս դիրքը նախընտրողները ինքնավստահ չեն ու կարիք ունեն 

հովանավորի: Նրանք ենթակա են սթրեսների ազդեցության: Բացի այդ, 

նրանք կյանքի անարդարությունների նկատմամբ անտարբեր չեն: Կրեա-

տիվ են և ապրում են զգացմունքներով: Նրանք կյանքում մարտահրավեր-

ներ սիրող անձնավորություններ են և հաճախ են հանձն առնում ամենա-

անհավանական գաղափարների իրականացումը։ 

 

Մեջքի վրա. Այս դիրքը նախընտրում է 18%-ը: Համարվում է, որ այս տեսակի 

մարդիկ հակված են ինքնասիրահարվածության: Նրանց չի սպառնում ցածր 

ինքնագնահատականը: Որպես կանոն` նրանք սկզբից մտածում են իրենց 

մասին: Ինքնավստահ են, առաջնորդ են ամեն ինչում, խելամիտ են և միշտ 

պատրաստ՝ ցանկացած իրավիճակից դուրս գալու: Նման մարդը միշտ 

ազատ է շփման մեջ, նրան սիրում են և գնահատում ցանկացած միջա-

վայրում: Նա վայելում է կյանքն իր բոլոր դրսևորումներով: 

 

Կողքի վրա. այս դիրքով են քնում հավասարակշռված մարդիկ: Նրանք 

կարողանում են հասնել մեծ արդյունքների ու կարևորում են հոգևոր 

հանգստությունը: Նրանք ունեն ներքին մեծ ուժ, որը թույլ չի տալիս 

օգտագործվել ուրիշների կողմից: 

 

Բարձը կամ վերմակը գրկած . այս սովորությունը ցույց է տալիս, որ նման 

մարդիկ անընդհատ հարազատների ոգեշնչման կարիքն ունեն: 

 Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ եթե մարդը քնում է 
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ուղիղ՝ մի կողմի վրա շրջված, ձեռքերը հավասարաչափ կողքերին դրած, 

ապա դա վկայում է այն մասին, որ տվյալ անձը շատ համառ է և կայուն 

իր որոշումների հարցում։ Նա սիրում է ամեն ինչ անել իր կամքի հա-

մաձայն, ինչի պատճառով շրջապատի կողմից շատ հաճախ ընկալվում է 

որպես համառ, գոռոզ մարդ։ Սակայն մասնագետները նշում են, որ քնելու 

նման դիրքն օգտակար չէ օրգանիզմի համար, քանի որ մկաններն այդ 

ընթացքում լիովին չեն թուլանում և չեն հանգստանում։ 

 

Մումիայի դիրք. քնում է` վերմակը գլխին քաշած: Սովորաբար նման 

մարդիկ կյանքում փորձում են միշտ գաղտնիքներ պահել: Նրանք շատ 

ամաչկոտ են, կարող են նաև վանել, փորձում են մեկուսանալ շրջապա-

տից: Նրանք սիրում են մի անկյուն գտնել ու այնտեղ մնալ, մինչև 

ամպրոպն անցնի: 

 

Դիրք «տնակ».  Քնածը պառկած է մեջքի վրա ծալած ծնկներով: Այս դիրքը 

հիշեցնում է «թագավորական» դիրքը, սակայն բարձրացված ծնկները 

շատ բան են փոխում: Որպես կանոն, նման դիրքում սիրում են քնել տղա-

մարդիկ: Արտաքուստ նրանք շատ ընկերասեր են, անմիջական, սակայն 

դա ընդամենը դիմակ է: Իրականում նման մարդիկ բավականին ինքնամ-

փոփ են, չխոսկան: Նրանք նախընտրում են քիչ խոսել, շատ լսել: Երբեմն 

նրանց հետ շատ դժվար է լինում շփվել, որովհետև նրանք նախընտրում 

են չարտահայտել իրենց տեսակետը և խորհուրդներ չտալ: 
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Հոգեբանական  թեստ  «Ո՞վ  եմ  ես »  

