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Կայուն Զբոսաշրջության Կառավարում (SuToMa) 

Այս միջպետական նախագիծը մշակվել է՝ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաս-

տանում ընտրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (ԲՈՒՀ)՝ 

կայուն զբոսաշրջության կառավարման ուսումնական ծրագրերի արդիականաց-

ման համար: Զբոսաշրջությունը բոլոր կովկասյան երկրների տարածաշրջանային 

գերակայություններից մեկն է: Նախագիծը կենտրոնացված է կայուն զբոսաշր-

ջության կառավարման (SuToMa)՝ մինչ այժմ երեք երկրներում էլ ոչ բավարար չա-

փով զարգացած ոլորտում նոր ուսումնական մոդուլների մշակման և դասավան-

դողների վերապատրաստումների վրա: Նոր մոդուլները ներառում են նորարա-

րական թեմաներ, ինչպես օրինակ՝ տեսության և պրակտիկայի ինտեգրումը, միջ-

մշակութային հաղորդակցումը, էլեկտրոնային ուսուցումը և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները: Դրանք կկիրառվեն ինչպես արդեն առկա, այնպես էլ նոր բա-

կալավրական և մագիստրոսական ուսումնական ծրագրերում և կհավատարմա-

գրվեն հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից: Կայուն զբոսաշրջության կա-

ռավարմանը միջառարկայական մոտեցումն արտահայտվում է տարբեր ոլորտ-

ների՝ գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և բիզնեսի ուսուցման ԲՈՒՀ-երի 

ներգրավմամբ: 

 

Կովկասի տարածաշրջանը… 

քաղաքականապես տարանջատված է, բայց պետք է հավասարապես զարգանա 

զբոսաշրջության ոլորտում: Այսպիսով, նախագիծը մշակված է՝ խթանելու տա-

րածաշրջանում գործարար կապերի հաստատմանը և փոխըմբռնմանը, ինչպես 

նաև Եվրամիության և գործընկեր երկրների հետ համագործակցությանը: Միջ-

մշակութային հաղորդակցման ոլորտում թրեյնինգները և ուսումնական մոդուլ-

ների մշակումը կնպաստի տևական համագործակցության հաստատմանը:  

 

Նախագծի արդյունքում… 

Ձեռք կբերվի կայունության և տարածաշրջանային զարգացման համընդհանուր 

ըմբռնում, կայուն զբոսաշրջության կառավարման ոլորտում կստեղծվեն Բոլո-

նիայի չափանիշներին համապատասխան մոդուլներ, կներկայացվեն դասավան-

դողների և դասուսույցների վերապատրաստման նոր մեթոդներ և նյութեր: 

Ուսումնական ծրագրերի գործնական կարևորությունը ամրապնդվում է ուսում-

նական պլանում պրակտիկայի ինտեգրմամբ, որն իրականացվում է զբո-

սաշրջության մասնավոր հատվածի և հասարակական կազմակերպությունների 

հետ սերտ համագործակցության միջոցով:  

 

Ուղենիշների պարբերական մշտադիտարկումը… 

երաշխավորում է վերջնական նպատակների իրագործումը: Էլեկտրոնային 

ուսուցման հարթակի իրագործումն ապահովում է գործընկերների միջև հաղոր-

դակցմանը, ինչպես նաև արդյունքների փոխանակմանը: Նախագծի կայունութ-

յունը կապահովվի միջազգային ակադեմիական համագործակցության մշտական 

ամրապնդմամբ, SuToMa-ի ոլորտում համեմատելի որակավորման չափանիշնե-

րի մշակմամբ և մոդուլների հավատարմագրմամբ:  
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1. Նախաբան 

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է աջակցելու դասախոսներին՝ դասախոսություն-

ները և սեմինարները պլանավորելու և անցկացնելու գործընթացում։ Հաշվի առնե-

լով ծրագրի բուն նպատակը`այն է. ուսանողներին պատշաճ ներկայացնել կայուն 

զբոսաշրջության կառավարման հիմնախնդիրները և վերջինիս տարբեր ասպեկտ-

ները, հատկապես կարևորում ենք խնդրին մանկավարժական մոտեցումը։ Դասա-

վանդման հմտությունները կարևոր են այնքան, որքան նյութի բովանդակությունը։ 

Այդ իսկ պատճառով սույն ձեռնարկում քննարկվում են գիտական և մեթոդաբա-

նական աշխատանքներին վերաբերող տարբեր պահանջներ։   

Ձեռնարկի երկրորդ գլուխը ընդհանուր պատկերացում է տալիս կայունության և 

կայուն զբոսաշրջության մասին` ներառելով դրանց վերաբերող բոլոր ասպեկտ-

ները, որոնք քննարկվել և ընդունվել են հեղինակների կողմից` որպես դասագրքի 

միասնական հիմք։  

Հաջորդ գլխում դասագրքի տեսքով ներկայացված են 11 մոդուլների նկարագրութ-

յունները, որոնք հասանելի կլինեն  iversity հարթակում և www.sutoma.eu ծրագրի 

կայքում անգլերեն և երեք ազգային լեզուներով՝ հայերեն, վրացերեն և ադրբեջա-

ներեն։ 

Այս ծրագրի նպատակներից ելնելով՝ կարևորում ենք դասավանդման հմտություն-

ների և մոդուլների բովանդակության հաղորդման մեթոդների ճիշտ համադրումը։  

Ուստի, ձեռնարկի բովանդակության մեջ կարող եք գտնել դասավանդման եվրո-

պական ստանդարտների բացատրություններն ու նկարագրությունները, տեղե-

կատվություն ժամանակի կառավարման, ինչպես նաև կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) գնահատման վերաբերյալ։   

Հաջորդող գլուխներում նկարագրվում են դիդակտիկայի և մեթոդաբանության 

ժամանակակից մոտեցումները, որոնք գալիս են ապացուցելու, որ բովանդակութ-

յունը թերի է, եթե այն չի ընկալվում ուսանողի կողմից։ 

Բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերով նախատեսված դասընթացնե-

րում առկա գիտական պահանջները պահպանելու համար կարևորվում է հղում-

ներ կատարելու միջազգային ստանդարտներին  հետևելը։ Գրագողությունը 

կարևոր թեմա է, բայց այն դեռևս թերագնահատվում է կովկասյան երկրներում։  

Գրքի վերջում ներկայացված են տարբեր իրավիճակների ուսումնասիրության, 

հարցաշարերի և գնահատման թերթիկների օրինակներ` որպես վերոնշյալ կար-

ծիքների պարզաբանում։  

 

 

 

 

 

 

 



2. Ընդհանուր պատկերացում «կայունության» և «կայուն 

զբոսաշրջության» մասին 

 

2.1 Դասընթացի արդյունքները 

Այս գլխի նպատակն է ընդհանուր պատկերացում տալ կայունության և կայուն 

զբոսաշրջության մասին և նկարագրել կայուն զբոսաշրջության կառավարման 

հիմնական սկզբունքները: Այստեղ քննարկվում են նաև կայունություն ապահովե-

լու և կայուն զբոսաշրջություն զարգացնելու գործընթացներին խոչընդոտող գոր-

ծոնները: 

 

2.2 «Կայունություն» տերմինը և «կայուն զարգացում» հասկացությունը 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո՝ 1960-ականներին, տնտեսական 

վերելքն ու արդյունաբերականացումը և գիտատեխնիկական առաջընթացն արդ-

յունաբերական պետություններում խթանեցին ոչ միայն տնտեսական բարգավա-

ճումը, այլև բնական պաշարների աննախադեպ գերօգտագործումը:  

Բնակչության արագ աճը, տնտեսության արագընթաց արդյունաբերականացումը 

և գլոբալիզացիայի բարձր մակարդակը առաջացրեցին շրջակա միջավայրի աղ-

տոտում, ջերմոցային գազերի արտանետման աճ, կլիմայի փոփոխություն, կեն-

սաբազմազանության կորուստ, հողերի դեգրադացիա, փոքր ազգերի ազգային 

ինքնության կորուստ: Զարգացած և աղքատ պետությունների միջև անջրպետը, 

սոցիալական անհավասարությունը և աղքատությունը կտրուկ աճ ապրեցին:  

Որպես հակառակ միտում՝ հասարակության մեջ մեծացավ շրջակա միջավայրի 

վրա նման բացասական ազդեցության հանդեպ մտահոգությունը: Համընդհանուր 

գիտակցության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով հիմնվեցին շրջակա մի-

ջավայրի պահպանության խնդրով զբաղվող առաջին հասարակական կազմա-

կերպությունները, ինչպես օրինակ, ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ հետևորդներ 

ունեցող «Ֆրենդզ օֆ դը Ըրթը» (Friends of the Earth) (1969) կամ «Գրինփիսը» (1970) 

(Geoffrey 2001): Ռեյչլ Քարսոնի «Լուռ գարունը» (1962 թ.) և Հռոմի ակումբի «Զար-

գացման սահմաններ» հրատարակությունը (1972 թ.) դարձան սեղանի գրքեր՝ 

նկարագրելով ագրեսիվ տնտեսության հետևանքները:    

Հենց այս պատճառով ձևավորվեց «Կայուն զարգացում» հասկացությունը (ԿԶՀ) 

(1992 թ.-ին, չնայած որ հիմքերը գալիս են դեռևս 1970-ականների սկզբից) և ներ-

մուծվեց մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներ, այդ թվում՝ զբոսաշրջութ-

յուն, և հենց ԿԶՀ սկզբունքների հիման վրա էլ ձևավորվեց նոր գաղափարական 

հարթակ: 

«Կայունություն» տերմինը ներկայումս կիրառվում է որպես քաղաքականության, 

բիզնեսի և հասարակության գլոբալ զարգացման կարևոր ուղենիշ և հաճախ դի-

տարկվում է որպես ժամանակակից մոտեցում: Չնայած շատերը կայունություն 

տերմինը կապում են շրջակա միջավայրի հետ՝ այն չի վերաբերում միայն շրջակա 

միջավայրի պահպանությանը: Ինչպես երևում է նկարում (Նկար 1.), սոցիալական 

և տնտեսական ասպեկտները հավասարապես կարևոր են և բնութագրում են սո-



ցիալական ու քաղաքակական պարտականությունների գործող չափանիշը, որն 

ընդունվում է որպես առաջատար սկզբունք մի շարք միջազգային կազմակեր-

պությունների կողմից, ինչպես օրինակ՝ ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, Շրջակա միջա-

վայրի և զարգացման համաշխարհային հանձնաժողովի (ՄԱԿ ՇԶՀՀ), ՄԱԿ-ի 

Շրջակա միջավայրի զարգացման ծրագրի (ՄԱԿ ՇՄԾ), ՄԱԿ ԶՀԿ-ի կողմից:  

Կայուն զարգացման հասկացությունը ծագում է այն դիտարկումից, որ ներկայիս 

սերունդներն ավելի շատ սպառողական մոտեցում են ցուցաբերում շրջակա մի-

ջավայրին՝ թույլ չտալով նրան վերարտադրվել և պահպանել կայունության նախ-

կին մակարդակը (Boyd, Butler 1998:557): 

Սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական հարցերում պետք է հավա-

սարակշռություն ապահովել, անհավասարակշռությունները պետք է փոխհա-

տուցվեն՝ հետևելով հավասարաչափ բաշխվածության, կենսունակության, դիմաց-

կունության սկզբունքներին, եթե դա կտանի դեպի կայունություն:  

 

Նկար 1. Կայունությունն՝ ըստ Յոհան Դրեոյի (CHN) 
 

Չնայած որ կան բազմաթիվ սահմանումներ, դրանք բոլորն էլ ունեն միևնույն ուղղ-

վածությունը. այն է՝ բնական պաշարները սահմանափակ են, դրանց երկարաժամ-

կետ և չափից ավելի շահագործումը վնասում է շրջակա միջավայրը՝ վտանգելով 

մեր կյանքը:  

Պատմականորեն «կայուն զարգացում» հասկացությունը ձևավորվել է «կայու-

նություն» հասկացության հետ միաժամանակ՝ կապելով բնապահպանական շար-

ժումը  տնտեսական զարգացման հետ՝ այսպես կոչված երրորդ աշխարհի երկրնե-

րում աղքատությունը հաղթահարելու, բնական պաշարները պաշտպանելու և 

համերաշխությունը և արդյունքների հավասար բաշխումը խրախուսելու նպատա-

կով: Այս մոտեցումը որդեգրվել է նաև քաղաքականության մեջ, օրինակ, ՄԱԿ-ի՝ 

Ստոկհոլմում կայացած 1972 թ.-ի համաժողովին, Brundlandt զեկույցում՝ 1987 թ.-

ին, Ռիո դե Ժանեյրոյի՝ 1992 թ.-ի ՄԱԿ-ի համաժողովին (Ստոկհոլմ+ 20), ապա  

Յոհանեսբուրգում (2002 կամ՝ Ռիո+ 10, Ստոկհոլմ+ 30) և նորից Ռիոյում՝ 2012 թ.-

ին: Այս ժողովների արդյունքում ստեղծվել և սահմանվել է կայուն զարգացման 

հասկացությունը: 

 



Brundlandt հանձնախմբի՝ 1987 թ-ին ստեղծված և լայնորեն ընդունված սահմանու-

մը հետևյալն է. «Կայունությունը և/կամ կայուն զարգացումը այնպիսի զարգա-

ցումն է, որ բավարարում է ներկա սերունդների պահանջները՝ առանց վտանգելու 

ապագա սերունդների՝ սեփական կարիքները բավարարելու հնարավորությունը» 

(ՄԱԿ ՇԶՀՀ 1987:15): Դրա հիման վրա՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 

կազմակերպությունը (ՄԱԿ ՊԳԿ) սահմանում է կայուն զարգացումը՝ որպես բնա-

կան պաշարների կառավարում և պահպանում է տեխնոլոգիական ու ինստիտու-

ցիոնալ փոփոխության այնպիսի ուղղորդում, որը կհանգեցնի ներկա և ապագա 

սերունդների պահանջմունքների շարունակական բավարարմանը:  

Ավելին, Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիրը (ՄԱԿ ՇՄԾ) կայուն 

զարգացումը սահմանում է, որպես մի զարգացում, որն ապահովում է բնական 

պաշարների և շրջակա միջավայրի օգտագործումն այսօր՝ վտանգի տակ չդնելով 

ապագայում դրանց օգտագործման հնարավորությունը:  

Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամը (ՎԲՀՀ) կայունությունը սահմա-

նում է որպես տնտեսական գործունեություն, ինչը բավարարում է ներկայիս սե-

րունդների կարիքները՝ չվտանգելով ապագա սերունդների սեփական պահանջ-

մունքների բավարարման հնարավորությունը և հիմնված է երեք բաղադրիչների 

վրա՝ տնտեսական աճ, հասարակական առաջընթաց և շրջակա միջավայրի պահ-

պանություն:   

Ըստ 2002 թ.-ին Յոհանեսբուրգում անցկացված Կայուն զարգացման համաշխար-

հային գագաթնաժողովի (ԿԶՀԳ)՝ կայուն զարգացումը կառուցվում է երեք փոխկա-

պակցված և միմյանց օժանդակող հենարանների վրա՝ տնտեսական զարգացում, 

սոցիալական զարգացում և շրջակա միջավայրի պահպանություն, որոնք պետք է 

հաստատվեն տեղական, ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային մա-

կարդակներում: Սա ստեղծում է կապեր՝ աղքատության կրճատման, մարդու ի-

րավունքների, կենսաբազմազանության, մաքուր ջրի և սանիտարահիգիենիկ պայ-

մանների, վերականգնվող էներգիայի և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործ-

ման միջև:  

Այսպիսով, ամփոփելով վերոհիշյալ բոլոր մոտեցումները,ԿԶՀ նշանակում է.  

 ներկա սերնդի պահանջմունքների բավարարում՝ չվտանգելով ապագա 

սերնդի պահանջմունքերի բավարարումը,  

 կարճաժամկետ, միջին ժամկետի և երկարաժամկետ նպատակներով առաջ-

ընթացի տեսլական,  

 տեղական և համաշխարհային մակարդակներում գործունեության ծավա-

լում, 

 սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների դիտարկում՝ 

որպես մարդկային զարգացման տարրեր, 

 «էկոլոգիան վաղվա տնտեսությունն է» կարգախոսի կիրառում:  

Այսպիսով, կայուն զարգացումը վերաբերում է կյանքի բոլոր ոլորտներին, բնակ-

չությանը և արդյունաբերությանը, մասնավոր և հանրային ոլորտներին, ինչպես 

նաև կենսապայմաններին, հանդուրժողականությանը, մարդու իրավունքներին ու 

կրթությանը: Կայուն զարգացումը, գործունեության տարբեր տեսակների հետե-



վանքով առաջացած  ազդեցությունների գնահատման միջոցով փորձում է ստա-

նալ ամբողջական պատկեր:   

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ԿԶՀ-ը հասարակության և բնության հարա-

բերությունների ներդաշնակեցման տեսական հիմքն է: Կայուն զարգացումը հա-

սարակության կողմից պետք է ընկալվի որպես սկզբունք, որով առաջնորդվում է 

յուրաքանչյուր քաղաքացի՝ ամեն օր ընտրություն կատարելիս, ինչպես նաև 

կարևոր քաղաքական և տնտեսական որոշումներ կայացնելիս: Այն պահանջում է 

լուրջ փոփոխություններ՝ մտածելակերպի մեջ, տնտեսական և սոցիալական կա-

ռույցներում, ինչպես նաև սպառման և արտադրության մոդելներում (Honey 2008): 

ԿԶՀ դեպքում ճիշտ է հետևյալ ասացվածքը. «Մեկ բանալի՝ երեք փականների 

համար»:  

 

2.3 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես հասարակության, տնտեսության և 

շրջակա միջավայրի միջև փոխհարաբերությունների նոր տեսակ 

ԿԶՀ-ը համալիր և համակարգային մոտեցում է, որը մեթոդաբանական հիմք է ծա-

ռայում ներառվող յուրաքանչյուր ոլորտի համար: Զբոսաշրջության տեսանկյու-

նից՝ ԿԶՀ-ն պետք է ծառայի որպես «անձրևանոց»՝ ընդհանուր սկզբունքների, մո-

տեցումների, մեթոդների, ասպեկտների ստեղծման համար՝ կայունացնելով զբո-

սաշրջության յուրաքանչյուր տեսակ: Կայուն զբոսաշրջությունը զբոսաշրջության 

առանձին կամ հատուկ տեսակ չէ: Ընդ որում՝ զբոսաշրջության բոլոր տեսակները 

պետք է ձգտեն դառնալ կայուն (ՄԱԿ ՇՄԾ, ԶՀԿ-Making Tourism More Sustainable: 

A Guide for Policy Makers 2005:2):  

1950-ականներից սկսած՝ զբոսաշրջությունը դարձավ համաշխարհային տնտե-

սության ամենախոշոր ճյուղերից մեկը, որին բաժին է ընկնում համաշխարհային 

ՀՆԱ-ի 9%-ը և ավելի քան երկու հարյուր միլիոն աշխատատեղ: Տարիների ընթաց-

քում միջազգային զբոսաշրջային ժամանումների մեծ աճ է գրանցվել, և այդ ցու-

ցանիշը 2012թ.-ին արդեն իսկ հասել էր 1.035 միլիոնի: Վերջին տասը տարիներին  

այս աճը հատկապես գրանցվել է զարգացող տնտեսություններում, որտեղ այն 

հասել է տարեկան 5.6% միջին ցուցանիշին՝ համեմատած զարգացած երկրների 

1.8% ցուցանիշի հետ: ՄԱԿ-ի ԶՀԿ-ն կանխատեսում է, որ համաշխարհային զբո-

սաշրջության աճի միտումները կպահպանվեն, և ժամանումների թիվը 2030թ.-ին 

կհասնի 1.8 միլիարդի: Զբոսաշրջությանը բաժին է ընկնում ծառայություների ար-

տահանման մեծ մասը (ամբողջ աշխարհում 29%, իսկ պակաս զարգացած երկր-

ներում՝ 56%): 2012թ. զարգացող շուկայում և զարգացող երկրներում միջազգային 

զբոսաշրջիկները ծախսել են 386 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը հինգ անգամ գերա-

զանցում է այդ երկրների զարգացմանը նպաստող պետական աջակցության մա-

կարդակը (ԶՀԿ-Sustainable Tourism for Development 2013:16): 



Միևնույն ժամանակ աշխարհում շրջանառվում են կայուն զբոսաշրջության բազ-

մաթիվ սահմանումներ՝ կախված հեղինակի հետաքրքրությունից, դիրքից և փոր- 

 

ձից, որոնք վերաբերում են երեք հիմնական ասպեկտների՝ տնտեսություն, շրջա-

կա միջավայր և սոցիալական խնդիրներ: Ավանդական զբոսաշրջության զարգաց-

ման համեմատ՝ կայուն զբոսաշրջությունը նոր մոտեցում է: Տարանջատելով այն 

զանգվածային զբոսաշրջությունից՝ հետագայում հայտնվեցին նոր մեկնաբանութ-

յուններ, որոնք կայուն զբոսաշրջությունը բնութագրում էին որպես շրջակա միջա-

վայրի պահպանությանը միտված  առավել  բարենպաստ և անվտանգ զբոսաշըր-

ջություն: «Մեղմ» կամ «կանաչ» զբոսաշրջություն հասկացություններն առաջին 

անգամ ներմուծվեցին գերմանացի Ֆրեդ Բոումգարթերի կողմից՝ 1977 թ.-ին, որոն-

ցից էլ հենց ծագեց կայուն զբոսաշրջությունը, որը որպես տերմին առաջին անգամ 

օգտագործվեց 1980-ականների վերջին: Կայուն զբոսաշրջությունն այդ ժամանակ 

լուրջ թեմա չէր, և հաճախ միայն մակերեսորեն էին դրան անդրադառնում: Միայն 

1990-ականների կեսերին կայուն զբոսաշրջությունը ճանաչվեց և ընդունվեց այն-

պիսի կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ ՇՄԾ-ը և ՄԱԿ ԶՀԿ-ն: 

Կայուն զբոսաշրջության բարդ հասկացության պատճառով դեռևս չկա համա-

պարփակ և համընդհանուր տերմինաբանություն, ինչպես նաև տերմիններ՝ կա-

յուն զբոսաշրջության տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ: Այս մոդուլի տեսանկ-

յունից՝ կայուն զբոսաշրջությունը «անձրևանոց» է ցանկացած տեսակի զբո-

սաշրջության համար, ինչպես օրինակ, գյուղական, քաղաքային և նույնիսկ մաս-

սայական զբոսաշրջության համար, եթե դրանք հետևում են կայունության ուղե-

ցույցներին (Նկար 2.): 

Կայուն զբոսաշրջության զարգացման ուղեցույցները և կառավարման մեթոդները 

կիրառելի են զբոսաշրջության բոլոր տեսակների համար բոլոր ուղղություներով՝ 

ներառյալ մասսայական զբոսաշրջությունը և զբոսաշրջության տարբեր թիրախա-

յին սեգմենտները: Այլ կերպ ասած՝ կայուն զբոսաշրջությունը կարող է սահմանվել 

որպես զբոսաշրջություն, որը լիովին հաշվի է առնում իր ներկա և ապագա տնտե-

սական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունները՝ ուշադրություն 

դարձնելով այցելուների կարիքներին, արդյունաբերությանը, շրջակա միջավայ-

րին և հյուրընկալող համայնքներին (ՄԱԿ ԶՀԿ): 

Նկար 2. Կայուն զբոսաշրջության չափանիշները (GFB) 



Կայուն զբոսաշրջությունը պետք է. 

