
«ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտությունը՝ Զբոսաշրջություն 
 

Ծրագրի՝ 
 ուսուցման ձևը՝ առկա 
 տևողությունը՝ 2 տարի 
 ուսման վարձի չափը՝ 650.000 ՀՀ դրամ 
 շնորհվող որակավորումը՝ «Զբոսաշրջության» մագիստր 

 
Նպատակները՝ 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության ոլորտի 

կազմակերպման, ղեկավարման և պլանավորման մասնագետներ, որոնք ունակ 

կլինեն՝ 

 իմանալ և տիրապետել կայուն զբոսաշրջության տեսամեթոդաբանական 

համակարգին,  

 մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ և 

ռազմավարական ծրագրեր, 

 իրականացնել կառավարման պրակտիկ մասնագիտական 

գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում, 

 կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, գործնական կարողությունները 

և հմտությունները` զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդի 

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 զբոսաշրջության տեղն ու դերը,  

Ա2. տիրապետելու սերվիսի կազմակերպման սկզբունքներին, 

Ա3. բացահայտելու սերվիսի ոլորտում զբոսաշրջության կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները կայուն զարգացման տեսանկյունից,  



Ա4. մշակելու սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության 

կազմակերպման ծրագրեր,  

Ա5. հավաքելու, վերլուծելու և համակարգելու տնտեսության, սերվիսի, 

սոցիալմշակույթային ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտների վերաբերյալ 

հետազոտական ցուցանիշներ,  

Ա6. գնահատելու կայուն զբոսաշրջության ինդուստրիան, 

ենթակառուցվածքները և ռեսուրսները,  

Ա7. նախագծելու և իրականացնելու կայուն զբոսաշրջության ծրագրեր, 

Ա8. մշակելու կայուն զբոսաշրջության կազմակերպման, կատարելագործման և 

զարգացման ուղղություններ: 

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

Բ1. գործնականում իրականացնելու մարքեթինգային և մենեջերական 

գործունեություն` զբոսաշրջության ոլորտում,  

Բ2. վերլուծելու կայուն զբոսաշրջության ձևավորման պայմանները, 

նախադրյալները, գործոնները և արդի միտումները,  

Բ3. գնահատելու կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ 

սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և բնապահպանական բաղադրիչների 

կարևորությունը` հավասարություն, հանդուրժողականություն և կենսունակություն 

ապահովելու համար:  

Բ4. տարբերակելու կայուն զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների 

առանձին մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները (սոցիոլոգիական, 

տնտեսագի տական, մշակութաբանական, աշխարհագրական և այլ առումներով),  

Բ5. կանխատեսելու կայուն զբոսաշրջության առանձին ուղղությունների 

զարգացման և տարածքային տեղաբաշխման հեռանկարային գործընթացները,  

Բ6. կազմակերպելու շփման գոտի զբոսաշրջիկների ընդունման, 

հյուրընկալման, և ծառայությունների արդյունավետ ու բարձր կուլտուրայով 

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 զբոսաշրջային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը,  

Գ4. դրսևորելու քննադատական մտածողություն,  

Գ5. կատարելու թիմային աշխատանք,  



Գ6. ներկայացնելումասնագիտական 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 

 Տուրիստագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն 

 ՀՀ զբոսաշրջային դեստինացիաները 

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում 

 Հյուրընկալության ինդուստրիայի կազմակերպման հիմունքներ 

 Ռիսկերը և ապահովագրությունը զբոսաշրջությունում 

 Մարքեթինգային ռազմավարությունները զբոսաշրջությունում 

 Տուրօպերատորական և տուրգործակալական գործունեության 

տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը 

 Գնագոյացումը զբոսաշրջությունում 

 Զբոսաշրջային գործունեության չափորոշիչները 

 Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը և հեռանկարները Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

 Զբոսաշրջության սոցիոլոգիա 

 Էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման տեխնիկան և 

տեխնոլոգիաները 

 Միջմշակութային հաղորդակցությունը զբոսաշրջության ոլորտում 

 Զբոսաշրջության հատուկ ձևերը և դրանց կազմակերպումը 

 Զբոսաշրջության մակրոէկոնոմիկա և միկրոէկոնոմիկա 

 Զբոսաշրջության մշակույթ 

 

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 և զբոսաշրջություն:  

2. Ճանապարհորդությունը,որպես զբոսաշրջության հիմք և բաղադրիչ։  

3. Թոմաս Կուկը որպես մասսայական զբոսաշրջության հիմնադիր։  

4. Ժամանակակից զբոսաշրջություն։  

5. Զբոսաշրջիկ հասկացությունը։  

6. Զբոսաշրջիկի իրավունքներն և պարտականությունները։  

7. Զբոսաշրջային արդյունք։  

8. Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմը։  

9. Զբոսաշրջային աշխատանքներ։  

10. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ։  

11. Զբոսաշրջային հետաքրքրություն և տպավորություն։  

12. Զբոսաշրջային գրավչություն։  

13. Բնական և մշակութային ժառանգությունները,որպես զբոսաշրջային ռեսուրս։  

14. Զբոսաշրջություն և բնապահպանություն։  

15. Զբոսաշրջություն և հոգեբանություն։  

16. Զբոսաշրջային համակարգի բաղադրիչները։  

17. Զբոսաշրջային ինդուստրիա։  

18. Զբոսաշրջության կազմակերպիչներ։  

19. Զբոսաշրջության պետական և հասարակական կառավարումը։  

20. Տեղափոխման ինդուստրիա։  

21. Հյուրանոցային ինդուստրիա։  

22. Սննդի ինդուստրիա։  

23. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածք։  

24. Զբոսաշրջային դեստինացիան,որպես զբոսաշրջության տարածական համակարգ։  

25. Զբոսաշրջության հիմնական տեսակները։  

26. Ուխտագնացություն։  

27.Գյուղական զբոսաշրջություն:  

28. Մշակութային զբոսաշրջություն։  

29. Կայուն զբոսաշրջություն:  

30. միջազգային զբոսաշրջություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գրականության ցանկ 

 

1.Ильина Е Н Туризма - путешествия : учебник М - РМАТ 2003 год  

 

2.Биржаков Б.М. Введение в туризм : учебник М-СПб изд. «Невский фонд» 2006 год  

 

3.Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь.- М;изд 

«Советский спорт»  

 

4.Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности-М изд. «Финансы и кредит»  

 

5.Дурович А.П. и др. Организация туризма - изд.«Советский спорт» 2003 год  

 

6.Квартальнов В.А. Основы туристской деятельности изд. «Советский спорт»2003год  

 

7.Квартальнов В.А. Туризм « Финансы и кредит» изд. Пресс 2004 год 

 

8.Александрова А.Ю. Структура туристского рынка изд. Пресс 2002 год 
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