 

Սա կարճ և շատ պարզ հոգեբանական թեստ է: Երբեմն այն օգտա-

գործվում է որպես խաղ: Նախ պետք է նշել Ձեր ամենասիրելի 3 կենդանի-

ների հատկանիշները ըստ հորիզոնականների (առաջին տեղում ամենա-

սիրելի կենդանին, երկրորդում` երկրորդ ամենասիրելին և երրորդում` 

երրորդ ամենասիրելին): 

1. Ամենասիրելի կենդանու այն հատկանիշները, որոնց համար 

սիրում եք տվյալ կենդանուն: 

2. Երկրորդ ամենասիրելի կենդանու այն հատկանիշները, որոնց համար 

սիրում եք տվյալ կենդանուն: 

3. Երրորդ ամենասիրելի կենդանու այն հատկանիշները, որոնց համար 

սիրում եք տվյալ կենդանուն: 

 

Արդյունքների ամփոփում 

 Եվ այսպես Ձեր նշած առաջին կենդանու հատկանիշներն այն հատ-

կանիշներն են, որոնք ձգտում եք ունենալ: Երկրորդ կենդանու Ձեր նշած 

հատկանիշներով Ձեզ տեսնում են այլ մարդիկ: Իսկ երրորդ կենդանու 

հատկանիշները Ձեր այժմյան հատկանիշներն են: 
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Հոգեբանական թեստ 

«Որքանով եք ինքնավստահ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս հոգեբանական թեստը կօգնի հասկանալ՝ ինչքանով եք վստահ Ձեր 

սեփական ուժերի վրա: Ուշադիր նայե՛ք նկարին, ամեն մի խմբից ընտ-

րե՛ք 1 նկար, գումարե՛ք և հաշվե՛ք միավորները: 

 

8-13 միավոր: Ձեր վարքն ամբողջությամբ կախված է շրջապատի 

կարծիքից: Դուք շատ շուտ եք կոտրվում, հիասթափվում, դժվարությամբ 

եք ձեզ համոզում նորից փորձել, անտեսել դժվարությունները: Դուք նաև 

շատ էմոցիոնալ եք: Ձեզ ղեկավարում են Ձեր էմոցիաները և շրջապատի 

կարծիքը: Փորձեք ձեր կյանքից հանել «պետք է», «պարտավոր եմ» 

հասկացությունները: 

 

14-20 միավոր: Դուք ամեն կերպ փորձում եք գտնել կյանքում ձեր ուղին, 

բայց դեռ դա ձեզ չի հաջողվում, դուք ավելի շատ ընթանում եք հոսանքի 

ուղղությամբ: Կարողանում եք ինքնաքննադատությամբ մոտենալ Ձեր 

անձին: Շրջապատի մարդիկ չեն կարող քննադատել Ձեզ, քանի դեռ ինք-

ներդ չեք գիտակցել ձեր սխալը: Ճիշտը և սխալը հստակ տարբերակելը 



 

215 

Ձեզ բնորոշ ամենալավ հատկանիշներից է: Դուք կարող եք ժամանակին 

հետ կանգնել սխալ ճանապարհից: 

 

21-27 միավոր: Հոգու խորքում Դուք միշտ ձեզ իրավացի և անմեղ եք 

համարում: Իհարկե, շատ քիչ, բայց նաև ենթարկվում եք շրջապատի ազ-

դեցությանը: Ձեր կյանքում կան մի քանի մարդիկ, որոնց մոտ դուք միշտ 

հետ եք կանգնում ձեր տեսակետից և զիջում եք դիրքերը: Ունենալով վեր-

լուծելու հրաշալի կարողություններ՝ միշտ փորձում եք գտնել ոսկե միջի-

նը: 

 

28-34 միավոր: Դուք շատ դժվարությամբ եք հրաժարվում ձեր տեսակե-

տից, անգամ այն դեպքում, երբ հստակ տեսնում եք, որ սխալ եք: Ինչքան 

շատ են մարդիկ փորձում Ձեզ համոզել, այնքան ավելի եք պնդում Ձեր 

տեսակետը՝ նրանց բոլորին հակառակ: 