 Օպտիմալ ձևով օգտագործի շրջակա միջավայրի այն ռեսուրսները, որոնք 

զբոսաշրջության զարգացման կարևոր բաղադրիչն են՝ պահպանելով 

կարևորագույն բնապահպանական գործընթացները, բնական ժառանգութ-

յունը և կենսաբազմազանությունը:  

 Արժևորի հյուրընկալող համայնքների սոցիալ-մշակութային ինքնությունը, 

պահպանի նրանց նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգութ-

յունն ու ավանդական արժեքները և նպաստի միջմշակութային փոխըմբռն-

մանն ու հանդուրժողականությանը:  

 Ապահովի կենսունակ, երկարաժամկետ տնտեսական գործողություններ և 

բոլոր շահառուների սոցիալ-տնտեսական շահերը, որոնք հավասարապես 

բաշխվում են և որոնց թվում են կայուն աշխատանքը և եկամուտ ձեռք բերե-

լու հնարավորությունը, ինչպես նաև հյուրընկալող համայնքներին տրա-

մադրվող սոցիալական ծառայությունները և աղքատության նվազեցմանն 

ուղղված գործողությունները:  

 

2.4 Կայուն զբոսաշրջության կառավարման սկզբունքները 

Կայուն զբոսաշրջությունը պահանջում է բոլոր համապատասխան շահառուների 

իրազեկ մասնակցությունը, ինչպես նաև հզոր քաղաքական առաջնորդություն՝ 

լայնածավալ մասնակցության և համաձայնեցված գործողությունների ապահով-

ման համար: Կայուն զբոսաշրջության հասնելու գործընթացը շարունակական 

բնույթ է կրում և պահանջում է ազդեցությունների մշտադիտարկում՝ ըստ անհրա-

ժեշտության կարևոր կանխարգելիչ և ուղղիչ գործողությունների ձեռնարկմամբ: 

Կայուն զբոսաշրջությունը պետք է նաև ապահովի զբոսաշրջիկների կարիքների 

բավարարման բարձր մակարդակ, ապահովի նշանակալի փորձառնություն՝ զբո-

սաշրջիկների համար՝ բարձրացնելով նրանց իրազեկությունը կայունության խն-

դիրների վերաբերյալ և նրանց շրջանում խթանելով կայուն զբոսաշրջության տա-

րածումը (ՄԱԿ ՇՄԾ, ՄԱԿ ԶՀԿ-Making Tourism More Sustainable: A Guide for 

PolicyMakers 2005:11-12): Չափանիշների և նպատակների սահմանման համար՝ 

զբոսաշրջության կայունության փորձագետները զբոսաշրջության արդյունաբե-

րությունում նորաստեղծ համագործակցության շրջանակներում սկսեցին վերա-

նայել և վերլուծել աշխարհում գոյություն ունեցող մի շարք կամավոր չափանիշ-

ներ և հավաստագրեր՝ փորձելով հասնել կայուն զբոսաշրջության համընդհանուր 

պատկերացման: Այս քննարկման արդյունքում մշակվեցին կայուն զբոսաշրջութ-

յան հետևյալ չորս սյուները (ԿԶՀԽ), որոնք վերաբերում են.  

 Արդյունավետ կայուն կառավարման իրականացմանը, 

 Տեղական համայնքների սոցիալական և տնտեսական շահերի՝ առավելա-

գույն ապահովմանն ու բացասական ազդեցության հնարավորինս կրճատ-

մանը, 

 Մշակութային ժառանգության վրա բացասական ազդեցության կրճատմա-

նը, 

 Բնական ժառանգության վրա բացասական ազդեցության կրճատմանը: 



Արդի մարտահրավերներից է նաև զբոսաշրջության մեջ «Կանաչ ՓիԱր»-ի կառա-

վարումը: Քանի որ էկոտուրիզմը դարձել է զբոսաշրջության ոլորտի տնտեսական 

կարևոր հատվածներից մեկը, «Կանաչ ՓիԱր» հասկացությունը հաճախ օգտա-

գործվում է սխալ զարգացումների մասին խոսելիս: Terrachoice անկախ թեստա-

վորման և հավաստագրման կազմակերպությունը բնորոշում է «Կանաչ ՓիԱր»-ը 

որպես շրջակա միջավայրի համար ապրանքի կամ ծառայության անվնասության 

վերաբերյալ սպառողներին մոլորեցնելու շուկայական մարտավարություն: Այս 

կազմակերպության կողմից 2010 թ.-ին անցկացված ուսումնասիրությունից եզրա-

կացվել է, որ այսպես կոչված «կանաչ ապրանքների» 95%-ի համար գործում է 

«Կանաչ ՓիԱր»-ը: Էլեկտրոնիկայի և մաքրման միջոցների հատվածում՝ ապ-

րանքների ավելի քան 50%-ը կեղծ կամ մոլորեցնող պիտակներով են (SGW):  

Կարևոր սկզբունքներից է նաև զբոսաշրջային կենտրոնի /դեստինացիայի/ կառա-

վարումը: Զբոսաշրջային կենտրոնն աշխարհագրական տարածք է, որը հաճախ 

ընկալվում է որպես մեկ միավոր: Վերջինիս կառավարումը զբոսաշրջային կենտ-

րոնների մարտավարական կառավարումն ու շուկայավարությունն է՝ աշխար-

հագրական տարածքի կառավարման/միջկազմակերպչական նախագծման, ղե-

կավարման և զարգացման տեսանկյունից:  Զբոսաշրջային կենտրոնի կառավա-

րումը պետք է հաշվի առնի կայունության եռանկյունին, այսինքն պետք է հավա-

սարակշռություն լինի բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական հեռա-

նկարների միջև: Կախված ուղղության մշակութային և/կամ տնտեսական տարա-

ծաշրջանից (օր. զարգացող երկրներ, Արևմտյան Եվրոպա)՝ հեռանկարը պետք է 

տարբեր լինի (ՄԱԿ-ի ԶՀԿ): Այսպիսով, կայուն զբոսաշրջության կառավարման 

համար անհրաժեշտ են տարածքային զարգացման ցուցանիշներ: Ըստ տնտեսա-

կան ազդեցության՝ այն կարելի է գնահատել ուղղակի, անուղղակի և հավելյալ 

ազդեցությունների տեսանկյունից (Fletcher 1989):  

Ուղղակի ազդեցությունները վերաբերում են հաճախորդից հյուրընկալողին ուղ-

ղակի կանխիկ դրամական հոսքին, ինչպես օրինակ, կացարանի, ռեստորանների, 

փոխադրման և էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ տուրերը:  

Անուղղակի ազդեցությունները վերաբերում են զբոսաշրջության ոլորտում տնտե-

սական ինտեգրմանը, ինչպես օրինակ՝ սննդի արտադրությունը և վաճառքը ռես-

տորաններին ու խանութներին, ենթակառուցվածքի կազմակերպումն ու հաստա-

տումը, ինչպես նաև նախնական ծառայությունները՝ տեղեկատվական համակար-

գերը տարածաշրջանում և այլն: Նման գործունեության համար չկա հաճախորդի 

և մատակարարողի միջև ուղիղ կապի անհրաժեշտություն:  

Հավելյալ ազդեցությունները վերաբերում են տարածաշրջանում դրամի շրջանա-

ռությանը: Դա նշանակում է, որ զբոսաշրջությունից ստացվող լրացուցիչ եկամու-

տը կրկին կներդրվի տարածաշրջանում և կբարձրացնի բոլոր մասնակիցների 

կենսամակարդակը:  

Կայուն զբոսաշրջության կառավարման տեսանկյունից՝ սա նշանակում է, որ 

տուրօպերատորները և փաթեթներ տրամադրող ընկերությունները արտադրան-

քի մշակումը պետք է իրականացնեն՝ հետևելով վերոնշյալ չափանիշներին:  

Տեղաբաշխման, փոխադրման, սննդի և անհատական ծառայությունները, ինչպես 

օրինակ, սննդի մատակարարումը, էքսկուրսիաները և այլ ժամանցային միջոցա-



ռումները կոչվում են արժեքային շղթա: Արժեքային շղթայի մոդելը զբոսաշրջային 

արդյունաբերության ոլորտում ակտիվ շահառուներին միավորելու, նրանց ապ-

րանքների և ծառայությունների արդյունավետ, միևնույն նպատակին ուղղված 

համակարգման մարտավարությունն է: Զբոսաշրջային կենտրոնների համար սա 

կարևոր գործիք է տարբեր ոլորտներից ներկայացուցիչներ (կառավարչական, 

գործարար և գիտական հաստատություններից մասնագետներ) ներգրավելու և 

կայունության սկզբունքներին հետևելով՝ տնտեսական զարգացման հնարավո-

րությունները ցուցադրելու համար:  

Նկար 3.Արժեքային շղթա (GIZ) 
 

2.5 Տարբեր զբոսաշրջիկներ փնտրում են տարբեր առաջարկներ 

Կայուն զբոսաշրջության կառավարումը կախված է նաև զբոսաշրջիկների տեսա-

կից: Ըստ Սթենլի Փլոգի (2004)՝ կան երեք տիպի զբոսաշրջիկներ: Ալոցենտրիկներ՝ 

այսպես կոչված համարձակները, ովքեր փնտրում են նոր տպավորություններ ան-

հայտ, ամայի ու հետամնաց տարածքներում՝ առաջինը ցանկանալով բացահայ-

տել դրանք: Նրանք սիրում են հանդիպել այլ մշակույթների պատկանող մարդ-

կանց, օգտվել նվազագույն ծառայություններից և հասարակ կացարաններից և 

ինքնուրույն ծրագրել իրենց ճամփորդությունները: Նրանք խուսափում են էքս-

կուրսավարների ուղեկցությամբ տուրերից, նախընտրելով ինքնուրույն բացահայ-

տել տարածաշրջանը՝ ցուցաբերելով ակտիվության բարձր մակարդակ: 

Միջցենտրիկներն այնքան էլ արկածախնդիր չեն, բայց բաց են նոր տպավորութ-

յունների համար՝ նախընտրելով իրենց մշակույթին մոտ տարածաշրջաններ: 

Նրանք նախընտրում են այնպիսի առաջարկներ, որոնցում ներառված են հիմնա-

կան ծառայությունները, օրինակ, փոխադրումն ու կացարանը, բայց կարևորում են 

անհատական ճկունության հնարավորությունը: Նրանք կարևորում են որակը և 

հանգստի ընթացքում պատրաստակամ են վճարել որակյալ ծառայությունների 

համար:  



Փսիխոցենտրիկները (կոչվում են նաև հավատարիմ զբոսաշրջիկներ) չեն դիմում 

ռիսկի: Նրանք հակված են գնալ ծանոթ վայրեր և հայտնի զբոսաշրջային կենտ-

րոններ, նախընտրում են զբոսաշրջային փաթեթներ և խուսափում են անորոշութ-

յունից:  

 

2.6 Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունը՝ որպես կայուն զբոսաշրջութ-

յան գործիք 

Կայուն զբոսաշրջության հիմնական սկզբունքն է ցանկացած տիպի զբոսաշրջութ-

յան սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական ասպեկտների միջև փոխ-

զիջման հասնելը: Բոլոր երեք բաժինները նախ սահմանվել են Մարթա Հոնիի կող-

մից, իսկ հետո անցել են ՄԱԿ ԶՀԿ-ի և Համաշխարհային կայուն զբոսաշրջության 

չափանիշների (ՀԿԶՉ), սկզբունքների վերահսկողության տակ:  

Հասարակական շահը, օրինակ, սահմանվում է որպես՝ 

 Կրթական, առողջապահական և սանիտարական նախաձեռնություններ, 

 Տեղի բնակիչների զբաղվածության ապահովում և աշխատողների ազգային  

իրավական պաշտպանություն, 

 Երեխաների և պատանիների շահագործման, այդ թվում՝ սեռական շահա-

գործման դադարեցում և երեխաներին որպես աշխատուժ օգտագործելու 

կանխարգելում,  

 Գենդերային հավասարություն և կառավարման պաշտոններում կանանց ու 

տեղական փոքրամասնությունների ներգրավում: 

Բնապահպանական նախադրյալներն ընդգրկում են մի շարք տաբեր ասպեկտներ, 

ինչպես օրինակ՝  

 Բնապահպանական տեսանկյունից անվնաս արտադրանքների օգտագոր-

ծում շինարարական նյութերում, կապիտալ ապրանքներում, սննդի մեջ և 

սպառման ապրանքներում, 

 Էներգիայի խնայողական սպառում և վերականգնվող էներգիայի օգտագոր-

ծում,  

 Ջրի խնայողական օգտագործում,  

 Կեղտաջրերի և պինդ թափոնների կառավարում, 

 Բոլոր աղբյուրներից ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում, 

 Վնասակար նյութերի, այդ թվում՝ թունաքիմիկատների, ներկերի, լողավա-

զանային ախտահանիչների և մաքրման միջոցների կրճատում,  

 Աղմուկից, լույսից, արտահոսքերից, քայքայումից, օզոնային շերտը քայքա-

յող նյութերից, ինչպես նաև օդի և հողի աղտոտիչներից առաջացող աղտոտ-

ման նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում,  

 Կենսաբազմազանության, էկոհամակարգերի և լանդշաֆտների պահպա-

նում, 

 Բուսակենդանական աշխարհի տեսակների պաշտպանություն և օգտագոր-

ծում՝ միայն միջազգային պայմանագրերի, ինչպես օրինակ, «Անհետացման 

եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական տեսակների միջազգային 

առևտրի մասին» կոնվենցիայի համաձայն, 



 Տեղական տեսակների օգտագործում կանաչապատման և վերականգման 

համար և ինվազիվ օտար տեսակների ներմուծումից խուսափում,  

 Կենսաբազմազանության պահպանում, այդ թվում՝ բնության պահպանվող 

տարածքների և կենսաբազմազանության արժեքավոր տարածքների պաշտ-

պանություն, 

Տնտեսական շահութաբերությունն ուղղված է՝  

 Տեղական զբաղվածությանն և վերապատրաստումներին, 

 Տեղական ծառայություններին ու ձեռնարկատերերին, 

 Կենսապահովման համար բավարար աշխատավարձերին, 

 Հարևան համայնքներին հիմնական ծառայությունների անվտանգ մատա-

կարարմանը: 

Կայուն զբոսաշրջության կառավարումը պետք է հիմնված լինի գիտելիքահեն տն-

տեսության սկզբունքներում նկարագրվող իրազեկության վրա: Տերմինը բնորո-

շում է տեխնոլոգիական հետագծերի, զարգացումների կառուցվածքային աս-

պեկտները և դիտարկում է դրանք համակարգային տեսանկյունից: Այս տեսանկ-

յունը ներառում է նաև քննարկումներ՝ մտավոր սեփականության իրավունքների 

մասին որպես կապիտալի մեկ այլ ձև (Cooke, Leydesdorff 2005): Նման մոտեցումը 

բնութագրում է հավաքական գիտելիքի և մտավոր ակտիվների կառավարումը, ո-

րոնք կարող են բարելավել կազմակերպչական մի շարք գործընթացներ դարձնե-

լով առավել արժեքավոր՝ այդպիսով հնարավորություն տալով ձեռնարկությանը 

գործելու ավելի խելամտորեն (Gupta et al., 2002):  

Գիտելիքի կառավարումը մի գործընթաց է, որն օգնում է կազմակերպություննե-

րին՝ ճանաչել, ընտրել, կառուցել և կազմակերպել, տարածել և փոխանցել կարևոր 

տեղեկատվությունը և փորձառությունը, որոնք առկա են կազմակերպչական հի-

շողության մեջ, թեև առանց հստակ կազմակերպվածության: Սա տալիս է խնդիր-

ների արդյունավետ լուծման, դինամիկ ուսումնառության, ռազմավարական պլա-

նավորման և որոշումների ընդունման հնարավորություն: Գիտելիքահեն կառա-

վարման համար կենտրոնական է գիտելիքի ճանաչումը, դրա մեկնաբանումը 

այնպիսի եղանակով, որը հնարավորություն կտա այդ գիտելիքը տեսականորեն 

կիսել և այդպիսով վերօգտագործել (Gupta et al. 2002): 

 

2.7 «Կայուն հյուրանոցի» ենթակառուցվածքին ներկայացվող պահանջ-ները 

Հյուրանոցներն ու հանգստյան տները զբոսաշրջային կենտրոնի տնտեսական 

զարգացման կարևորագույն մասն են՝ կախված պահանջարկից և զբոսաշրջիկն-

երի ծախսերից: Մյուս կողմից, դրանք կարող են բացասաբար ազդել տարածա-

շըրջանի ռեսուրսների և էկոհամակարգերի, կենսաբազմազանության վրա, հատ-

կապես գյուղական և խոցելի տարածքներում՝ ազդելով ողջ զբոսաշրջային կենտ-

րոնի կենսացիկլի վրա: Սահմանափակ ռեսուրսները, ինչպես օրինակ՝ ջուրն ու 

էլեկտրաէներգիան, հաճախ չեն համապատասխանում տեղի բնակչության պա-

հանջներին և կարիքներն: Հետևաբար, այսպես կոչված «կայուն հյուրանոցի» կեն-

սացիկլը պետք է մշտապես համապատասխանի շրջակա միջավայրի համար ան-

վնաս տեխնոլոգիաների կիրառման ընդհանուր պահանջին՝ կապված արդյունա-



վետ ջրամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և օգտագործ-

ման, թափոնների և կեղտաջրերի կառավարման, ինչպես նաև ժամանակակից 

էկոլոգիական չափանիշների ենթակառուցվածքի հետ (Բնության պահպանության 

միջազգային միություն): 

Նկար 4. Հյուրանոցների ազդեցությունը կենսաբազմազանության վրա 

Ըստ կենսաբազմազանության վրա իրենց ազդեցության՝ հյուրանոցի կենսացիկլի 

չորս փուլերը պետք է դիտարկվեն հետագայում դրանց ունեցած էկոլոգիական 

ազդեցության տեսանկյունից: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հյուրանոցա-

յին բոլոր տարածքներին՝ ռեստորաններին, համարներին ու հասարակական վայ-

րերին, հուշանվերների խանութներին, հյուրանոցային հրապարակներին ու այգի-

ներին: 

