
 
«ՍԵՐՎԻՍ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Սերվիս  

 

Ուսուցման ձևը՝          Հեռակա 

 

Տևողությունը՝             2.5 տարի  

 

Ուսման վարձը՝         520.000 ՀՀ դրամ (432.000՝  3-րդ կուրսում)  

 

Շնորհվող որակավորումը՝    «Սերվիսի» մագիստրոս 

 

 

 Նպատակները՝ 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել սերվիսի ոլորտի ղեկավարման, 

պլանավորման և կազմակերպման մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն 

 

 իմանալ սերվիսագիտության տեսությունը և տիրապետել 

մեթոդաբանությանը, 

 մշակել սերվիսային գործի ազմակերպման սկզբունքներ և 

ռազմավարական ծրագրեր,  

 իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական 

գործունեություն սերվիսի ոլորտում  

 կիրառել տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները և 

հմտությունները` սերվիսի ոլորտի  զարգացմանարդի միտումներին և 

պահանջներին համապատասխան: 

 

 Կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  



Ա1.վերլուծելու և գնահատելու տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման 

գործընթացում սերվիսի տեղն ու դերը, 

Ա2.տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին,  

Ա3.բացահայտելու սերվիսի ոլորտի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից,  

Ա4. մշակելու ծառայությունների կազմակերպման ծրագրեր,  

Ա5. հավաքելու, վերլուծելու և համակարգելու տնտեսության, սերվիսի, 

առանձին ծառայությունների ոլորտների վերաբերյալ հետազոտական ցուցանիշներ,  

Ա6.գնահատելու սերվիսային ինդուստրիան, ենթակառուցվածքները և 

ռեսուրսները,  

Ա7. նախագծելու և իրականացնելու սերվիսային գործունեության ծրագրեր, 

Ա8.մշակելու սերվիսային գործունեության կազմակերպման, 

կատարելագործման և զարգացման ուղղություններ: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական 

գործունեություն` սերվիսի ոլորտում,  

Բ2.վերլուծելու սերվիսային գործունեության ձևավորման նախադրյալները, 

գործոնները և արդի միտումները,  

Բ3. գնահատելու սերվիսային գործունեության զարգացման համար 

անհրաժեշտ սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական 

բաղադրիչների կարևորությունը` պահանջների համաչափ, համամասնական և 

համարժեք բավարարման տեսանկյունից:    

Բ4.տարբերակելու սերվիսային գործունեության ոլորտի 

ուսումնասիրությունների առանձինմոտեցումները, դրանց 

առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական, 

մշակութաբանական, աշխարհագրականևայլ առումներով),  

Բ5.կանխատեսելու սերվիսային գործունեության առանձին ուղղությունների 

զարգացման և տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները,  

Բ6.կազմակերպելու շփման գոտի հաճախորդների ընդունման և 

ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր մակարդակով սպասարկելու համար:  

Բ7.դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` կապված 

տնտեսական շահ, սոցիալական արդարություն և բնապահպանական 

անաղարտություն համատեղ ապահովելու համար: 

 
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.արդյունավետ կերպով օգտվելու գիտահետազոտական տեղեկատվության 

տարատեսակ աղբյուրներից,  

Գ2.փաստերի վերլուծության հիման վրա եզրահանգումներ, 

ընդհանրացումներ և դատողություններ անելու,  



Գ3.ծրագրավորելու սերվիսի համակարգի բաղադրիչների ռացիոնալ 

օգտագործումը,  

Գ4. դրսևորելու քննադատական մտածողություն, 

Գ5. կատարելու թիմային աշխատանք,  

Գ6.ներկայացնելու մասնագիտական գիտհետազոտական համակարգին 

համապատասխան ժամանակակից հիմնախնդիրներ  

Գ7.պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Ծրագրի ավարտին ուսանողները հնարավորություն կունենան կրթությունը 

շարունակելու ինչպե ԵՊՀ, այնպես ՀՀ համապատասխան մասնագիտական ծրագրեր 

իրականանցնող բուհերի ասպիրանտուրայում։  

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 

Ծրագրի շրջանակներում դասավանդվում են հետևյալ դասընթացները՝ 
 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսի ոլորտում 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

 Մարդկային զարգացման հիմունքներ 

 Սերվիսագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն 

 Ռիսկերը սերվիսային գործունեության մեջ 

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը սերվիսի ոլորտում 

 Գլոբալիզացիոն և գլոկալիզացիոն գործընթացները սերվիսում 

 Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում 

 Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները 

 Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները 

 Ծառայությունների մատուցման հոգեբանական ասպեկտները 

 ՀՀ սերվիսի մշակութային առանձնահատկությունները 

 Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում 

 Սերվիսի սոցիոլոգիա 

 ՀՀ սերվիսի զարգացման միտումները 

 Սերվիսի ոլորտի կարգավորման մեխանիզմները 

 Սերվիսի փիլիսոփայություն 

 Սերվիսի տարածական կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ –ում 

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ուսանողները անցնում են  մասնագիտական պրակտիկա, որի նպատակն է 

գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողների մասնագիտական 



հմտությունները և փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական ոլորտում 

ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները: Մասնագիտական պրակտիկան 

կազմակերպվում է ուսումնական և գիտական հաստատություններում, պետական 

կառավարման մարմիններում, համայնքային կազմակերպություններում, մասնավոր 

ընկերություններում, ինչպես նաև տվյալ մասնագիտության ոլորտային այլ 

կազմակերպություններում, որոնք ունեն համապատասխան նյութատեխնիկական 

բազա և մասնագետներ:  

 

 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ 

Բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1․ Սերվիս հասկացության իմաստները։  

2. Ծառայություն,կազմը և կառուցվածքը։  

3. Սերվիսի տեսական կոնցեպցիան։  

4. Շրջակա միջավայր և կարիքներ։  

5. Պահանջմունք։  

6. Պահանջ և պահանջարկ։  

7. Աշխատանք,ապրանք, ծառայություն:  

8. Սերվիսային գործունեության էությունը։  

9. Իդեալական և իրական ծառայություններ։  

10. Ծառայությունների կենսաշղթան։  

11. Սերվիսային գործունեության դերը սոցիալ֊մշակութային կյանքում։  

12. Ապրելակերպ,կենսամակարդակ,կյանքի որակ։  

13. Սերվիսային գործունեությունը,որպես պահանջների բավարարման ձև։  

14. Սերվիսային համակարգի նպատակները և դրա ներկայացվող պահանջները։  

15. Պահանջների դասակարգումը։  

16. Շփման գոտի ։  

17. Շփման գոտու ձևավորումը։  

18. Շփման գոտու փուլերը։  

19. Ծառայությունների իրականացման հիմնական կանոնները։  

20. Ստանդարտացումը սերվիսում։  

21. Լիցենզավորումը սերվիսում։  

22. Ծառայությունների որակ։  

23. Ծառայությունների որակը հաճախորդների տեսանկյունից։  

24. Որակի գնահատում։  

25. Ֆրանչայզինգը սերվիսում։  

26. Մերչընդայզինգ սերվիսում։  

27. Նորարարությունները սերվիսում։  

28. Բնակչության կենցաղային սպասարկման ծառայություններ։  

29. Միջնորդ կամ գործարար ծառայություններ։  

30. Սոցիալ - մշակութային ծառայություններ։ 
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