 

35-40 միավոր: Եթե դուք ինչ-որ մի բան որոշել եք, ձեզ ուղղակի անհնար է 

հակառակը համոզել: Դուք, կարելի է ասել, «դաժան» մարդ եք, ով ամեն 

գնով փորձում է հասնել իր առաջ դրած նպատակին: Շատ դեպքերում 

Դուք սխալվում եք՝ խզելով մարդկանց հետ ձեր հարաբերությունները, 

բայց երբեք ինքներդ ձեզ դա չեք խոստովանում: Ձեզ հատուկ է բնածին 

համառությունը և սառնությունը: 
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Հավելված 2 

Հյուրանոցային ամենատարօրինակ ծառայությունների հնգյակը 

Հաճախորդներին գրավելու համար հյուրանոցները մտածում և իրականաց-

նում են մի շարք յուրօրինակ և տարօրինակ լրացուցիչ ծառայություններ:  

 Ստորև ներկայացված է հյուրանոցների առաջարկած տարօրինակ ծա-

ռայությունների հնգյակը. 
 

 Դաջվածքի ծառայություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հյուրանոց-կազինո «Ռիո»-ն (Լաս Վեգաս) իր բոլոր հաճախորդներին 

նվիրում է անվճար դաջվածք: Այս անվճար ծառայությունը շատ պահանջ-

ված է: Շատ մարդիկ դաջվածքի սրահ են գալիս, որպեսզի իրենց մարմ-

նին հավերժացնեն խրախճանքների քաղաքն այցելելու փաստը: 

 

 

 Բարձերով կռիվ 

 

Լոնդոնյան «The Berckley» հյուրանոցի ծառայություններից է Girl’s Night 

In-ի կազմակերպումը: Հենց լյուքս համարում Ձեր և Ձեր ընկերուհիների 

համար կկազմակերպվի ամենաիսկական գիշարանոցներով խնջույք` 

անուշահոտ մոմերով, կոկտեյլով և քաղցրավենիքով: Եթե ցանկանում եք 

զվարճանալ, ապա համար կբերեն 30 բարձ, և Դուք կհիշեք Ձեր ուրախ 

մանկությունը: 
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 Մշակութային վազք 

 Փարիզյան «Four Seasons Hotel George V» հյուրանոցն առաջարկում է 

մշակութաճանաչողական առավոտյան վազք Փարիզի փողոցներով, 

հատուկ մշակված երթուղով: Երթուղին սկսվում է հյուրանոցից և հաս-

նում է Էյֆելյան աշտարակ, այնուհետև անցնում է Սենի ափերով և վե-

րադառնում հյուրանոց: Երթուղին 9 կմ է: 
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     Նոր արհեստի յուրացում 

Եթե դուք հոգնել եք ձեր աշխատանքից, ապա անպայման պետք է 

կանգ առնեք իտալական «Relais Santa Croce» հյուրանոցում: Հյուրանոցը, 

համագործակցելով կաշեգործության «Scuola del Ctudio» դպրոցի հետ, հա-

ճախորդներին հնարավորություն է տալիս տեսնել և ինքնուրույն փորձել 

այդ հին արհեստի գաղտնիքները: 

 

          Մենամարտ  

Ամերիկյան «Machine Gun Vegas» հյուրանոցն առաջարկում է մենամարտ 

ահաբեկիչների հետ: Հատուկ համալրված հրաձգարանում հաճախորդ-

ները կարող են իրենց հակառակորդ ընտրել ճանաչված ահաբեկիչներին 

և մենամարտել վերջիններիս հետ: Բնականաբար, ահաբեկիչը փոխա-

րինվում է նկարով: 

 



 

219 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. ,,Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации,,.Учебное пособие. - М.: Российская международная 

академия туризма, 2002. 

2.Браймер Р.А. ,,Основы управления в индустрии гостеприимства ,,Пер. с 

англ. - М.: Аспект Пресс, 1995. 