Պլանավորման փուլ՝ ներառում է տեղադիրքի ընտրությունն ու նախապայմաննե-

րը: Օրինակ, քաղաքային կամ գյուղական/անտառածածկ տարածքը տարբեր 

հարցերի և որոշումների կայացման պատճառ կարող է հանդիսանալ՝ կապված 

շրջակա միջավայրի, տեղանքի հասանելիության և համարների քանակի հետ: 

Փոքր հյուրանոցն ավելի գրավիչ է, մինչդեռ ավելի մեծ հյուրանոցը կարող է ավելի 

շատ եկամուտ ապահովել: Թիրախային խմբերի նկատմամբ պարտավորություն-

ները, նրանց սպասումները՝ կապված ենթակառուցվածքի հետ և նրանց ազդե-

ցությունը զբոսաշրջային ուղղության վրա՝ կապված սոցիալական և բնական բազ-

մազանության հետ, պետք է հաշվի առնվեն: Պետք է ընտրություն կատարվի ինչ-

պես շինարարական և ներքին հարդարման նյութերի, դրանց ծագման, այնպես էլ 

հյուրանոցի գործարկման համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների կառա-

վարման հարցերում:    

Կառուցման փուլ` վերաբերում է շինարարության ընթացքում ունեցած ազդեցութ-

յանը: Սա ներառում է  շինանյութի պահեստավորումը, կառուցման եղանակները, 

ջրի և էլեկտրաէներգիայի սպառումը, թափոնների կառավարումն ու հեռացումը: 

Այն նաև առնչվում է շինարարության ընթացքում տարածաշրջանից աշխատող-

ներ վարձելուն և նրանց ժամանակավոր տեղավորմանը: 

Գործարկման փուլ՝ ընդգրկում է հիմնականում կառավարման փիլիսոփայութ-

յունն ու լայնախոհությունը: Վերականգնվող էներգիայի ու ջրամատակարարման, 

հուշանվերների վաճառքի և արտանետումների արդյունավետ կառավարման հա-

մար կարևոր է ոչ միայն տեխնիկական հագեցվածությունը, այլ նաև այն պատշաճ 

և համապատասխանաբար օգտագործելու կարողությունը: Այս ամենի ապահով-

ման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի անձնակազմը լինի մոտիվացված, պատ-

րաստված, տիրապետի համապատասխան հմտությունների և կարողությունների: 

Հյուրերը պետք է լինեն լավ տեղեկացված, իսկ շուկայավարության հիմքում պետք 

Պլանավորման 

փուլ 

Կառուցման 

փուլ 

Գործարկ-

ման փուլ 

Փակման  

փուլ 



է լինի այս մոտեցումը: Կարևոր է ունենալ հստակ թիրախներ, անցկացնել մոնի-

թորինգներ և պատրաստել զեկույցներ:  

Անձնակազմին, հաճախորդներին, մատակարարներին և շահառուներին ներկա-

յացվող պահանջները պետք է լինեն պարզ և ընդունելի: Հետագա շահագրգռվա-

ծությունը կարելի է ապահովել՝ հաճախորդների և աշխատողների նորարարա-

կան գաղափարները ողջունելով: Տեխնիկական սպասարկումը նույնպես կարևոր 

դեր ունի կանոնավոր վերահսկման, վերականգնման ու վերանորոգման աշխա-

տանքներին զուգընթաց: Պետք է լինի տեղեկատվություն պարբերաբար հավաք-

վող բերքի, հավաստագրման սխեմաների, ինչպես նաև տեղական մթերքների և 

նրանց առևտրով զբաղվողների մասին: Ռեստորանները պետք է իմանան իրենց 

մթերքների՝ մսեղենի, ձկնեղենի և այլ ծովամթերքների ծագման մասին: Նրանք 

պետք է առաջարկեն տեղական ճաշատեսակներ, կապեր հաստատեն  տեղի ֆեր-

մերների հետ և խուսափեն անորակ սննդից: Սպա սրահում մարմնի խնամքի մի-

ջոցները պետք է լինեն էկոլոգիապես անվնաս, հուշանվերները պետք է ստուգ-

վեն՝ համաձայն միջազգային կոնվենցիաների՝ «Անհետացման եզրին գտնվող վայ-

րի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մա-

սին» կոնվենցիայի կամ ԱՏԽ (Անտառային տնտեսվարության խորհրդի): Այգու 

տարածքի բարեկարգումը և ձևավորումը պետք է հարմարեցված լինի տեղանքին 

և գործի որպես հյուրանոցի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փոքր փոխ-

հատուցում: Միևնույն ժամանակ այն կարող է գրավել հյուրերի ուշադրությունը 

դեպի տեղի կենսաբազմազանությունը: Եվ վերջապես, կառավարումը պետք է 

իրականացնել՝ պահպանելով լավ հարաբերություններ հյուրընկալող համայնք-

ների հետ, անձնակազմում ներգրավելով տեղի բնակիչներին և բարձրացնելով 

հանրային գիտակցությունը համայքնում ռեսուրսների՝ շրջակա միջավայրի հա-

մար անվնաս և արդյունավետ օգտագործման համար:   

Փակման փուլը՝ կապված է հյուրանոցից թափոնների հեռացման և զբոսաշրջային 

կենտրոնի վրա տարածաշրջանի բնապատկերի ու սոցիալական կառուցվածքի 

ազդեցության հետ: Թափոնները պետք է գնահատել՝ աղտոտման, բնական նյութե-

րի պարունակության, հետագա օգտագործման, վերամշակման համար պիտանե-

լիության, կամ չեզոքացման անհրաժեշտության տեսանկյունից: Գործազրկութ-

յան և դրա ցուցանիշի նվազեցման խնդրի լուծման համար պետք է լրջորեն նա-

խատեսվեն երկարաժամկետ օժանդակ գործողություններ:   

Բնության պահպանման համաշարհային միությունը (IUCN), հիմնվելով Կարիբ-

յան կղզիների փորձի վրա, մշակել է հյուրանոցների և հանգստյան տների տեղա-

կայման և ձևավորման հինգ սկզբունքներ (IUCN 2011:6,7): Այս սկզբունքները 

ստեղծվել են ինտեգրվելու, այսպես կոչված, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցութ-

յան գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթացներում և Ազգային կենսաբազմազանության 

ռազմավարության և գործողությունների ծրագրերում:  

Սկզբունք 1. Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի շրջանակներում որդեգրել 

էկոհամակարգի վրա հիմնված մոտեցում: 

Հյուրանոց և հանգստյան տուն նախագծող անձիք և կառավարության մարմիննե-

րը, նոր հյուրանոցներ և հանգստյան տներ նախագծելիս, հաշվի պետք է առնեն 

էկոհամակարգերի և իրենց ծառայությունների փոխկապակցվածության դինամի-



կան, ինչպես նաև այդ նախագծերի ազդեցությունները ներառված էկոհամակար-

գերի բոլոր տարրերի վրա:  

Սկզբունք 2. Կառավարել հյուրանոցի կառուցումից առաջացած ազդեցությունը 

կենսաբազմազանության վրա և փորձել ունենալ ընդհանուր առմամբ դրական 

ներդրում:  

Հյուրանոց և հանգսյան տուն նախագծող անձիք պետք է խուսափեն կենսաբազ-

մազանության և դրա հետ կապված ապրուստի միջոցների վրա տեղակայման, 

գծագրման և շինարարության հետևանքով առաջացած բացասական ազդեցութ-

յունից: Երբ ազդեցությունն անխուսափելի է, պետք է փորձեն խուսափել կենսա-

բազմազանության տեսանկյունից բարձր արժեք ներկայացնող տարածքների օգ-

տագործումից, նվազագույնի հասցնել կառուցման հետևանքով առաջացած ազդե-

ցությունների ծավալը, վերականգնել վնասված էկոհամակարգերը և կենսաբազ-

մազանությունը այն ծավալով, որքան հնարավոր է և կառուցման շրջակայքում 

ձեռնարկել պահպանության լրացուցիչ միջոցառումներ: Հյուրանոց և հանգստյան 

տուն նախագծող անձիք պետք է նպատակ դնեն ունենալ ապացուցելի, ընդհա-

նուր առմամբ դրական ներդրում տեղական կենսաբազմազանության պահպա-

նության գործում:  

Սկզբունք 3.  Նախագծել բնության հետ ներդաշնակ և որդեգրել բնության վրա 

հիմնված լուծումներ:  

Հնարավորության դեպքում հյուրանոցները և հանգստյան տները պետք է ձուլվեն 

բնական լանդշաֆտին, բարելավեն այն և նախագծելու ու գործունեություն ծավա-

լելու ժամանակ օգտագործեն բնությունը որպես ներշնչանքի աղբյուր:   

Սկզբունք 4.  Հարգել, ներգրավել և աջակցել տեղական համայքներին:  

Հյուրանոց և հանգստյան տուն նախագծող անձիք պետք է նպաստեն տեղական 

համայնքի զարգացմանը, հարգեն տեղական շահագրգիռ կողմերի՝ հողի սեփա-

կանության և օգտագործման իրավունքները և ներգրավեն նրանց որոշումներ կա-

յացնելու գործընթացում:  

Սկզբունք 5.  Շահագրգիռ կողմերի միջև ստեղծել համագործակցություն:  

Հյուրանոցի և հանգստյան տան կառուցման ու կենսաբազմազանության պահպա-

նության միջև հաշտեցումը հնարավոր է միայն ներգրավված բոլոր կողմերի մաս-

նակցությամբ: Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտի գործիչները և կառավարութ-

յան մարմինները մշակում են ժամանակավոր և երկարաժամկետ մեխանիզմներ՝ 

աջակցելու այն ընդհանուր գործընթացներին, որոնք մոբիլիզիացնում և խրախու-

սում են շահագրգիռ կողմերի գիտելիքներն ու հնարավորությունները:  

 

2.8 Մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն: Բարձրադիր գետափնյա 

հանգստյան տան կայունության գնահատում 

Կովկասյան տարածաշրջանում ճամբարային ուսուցողական սեմինարի ժամա-

նակ մասնակիցները գնահատել են իրենց կացության վայրը: Նախապայմանը սե-

փականատիրոջ պատրաստակամությունն էր բացահայտորեն ցույց տալ և ան-

հրաժեշտ տեղեկություններ հաղորդել իր բիզնեսի վերաբերյալ: 



Նախ և առաջ մասնակիցներն ընտրել էին տասը ցուցանիշներ, որոնք պետք է 

գնահատվեին՝ ըստ Բնության պահպանության միջազգային միության հինգ սկզ-

բունքների: Հաջորդ փուլում սկզբունքները դասակարգել են երկու խմբի. դիտարկ-

ման արդյունքում ստուգվող և հարցազրույցի միջոցով ստուգվող խմբերի: Յուրա-

քանչյուր  բաղադրիչի համար կարող էր տրվել առավելագույնը տասը միավոր: 

Խումբը ներկայացրեց իր աշխատանքը՝ ըստ դիտարկման հանձնարարություննե-

րի: Դրանից հետո նրանք տեսակավորեցին արդյունքները և պատրաստեցին բաց 

հարցեր հարցազրույցի համար: Քննարկումն անցկացվում էր բաժին առ բաժին, 

արդյունքները գրանցվում էին: Դրանից հետո խումբը պատրաստեց ընդհանուր 

գնահատումը և ներկայացրեց այն սեփականատիրոջը: Գնահատման ընթացքում 

նրանք բացատրեցին, թե ինչու են ընտրել հենց այս ցուցանիշները, քննարկեցին 

ուժեղ և թույլ կողմերը, խորհուրդներ տվեցին բարելավման համար և բացատ-

րեցին, թե ինչու են միավորներ պահել:  

 

Աղյուսակ 1. Հանգստյան տան գնահատումը՝ ըստ կայուն հյուրանոցների ուղե-
ցույցների 

N 
Փուլեր 

Պլանավորում Կառուցում Գործադրում  Ավարտ 

1. 

Տեղադիրքի և 

բնական 

ռեսուրսների 

ընտրություն 

Կենսանյութերի 

օգտագործում 

Ջրի և կեղտաջրերի 

կառավարում 

Նյութերի 

վերօգտա-

գործում  

2. 
Նյութերի 

ընտրություն 

Հասանելի բնական 

ռեսուրսների 

օգտագործում 

(ջուր, քամի, արև) 

Էներգիայի խնայում  
Նյութերի 

հեռացում  

3. 

Ֆինանսավորում 

և տեղական 

ներդրումներ 

Լանդշաֆտի  

պաշտպանություն 

և վերարտադրում 

Գյուղական սնունդ 

(ֆերմերներ) 

Անձնակազմի 

պահպանում  

4. 

Շրջակա միջա-

վայրի փորձա-

գետներ. 

Էկոլոգիապես 

անվտանգ 

կառույցներ  

Աշխատակիցների 

վերապատրաս-

տում  

Տեղական 

հուշանվերներ 

(նշելով արտադ-

րության վայրը, 

տրամադրել PP)  

- 

5. 

Տեղական 

ինքնակառավար-

ման մարմինների 

կողմից  

թույլտվություն-

ների ձեռքբերում 

Նորագույն, կանաչ 

տեխնոլոգիաներ  

Աշխատակազմի և 

հյուրերի ուսուցում  
- 

6. 
Շահառուների 

ներգրավում 
 

Թափոնների 

կառավարում  
- 

7. - - 

Կանաչ փոխադրա-

միջոցներ (տեղա-

կան փոխադրա-

- 



միջոցներ, ձիեր, 

հեծանիվներ և այլն) 

8. - - 
Տեղական 

ծառայություններ  
- 

 

 

Աղյուսակ 2. Բարձրադիր գետափնյա հանգստյան տան/Highland Riverside Resort/ 

ոլորտներն ու հետազոտության մեթոդները՝ գնահատված կայունության տեսանկ-

յունից:  

  

N Ոլորտներ Հետազոտության մեթոդներ 

1. Տեղադիրք և ռեսուրսներ Հարցազրույց 

2. Նյութեր Դիտարկում 

3. Ներդրումներ Հարցազրույց 

4. Ջրամատակարարման և 

էլեկտրաէներգիայի կառավարում 
Հարցազրույց/դիտարկում 

5. Տեխնոլոգիաներ Հարցազրույց 

6. Աշխատակազմ/կրթություն Հարցազրույց 

7. Սնունդ և խմիչք Հարցազրույց 

8. Սարքավորումներ Հարցազրույց/դիտարկում 

9. Թույլտվություններ/արտոնագրեր Հարցազրույց 

10. Փոխադրում Հարցազրույց 

11. Վեբկայք Դիտարկում 

  



3. Տերմիններ և գիտաբառեր 

        Խմբագրված է դոկտոր Կնուտ Շերհագի և Անդրեա Մեննի կողմից 

 

Հաճախակի օգտագործված տերմիններն ու գիտաբառերը, ներառյալ նաև դրանց 

հոմանիշներն ու բացատրությունները՝  ներկայացված են սույն գլխում։  

Ուսումնական ծրագիր` դասընթաց, որն առաջարկվում է համալսարանի կողմից։ 

Այն ներառում է դասավանդվող առարկաներն ու դրանց հաջորդականությունը։  

Հոմանիշներ. ծրագիր, կուրս, պլան: 

 Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է տարբեր մոդուլներից, օրինակ` Վորմ-

սի կիրառական գիտությունների համալսարանում «Զբոսաշրջության կա-

ռավարում» երեք տարի տևողությամբ դասընթացը բաղկացած է մոտավո-

րապես 24 մոդուլներից։   

 Մոդուլը պաշտոնապես դասակարգված ուսումնառության միավոր է, որն 

ունի ուսումնառության արդյունքների և գնահատման չափանիշների հաջոր-

դական և որոշակի շարք։  

 Կրեդիտների քանակը և մակարդակը վերագրվում է յուրաքանչյուր մոդու-

լին։ Յուրաքանչյուր մոդուլի համար սահմանվում են նախնական պայման-

ներ։  

 Մոդուլի համար նախատեսված կրեդիտների քանակը կախված է ուսումնա-

ռության համար նախատեսված ժամերի քանակից. օրինակ` ժամերի քանա-

կը, որն ակնկալվում է, որ ուսանողը միջին հաշվով կծախսի հասնելու այդ 

մակարդակի համար նախատեսված արդյունքին՝ ներառում է սեմինարների, 

դասախոսությունների, գործնական դասընթացների, ինչպես նաև ուսանող-

ների անհատական աշխատանքային ժամերի վրա ծախսվող ժամանակը։  

 Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի 1 միա-

վորը համարժեք է մոտավորապես ուսումնական 30 ժամերի, որոնց ժամա-

նակ ուսանողները մասնակցում են մի շարք կրթական գործընթացների, 

որոնք ներկայացված են առարկայական նկարագրում։  

 Մոդուլները կարող են մշակվել ինչպես պարտադիր, այնպես էլ կամընտ-

րական հիմունքներով` ըստ իրենց կարևորության, թույլ տալով ուսանողնե-

րին հասնել ուսումնական ծրագրի վերջնարդյունքներին։ Պարտադիր մո-

դուլները հիմնարար դերակատարում ունեն ուսումնական ծրագրում, և այս 

մոդուլների համար նախատեսված կրեդիտների ձեռքբերումը նունպես չա-

փազանց կարևոր է։ Կամընտրական մոդուլներն առաջարկվում են ուսանո-

ղին՝ ուսումնական ծրագրում ընտրության հնարավորություն ապահովելու 

և պարտադիր մոդուլներին լրացնելու նպատակով։  

 Ուսանողներին շնորհվում են ակադեմիական կրեդիտներ, եթե նրանք ա-

պացուցում են, որ իրենց գիտելիքները համապատասխանում են մոդուլով 

նախատեսված ուսուցման արդյունքներին։ Ուսանողները պետք է ներկա-

յացնեն անհրաժեշտ աշխատանքները, որոնք պետք է համապատասխանեն 

ներկայացվող պահանջներին։   

 Մոդուլները կարող են նաև մշակվել ուսումնական ծրագրում ներառված այլ 

մոդուլներին համապատասխան՝ շարունակելով կամ նախորդելով դրանց։ 



Նախապես մշակված մոդուլներն ապահովում են նախապատրաստական 

աշխատանքներ կամ նույն մակարդակի, կամ ավելի բարձր մակարդակի 

մեկ այլ մոդուլի համար։  

 Յուրաքանչյուր մոդուլ պետք է ներկայացվի՝ տվյալ համալսարանի կողմից 

մշակված առարկայական նկարագրին համապատասխան։ Մոդուլների բո-

լոր բաղադրիչները պետք է ձեռնարկների միջոցով հասանելի և ընկալելի  

լինեն նաև ուսանողների համար։ 

 

3.1 Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ 

(ECTS) և ծանրաբեռնվածություն   

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը  ուսանողա-

կենտրոն համակարգ է` հիմնված ուսուցման արդյունքների և գործընթացների 

թափանցիկության վրա։ Այս համակարգի նպատակն է պարզեցնել որակավոր-

ման, ուսուցման կազմակերպման գործընթացները, ինչպես նաև ուսանողների 

տեղափոխման պլանավորումը, իրականացումը, նրանց գիտելիքների գնահա-

տումը, ստացած գնահատականի հաստատումը։ Կրեդիտների կուտակման և փո-

խանցման եվրոպական համակարգը լայնորեն կիրառվում է ֆորմալ բարձրագուն 

կրթության շրջանակներում և կարող է ներդրվել այլ կրթական գործընթացնե-

րում։1 

 

3.2 Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ  

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգով նախատես-

ված կրեդիտները սահմանվում են այն ծանրաբեռնվածության համաձայն, որն 

անհրաժեշտ է ուսանողներին ակնկալվող ուսումնական արդյունքներին հասնելու 

համար։ Ուսումնական արդյունքները նկարագրում են այն, ինչ ակնկալվում է, որ 

պետք է իմանա, հասկանա և կարողանա կատարել ուսանողը ուսումնառությունը 

հաջող ավարտելուց հետո։ Դրանք անմիջականորեն կապված են ազգային և եվրո-

պական որակավորումների և դրանց նկարագրությունների հետ։ 

Ծանրաբեռնվածությունը ներկայացնում է այն ժամանակահատվածը, որն ան-

հրաժեշտ է ուսանողներին իրականացնելու բոլոր պահանջվող ուսումնական 

գործընթացները (ինչպես օրինակ` դասախոսություններ, սեմինարներ, ծրագրեր, 

գործնական աշխատանքներ, ինքնակրթություն և քննություններ), որոնք պար-

տադիր են ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար։ Սովորաբար այս ժամա-

նակահատվածը բաժանվում է դեմ առ դեմ (դասաժամ) և անհատական ուսուցման 

ժամանակահատվածների։ 

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգով սահման-

ված  կրեդիտները (60) նախատեսված են ուսումնական տարվա (ակադեմիական 

տարի) և ակնկալվող համապատասխան ուսումնական արդյունքների ամբողջա-

կան ծանրաբեռնվածության համար։ Շատ դեպքերում ուսումնական ծանրա-

բեռնվածությունը մեկ ակադեմիական տարվա համար տատանվում է 1500–ից 

                                                           
1 European Commission: ECTS Key Features, 2007 – http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/doc/ectskey_en.pdf 