3.Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. СПб.: 

Герда, 2001. 

4.Ильина Е.Н.Менеджмент транспортных услуг.М.: РМАТ,1997. 

5.Дворниченко В.В., Савина Н.В. Организация экскурсионной деятель-

ности: Учеб.-практ.пособие. М.:МЭСИ, 2000. 

6.Булыгина И.И. Значение курса туранимации в подготовке менеджеров 

туризма // Актуальные проблемы туризма'99. - М.: РМАТ, 1999. 

7.Булыгина И.И. Туранимация как метод и форма социальной активности 

личности // Актуальные проблемы туризма'99. - М.: РМАТ, 1999.  

8. Гуляев В.Г. «Организация туристкой деятельности», Москва, 1996.  

9.Долматов Г.М. «Международный туристический бизнес: история, реаль-

ность и перспективы», Ростов-на-Дону, 2001. 

10.Котлер Ф. «Маркетинг. Гостеприимство и туризм», Москва, 1998г. 

11.Чеботарь Ю.М. «Туристский бизнес», Москва 2000г. 

12.Чудновский А.Д. «Гостиничный и туристический бизнес», Москва 

1998г. 

13.www.med-practic.com 

14. www. fact.am 

15.www.armblog.net/2012/03/blog-post.html 

16. www. tourlib.net 

 

 
 
 
 



 

220 

   
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 3 

 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 

 ՄՈԴՈՒԼ-«ՕԺԱՆԴԱԿ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ»

 

 

 

5 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1: 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ 

ԺԱՄԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

 

5 

1.1. Անիմացիան` որպես հյուրընկալության ոլորտի օժանդակ 

և լրացուցիչ ծառայություն

 

5 

1.2. Ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը (տուրիստական 

անիմացիան) հին ժամանակներում

7 

1.3. Տուրիստական անիմացիայի ֆունկցիաները 19 

1.4. Անիմացիայի տեսակները 20 

1.5. Ժամանցի և հանգստի կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան 

հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

 

 

23 

1.6. Հյուրանոցային ժամանցային (անիմացիոն) 

ծառայություններ և ծրագրեր

 

25 

1.7. Անիմացիոն ծրագրերի տարրերը 29 

1.8. Մանկական անիմացիան հյուրանոցներում և 

զբոսաշրջային համալիրներում

 

31 

1.9. Խաղային բիզնեսը տուրիստական անիմացիոն 

գործունեության մեջ

 

36 

1.10. Էքսկուրսիոն ծառայությունը լրացուցիչ ծառայության 

տեսակ 

 

45 

1.11. Անվտանգության ապահովումը հյուրանոցներում և 

զբոսաշրջային համալիրներում

 

51 

 Գործնական աշխատանք/դաս 1.1-1.11-ի վերաբերյալ/ 55 

 Առաջադրանք 64 

 Խաչբառ 1 66 



 

221 

 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2: ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ 
ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

67 

2.1. Հաճախորդի կարիքների հավաքագրում 67 

2.2. Անիմացիոն մենեջմենթի գործառույթները 69 

2.3. Անիմացիոն ծրագրի ստեղծման և իրականացման 

տեխնոլոգիան 

72 

2.4 Անիմացիոն ծրագրերի մշակման և իրականացման 

փուլերը 

74 

2.5. Անիմացիոն ծրագրերի գովազդ 75 

2.6. Հյուրանոցային անիմացիոն ծրագրի օրինակ 77 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3:ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ 
ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

84 

3.1. Սանիտարաառողջարանային գործի զարգացման 

պատմություն

84 

3.2. Առողջարանային հանգստի վերականգնողական բնույթը 89 

3.3. Կուրորտաբանություն 93 

3.4. Հանքային խմելու ջրեր 95 

3.5. Հանքային լոգանքներ 98 

3.6. Ցեխաբուժություն 100 

3.7. Անձնական խնամքի ծառայությունները հյուրանոցներում 

և զբոսաշրջային համալիրներում

102 

 Գործնական աշխատանք(դաս 3.1-3.7-ի վերաբերյալ) 107 

 Խաչբառ 116 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4:ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ 
ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

118 

4.1. Զբոսաշրջային փոխադրամիջոցներ 118 

4.2. Փոխադրամիջոցներին ներկայացվող պահանջները 121 

4.3. Փոխադրամիջոցների տեխնիկական հագեցվածությունը- 124 

4.4. Փոխադրամիջոցի ընտրություն  128 

4.5. Փոխադրամիջոցի ամրագրում 129 

4.6. Փոխադրամիջոցի վարձույթ 133 

 Գործնական աշխատանք 1 135 

 Գործնական աշխատանք 2 139 

 Գործնական աշխատանք 3 (դաս 4.1-4.6-ի վերաբերյալ) 147 

 Առաջադրանք 149 



 

222 

 Խաչբառ 150 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5: ԱՊԱՀՈՎԵԼ 
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

151 

5.1. Հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցները 

հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

 

151 

5.2. Հեռահաղորդակցության միջոցներ` ֆաքս 154 

5.3. Լուսային ազդանշանային համակարգ 156 

5.4. Համակարգչային ծրագրավորումը հյուրանոցային 

բիզնեսում. Fidelio-Front offise, էդելվեյս, Լոջինգ- թաչ

 

157 

5.5. Հաշվարկման ավտոմատացված համակարգերի 

կիրառումը հյուրանոցային համալիրում

 

159 

 Գործնական աշխատանք (դաս 5.1-5.5-ի վերաբերյալ)- 162 

 Խաչբառ- 166 

 ՄՈԴՈՒԼ«ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ 

ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ»

 

167 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1:ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ 
ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

 

167 

1.1. Կոնֆլիկտների էությունը 167 

1.2. Կոնֆլիկտների պատճառները 169 

1.3. Կոնֆլիկտների առաջացումը 171 

 Գործնական աշխատանք(դաս 1.1-1.3-ի վերաբերյալ) 173 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2:  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

 

175 

2.1. Կոնֆլիկտի հիմնական ձևերը 175 

2.2. Կոնֆլիկտի զարգացման փուլերը 177 

2.3. Կոնֆլիկտի կառուցվածքը 178 

 Գործնական աշխատանք(դաս 2.1-2.3-ի վերաբերյալ) 179 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3:ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ 
ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՈՃԵՐԸ

181 

  Կոնֆլիկտի կառավարում 181 

3.2. Միջանձնային կոնֆլիկտների կառավարում 182 

 Գործնական աշխատանք(դաս 3.1-3.2-ի վերաբերյալ) 185 



 

223 

 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4:ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ 
ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

187 

4.1. Փոփոխությունների կառավարում 187 

4.2. Փոփոխությունների կառավարման փուլերը 188 

4.3. Փոփոխությունների հաղթահարման եղանակները 192 

 Գործնական աշխատանք(դաս 4.1-4.3-ի վերաբերյալ) 194 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5:ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ 
ՍԹՐԵՍԸ

197 

5.1. Սթրես 197 

5.2. Սթրեսի տեսակները 198 

5.3. Սթրեսի կառավարում 202 

 Գործնական աշխատանք (դաս 5.1-5.3-ի վերաբերյալ) 204 

 Խաչբառ 206 

 Հավելված 1 207 

 Հավելված 2 216 

 Օգտագործված գրականություն 219 
 



 

224 

 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԱՐՏԻՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

 

ՕԺԱՆԴԱԿ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ  

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Հրատարակչական աշխատանքները`    Աստղիկ Միրզաթունյանի 

                                                                     

Սրբագրիչ`      Գոհար Ամիրբեկյան 

 

 

Ստորագրված է տպագրության 15.11.2015թ.: Ծավալը` 14 մամուլ:  
Ֆորմատ` 70x100 1/16: Տպաքանակը` 90 օր.: 
§Կրթության ազգային ինստիտուտ¦, Երևան, Տիգրան Մեծի 67,  
                                                                                                հեռ.` 57 48 20: 