մինչև 1800 ժամ։ Այսպիսով` մեկ կրեդիտը համապատասխանում է 25-30 աշխա-

տանքային ժամի (1 ժամ = 60 րոպե)։ Կիսամյակի տևողությունը ներառում է դա-

սավանդման 15 շաբաթ և 6-7 ուսումնական/քննական շաբաթ (ընդհանուր` 21-22 

ժամ):   

Մեկ մոդուլը պետք է ունենա  կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպա-

կան համակարգով սահմանված 5 կրեդիտ։ Սա կարող է ներառել ուսուցման 

տարբեր մեթոդներ, ինչպես օրինակ` դասախոսություն և/կամ սեմինար և/կամ 

դասընթաց և այլն։ Այսպիսով, մեկ կիսամյակում ուսանողները կարող են մաս-

նակցել առավելագույնը 6 մոդուլի։  

SuToMa ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է աշխատել Կրեդիտների կու-

տակման և փոխանցման եվրոպական համակարգով սահմանված 1 կրեդիտի հա-

մար 30 ժամ ժամաքանակով, ինչը նշանակում է, որ Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման եվրոպական համակարգի 5 կրեդիտի համար ուսանողին անհրա-

ժեշտ է 150 ժամ։ 150 ժամը բաժանվում է դեմ առ դեմ հանդիպման (դասախո-

սություններ, սեմինարներ, դասընթացներ և այլն) և անհատական ուսուցման ժա-

մանակի (այն ժամանակը, որն ուսանողները ծախսում են առարկայի բովանդա-

կությանը ծանոթանալու համար` կամ ինքնուրույն, կամ խմբերով։ Կարևոր է նշել 

այն փաստը, որ այս ժամանակը տնօրինվում է անկախ` առանց դասախոսների 

աջակցության)։ Սովորաբար Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպա-

կան համակարգի 5 կրեդիտը նախատեսում է դասավանդման 4 ժամ/շաբաթ։  

Դասավանդման ժամերը (լսարանային ժամեր) հաճախ 60 րոպեից ավելի քիչ են, 

այսպիսով` դասավանդման ժամերը պետք է հարմարեցվեն տվյալ համալսարանի 

կողմից ընդունված և սահմանված ժամերին։ Հետևաբար, մենք պետք է վերահաշ-

վարկենք կոնտակտային ժամերը անհատական ուսուցման ժամերի հետ, եթե դա-

սավանդման ժամերի տևողությունը տարբեր է։ Օրինակ` (հիմք. Կրեդիտների կու-

տակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի 5 կրեդիտներ և 4 դասավանդ-

ման ժամեր/ շաբաթներ 15 շաբաթվա մեջ): 

 45 րոպե = 1 դասավանդման ժամ  

 նշանակում է 4 դասավանդման ժամ = 180 րոպե (= 3 ժամ) դասավանդման 

ժամ մեկ շաբաթում, 

 նշանակում է 2700 րոպե (= 45 ժամ) դասավանդման ժամ մեկ 

կիսամյակում, 

 նշանակում է 105 ժամ անհատական ուսուցում (150-45=105): 

 40 րոպե = 1 դասավանդման ժամ  

 նշանակում է 4 դասավանդման ժամ = 160 րոպե (= 2 ժամ և 40 րոպե) 

դասավանդման ժամ մեկ շաբաթում,  

 նշանակում է 2400 րոպե (= 40 ժամ) դասավանդման ժամ մեկ 

կիսամյակում, 

 նշանակում է 110 ժամ անհատական ուսուցում (150-40=110): 

 50 րոպե = 1 դասավանդման ժամ  

 նշանակում է 4 դասավանդման ժամ = 200 րոպե (= 3 ժամ և 20 րոպե) 

դաավանդման ժամ մեկ շաբաթում,  

 նշանակում է 3000 (= 50 ժամ) րոպե դասավանդման ժամ մեկ 



կիսամյակում,  

 նշանակում է 100 ժամ անհատական ուսուցում (150-50=105): 

Դասավանդման նյութերի դասակարգման համար կարևորվում է 15 շաբաթվա 

տևողությունը և մոդուլում կիրառվող կրթական մեթոդների տեսակը։ Սույն ծրագ-

րի աշխատանքային խմբերից շատերը հաշվարկում են 2 դասավանդման ժամ մեկ 

շաբաթվա համար։ Եթե ուսանողները կարիք ունեն մոդուլի ամբողջական ներ-

կայացման, ապա կարելի է մոդուլի առաջին կեսի ընթացքում ընդհատել դասա-

խոսությունը (7.5 շաբաթ 4 դասավանդման ժամ դասախոսությամբ մեկ շաբա-

թում) կիսամյակի երկրորդ կեսում ներառված հավելյալ սեմինարով։ 

 

3.3 Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգով 

սահմանված կրեդիտների կիրառումը 

Կրեդիտները հատկացվում են որակավորման կամ ուսումնական ողջ ծրագրի, 

ինչպես նաև դրանց կրթական բաղադրիչների համար (ինչպես օրինակ` մոդուլ-

ներ, դասընթացի միավորներ, գիտական աշխատանք, աշխատանքի տեղաբաշ-

խում և լաբորատոր աշխատանք)։ Յուրաքանչյուր միավորի համար նախատես-

ված կրեդիտների թիվը կախված է նրանից, թե որքան է ուսանողի ծանրաբեռնվա-

ծությունը վերջնարդյունքներին հասնելու համար:  

Կրեդիտները շնորհվում են ուսանողներին անհատապես (լրիվ կամ կիսով չափ)՝ 

ուսումնական գործընթացներն ավարտելուց հետո: Վերջիններս պահանջվում են 

ուսումնական ծրագրով և ձեռք բերված ուսուցման արդյունքների հաջող գնա-

հատման համար:   

Մեկ ծրագրի համար տրված կրեդիտները կարող են տեղափոխվել մեկ այլ ծրա-

գիր, որն առաջարկվում է նույն կամ այլ հաստատության կողմից: Նման տեղափո-

խում կարող է տեղի ունենալ, եթե աստիճանը շնորհող հաստատությունը ճանա-

չում է կրեդիտները և համապատասխան ուսուցման արդյունքները: Գործընկեր 

հաստատությունները պետք է նախապես համաձայնության գան արտերկրում 

ուսուցման տևողության վերաբերյալ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Զբոսաշրջության կայուն զարգացման մասին նախնական 

գիտելիքներ 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

Այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են անցնել զբոսաշրջության կայուն զար-

գացման վերաբերյալ դասընթացը, պետք է ունենան որոշակի նախնական գիտե-

լիքներ, ինչպես օրինակ.  

 Կայուն զարգացման հիմունքներ,  

 Զբոսաշրջության և սերվիսի հիմունքներ,  

 Կառավարման հիմունքներ, 

 Տնտեսագիտության հիմունքներ,  

 Շրջակա միջավայրի պահպանության մասին հիմնական գիտելիքներ, 

 Աշխարհագրության և գլոբալ զարգացումների մասին հիմնական 

գիտելիքներ: 

Ուսումնառության հիմնական հմտություններ, ինչպես օրինակ`  

 Նշումներ կատարելու հմտություն,  

 Զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում,  

 SWOT* վերլուծության իրականացում,  

 Համապատասխան գրականությունից օգտվելու և հղումներ անելու 

հմտություն, 

 Թիմում աշխատելու հմտություն: 

* Strengths (ուժեղ կողմեր) – Weaknesses (թույլ կողմեր) – Opportunities (հնարավո-

րություններ)- Threats (վտանգներ) 

4.1 Զբոսաշրջային ուսումնական ծրագիր սկսելու համար անհրաժեշտ 

հիմնական հմտությունները  

Ուսումնական ծրագիրն ունի երկու բաղադրիչ: Բաղադրիչներից մեկը  բովանդա-

կությունն է: Մյուս բաղադրիչը ներկայացնում է այն հիմնական հմտությունները, 

որոնք օգնում են, որպեսզի թեման ներկայացվի ընկալելի և տվյալ բովանդակութ-

յանը համապատասխան ձևով: Սա նշանակում է, որ դասախոսը պետք է ընտրի 

ուսանողի համար համապատասխան մեթոդներ և ճիշտ կիրառի դրանք: Ստորև 

ներկայացվում են մի քանի հիմնական օրինակներ.  

 Ինչպես իրականացնել SWOT վերլուծություն զբոսաշրջության ոլորտում, 

 Ինչպես իրականացնել իրավիճակի ուսումնասիրություն, 

 Ինչպես իրականացնել թիմային աշխատանք և ներկայացնել արդյունքները, 

 Ինչպես կազմակերպել աշխատանք՝ մասնակիցների համապատասխան դե-

րակատարումներով,  

 Ինչպես պատրաստել զեկույցներ (PPT) և տեղեկատվական թերթիկներ,  

 Ինչպես կազմել հարցաշար, 

 Ինչպես նշումներ կատարել,  

 Ինչպես օգտվել համակարգչային ծրագրերից՝ օրինակ` Excel, SPSS, և այլն, 

 Ինչպես օգտվել Moodle ծրագրից՝ որպես էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ: 



5. Մոդուլների նկարագրություն 

Խմբագրված է Գիլա Ալտմաննի կողմից 

5.1 Աշխատանքային խմբերի ցանց  

Մոդուլները մշակվել են համապատասխան աշխատանքային խմբերում: Յուրա-

քանչյուր աշխատանքային խումբ պատասխանատու է իր կողմից մշակված մո-

դուլի համար: Աշխատանքային խմբերի ղեկավարները համաձայնության են եկել 

մոդուլների կառուցվածքի, գրքերում զետեղված գլուխների քանակի ու ծավալի, 

ինչպես նաև մոդուլների նկարագրության մեջ տեղ գտած ժամանակային հաշ-

վարկների վերաբերյալ:  

Մոդուլ 12-ը հատուկ կարգավիճակ ունի, քանի որ այն մշակողներն իրենց վրա են 

վերցրել Moodex էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրի հարթակի ներդրման գործա-

ռույթը: Ստորև ներկայացվող պատկերը արտացոլում է մոդուլների միջև բարդ 

փոխհարաբերությունները, և թե ինչպես են դրանք միմյանց վրա ազդեցություն 

ունենում` ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, մեկ կամ մի քանի ձևով:   

 

Նկար 1. Աշխատանքային խմբերի համագործակցության ցանց 

(Կազմված է Կնուտ Շերհաքի կողմից) 

 

 



Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 1. Դեստինացիայի կառավարում 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ`  

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե / 

50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե / 

40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամաքա-

նակը (1 ժ = 60 րոպե) 

 
150 

Մոդուլի նկարագրութ-

յուն/խնդիրներն ու 

նպատակները  

  զբոսաշրջային դեստինացիաների համա-

տեքստում հասնել կայուն զբոսաշրջութ-

յան հիմնական խնդիրներին, նպատակնե-

րին ու սկզբունքներին,  

 կենտրոնանալ դեստինացիաների կառա-

վարման վրա և հասկանալ զարգացող 

զբոսաշրջության կառավարման գործում 

ներառված հմտություններն ու հիմնական 

հարցերը,   

 դիտարկել զբոսաշրջության կապը՝  

1) բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

հետ, 

2) բնական ռեսուրսների և շրջակա մի-

ջավայրի միջև,  

3) մշակույթի և պատմության հետ, 

4) համայնքի և հասարակության հետ: 

 ներկայացնել և քննարկել զբոսաշրջային 

դեստինացիաների օրինակներ սեփական 

երկրում, Եվրոպայում և աշխարհում:  



Ուսուցման 

արդյունքները  

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է  

 հասկանալ զբոսաշրջային դեստինացիա-

յի զարգացման գործընթացում ներառված 

գործառույթները,  

 հասկանալ դեստինացիայի կառավար-

ման, պլանավորման հարցերի, ռազմա-

վարական մոտեցումների տեսական 

հիմքերը, 

 հասկանալ դեստինացիայի կառավարման 

համար պլանավորման և մարքեթինգի կի-

րառման կարևորությունը,  

 կարողանալ կայուն մոտեցումներ մշակել 

զբոսաշրջային դեստինացիաների համար:  

 
Դասավանդման և 

ուսուցման ռազմա-

վարություններ  

  ինտերակտիվ,  հարց ու պատասխան  

ակնկալող դասախոսություն,  

 սեմինար, 

 դաստիարակչական երկխոսություն, 

 իրավիճակների վերլուծություն,  

 զեկույցներ, 

 խմբակային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն 

(անհատական աշխատանք): 

   
 
 
 
 

Բովանդակություն 
Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Ներածություն 1 Դասընթացին և համապատասխան գրակա-

նության  ծանոթացում 

2. Ընդհանուր 

պատկերացում 

զբոսաշրջային 

դեստինացիայի 

մասին 

3 Դեստինացիայի սահմանում, քննարկում, 

տարածաշրջանային զարգացում  

 Տե՛ս աշխատանքային 3-րդ խումբ (Բնության  

դերը) 

3.  Ընդհանուր պատ-

կերացում կայունութ-

յան և կայուն զբո-

սաշրջության մասին  

4 Ընդհանուր պատկերացում կայունության և 

կայուն զբոսաշրջությանը վերաբերող հաս-

կացությունների  մասին  

4.  Կազմակերպչական 

հարցեր 

2 Դեստինացիայի կառավարման կազմակեր-

պության գործառույթներն ու կառուցվածքը  



5. Առանձնահատկութ-

յուններ 

2 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավար-

ման առանձնահատկությունների մասին 

ակնարկ  

6.  Հասկացություն 2 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն կա-

ռավարում հասկացությունը  

7.  Ռազմավարութ-

յուններ 

2 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն կա-

ռավարման համար անհրաժեշտ ռազմավա-

րությունները  

8.  Մրցունակություն 4 Կայուն զբոսաշրջային դեստինացիայի 

մրցունակությունը  

9. Իրականացում 4 Կայուն զբոսաշրջային դեստինացիաների 

ռազմավարությունների իրականացում  

10. Վերլուծություն 4 Կայուն զբոսաշրջային դեստինացիաների 

արդյունավետ վերլուծություն (Կայունության 

եռանկյունի) 

11. Եզրակացություն 2 Եզրակացություն, ամփոփում 

12. Հավելյալ  (2) Դեստինացիաների համակարգում 

 

Գրավոր սեմինար և 

բանավոր զեկույց 
30 

Սեմինարի վերնագրի օրինակ դաս 6-ի շրջա-

նակներում (Զբոսաշրջային դեստինացիայի 

կառավարման առանձնահատկությունները): 

 Բնական գրավչությունների դերը 

դեստինացիայի կառավարման գործում, 

 Տեղաբաշխման օբյեկտների դերը 

դեստինացիայի կառավարման գործում, 

 SWOT վերլուծության կիրառումը 

դեստինացիայի կառավարման գործում: 

Սեմինարի վերնագրի օրինակ դաս 10-ի 

շրջանակներում (Կայուն զբոսաշրջային դես-

տինացիայի մրցունակությունը): 

 SWOT վերլուծությունը կայուն դեստի-

նացիայի մրցունակության տեսանկյունից,   

 Զբոսաշրջային կայուն դեստինացիանե-

րի/ԴԿԿ-ների համեմատական 

վերլուծություն: 

Սեմինարի վերնագրի օրինակ դաս 12-ի 

շրջանակներում (Կայուն զբոսաշրջային 

դեստինացիաների արդյունավետ 

վերլուծություն (Կայունության եռանկյունի)): 

 Քաղաքական, էկոլոգիական, տնտեսա-

կան, հասարակական և տեխնոլոգիական 

վերլուծություններ (PEEST) կայուն դեստի-

նացիայի համար: 



Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 2. Կայուն զբոսաշրջություն 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` 

դասախոսություններ և 

սեմինասրներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե 

/ 50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե / 

40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր 

 (1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր 

ժամաքանակը (1 ժ. = 60 

ր.) 

 

150 

Մոդուլի 

նկարագրություն/ 

խնդիրներն ու 

նպատակները 

 

  ընդհանուր պատկերացում կայունութ-

յան, կայուն զբոսաշրջության, զբո-

սաշրջության և տարածաշրջանային 

հաջող զարգացման համար ընդունված 

ռազմավարական ուղղությունների  

դրական և բացասական հետևանքների 

մասին: 

 

 

Ուսուցման 

արդյունքները 

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար  

ուսանողին անհրաժեշտ է.  

 իմանալ զբոսաշրջության զարգացման 

խնդիրները (կանաչեցում), 

 իմանալ շրջակա միջավայրի վրա ազ-

դեցության գնահատման տեսակները և 

մեթոդները  (EIA), 

 իմանալ կայունության սկզբունքների 

մասին հիմնական դրույթները,  

 իմանալ «Կայուն զարգացում» հասկա-

ցության հիմնադրույթները և դրա փի-

լիսոփայությունը,  

 կարողանալ վերլուծել զբոսաշրջության 

ձևերի և տեսակների առանձնահատ-

կությունները  կայունության տեսանկ-

յունից,  

 ծանոթ լինել կայուն զբոսաշրջությանը 

առնչվող տերմինաբանությանը,  



    իմանալ «Կայուն զարգացում» հասկա-

ցության հետ առնչվող միջազգային 

կոնվենցիաների և կազմակերպություն-

ների մասին,  

 հասկանալ զբոսաշրջության հետ կապ-

ված տարածաշրջանային կայուն զար- 

գացման սկզբունքները, թիրախները, 

պահանջները և շահերը, 

 իմանալ տարածաշրջանային համա-

գործակցության մասին, 

 իմանալ թիրախային խմբերի կարիքնե-

րի և ակնկալիքների մասին,  

 կարողանալ իրականացնել զբոսաշր-

ջության ոլորտի  SWOT վերլուծություն,  

 կարողանալ մշակել հարցաշարեր և 

իրականացնել հարցումներ: 

 

 
Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

 Դասախոսության մեթոդներ (ավանդա-կան, 

ինտերակտիվ, քննարկումներ) 

ա) զարգացնել բացատրել կարողանալու, 

հասկանալու և սահմանելու հմտություն-

ները, որակներն ու կարողությունները կա-

յուն զբոսաշրջության ոլորտում, 

բ) առաջադրել մոդուլի բովանդակութ-

յան վերաբերյալ նոր մտքեր:  

Ազատ խմբակային քննարկումներ և 

զեկույցներ – խթանում են 

ա) վերլուծելու և բացահայտելու  կարողութ-

յունները,  

բ) նպաստում են հմտությունների  ձևավոր-

մանը, կարողությունների զարգացմանը, 

գ) ուսանողների ավելի ակտիվ մասնակ-

ցությանը, մտքերի փոխանակմանը, քննա-

դատական մտածողությանը,  

Ակտիվ ուսուցում  

ա) Զարգացնում է վերլուծական, բացահայ-

տողական և ստեղծագործական մտածո-

ղությունը,     

բ) Այս մեթոդը ավելի գրավիչ է և հե-

տաքրքիր:  

 

 



  Անհատական կամ փոքր խմբակային 

հետազոտություն և զեկույց, բանավեճեր  

ա) Օգնում է զարգացնելու ինքնուրույն հե-

տազոտություններ կատարելու և գրակա-

նությունից  ճիշտ օգտվելու հմտություննե-

րը,  

բ) Ուսանողները մասնագիտանում են 

դասընթացի որոշակի գլուխների կամ թե-

մաների օգնությամբ` հիմնվելով իրենց 

մասնագիտական հետաքրքությունների և 

գիտելիքների վրա:  

 

Խնդիրների վրա հիմնված ուսուցման 

մեթոդներ  

Բոլոր վերոնշյալ մեթոդները պետք է ունե-

նան խնդիրների վրա հիմնված բնույթ: 

Ուսանողները պետք է կարողանան հաս-

կանալ, բացատրել և վերլուծել զբոսաշր-

ջության կայուն զարգացման խնդիրների 

վերաբերյալ իրավիճակները (իրավիճակ-

ների քննարկման, դասախոսությունների, 

ծրագրերի և այլնի միջոցով): 

Բովանդակություն 
Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Կայուն զբոսաշր-

ջության մոդուլի ներա-

ծություն  

2  նպատակներ, 

 առաջադրանքներ, 

 կառուցվածք, 

 համառոտ նկարագիր և մտագրոհ: 

2.  Կայունություն և  կա-

յուն զարգացում հաս-

կացությունը 

4   Կայունության և կայուն զարգացման 

հասկացությունները, 

  Կայուն զարգացման մոդել. «Գլոբալ 

կայուն զարգացում» հասկացությունը 

XXI դարում–րդ դարում, 

 «Կայուն զարգացում» հասկացության 

հիմնական սկզբունքները,   

 Կայուն զարգացման չափանիշները, 

հիմնական պարամետրերը և ձևակեր-

պումը,  



3.   Զբոսաշրջության 

արդի դրությունը աշ-

խարհում  

8 

(4 դասախո-

սություն,  

4 սեմինար) 

 համաշխարհային զբոսաշրջության վե- 

րաբերյալ փաստեր և տվյալներ,   

 խնդիրներ, արդի ուղղություններ և ծա- 

վալներ,  

 զբոսաշրջության ազդեցությունը բնութ- 

յան, տնտեսության և հասարակության 

վրա:  

4.   Կայուն զբոսաշր-

ջությունը` որպես հա-

սարակության, տնտե-

սության և շրջակա մի-

ջավայրի միջև հարա-

բերության նոր տեսակ   

4  Կայուն զբոսաշրջության նպատակն ու 

գաղափարը,  

 Կայուն զբոսաշրջության սկզբունքները 

(Մարթա Հանի): Զբոսաշրջության յուրա-

հատկությունը` որպես հասարակական, 

տնտեսական և էկոլոգիական համակար-

գերի անբաժան մաս,   

 Միջազգային կազմակերպությունների, 

ինչպես օրինակ` UNWTO և TIES և այլ 

կազմակերպությունների հետ ծանոթա-

ցում, 

 Կանաչեցման խնդիրը:  

5.   Էկոտուրիզմը` 

որպես զբոսաշրջության 

կայուն կառավարման 

մի մաս    

8 

(4 դասախո-

սություն, 4 

սեմինար) 

  ազգային պարկի, բնության և մշակու-

թային ժառանգության  կառավարում 

(Տե՛ս աշխատանքային 6-րդ և 11-րդ 

խմբերը) 

 միջազգային կոնվենցիաներ, ինչպես 

օրինակ` IUCN/Ռամսարի/, Կլիմայի 

փոփոխության շրջանակային կոնվեն-

ցիաներ: 

6. Կայուն զբոսաշր-

ջության և տարա-

ծաշրջանային զարգաց-

ման ձևավորում 

4   կայուն զբոսաշրջության ռազմավա- 

րության մշակում տարբեր շահառու 

կողմերի միջև, ինչպես օրինակ` գաս-

տրոնոմիական, գյուղատնտեսական 

ձեռնարկությունների, հասարակական 

  կազմակերպությունների, փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների միջև (Տե՛ս 

աշխատանքային 4-րդ և 10-րդ խմբերը) 

տարածաշրջանի և տարածաշրջանա-

յին զարգացման ցուցիչների (ուղղակի, 

անուղղակի և պարտադրողական) 

սահմանում 

  պատասխանատու զբոսաշրջիկի և հա-

մատեղ ակնկալիքների բնութագրում 



7. Տարածաշրջանը 

գնահատելու կառույց-

ներ և ռազմավարութ-

յուններ  

10 

(4 դասախո-

սություն,  

6 սեմինար) 

SWOT վերլուծության ներկայացում 

 SWOT վերլուծության դեպքերի ուսում-

նասիրություն, 

 Տարածաշրջանային զարգացման ռազ-

մավարությունների նախապատրաս- 

տում,  

 Զբոսաշրջիկների տեսակները և թիրա-

խային խմբերը,  

 Ծառայությունների, տեղաբաշխման 

միջոցների, պահպանվող տարածքների 

կառավարում:  

8.   Կարողությունների 

ձևավորում 

4   գիտելիքահեն տնտեսությունը` որպես 

ռեսուրսների կառավարման մրցունակ 

առավելություն և նորամուծություն, 

զբոսաշրջային արդյունաբերության 

ոլորտում նոր աշխատատեղերի և 

անհրաժեշտ հմտությունների ստեղծում 

ծառայության որակի բարձրացում 

(Տե՛ս աշխատանքային 7-րդ խումբ), 

  զբոսաշրջության հետ առնչվող ենթա- 

կառուցվածքների և մարքեթինգի բարե-

լավում,  

  կառավարման պլանների և ուղենիշերի 

մշակում  

(Տե՛ս աշխատանքային 1-ին խումբ), 

  միջմշակութային իրավասություն  

(Տե՛ս աշխատանքային 8-րդ և 9-րդ 

խմբերը): 

 
9.   Տարածաշրջանային 

համագործակցություն 

10 

(4 դասախոսութ–

յուն,  

6 սեմինար) 

  զբոսաշրջության հետ առնչվող 

ձեռնարկությունների, գիտության 

ոլորտների և քաղաքականության 

նպատակներն ու դերերը,  

  փչացող գյուղատնտեսական ապրանք-

ների ակտ PACA (Perishable Agricultural 

Commodities Act), 

  մասնակցային մոտեցման մրցակցային 

առավելությունը` որպես տարածա- 

շրջանի ձեռնարկությունների մասնակ-

ցային մոտեցման և ներգրավման օրի-

նակ: 



10. Հարավային Կով-

կասի համար տարա-

ծաշրջանային կայուն 

զբոսաշրջության զար-

գացման ռազմավա-

րությունների մշակում  

4  տնտեսական ռազմավարություններ,  

 հասարակական ռազմավարություններ, 

 էկոլոգիական ռազմավարություններ, 

 մշակութային ռազմավարություններ, 

 քաղաքական ռազմավարություններ: 

11. Եզրակացություն 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 3. Էկոտուրիզմ 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` դասախոսութ-

յուններ և սեմինարներ) 

(1 ժամ = 60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե 

/ 50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե 

/ 40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր  

(1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամաքանա- 

կը (1 ժ. = 60 ր.) 

 
150 

Մոդուլի նկարագ-

րություն/ խնդիրներն ու 

նպատակները  

  ձևավորել ընդհանուր և ամբողջական 

պատկերացում էկոտուրիզմի, դրա 

նշանակության, հասարակական, էկո-

լոգիական և տնտեսական նշանակութ-

յան, դրա զարգացման, ներկա և ապա-

գա ուղղությունների վերաբերյալ: 

Ուսուցման արդյունք-

ները 

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար 

ուսանողին անհրաժեշտ է.  

 կարողանալ սահմանել բնությանը 

միտված զբոսաշրջությունը և էկոտու-

րիզմը, տարբերել այն զբոսաշրջության 

մյուս ձևերից, 

 հասկանալ էկոտուրիզմի տեսական 

հիմքերն ու պատմությունը և հատ- 

կապես «կայուն զարգացում» հասկա-

ցությունը, 

 կարողանալ նկարագրել և բերել բնութ-

յանը միտված զբոսաշրջության էկոլո-

գիական, տնտեսական և հասարակա- 

կան ազդեցության դրական և բացասա-

կան օրինակներ կայուն տարածա- 

շըրջանային զարգացման հա- 

մատեքստում, 

 կարողանալ նկարագրել և քննարկել 

էկոտուրիզմում առկա արդի խնդիրնե-

րը, ուղղությունները (օրինակ` շրջակա 

միջավայրի կառավարում,  

հավաստագրում), 

 հասկանալ պահպանվող տարածքների 

դերը բնությանը միտված 

զբոսաշրջության և կա-յուն 



   կարողանալ կիրառել տեսական գիտե-

լիքները իրավիճակների  ուսումնասի- 

րության և կառավարմանը վերաբերող 

գործնական աշխատանքների ժամա-

նակ (օրինակ` մեկնաբանում և 

կրթություն, տարածաշրջանային 

տնտեսության շուկայավարություն), 

 կարողանալ քննադատական կարծիք 

արտահայտել զբոսաշրջության և մաս-

նավորապես բնության տուրիզմի և 

էկոտուրիզմի վերաբերյալ և կիսել այդ 

կարծիքը մյուսների հետ: 

Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

 Առաջարկներ` կախված տարբեր հան-

գամանքներից  (ուսանողների քանակ, 

Իրավական շրջանակ, դասախոսների 

անհատական նախընտրություններ և 

այլն) և թեմաներից: 

 Դասախոսություններ 

անհատական կամ խմբային 

աշխատանքներ և զեկույցներ, 

 Իրավիճակների վերլուծություն, 

 Դերային խաղեր, 

 Քննարկումներ, 

 Հարցաշարեր, 

 Մտագրոհ, 

 Գրավոր քննություն, 

 Հոդվածների քննարկում: 

 

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Ներածություն. 

զբոսաշրջության զար-

գացման  հայեցակարգա-

յին հեռանկարները  

2  ֆորդիստական/հետֆորդիստական 

դիալեկտիկա, 

 թիրախային շուկաների ձևավորում,  

հետֆորդիստական շրջանի բնությանը 

միտված  զբոսաշրջությունը և էկոտու- 

րիզմը զոսաշրջության այլ ձևերի համա-

տեքստում 

(Տե՛ս աշխատանքային 4-րդ խումբը): 

 



2.1 Կայուն զարգացում։ 

Պատմությունն ու 

սահմանումը  

4  ընդհանուր պատկերացում կայունութ-

յան և կայուն զբոսաշրջության մասին 

2.2 Հետազոտության 

ծրագրեր և հարցա-

շարերի մշակում  

2  հասարակական գիտությունների հե-

տազոտական ծրագրեր մշակելու գործ-

ընթացն ու կառուցվածքը,  

 որակական և քանակական մոտեցում-

ներ,  

 հաղորդակցումը հարցումներ իրակա-

նացնելիս,  

 հարցազրույցների և հարցումների տե-

սակներն ու նպատակները:  

3.1 Կայուն զարգացում 

և զբոսաշրջություն  

2  մասսայական զբոսաշրջության զար- 

գացման հիմնախնդիրները (հատկա- 

պես` շրջակա միջավայրի վրա ազդե- 

ցությունը), 

 այլընտրանքային զբոսաշրջության 

առաջացումը: 

3.2 Բնական գրավչութ-

յունները զբոսաշրջութ-

յան ոլորտում  

2 (Տե՛ս աշխատանքային 6-րդ խումբը): 

 

4.1 Պահպանվող տա-

րածքները զբոսաշր-

ջության ոլորտում  

2  պահպանվող տարածքների պատմութ-

յունը, 

 հասարակական–տնտեսական 

ասպեկտներ,  

 կառավարման սկզբունքների զարգա- 

ցում,  

 IUCN և այլ կառավարման կատեգո- 

րիաներ,  

 բնության հատուկ պահպանվող տա- 

րածքները՝ որպես գրավչություններ և 

դեստինացիաներ:  

4.2 Պահպանվող տա-

րածքներ. տարածա-

շրջանային ասպեկտներ  

2  Հարավային Կովկասում բնության հա-

տուկ պահպանվող տարածքների 

պատմությունը,  

 Բնության հատուկ պահպանվող տա- 

րածքների տարածաշրջանային կատե-

գորիաները:  



5.1 Զբոսաշրջության 

էկոլոգիական ազդե-

ցությունը  

2  ուղղակի և անուղղակի էկոլոգիական 

օգուտը և ծախսերը, որ կարող է առաջ 

բերել բնությանը միտված տուրիզմը,  

 կոշտ/փափուկ էկոտուրիզմը և էկոլո-

գիական օգուտն ու ծախսերը, 

 թողունակությունը: 

5.2 Ուսանողների 

զեկույցներ, կլոր սեղան 

քննարկումներ, հար-

ցաշարեր, հրավիրված 

մասնագետների դասա-

խոսություններ, 

մասնավոր դեպքերի 

ուսումնասիրություններ  

3  

5.3 Էկոլոգիական 

ազդեցության 

գնահատում  

2  

6.1 Բնությանը միտված 

զբոսաշրջության 

հասարակական–տնտե-

սական ազդեցությունը  

  տնտեսական ազդեցությունները, 

 հասարակական ազդեցությունները: 

6.2 Ուսանողների 

զեկույցներ, կլոր սեղան 

քննարկումներ, հարցա-

շարեր, հրավիրված 

մասնագետների դասա-

խոսություններ, իրավի-

ճակների  ուսումնասի-

րություններ 

2  

7.1 Համայնքի ռեսուրս-

ների վրա հիմնված զբո-

սաշրջություն  

2  սահմանումներ. համայնքների ռե-

սուրսների  վրա հիմնված զբո-

սաշրջությունն ու էկոտուրիզմը,  

 արտոնություններ 

 իրավիճակների ուսումնասիրություն: 



7.2 Ուսանողների զե-

կույցներ, կլոր սեղան 

քննարկումներ, հարցա-

շարեր, հրավիրված 

մասնագետների դասա-

խոսություններ, իրավի-

ճակների ուսումնասի-

րություններ 

2  

8.1 Էքսկուրսավարների 

դերը  

4  կրթության դերը էկոտուրիզմում, 

 էքսկուրսավարների դերը,  

 տեղեկատվական կենտրոններ, տեղե-

կատվական վահանակներ (լավագույն 

գործնական օրինակները): 

8.2 Էկոտուրիզմ/բնութ-

յանը միտված զբոսա-

շրջություն և էկոլոգիա-

կան իրազեկություն   

2  

9.1 Էկոտուրիզմի շու-

կաներն ու հաճախորդ-

ները  

2  էկոտուրիզմի շուկաները,  

 սպառողների նկարագրություն,  

 արդի ուղղությունները,  

 սեգմենտավորման մոտեցումները 

բնությանը միտված զբոսաշրջության  

համար: 

9.2 Ուսանողների զե-

կույցներ, կլոր սեղան 

քննարկումներ, հարցա-

շարեր, հրավիրված 

մասնագետների դասա-

խոսություններ, իրավի-

ճակների ուսումնասի-

րություններ 

2  

10.1 Էկոտուրիզմի շա-

հառու կողմերը, քաղա-

քականությունը և կա-

ռավարման գործիքնե-

րը  

2  էկոտուրիզմի շահառու կողմերը. օրի-

նակ` տեղական համայնքները, հասա-

րակական կազմակերպությունները, 

կառավարությունը, մասնավոր հատ-

վածը,  

 կառավարման գործիքները: 



10.2 Ուսանողների զե-

կույցներ, կլոր սեղան 

քննարկումներ, հարցա-

շարեր, հրավիրված 

մասնագետների դասա-

խոսություններ, իրավի-

ճակների ուսումնասի-

րություններ 

  

11.1 Էկոտուրիզմը 

գործնականում/ էկո-

տուրիզմը՝ որպես 

բիզնես  

2  պրոֆեսիոնալիզմը և ծառայություննե-

րի դերը ռեկրեացիայում և էկոտուրիզ-

մում,  

 բիզնես և մարքեթինգային պլան,  

 էկոտուրիզմի ծրագրավորում և ծրագրի 

փիլիսոփայություն,  

 հավաստագրում, 

 էկո կացարաններ և կայուն դիզայն:  

11.2 Մասնավոր դեպքի 

ուսումնասիրություն 

Հարավային Կովկասում  

  

12.1 Էկոտուրիզմը և էթի-

կան  

2  էթիկայի դերը, 

 էկոտուրիզմ, թե՞ էգոտուրիզմ, 

 էկոտուրիզմի քննադատական 

ասպեկտները:   

12.2 Էքսկուրսիա   

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 4. Ագրոտուրիզմ 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` դասախոսութ-

յուններ և սեմինարներ) (1 

ժամ =  60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րո-

պե / 50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 

րոպե / 40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամաքանակը 

(1ժ. = 60 ր.) 

 

150 

Մոդուլի նկարագրություն/ 

խնդիրներն ու նպատակ-

ները  

  ձևավորել ընդհանուր պատկերացում 

ագրոտուրիզմի մասին,  

 զարգացնել ագրոտուրիզմի շահառու 

կողմերի միջև համագործակցություն 

սկսելու կարողություն:  

Ուսուցման արդյունքները  Մոդուլը հաջող ավարտելու համար 

ուսանողին անհրաժեշտ է.  

 իմանալ զբոսաշրջության ճյուղային 

կառուցվածքը և զբոսաշրջության 

հիմնական ոլորտները,  

 հասկանալ տարբեր տարածաշրջան- 

ների մշակութային առանձնահատ- 

կություններն ու սովորույթները,  

 ճանաչել  ագրոտուրիզմի ձևերը,  

 իմանալ գյուղական/ տարածաշրջա- 

նային զարգացման գործում ագրո- 

տուրիզմի դերն ու նշանակությունը, 

 իմանալ ագրոտուրիզմի տարբեր շա- 

հառուների կողմից իրականացվող 

միջոցառումների մասին և ձևավորել 

զբոսաշրջային  ապրանքներ` օգտա- 

գործելով ագրոտուրիզմի տարբեր 

ձևերի մասին գիտելիքները,  



   հասկանալ, թե ինչպես համագորակ-

ցություն հաստատել ագրոտուրիզմի 

շահառու կողմերի միջև,  

 իմանալ կայունության ասպեկտնե-

րը ագրոտուրիզմի համատեքստում,  

 կարողանալ գործնականում պլա- 

նավորել և կազմակերպել ագրոտու-

րեր, 

 իմանալ ագրոտուրիզմ իրականաց- 

նելիս հնարավոր ռիսկերի մասին:  

Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

  դասախոսություն, գրականության 

վերլուծություն (անհատական ուսու- 

ցում) 

 քննարկում, 

 իրավիճակների  ուսումնասիրություն, 

 սեմինարներ, 

 զեկույցներ, 

 կարճ ուղևորություն:  

   

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Ներածություն 1  Դասընթացի ներածություն, 

 Գրականություն: 

2. Զբոսաշրջության ճյու-

ղերը 

5  Զբոսաշրջության ճյուղերի մասին 

ընդհանուր պատկերացում,  

 Զբոսաշրջային օպերատորներ, 

դեստինացիաներ, հյուրընկալություն 

(Տե՛ս աշխատանքային 1-ին և 3-րդ 

խմբերը): 

  

  
3. Տարածաշրջանները և 

ավանդույթները  

2 Տարբեր տարածաշրջանների և դրանցում 

ձևավորված ավանդույթների մասին ընդ-

հանուր պատկերացում: 

4. Ագրոտուրիզմի ձևերը 4 Ագրոտուրիզմի տարբեր ձևերը (գինու 

տուրիզմ, ձիավարություն, ձեռագործ իր-

րի պատրաստում և այլն) 

(Տե՛ս աշխատանքային 3-րդ խումբը, 

Բնությանը միտված զբոսաշրջություն): 

 
5. Կայունություն և կայուն 

զբոսաշրջություն  

4 Ընդհանուր պատկերացում կայունութ- 

յան ու կայուն զբոսաշրջության մասին:  



6. Կազմակերպչական 

կառուցվածք 

6 Ագորտուրիզմի կազմակերպչական կա-

ռուցվածքը (օրինակ` համագործակցութ- 

ուն, զբոսաշրջության կազմակերպում, 

մարքեթինգ և այլն) 

(Տե՛ս աշխատանքային 10-րդ խումբը): 

7. Ֆերմերների կարիքները 2 Ֆերմերների և արտադրողների կարիք- 

ները ագրոտուրիզմի ոլորտում:  

8. Զբոսաշրջային օպերա-

տորների կարիքները  

2 Զբոսաշրջային օպերատորների կարիք- 

ները ագրոտուրիզմի ոլորտում: 

9. Տարածաշրջանի բնակ-

չության կարիքները  

2 Տարածաշրջանի բնակչության կարիքնե- 

րը ագրոտուրիզմի ոլորտում: 

10. Զբոսաշրջիկների կա-

րիքները 

2 Զբոսաշրջիկների կարիքները ագրոտու- 

րիզմում: 

11. Եզրակացություն 2 Մոդուլի եզրակացություն և ամփոփում: 

12. Խմբային աշխատանք, 

քննարկում, անհատական 

աշխատանք, իրավիճակ-

ների ուսումնասիրություն  

28  կայուն զբոսաշրջության և ագրոտու-

րիզմի թեմաների վերաբերյալ  

(1.4 +1.5), 

 գինու գործարանի մարքեթինգային 

պլան,  

 իրավիճակների ուսումնասիրութ- 

յուն. օրինակ` ֆերմերների համա- 

գործակցություն,  

 ագրոտուրիզմի համաշխարհային 

պրակտիկան (լավագույն օրինակ- 

ները) 

 արշավների հնարավորություն,  

 ագրոտուրիզմում փաթեթով ճամ- 

փորդողների կարիքներն ընդդեմ 

անհատ զբոսաշրջիկների կարիքնե-

րի: 

 

 

  



Մոդուլի վերնագիրը 
 

Մոդուլ 5. Պրակտիկա 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ`  

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

  20 ժամ նախապատրաստական սեմինար,  

 800 ժամ պրակտիկա: 

Անկախ դասաժամեր (1 

ժ. = 60 ր.) 

 

80  

Ընդհանուր ժա-

մաքանակը (1 ժ. = 

60 ր.) 

 

900 (30 կրեդիտ) 

Մոդուլի 

նկարագրություն/ 

խնդիրներն ու նպա-

տակները  

   կիրառել տեսական գիտելիքները և զար- 

գացնել գործնական հմտություններ զբո- 

սաշրջության և բիզնես ոլորտում,  

  մոտեցնել համալսարանները հասարա- 

կության և շուկայի կարիքներին և հա- 

մոզվել, որ ակադեմիական ծրագիրը համ- 

ընկնում է բիզնես հատվածի կարիքների 

հետ:  

Ուսուցման 

արդյունքները  

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է.  

  կարողանալ կիրառել տեսական գիտելիք-

ները և/կամ ամրապնդել տեսական գիտե-

լիքները,  

  կարողանալ զարգացնել գործնական գի-

տելիքները, որոնք անհրաժեշտ են բիզնե-

սում, ծանոթանալ բիզնես վարքագծին,  

  ստանալ որակավորված աշխատանքային 

և մասնագիտական փորձ և ստանձնել 

մասնագիտական պարտականություննե-

րը, 

  ծանոթանալ ապագա պոտենցիալ գործա- 

տուների և վերջիններիս պահանջների 

հետ, 

  կարողանալ փորձարկել սեփական ուժե- 

րը որոշակի հատվածում կամ կազմակեր-

պությունում և բացահայտել, թե որտեղ է 

ուսանողը ցանկանում աշխատել հետա- 

գայում:   



Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

  նախապատրաստական սեմինար,  

 տեղում սովորելու հնարավորություն: 

   

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

 4  նախապատրաստական սեմինար, 

 կայունության և կայուն զբոսաշրջության 

մասին ընդհանուր պատկերացում:  

Պրակտիկայի բովան-

դակություն 

8   կախված է այն կազմակերպությունից, որ-

տեղ անցկացվելու է պրակտիկան,  

  հարց. ինչպե՞ս համոզվել, որ պրակտիկա 

անցնող ուսանողը ստացել է որոշակի գի-

տելիքներ պրակտիկայի ընթացքում,  

  կազմակերպությունը պետք է վերցնի 

միայն մեկ ուսանող յուրաքանչյուր բաժնի 

համար,  

  պետք է մշակվի պրակտիկայի մանրա- 

մասն ծրագիր, որը կհամապատասխանի 

բակալավրական ծրագրի բովանդակութ- 

յան հետ (կհաստատվի համալսարանի 

կողմից), 

  ուսանողի առաջադրանքները պետք է 

սահմանվեն կազմակերպությանը համա-

պատասխան, 

  հսկողություն. այցելություններ դասախո- 

սի կողմից,  

  ուսանողների զեկույց:  

Պրակտիկայի վայրի 

ընտրություն  

8   համալսարանը տրամադրում է ուսանող-

ներին համագործակցող կազմակերպութ-

յունների ցուցակ,  

  ուսանողները կարող են ընտրել նաև այլ 

կազմակերպություններ, որոնք ցուցակում 

ներառված չեն:  

    համալսարանը ուսանողներին 

տրամադրում է աջակցության նամակ,  

  ուսանողն ինքն է դիմում իր պրակտիկայի 

համար:  



Պարտականություն-

ները 

  Համալսարան 

 ուսանողներին և կազմակերպություն- 

ներին տրամադրել ընդհանուր ուղե- 

ցույցներ,  

 մշակել պրակտիկայի ծրագիր և համա-

ձայնության գալ կազմակերպություննե-

րի հետ. կազմել պայմանագիր կազմա-

կերպությունների և ուսանողների միջև,  

 աջակցել ուսանողներին պրակտիկայի 

վայրի վերաբերյալ ցանկացած հար- 

ցում, իրականացնել որակավորված 

պրակտիկա և սերտ համագործակցել 

կազմակերպության ղեկավարի հետ,  

 գնահատել ուսանողների գործունեութ- 

յունը (գնահատման թերթիկի համա- 

ձայն): 

 Ուսանող 

 օգտագործել առաջարկվող հնարավո-

րությունները և ստանալ որքան հնա-

րավոր է շատ գիտելիքներ,  

 կատարել կազմակերպության կողմից 

հանձնարարված առաջադրանքները,  

 համոզվել, որ ծրագիրը ղեկավարվում է 

գրաֆիկի և նախապես համաձայնեց-

ված պայմանների համաձայն,  

 լրացնել մատյանը/ գրել զեկույց և ներ-

կայացնել փորձը պրակտիկայից հետո:  

 Կազմակերպություն 

 տրամադրել ուսանողներին աշխատա-

տեղ և հանձնարարություններ տալ 

ծրագրի համաձայն,  

 տրամադրել ղեկավար, ով կհետևի 

ուսանողներին,  

 տալ ուսանողների բնութագիր և 

գնահատել կատարած աշխատանքը,  

 տալ աշխատանքի մասին 

հավաստագիր,  

 համակարգել գործունեությունը 

համալսարանի հետ: 

 

  



Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 6. Զբոսավարություն 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ`  

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե / 

50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե / 

40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր  

(1 ժ. = 60 ր.) 

 

105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամա-

քանակը (1 ժ. = 60 ր.) 

 
150 

Մոդուլի 

նկարագրություն/ 

խնդիրներն ու նպա-

տակները  

 Դասընթացի հիմնական նպատակն է ձևա-

վորել մասնագիտական ունակություններ և 

հմտություններ արդի զբոսավարության 

ոլորտում` հիմնվելով կայուն զբոսաշրջութ- 

յան սկզբունքների վրա:  

Դասընթացի հիմնական նպատակներն են`  

  ուսանողներին գիտելիքներ տալ զբոսա-

վարության (մեթոդաբանության) մասին, 

  զարգացնել զբոսավարության հմտութ- 

յուններ (կազմակերպչական և հաղոր- 

դակցման հմտություններ), ինչպես նաև 

առաջին օգնության, միջմշակութային 

հաղորդակցության և միջանձնային 

շփման հմտություններ` դեպի հաճա- 

խորդները կողմնորոշում ունեցող հա- 

րաբերությունների համար,  

  ուսանողներին տեղեկատվություն տրա-

մադրել զբոսաշրջության արդյունաբե- 

րության, զբոսավարության կարգավո- 

րումների և օրենսդրության մասին,  

  գիտելիքներ տալ փաստերի, տվյալների, 

մեջբերումների մասին,  

  քննարկել տարբեր տեսակի տուրերի 

առանձնահատկությունները,  

 



   զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլո- 

գիաների ոլորտում (GPS, ինտերնետ) 

այնպիսի հմություններ, որոնք կիրառելի 

են զբոսավարության մեջ: 

Ուսուցման 

արդյունքները  

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է.  

 գործնականում կիրառել զբոսավարութ-

յան վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն 

ու մեթոդաբանությունը, 

 կիրառել կայունության սկզբունքները 

զբոսավարության մեջ, 

 փնտրել անհրաժեշտ տեղեկատվութ- 

յունը` օգտագործելով զբոսավարության 

մեջ կիրառվող արդի տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները, 

 գործնականում կիրառել անհրաժեշտ 

հմտությունները (հաղորդակցման, հա- 

սարակական, ՏՏ և այլն), 

 հետևել ճիշտ հաղորդակցման 

կանոններին միջմշակութային համա- 

տեքստում,   

 կազմել արդի տուրեր:  

Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

  դասախոսություններ, 

 մասնավոր դեպքերի ուսումնասիրութ-

յուն, 

 զեկույցներ, 

 դերային խաղեր, 

 քննարկումներ, 

 անհատական/խմբային աշխատանք: 

   

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Ներածություն 2  հասկացությունները, 

 զբոսաշրջության սահմանումը և պատ-

մական զարգացումը: 

2.  Զբոսաշրջության 

կայունություն 

4  կայունության և կայուն զբոսաշրջություն 

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 



3.   Սահմանումներ և 

տերմինաբանություն  

2  «զբոսավար» հասկացության սահմա-

նում և դասակարգում,  

 տերմինաբանություն (Տե՛ս 

աշխատանքային 9-րդ խումբը): 

 տուր օպերատորական գործունեություն,  

 տուր գործակալ, 

 զբոսաշրջիկ, 

 այցելու և էքսկուրսանտ,  

 ազգային պարկ: 

4. Միջմշակութային 

հաղորդակցություն/ 

հմտություններ 

4  Միջմշակութային հաղորդակցություն/ 

հմտություններ 

(Տե՛ս աշխատանքային 8-րդ խումբը): 

5. Տուրօպերատորի 

արտադրանքը և զբո-

սաշրջային վայրեր 

4  էքսկուրսիաների և զբոսավարի ուղեկ- 

ցությամբ տուրերի բնույթը, 

 էքսկուրսիաների գործառույթները և 

նշանակությունը,  

 զբոսավարության/ էքսկուրսիայի ճանա- 

չողական մեթոդները,  

 զբոսաշրջային վայրերի տարբեր տե- 

սակները  

(Տե՛ս աշխատանքային 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 

11-րդ խմբերը): 

 թիրախային խմբերը:  

6. Զբոսավարի 

պարտականություն-

ները և պատասխա-

նատվության շրջա-

նակը 

4  աշխատանքի շրջանակը,  

 էքսկուրսիա անցկացնելու եղանակը,  

 օժանդակ պարտականություններ, 

 ժամանակի կառավարում, 

 միջմշակութային հաղորդակցություն, 

 զբոսավարի առաջնորդության և հասա-

րակական հմտությունները:  

7.  Օրենսդրություն 4 Միջազգային և տեղական օրենքներ, կանո-

նակարգեր և կոդեքսներ:  

8.  Անվտանգություն 8  առաջին բուժօգնություն, 

 ռիսկերի կառավարում, 

 հրշեջ ծառայության կանոնակարգում: 

9. ՏՏ-ը զբոսավա-

րության մեջ 

4 Նոր տեխնոլոգիաներ/ սարքավորումներ  

10.  Ապրանքների 

ստեղծում 

4 Մեթոդաբանություն 



11.  Պրակտիկա 5 Զբոսավարության վերաբերյալ գիտելիքնե-

րի և հմտությունների կիրառում (մոդելա-

վորում/սիմուլացիա և ինքնագնահատում): 

Գրականության 

տեսակները  

  դասագրքեր, 

 էլեկտրոնային գրքեր, 

 ուղեցույց-գրքեր: 
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Մոդուլի վերնագիրը  

Մոդուլ 7. Կարողությունների 

ձևավորումը կայուն տուրիզմում/ 

մարդկային ռեսուրսների  

կառավարում 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` դասախո-

սություններ և սեմի-

նարներ) (1 ժամ = 60 

րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 

րոպե / 50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 

րոպե / 40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր 

 (1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամա-

քանակը (1 ժ. = 60 ր.) 

 

150 

Մոդուլի 

նկարագրություն/ 

խնդիրներն ու 

նպատակները  

  ուսանողներին գիտելիքներ տալ կա-

րողությունների ձևավորման կամ 

կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

ասպեկտների մասին,   

 ուսանողներին տալ գիտելիքներ և 

մասնագիտական հմտություններ` 

կապված զբոսաշրջային կազմակեր-

պություններում անձնակազմի կա- 

ռավարման պլանավորման, կազմա- 

կերպչական մշակույթի, գիտելիք- 

ների կառավարման և անձնակազմի 

կառավարման ռազմավարության ու 

վերջինիս կիրառման հետ: 
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Ուսուցման արդյունքները   Մոդուլը հաջող ավարտելու համար 

ուսանողին անհրաժեշտ է. 

 հասկանալ մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման կարևորությունը և 

դրա ազդեցությունը կազմակեր- 

պության արդյունավետ գործունե- 

ությունը կայուն զբոսաշրջության 

ոլորտում,   

 կարողանալ հասկանալ, մեկնաբա- 

նել և գնահատել կադրային քաղա- 

քականությունը, ռազմավարություն-

ները, 

 կարողանալ ճանաչել և գնահատել 

անձնակազմի կարիքները մրցակ- 

ցային առավելության և կայուն զբո- 

սաշրջության համատեքստում` 

հաշվի առնելով կազմակերպության 

նպատակները, 

 կարողանալ ընտրել անձնակազմ` 

համաձայն արդեն իսկ մշակված 

մոդելների:  

Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

  դասախոսություններ, 

 գործնական դասեր (սեմինարներ, 

մասնավոր դեպքերի քննարկում, 

խմբային աշխատանքներ, զեկույց- 

ներ), ինքնուրույն աշխատանք (գրա- 

կանության ուսումնասիրություն, 

խմբային աշխատանք), 

 քննություն: 

   

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-   

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.   Ներածություն 2  կարողությունների ձևավորման 

նպատակները կայուն զբոսաշրջութ-

յան համար,   

 մարդկային ռեսուրսների և անձնա-

կազմի կառավարումը զբոսաշրջա-

յին արդյունաբերության մեջ, 
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   անձնակազմի կառավարման քաղա-

քականությունը և ռազմավարութ- 

յունը կայուն զբոսաշրջության ոլոր-

տում: 

2.Կարողությունների 

ձևավորման հիմունք-

ները կայուն զբո-

սաշրջության համար  

4  ընդհանուր պատկերացում կայուն 

զբոսաշրջության համար կարո-

ղությունների ձևավորման մասին, 

 սահմանումներ, 

 հասկացություններ, 

 տարածաշրջանային զարգացման և 

մրցակցային առավելության հետ 

կապերը  

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 

3.   Անձնակազմի գոր-

ծառույթները զբո-

սաշրջային կազմակեր-

պություններում  

10  անձնակազմի գործառույթները զբո- 

սաշրջային կազմակերպություննե- 

րում (զբոսաշրջային գործակալութ- 

յուններ, զբոսաշրջային օպերատոր- 

ներ, ռեստորաններ, էքսկուրսիոն 

բյուրոներ, տրանսպորտային ընկե-

րություններ և այլն), 

 աշխատանքային պարտականութ- 

յունների նկարագրություն 

(Տե՛ս աշխատանքային 10-րդ խումբը): 

4.   Զբոսաշրջային 

կազմակերպություն-

ների կառուցվածքը  

2  զբոսաշրջային կազմակերպություն- 

ների կառուցվածքը (զբոսաշրջային 

գործակալություններ, ռեստորան- 

ներ, զբոսաշրջային օպերատորներ, 

էքսկուրսիոն բյուրոներ, տրանս- 

պորտային ընկերություններ և այլն): 

5.  Զբոսաշրջային 

կազմակերպություննե-

րում և ընկերություննե-

րում մարդկային ռե-

սուրսների կազմակեր-

պում  

8  կազմակերպչական մշակույթ, 

 առաջնորդություն,  

 հաղորդակցում  

(Տե՛ս աշխատանքային 8-րդ խումբը), 

 անձնակազմի հավաքագրում, ընտ-

րություն, 

 մոտիվացիա, 

 կոնֆլիկտային իրավիճակների կա- 

ռավարում:  
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6.   Գիտելիքների 

կառավարումը` որպես 

կայուն զբոսաշրջության 

համար կարողություն-

ների ձևավորման  

հիմնական գործիք  

6  անձնակազմի` զբոսաշրջության 

կազմակերպման մրցակցային առա-

վելություն և կայունություն ապահո-

վելու համար անհրաժեշտ գիտելիք-

ների և հմտությունների որոշում,  

 անձնակազմի գիտելիքների և 

հմտությունների վերլուծություն` 

հաշվի առնելով զբոսաշրջության 

կազմակերպման նպատակները, 

 անձնակազմի գիտելիքների և 

հմտությունների գնահատում, 

 գիտելիքների կառավարման ռազ- 

մավարության մշակում և այդ ռազ- 

մավարության կիրառում:  

7.   Վերապատրաստում-

ների կառավարում  

4  վերապատրաստումների անհրա- 

ժեշտության գնահատում,  

 վերապատրաստումների կառա- 

վարման ռազմավարության մշա- 

կում, 

 այդ ռազմավարության կիրառում: 

8.   Մարդկային ռեսուրս-

ների կառավարաման 

ռազմավարական մոտե-

ցում  

2  մարդկային ռեսուրսների կառավա-

րումը` որպես կայուն զբոսաշրջութ- 

յան համար կարողությունների 

ձևավորման հիմնական գործոն,  

 մարդկային ռեսուրսների կառա- 

վարման ռազմավարության հիմնա-

կան տարրերը. տեսլական, նպա- 

տակներ, առաքելություն, SWOT 

վերլուծություն, ռազմավարության 

ընտրություն, 

 ռազմավարական ուղղություններ,  

 անձնակազմի կառավարման դերը 

և կարևորությունը:  

9.   Խոչընդոտներ և 

մարտահրավերներ 

2  միջազգայնացում, 

 գլոբալիզացիա, 

 տեխնոլոգիական փոփոխություն-

ներ:  
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10. Եզրակացություն 2  եզրակացություն, ամփոփում,  

 ուսանողների ձեռք բերած արդյունք-

ների քննարկում:  

Սեմինար 18  Խմբային աշխատանք և զեկույց:  
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Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 8. Միջմշակութային 

հաղորդակցություն 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` 

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե 

/ 50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե 

/ 40 կոնտակտային ժամ 

Անկախ դասաժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

 
105 (100/110) 

Ընդհանուր ժա-

մաքանակը (1 ժ. 

= 60 ր.) 

 

150 

Մոդուլի նկա-

րագրություն/ 

խնդիրներն ու 

նպատակները 

  այս դասընթացի հիմնական նպատակը 

այլ մշակույթներին պատկանող մարդ- 

կանց հետ համապատասխան ձևով 

հաղորդակցվելն է,  

 տեսական գիտելիքներ տալ, որոնք կի- 

րառելի կլինեն ճգնաժամային իրավի- 

ճակներում, 

 ընդհանուր պատկերացում տալ միջ- 

մշակութային հաղորդակցության և 

դրա կառավարման մասին,  

 ներկայացնել միջմշակութային հաղոր-

դակցության և կառավարման հիմնա- 

կան հասկացություններն ու մոտեցում-

ները,  

 կենտրոնանալ մարդկանց միջև բարի- 

դրացիական հարաբերությունների կա-

ռավարման վրա,  

 հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի 

զբոսաշրջության ոլորտում ուսանող- 

ներն արդյունավետ ձևով հաղորդակց- 

վեն միջմշակութային տարատեսակ 

իրավիճակներում,  
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   ուսանողներին ներկայացնել մշակույ- 

թի հիմնական հասկացությունները և 

իրականացնել մի շարք գործնական 

օրինակների քննարկումներ, 

 հնարավորություն ընձեռել ուսանող- 

ներին ծանոթանալ իրենց սեփական և 

այլ մշակույթների հետ,  

 ընդհանուր պատկերացում տալ միջ- 

մշակութային հաղորդակցման դինա- 

միկայի մասին դիսկուրսի վերլուծութ- 

յան միջոցով:  

Ուսուցման արդյունք-

ները 

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է.  

 հասկանալ զբոսաշրջության ոլորտում 

մշակույթի կարևորությունը տարբեր 

համատեքստերում,  

 հասկանալ միջմշակութային հաղոր- 

դակցության և գլոբալիզացիայի փոխ- 

ազդեցությունը, 

 հասկանալ միջմշակութային հաղոր- 

դակցության  կարողության  յուրա- 

հատկությունները որոշակի երկրում 

և/կամ պատմամշակութային ժառան- 

գության պարագայում և տեղեկանալ 

մշակութային բազմազանության 

մասին,  

 կիրառել միջմշակութային հաղոր- 

դակցման կարողությունը զբո- 

սաշրջության ոլորտում միջազգային 

կառավարման և վարքագծի սկզբունք- 

ներում  

 ներկայացնել ինչպես իրենց սեփական, 

այնպես էլ այլ մշակույթների մասին 

արմատացած գաղափարներ և մտքեր, 

 օգտագործել միջմշակութային հաղոր-

դակցման հմտությունները սպասարկ-

ման ոլորտում այլ մարդկանց հետ հա-

ղորդակցվելիս,  
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   միջմշակութային հաղորդակցման կա-

րողության ճգնաժամային դեպքերի ին-

տերնետային օրինակներ,  

 ներկայացնել այն հմտությունները, 

որոնք անհրաժեշտ են կառավարելու 

հաղորդակցման ձախողումները, որոնք 

կարող են առաջանալ միջմշակութային 

համատեքստում,    

 գնահատել միջմշակութային հաղոր- 

դակցման կարողության մասին իրենց 

սեփական գիտելիքները. օրինակ` 

կազմել հարցաշար դասընթացից 

առաջ, ընթացքում և վերջում և ինքնա- 

գնահատման աղյուսակ:   

Դասավանդման և 

ուսուցման 

ռազմավարություններ  

 դասախոսություն – տեսական գիտելիք-

ներ, 

սեմինարներ – խմբային աշխատանքներ, 

մասնավոր դեպքերի վերլուծություն, 

իրադարձային խաղեր, դիսկուրսներ, 

զեկույցներ:  

  

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1. Մշակույթի 

հասկացությունները 

6 Մշակույթի հիմնական հասկացություն- 

ները և սահմանումները. արժեքներ, բազ- 

մազանություն, ինքնություն, կարծրատի-

պեր, մշակութային ստանդարտներ, լեզու, 

ընկալում, կրոն, գլոբալիզացիա և այլն 

(ուսանողի մշակույթն ու այլ մշակույթնե-

րը):  

2. Միջմշակութային 

հաղորդակցման կա-

րողություն հասկա-

ցությունը  

6  հաղորդակցման սահմանումները, միջ-

մշակութային հաղորդակցման կարո-

ղության տարբեր հասկացությունները 

մենեջմենթում:  
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3. Ընդհանուր պատ-

կերացում զբո-

սաշրջային դեստինա-

ցիայի մասին 

4 Ընդհանուր պատկերացում կայունութ-

յան և կայուն զբոսաշրջության ընդհա-

նուր:  

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 

4. Ընկալում և 
արտացոլում  

4  սեփական և այլ մշակույթների վերա- 

բերյալ լայնամիտ և քննադատական 

մտածելակերպի ձևավորում և վերջի- 

նիս ազդեցությունը զբոսաշրջության 

վրա:  

5. Մշակութային 

հարթություններ 

6  մշակութային հարթություններ ըստ 

Հոֆշտեդի, Հոլի, Թրոփենարսի և այլն, 

 մշակութային հարթությունների ազդե- 

ցությունը զբոսաշրջության ոլորտում: 

6. Ճգնաժամային 

իրադրություններ  

6 Միջմշակութային հաղորդակցության ճգ- 

նաժամային իրադրություններ. օրինակ` 

սեփական եսի և այլ մարդկանց ինքնութ- 

յան ճանաչում, մշակութային գիտելիքի 

ձեռքբերում, իմաստավորում, հեռանկար-

ների մշակում, հարաբերությունների կա-

ռուցում, հասարակական պատասխա- 

նատվությունների գիտակցում և այլն։   

7. Բազմազանություն 6 Մշակութային բազմազանություն հասկա- 

ցությունը զբոսաշրջության մեջ. օրինակ` 

հաշմանդամներ, սեռային, կրոնական, սե- 

ռական այլ կողմնորոշում ունեցող, էթնիկ 

փոքրամասնություններ և այլն։ Տարբեր 

երկրների առանձնահատկությունների 

քննարկում: 

8. Հասկացություններ 7 Միջմշակութային հաղորդակցության կա- 

ռավարում և զբոսաշրջության կառավա- 

րում:  
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Մոդուլի վերնագիրը  
Մոդուլ 9. Անգլերեն լեզվի 

նպատակային կիրառությունը. 

զբոսաշրջություն 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` դասախո-

սություններ և սեմի-

նարներ) (1 ժամ = 60 

րոպե) 

 67.5 (= 6 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 90 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 

րոպե / 75 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 

րոպե / 60 կոնտակտային ժամ 

 

 

 

 

Անկախ դասաժամեր (1 

ժ. = 60 ր.) 

 
88.25 (75/90) 

Ընդհանուր 

ժամաքանակ (1 ժ. = 60 

ր.) 

 

150 

Մոդուլի նկարագրութ-

յուն/ խնդիրներն ու 

նպատակները  

  կենտրոնանալ զբոսաշրջության ոլոր- 

տում անգլերեն լեզվի արդյունավետ 

կիրառման վրա` ներառելով խոսակ- 

ցական, գրավոր, ընթերցանության ու 

ունկնդրելու առաջադրանքները, 

 բարելավել և զարգացնել անգլերեն 

լեզվի հմտությունները` զբոսաշրջութ- 

յան ոլորտում արդյունավետ հաղոր- 

դակցվելու համար,  

 սովորեցնել ուսանողներին զբո- 

սաշրջության ոլորտում կիրառվող 

մասնագիտական լեզուն,   

 ուսանողներին ընդհանուր պատկե- 

րացում տալ զբոսաշրջային արդյու- 

նաբերության,  դեպի հաճախորդը 

կողմնորոշում ունեցող միջանձնային 

հմտությունների, զբոսաշրջային 

ծրագրերի և համացանցի, զբոսաշր- 

ջությանը վերաբերող փաստերի, 

տվյալների, մեջբերումների մասին 

տեղեկատվություն, 
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   մասնագիտորեն կիրառել անգլերենը 

զբոսաշրջության հետ առնչվող թեմա-

ների վերաբերյալ քննարկումների 

ժամանակ,   

 մշակել կայուն զբոսաշրջությանը վե- 

րաբերող մասնագիտական տերմի- 

նաբանական բառարան: 

Ուսուցման արդյունք-

ները  

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար 

ուսանողին անհրաժեշտ է. 

 հաղորդակցվել (բանավոր և գրավոր 

ձևով) զբոսաշրջության ոլորտին բնո-

րոշ հաղորդակցման լեզվով, 

 սովորել հյուրընկալությանն ու զբո- 

սաշրջությանն առնչվող անհրա- 

ժեշտ բառապաշար և տերմիններ, 

 փնտրել զբոսաշրջությանը վերաբե- 

րող տեղեկատվություն` օգտագոր- 

ծելով առցանց տեխնոլոգիաները. 

օրինակ` որպես ընդունարանի աշ- 

խատող կամ զբոսավար և այլն, 

 կիրառել ձեռք բերած հմտություն- 

ները գործնական իրավիճակներում. 

հեռախոսային խոսակցություն, 

հանդիպումներ, տեղեկատվության 

տրամադրում և այլն։  

Դասավանդման և 

ուսուցման ռազմավա-

րություններ  

  զեկույցներ, 

 դերային խաղեր, 

 քննարկումներ, 

 անհատական աշխատանքներ, 

 խմբային աշխատանքներ: 

 

Բովանդակություն 
 Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1.  Զբոսաշրջության 

ներածություն   

10  զբոսաշրջության հիմնական ձևերն ու 

դրա հետ առնչվող տերմինաբանութ-

յուն: 



 

 

66 
 

 

 

2.  Ընդհանուր պատկե-

րացում  կայունության և 

կայուն զբոսաշրջության 

մասին  

4 Ընդհանուր պատկերացում  կայունութ- 

յան և կայուն զբոսաշրջության մասին: 

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 

3. Դեստինացիայի կա-

ռավարում 

10  համաշխարհային դեստինացիաները,  

 զբոսաշրջային գրավչությունների տե-

սակները,  

 մարդիկ և հնարավորություններ 

դեստինացիաներում,  

 դեստինացիայի առաջխաղացում,  

 զբոսաշրջային դեստինացիաներ 

թույլ և ուժեղ կողմերի պարզում,  

 ճամփորդելու դրդապատճառները: 

4.   Հաճախորդների 

սպասարկումը զբո-

սաշրջության ոլորտում 

4  տարբեր տեսակի հաճախորդների 

գնահատում, 

 մշակութային տարբերությունները 

(Տե՛ս աշխատանքային 8-րդ խումբը): 

 ողջունելն ու ներկայանալը / ներկա-

յացնելը,  

 միջմշակութային թյուրըմբռնումներ, 

 ինչպես վարվել բողոքների հետ  

(Տե՛ս աշխատանքային 7-րդ խումբը): 

5.   Զբոսաշրջային 

տեղեկատվական 

ծառայություններ 

10  տալ ուղղորդումներ,  

 խորհրդատվություն,  

 տեղեկատվության ներկայացման 

ձևեր, 

 զբոսաշրջային տեղեկատվական 

կետրոնները, տեղեկատվական թռու- 

ցիկները և կայքերը զբոսաշրջիկների 

և այցելուների համար: 

6. Զբոսաշրջային գոր-

ծակալներ, զբոսաշրջա-

յին օպերատորներ և 

զբոսավարներ 

10  զբոսաշրջային օպերատորի, գործա-

կալի և զբոսավարի աշխատանքը,  

 զբոսաշրջային գործակալի, օպերա-

տորի և զբոսավարների աշխատան-

քային հնարավորությունները, վերա-

պատրաստումները, որակավորում-

ները:  
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7.  Տեղաբաշխման օբ-

յեկտների տեսակները, 

հյուրանոցային տնտե-

սության օբյեկտներ  

10  հյուրանոցների տեսակները,  

 հյուրանոցի կադրային ու կազմա- 

կերպչական կառուցվածքի միջազգա-

յին մոդելը,  

 հյուրանոցային ծառայություններ, 

 ընդունարանի պարտկանություննե- 

րը, 

 գրանցման գործընթացները, 

 հյուրանոցների վերաբերյալ հարցում: 

8. Հյուրանոցի հաստիք-

ները  

9.5  աշխատանքի ընդունվելու դիմում, 

 CV–ների կազմում, մոտիվացիոն, 

բիզնես նամակների, էլեկտրոնային 

նամակների ձևակերպում: 
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Մոդուլի վերնագիրը  

Մոդուլ 10. Նորարարական փոքր և 

միջին ձեռնարկությունները կայուն 

զբոսաշրջության ոլորտում 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` 

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 33.75 (= 2 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 45 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե 

/ 37 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե 

/ 30 կոնտակտային ժամ 

 

 

 

Անկախ դասաժամեր (1 

ժ. = 60 ր.) 

 
116.25 (112.5/120) 

Ընդհանուր ժամա-

քանակ (1 ժ. = 60 ր.) 

 

150 

Մոդուլի 

նկարագրություն/ 

խնդիրներն  ու 

նպատակները  

 Այս դասընթացի հիմնական խնդիրն է 

հասկանալ կայուն զբոսաշրջության 

ոլորտում փոքր և միջին ձեռնարկութ- 

յունների կառավարման հիմնական 

տեսական հասկացությունները, ինչպես 

օրինակ` զբոսաշրջային օպերատորներ, 

հյուրընկալություն և տրանսպորտային 

միջոցներ։ 

Ուսուցման արդյունք-

ները 

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է. 

 պատկերացում ունենալ փոքր և միջին 

զբոսաշրջային ձեռնարկությունների 

մասին կայուն զբոսաշրջության համա-

տեքստում,  

 որոշումներ կայացնել տարբեր մրցակ-

ցային ռազմավարական ուղղություննե-

րի, զբոսաշրջային ձեռնարկության գոր-

ծունեության  վերաբերյալ, 

 մշակել բիզնես պլան, 

 ապահովել փոքր և միջին զբոսաշրջա-

յին ձեռնարկությունների կառավարու-

մը, 
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   հաշվի առնել արտաքին գործոնների և 

կայուն կառավարման ազդեցությունը,  

 հաշվի առնել մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման, մասնագետների պատ-

րաստման և վերջիններիս առաջխա- 

ղացման հարցերը,  

 նկարագրել փոքր և միջին ձեռնարկութ-

յունների գործունեության արդի ուղ- 

ղությունները կայուն զբոսաշրջության 

համատեքստում` ներառյալ տեղեկատ-

վական տեխնոլոգիաների կիրառումը:   

Դասավանդման և 

ուսուցման ռազմավա-

րություններ  

  դասախոսություն, զեկույցներ, գործնա-

կան դասեր, դերային խաղեր, ինչպես 

նաև քննարկումներ։ 

 վերլուծական աշխատանքներն ու 

ծրագրերը նույնպես խրախուսվում են։  

 

Բովանդակություն 
Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

1. Ընդհանուր պատ-

կերացում փոքր և 

միջին ձեռնարկութ-

յունների մասին 

3  փոքր բիզնեսը զբոսաշրջության ոլոր-

տում, 

 փոքր բիզնեսը կայուն զբոսաշրջության 

ոլոտրում: 

2. Ընդհանուր պատ-

կերացում ձեռնարկա-

տիրության մասին  

2  ձեռնարկատիրություն, 

 ձեռնարկատեր, 

 սեփականատեր: 

3. Ընդհանուր պատ-

կերացում կայունութ-

յան և կայուն զբո-

սաշրջության մասին 

4  ընդհանուր պատկերացում կայունութ-

յան և կայուն զբոսաշրջության մասին  

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 

4. Փոքր ձեռնարկատի-

րական բիզնեսի կառա-

վարում 

5  զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներում 

զբաղված աշխատանքային ռեսուրսնե-

րի կառավարում (սեզոնային, կես 

դրույքով, ազատ գրաֆիկով աշխատող-

ներ, հյուրանոցի աշխատակիցներ, զբո-

սաշրջային օպերատորներ, զբոսավար-

ներ և այլն): 
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   գործընթացների կառավարում զբո- 

սաշրջության ոլորտներում, 

 ձեռնարկություններում ռիսկերի կա- 

ռավարում: 

5. Փոքր բիզնեսի 

մարքեթինգ 

6  զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներում 

գործող փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ների մարքեթինգային գործունեություն, 

 համացանցի ազդեցությունը ձեռնար-

կատիրական մարքեթինգի վրա,  

 անձնական մարքեթինգային հաղոր- 

դակցություն, 

 ներանձնային մարքեթինգային հաղոր- 

դակցություն, 

 մարքեթինգային ուղղություններ: 

6. Փոքր բիզնեսի հա-

ջող ռազմավարութ-

յուններ 

6  ռազմավարությունը և փոքր բիզնեսը,  

 գոյատևման ռազմավարություն, 

 զարգացման ռազմավարություն, 

 փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

միջև համագործակցություն,  

 կոպերատիվները և զբոսաշրջության 

ոլորտում փոքր և միջին ձեռնարկութ- 

յունների համագործակցության այլ 

ձևերը (ներառյալ` ֆրանչայզինգը): 

7. Սկսնակները և շու-

կա մուտք գործելու 

գործընթացը   

2  շուկա մուտք գուրծելու  այլընտրան-

քային ձևերը, 

 սկսնակ ձեռնարկություններ: 

8. Բիզեսի ձևավորում 

և պաշտպանություն  

4  բիզնես կազմակերպությունների ընտ-

րություն, 

 սահմանափակ ընկերություն, 

 միայնակ վաճառող, 

 համագործակցություն, 

 կոպերատիվներ, 

 (մասնակից երկրների մասին պաշտո-

նական տեղեկատվություն): 

9. Ինտելեկտուալ 

սեփականության 

իրավունքները  

2  արտոնագրեր, 

 հեղինակային իրավունքներ, 

 արդյունաբերական դիզայն,  

 ապրանքանիշ, 

 առևտրային գաղտնիքներ: 
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10. Նորարարություն և 

շուկայական դիրք 

6  զբոսաշրջության ոլորտներում նորա- 

րարության սահմանում, 

 փոքր ձեռնարկություններում ապրան- 

քային նորարարություն,  

 կառավարման նորարարություն. 

խնդիրները, 

 նորարարությունը շուկայում դիրք 

գրավելու համար, 

 աջակցություն փոքր բիզնեսին, 

 կառավարության քաղաքականության 

ազդեցությունները: 

11. Բիզնես պլանավո-

րում 

6 Զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներում 

փոքր բիզնեսի պլանավորում:  
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Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 11. Մշակութային ժառանգության 

կառավարում 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` 

դասախոսություններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 45 (= 4 դասավանդման ժամ /շաբաթ,  

15 շաբաթ/կիսամյակ, 

նշանակում է 60 դասավանդման  

ժամ /45 րոպե), 

եթե 1 դասավանդման ժամը = 50 րոպե / 

50 կոնտակտային ժամ,  

եթե 1 դասավանդման ժամը = 40 րոպե / 

40 կոնտակտային ժամ 

 
Անկախ դասաժամեր (1 

ժ. = 60 ր.) 

 

105 (100/110) 

Ընդհանուր ժամա-

քանակը (1 ժ. = 60 ր.) 

 

150 

Մոդուլի նկարագ-

րություն/ խնդիրներն 

ու նպատակները  

 Մոդուլի գլխավոր նպատակն է ուսանողնե-

րին զինել մշակութային ժառանգությունը 

կառավարելու գիտելիքներով և հմտութ- 

յուններով: 

Ուսուցման արդյունք-

ները  

 Մոդուլը հաջող ավարտելու համար ուսա-

նողին անհրաժեշտ է. 

 իմանալ մշակութային ժառանգության 

պահպանությունը, 

 կարողանալ կիրառել մշակութային ժա-

ռանգության կառավարման հիմնական 

հասկացությունները կայուն զբոսաշր-

ջության համատեքստում, 

 հասկանալ միջազգային քաղաքակա-

նությունն ու գործընթացները, որոնք 

բնութագրում են ժառանգության կառա-

վարման ժամանակակից փորձը,  

 վերլուծել ժառանգության կառավարման 

փորձը. հասարակական–մշակութային,  

քաղաքական և բարոյական հետևանք-

ները: 
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Դասավանդման և 

ուսուցման ռազմավա-

րություններ  

  դասախոսություն, զեկույցներ և գործնա-

կան քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանքներ և հետազո-

տությունների վրա հիմնված քննար-

կումներ,  

 գործնական դասերը ներառում են. այցե-

լություններ տարբեր թանգարաններ,  

մշակութային ժառանգության հուշար- 

ձաններ, ամրոցներ, ռազմադաշտեր և 

այլ մշակութային նշանակության վայ- 

րեր, ինչպես նաև պատմամշակութային 

էքսկուրսիաներ: 

Բովանդակություն 
Դասավանդ-

ման ժամեր 
Նկարագրություն 

Ընդհանուր պատկե-

րացում կայունության 

և կայուն զբոսաշր-

ջության մասին  

4  Ընդհանուր պատկերացում կայունութ-

յան և կայուն զբոսաշրջության մասին 

(Տե՛ս աշխատանքային 2-րդ խումբը): 

Մշակութային ժա-

ռանգության կառա-

վարման ներածութ-

յուն  

4  մշակույթի սահմանում, 

 ժառանգության սահմանում, 

 ժառանգության կարևորությունը ազգե- 

րի/տարածաշրջանների ինքնարտա- 

հայտման համար,  

 ժառանգության ցանկի մշակում, 

 միջազգային նյութական ժառանգության 

կառավարման ճանաչում, 

 մշակութային ժառանգության հիմնա- 

կան հասկացությունները, 

 ժառանգության ակտիվների մշակութա-

յին կարևորությունը, 

 մշակութային կառավարման ժամանա- 

կակից սկզբունքները (օրինակ` կարո- 

ղությունների ձևավորումը): 
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Մշակութային 

ժառանգությունն ու 

կայուն զբոսաշր-

ջությունը  

6  մշակութային ժառանգությունը կայուն 

զբոսաշրջության համատեքստում,  

 նյութական ժառանգության ակտիվնե- 

րը` որպես զբոսաշրջային գրավչութ- 

յուններ (թանգարաններ, հնավայրեր, 

ժառանգություն համարվող քաղաքներ, 

մշակութային լանդշաֆտներ, թանգա- 

րաններ, մութ ժառանգության տեսար- 

ժան վայրեր և այլն), 

 ժառանգություն հանդիսացող տեսար- 

ժան վայրերի հասանելիություն,  

 ոչ նյութական ժառանգությունն ու զբո- 

սաշրջությունը (փառատոններ, կրոնա- 

կան ավանդույթներ, երաժշտություն, 

տոներ և այլն), 

 ժառանգության իսկությունն ու զբո- 

սաշրջությունը,  

 զբոսաշրջության դրական և բացասա- 

կան ազդեցությունը ժառանգություն 

հանդիսացող տեսարժան վայրերի վրա,  

 մշակութային զբոսաշրջության բարոյա-

կան նորմերը, 

 զբոսաշրջիկի կոդեքսը և  զբոսաշրջութ-

յան խարտիան, 

 մշակութային զբոսաշրջության տեսար-

ժան վայրերը: 

Ժառանգության պահ-

պանություն 

4  ժառանգության արդյունաբերություն, 

 անցյալի պահպանության կարևորութ- 

յունը, 

 ժառանգության պահպանության քննա-

դատական և հիմնարար մոտեցումները, 

 մշակութային ժառանգության պահպա-

նության կազմակերպությունները. 

UNESCO, ICOMOS, ICCROM, 

EUROPA NOSTRA, Կապույտ վահան, 

Համաշխարհային ժառանգության հիմ-

նադրամ, Եվրոխորհուրդ, 

 վտանգված համաշխարհային ժառան- 

գության խնդիրների և արդի իրավիճակի 

մասին պատկերացում: 
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Ժառանգության մեկ-

նաբանում 

4  մեկնաբանման մշակում, 

 մեկնաբանում և ներկայացում,  

 մեկնաբանման և մեկնաբանման տեխ- 

նիկաների մոդելներ, 

 մեկնաբանման պլանավորում, 

 Թիդենի` մեկնաբանության հիմնական 

սկզբունքները,  

 ժառանգության մեկնաբանման կարևո 

րությունը,  

 իրավիճակների վերլուծություն, 

 թանգարանները` որպես ժառանգության 

մեկնաբանման կենտրոններ:  

Մշակութային ժա-

ռանգության կառա-

վարման շրջանակը  

4  մշակութային ժառանգության կոնվեն- 

ցիաներ, 

 մշակութային քաղաքականության և գոր-

ծունեության հիմնական հասկացություն-

ներ, 

 մշակութային քաղաքականություն, 

օրենսդրություն, մշակութային քաղաքա-

կանության մարմիններ:  

Համայնքները, մշա-

կույթը և ժառանգութ-

յունը  

4  մշակութային ժառանգությունը և ազգա-

յին ինքնությունը,  

 հասարակությունը ազգային ինքնության 

գործիքներով քաղաքականացնելու հա-

մար ժառանգության նշանակությունը, 

 ազգային ինքնությունը ձևավորելու մեջ 

մշակութային ժառանգության դերը, 

 համայնքները և տեղական ժառանգութ-

յունը,   

 համայնքային իրազեկման ծրագրեր, 

 համայնքների և հասարակական ներ- 

գրավածությունը մշակութային ժառան- 

գության պահպանության գործում: 
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Ժառանգության քա-

ղաքական ասպեկտ-

ները 

2  կոլեկտիվ ամնեզիա և անցյալի բացա- 

ռում, 

 ոչ ներդաշնակ և վիճարկվող ժառան- 

գություն,  

 պրոպոգանդան և վայրը. ժառանգության 

միջոցով իմիջի ստեղծում,  

 հանրային հիշատակման ժառանգութ- 

յունը:  

Ժառանգության և  

առանգության պահ-

պանության մարքե-

թինգ 

4  ինչպես հասկանալ ժառանգության և 

ժառանգության պահպանության մարքե-

թինգ, 

 ժառանգության պահպանության մարքե-

թինգային քաղաքականության  իրակա- 

նացնող երկրները,  

 ժառանգության պահպանության մարքե-

թինգի դրական և բացասական կողմերը:   

Էքսկուրսիաներ 24  
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Մոդուլի վերնագիրը  Մոդուլ 12. Էլեկտրոնային ուսուցում 

Կոնտակտային ժամեր 

(օրինակ` 

դասախոսութ-յուններ և 

սեմինարներ) (1 ժամ = 

60 րոպե) 

 // 

Անկախ դասաժամեր (1 

ժ. = 60 ր.) 

 
// 

Ընդհանուր ժամա-

քանակը (1 ժ. = 60 ր.) 

 
հաջորդական ձևով // 

Մոդուլի նկարագրութ-

յուն/ խնդիրներն ու 

նպատակները  

 

// 

Ուսուցման 

արդյունքները  

 Moodex հարթակի ներմուծում  

Դասավանդման և 

ուսուցման ռազմավա-

րություններ  

 Սեմինարներ  

Բովանդակություն 
Դասավանդման 

ժամեր 
Նկարարություն 

Ստատուս–քվոն 

գործընկեր երկրներում   

  էլեկտրոնային ուսուցման առավե-

լությունները/հասկացությունները, 

մեթոդները, գործիքները,  

 ակնարկ ուսուցման կառավարման 

համակարգերի մասին,  

 տեխնիկական պահանջներ, 

 SuToMa մոդուլների համար հա-

տուկ պահանջներ:  

Ողջ համալսարանում 

ուսուցման կառավար-

ման համակարգերի 

կիրառում 

  Moodle 

 Facebook 

 Blackboard 

 Skype 

Էլեկտրոնային 

ուսուցման առավելութ-

յունները/ 

 // 
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հասկացություններ, 

մեթոդներ, գործիքներ  

Խառը ուսուցման 

գաղափարը  

  դեմ առ դեմ. դասընթացավարի 

կողմից իրականացվող դասընթաց,  

 համաժամանակյա սեմինարներ, 

վեբինարներ/ անմիջական շփում- 

ներ, 

 տարաժամանակյա համագործակ- 

ցություն, քննարկումներ  ֆորում- 

ներում,  քննարկումներ սոցիալա- 

կան ցանցներում, 

 տարաժամանակյա ինքնաստու- 

գում. առցանց ձեռնարկներ, արխի-

վային ձայնագրություններ:  

Ակնարկ ուսուցման 

կառավարման համա-

կարգերի մասին  

 

  ուսուցման կառավարման համա-

կարգեր. սահմանումը, հիմնական 

առանձնահատկությունները, բաց 

աղբյուրներն ընդդեմ վճարովի 

աղբյուրների,    

 Moodle. հիմնական առանձնա- 

 հատկությունները, 

 Moodle և  iversity հարթակներ: 

Iversity–ն համագործակցության 

համար, Moodle–ը մոդուլների 

կառավարման համար (առցանց և 

խառը): 

Տեխնիկական պահանջ-

ներ 

 1. Վճարովի, ազատ կամ բաց աղբյուր-

ներ, 

2. Գտնվում է տեղակա՞ն, թե՞ արտա-

քին սերվերի վրա,  

3. Կիրառվում է միայն դասընթացի 

կառավարման առանձնահատկութ- 

յուննե՞րի, թե՞ վեբ կոնֆերանսների 

իրականացման համար,  

4. Ներբեռնվել է Linux, Unix, թե՞ 

Windows  ծրագրերին, 

5. Սերվերների և օգտատերերի հա- 

մար նվազագույն պահանջներ,  

6. Ինչպե՞ս վարվել վերազինումների 

հետ,  
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7. Դասական պահեստավորում, թե՞ 

ամպային տեխնոլոգիա, 

8. Ո՞ր առանձնահատկությունները  

պետք է ներկայացվեն ուսուցման կա-

ռավարման համակարգի կողմից,  

9. Հիմնվել ուսուցման կառավարման 

անվտանգության ներքին համակար-

գի վրա, թե՞ ներբեռնել firewall ծրագի-

րը:  

SuToMa մոդուլների 

համար հատուկ 

պահանջներ  

  Պարզել մոդուլներին առնչվող հա-

տուկ պահանջները,  

 Յուրաքանչյուր մոդուլի համար 

մշակել համապատասխան գոր- 

ծիքներ,  

 Պարզել դասընթացավարի էլեկ- 

տրոնային ուսուցման հմտություն-

ների մակարդակը:  

Արդյունքները   1.  Ուղեցույցներ հաջող էլեկտրոնա-

յին ուսուցման համար,  

2.  Ուղեցույցներ  ուսուցման կառա- 

վարման համակարգի իրականացման 

և կիրառման համար,  

3. Էլեկտրոնային ուսուցման դասըն- 

թացների  օրինակների կազմում  

(էլեկտրոնային ուսուցման դասըն- 

թաց, տարբեր մոդուլների համար 

էլեկտրոնային ուսուցման դասընթաց-

ների կազմում): 

Հիմնական 

գրականություն 

 Implementing an e-Learning Management 

System 10‐Steps Process to your LMS, 2010;  

LMS Selection, Best Practices. 

Steven Kerschenbaum, Barbara T. 

Wisniewski Biehn;  e-Learning by Design, 

William Horton, Pfeiffer, 2011. 

Լրացուցիչ 

գրականություն 

 e-Learning and the Science of Instruction: 

Proven Guidelines for Consumers and 

Designers of Multimedia Learning 

Ruth C. Clark, Richard E. Mayer, Pfeiffer, 

2011. 
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6. Մագիստրոսական մոդուլի օրինակ 

Դոկտոր Կնուտ Շերհագի կողմից 

 

Մագիստրատրոսական ծրագրի համար մոդուլների մշակման և զարգացման հա-

մար անհրաժեշտ է գործածել համապատասխան գործիքներ: Կրթության կիզա-

կետում են ոչ միայն գիտելիքների փոխանցումն է, այլ նաև առաջադրված խնդիր-

ներին լուծումներ տալը: Միևնույն ժամանակ ուսանողները պետք է ի վիճակի լի-

նեն առաջ քաշել իրենց ուրույն գաղափարները՝ առանձնակի ուշադրություն 

դարձնելով դրանց բովանդակությանը, ներկայացնեն այլընտրանքային լուծում-

ներ առաջադրված խնդիրներին, որոնք պետք է հիմնված լինեն ուսուցանվող նյու-

թի վրա, և գործածեն տնտեսության համապատասխան բաժնի (օր.՝ տրանսպորտ, 

կացություն, սերվիսի որակ, զբոսավարություն և այլն) առավելությունների կամ 

թերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների արդյունքները  և/կամ կոնկրետ 

ռեգիոնալ յուրահատկությունների հիման վրա որոշեն անհրաժեշտ քայլերի հա-

ջորդականությունը:  

Մագիստրատուրայի մակարդակում կարելի է կիրառել SuToMa-ի տարբեր մոդել-

ներ: Սա հիմնականում կախված է համալսարանների հնարավորություններից, ո-

րոնք նախատեսում են զբոսաշրջությունը ներառել իրենց մագիստրոսական 

ծրագրի մեջ: Որպեսզի ծրագիրն ամբողջական լինի, հարկավոր է դրա մեջ ներա-

ռել ավարտական մագիստրոսական թեզը, որի շնորհիվ ուսանողը կկարողանա 

ապացուցել, որ ունակ է տրված որոշակի ժամանակահատվածում գիտականորեն 

ինքնուրույն լուծում տալ որոշակի խնդրի: Թեզին հատկացված է կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման համակարգի 15-30 միավոր: Ստորև ներկայացված են 

մագիստրոսական ծրագրի ներմուծման հնարավորությունները. 

 Զբոսաշրջության՝ մեկ մոդուլով ուսուցում (5 կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի միավորներ), 

 Զբոսաշրջության ուսուցման մեկ մոդուլ՝ «Կայուն զբոսաշրջության» թեման 

ընդգծելու համար (10 կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 

միավորներ) դասախոսություն և սեմինար, 

 Որպես աշխարհագրական կամ տնտեսական դասընթացի մաս՝ «Կայուն 

զբոսաշրջության» խորացված ուսուցում,  

 Երկու կիսամյակ ընդգրկող «Կայուն զբոսաշրջություն» մոդուլի  ավարտուն 

ուսուցում,  

 Երեք կիսամյակ ընդգրկող «Կայուն զբոսաշրջություն» մոդուլի  ավարտուն 

ուսուցում,  

 Չորս կիսամյակ ընդգրկող «Կայուն զբոսաշրջություն» մոդուլի 

ավարտուն ուսուցում: 
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Նախնական նշում. 

«Կայուն զբոսաշրջության» վերաբերյալ հավելյալ ուսումնական նյութը, կամ ավե-

լի հստակ ուսումնական նյութը, որն իր մեջ ներառում է «Կայուն զբոսաշրջութ-

յուն» մոդուլը, կարող է կազմակերպվել ցանկացած համալսարանի կողմից յուրո-

վի կամ կարող է հավելյալ գործածվել գոյություն ունեցող մագիստրոսական ծրագ-

րերի մեջ այնպես, որ հետագայում ուսանողները  հնարավորություն ունենան կի-

րառել դրանք իրենց մասնագիտական գործունեությունը ծավալելիս:  

Վերոնշյալ առաջին և երկրորդ տարբերակները հատկապես հարմար են ժաման-

ցային ուղղվածությամբ ուսուցման համար, քանի որ բովանդակությանը համա-

պատասխան՝ զբոսաշրջային բիզնեսի գիտելիքներն ընկալվում են այնպես, ինչ-

պես դրանք տրամադրվում են: Երրորդ տարբերակը կարող է ինտեգրվել զբո-

սաշրջային կամ ժամանցային ուղղվածությամբ ուսուցման մեջ, բայց այն նաև 

հարմար  է այն ուսուցման համար, որը հիմնականում ունի տնտեսագիտական, 

աշխարհագրական, մշակութային և գիտական կամ ադմինիստրատիվ ուղղվա-

ծություն, և որի միջոցով շրջանավարտները հետագայում կառնչվեն զբոսաշրջա-

յին բիզնեսի հետ (օր.՝ թանգարանի ղեկավարում, լանդշաֆտի պլանավորում, մու-

նիցիպալ պլանավորում և այլն): Չորրորդ տարբերակը գործ ունի անկախ մագիս-

տրոսական ծրագրերի հետ, որոնց հիմնական ուղղվածությունը հիմնված է կայուն 

զբոսաշրջության բովանդակության վրա: Հավելյալ նյութը կարող է տարբեր լինել՝ 

համապատասխանելով համալսարանի ուղղվածությանը և/կամ կողմնորոշմանը: 

Ընտրության տարբերակները համապատասխանորեն դասակարգված են: Այս 

օրինակով կարելի է ստեղծել «Կայուն զբոսաշրջության և ռեգիոնալ զարգացման» 

մագիստրոսական ծրագիրը: Այս ծրագիրը կարող է գործածվել օրինակ ագրարա-

յին կամ աշխարհագրական ուղղվածություն ունեցող համալսարանների կողմից:  

Ստորև ներկայացված են մագիստրոսական ծրագրի տարբերակներ: Դրանք՝ 

հատկապես չորրորդ տարբերակը, առաջարկություններ են, քանի որ դրանք 

պետք է համապատասխանեցվեն տվյալ համալսարանի ծրագրին և պայմաննե-

րին: «Կայուն զբոսաշրջություն» մոդուլների բովանդակությունը ցույց է տալիս մո-

դուլների համադրություն (1-11), որոնք մշակվել են բակալավրիատի մակարդա-

կում ուսուցման համար: Սա հնարավորություն է տալիս ուսանողների խորանալ 

ավելի բարդ թեմաների մեջ: Ծրագիրը կախված է տվյալ համալսարանի առաջար-

կած ուսումնական դասընթացներից, որոնք կազմվում են բակալավրիատում՝ հա-

մապատասխան քանակով ուսանող ունենալու հիման վրա, և եթե ծրագիրը մի-

ջազգային է, ապա դասընթացները պետք է լինեն անգլերեն լեզվով, ինչպես նաև 

գրականության մեծ մասը պետք է տրամադրվի անգլերեն լեզվով:  
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6.1 Մեկ մոդուլ պարունակող սեմինար զբոսաշրջային ուսուցման դաս-

ընթացում (կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 5 

միավոր) 

Այս տարբերակի գործածումն ամենահեշտն է, քանի որ այստեղ «Կայուն զբո-

սաշրջություն» թեմայով մոդուլը պարզապես ավելացվում է արդեն գոյություն 

ունեցող զբոսաշրջային ուսուցման ծրագրի մեջ: Նման մոդուլի համար առաջարկ-

վում է բակալավրիատի տարբեր մոդուլների համակցություն՝ կախված ուսուցման 

կուրսի ուղղվածությունից, որին էլ վերջինս կինտեգրվի:  

Եթե շեշտն, օրինակ, ռեգիոնալ կայուն զարգացման վրա է դրվում, ապա 

«Դեստինացիայի կայուն կառավարում», «Կայուն զբոսաշրջություն» և «Գյուղական 

զբոսաշրջություն» մոդուլները մետք է միացվեն: Այդ մոդուլների միացումը 

կարևոր է հատկապես կովկասյան երկրների համար, քանի որ այն հիմք է հան-

դիսանում ռեգիոնալ զբոսաշրջության մրցակցային զարգացման համար: Նկար 1-

ում նկարագրվում է մոդուլի կառուցվածքը:  

Մոդուլի վերնագիրը Կայուն զբոսաշրջություն 

(ներգրավված «Ռեգիոնալ զարգացում» ուսումնական 

ծրագրում) 

Կրեդիտների կու-

տակման և փոխանց-

ման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր  

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ/շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 150 

Նախնական գիտելիք   Զբոսաշրջության  հիմունքներ (զբոսաշր-

ջության ներածություն), 

 Ռեգիոնալ զարգացման  հիմունքներ,  

 Ռեգիոնալ աշխարհագրության  հիմունքներ,  

 Բիզնես կառավարման հիմունքներ: 

Մոդուլի նկարագիր/ 

նպատակ և 

առաջնահերթություններ 

 ռեգիոնալ զբոսաշրջության ոլորտում հասնել 

կայուն զբոսաշրջության նպատակներին, 

 կայուն զբոսաշրջության ասպեկտները ուղղոր-

դել  ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացմանը, 
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  կարողանալ  առաջադրել ագրարային ռեգիոնը 

զարգացնելու  ուղիներ՝ զբոսաշրջային 

գործունեությանը նպաստելու համար, 

 դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը.  

1. բիզնեսի և տնտեսական զարգացման հա-

մատեքստում, 

2. բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայ-

րի պսհպանման համատեքստում, 

3. ռեգիոնում տնտեսվարող տարբեր սուբ- 

յեկտների միջև համագործակցության համա-

տեքստում, 

4. համայնքի և հասարակության զարգացման 

համատեքստում: 

Հիմնված բակալավ-

րական մոդուլների վրա 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Գյուղական զբոսաշրջություն, 

 Էկո զբոսաշրջություն: 

Ուսուցման 

արդյունքները 

Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը պետք 

է կարողանա. 

 համակարգել ռեգիոնալ զբոսաշրջության զար- 

գացումը կայունության եռանկյունու առաջնա- 

հերթությունների շրջանակում, 

 օգնել շահառու կողմերին ռեգիոնում կա- 

յուն զբոսաշրջության զարգացման հարցում,  

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսական 

հիմքերը՝ դեստինացիայի կառավարման ու ագ- 

րոտուրիզմի պլանավորման համար, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել որ- 

պես ղեկավար: 

Ուսուցման և 

դասավանդման ռազմա-

վարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 
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Աղյուսակ 3. «Կայուն զբոսաշրջություն» մոդուլի կառուցվածք. օրինակ 1 

 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջության դասակարգումներ, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի և դեստինացիայի կառավարման հիմնական 

հասկացությունները, դեստինացիայի կառավարման կազմակերպման 

գործընթացը, 

 Գործոններ, որոնք կարող են բարձրացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների 

գրավչությունը, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես ռեգիոնի, դեստինացիայի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավարմանը բնորոշ առանձնահատկութ-

յունները, 

 Կայուն զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավարման ռազմավարությունը, 

 Քաղաքական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական վերլուծություններ 

կայուն դեստինացիայի համար, 

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը: 

Մոդուլի վերնագիրը Կայուն զբոսաշրջություն 

(ներառված «Տուրօպերատորական գործի 

մենեջմենթ» կամ «Հյուրանոցային մենեջմենթ» 

ուսումնական ծրագրում 

Կրեդիտների կուտակման 

և փոխանցման 

համակարգի միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն(50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Նախնական գիտելիք  Զբոսաշրջության հիմունքներ (զբոսաշր- 

ջության ներածություն), 

 Բիզնես ղեկավարման հիմունքներ, 

 Տնտեսագիտության հիմունքներ, 
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 Սերվիս մենեջմենթի հիմունքներ: 

Մոդուլի նկարագիր/ 

նպատակ և առաջնահեր-

թություններ 

 Կայուն զբոսաշրջության հիմնական նպա- 

տակների և սկզբունքների իրականացմանը 

հասնելու նպատակով  զբոսաշրջային փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջության համար համապա- 

տասխան անձնակազմ ընտրելու կարո- 

ղություն, 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը՝ 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման հա- 

մատեքստում, 

2. Կորպորատիվ և սոցիալական պատաս- 

խանատվության համատեքստում, 

3. Տարբեր ձեռնարկությունների միջև համա- 

գործակցության շրջանակներում: 

Հիմնված բակալավրա-

կան մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության կարողությունների 

վերհանում/ մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում, 

 Էկո զբոսաշրջություն, 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Ագրո զբոսաշրջություն, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

դերը կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունք-

ները 

Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն- 

ները՝ կայունության եռանկյունու առաջնա- 

հերթություններին համապատասխան, 

 օժանդակել ձեռնարկություններին տարբեր 

գործընկերների հետ համագործակցություն 

սկսելու հարցում՝ կենտրոնանալով կայուն 

զբոսաշրջության վրա, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել որ-

պես ղեկավար: 

Ուսուցման և 

դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 
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Աղյուսակ 4. «Կայուն զբոսաշրջություն» մագիստրոսական մոդուլի կառուցվածք. 

օրինակ 2 

 

6.2 Մեկ մոդուլ «Կայուն զբոսաշրջություն» մասնագիտական ուսուցման 

դասընթացում (կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 10 

միավոր) 

Եթե կարիք կա «Կայուն զբոսաշրջություն» թեման ընդգծել «Զբոսաշրջություն» ու-

սումնական ծրագրի մեջ, ապա խորհուրդ է տրվում կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի միավորների թիվը բարձրացնել՝ հասցնելով 10-ի: Եթե 

դա հնարավոր չէ իրականացնել՝ պայմանավորված որոշակի պատճառներով, 

ապա կայուն զբոսաշրջության թեմայով ծրագրի մեջ պետք է ներառել 2 մոդուլ: 

Հաշվի առնելով ծրագրի բովանդակությունը՝ առաջին տարբերակին կարելի է 

միացնել «Կայուն զբոսաշրջության» տնտեսական ասպեկտներին վերաբերող մո-

դուլ: Այս մոդուլում պետք է գնահատվեն այն տնտեսական արդյունքները, որոնք 

կայուն զբոսաշրջության շնորհիվ ձեռք են բերելու ռեգիոնալ, ինչպես նաև այլ ծա-

ռայություններ մատուցող ընկերությունները: Հարկավոր է հիշել, որ զբոսաշրջութ-

յան ոչ բոլոր ձևերն են, որ ունենում են դրական տնտեսական հետևանքներ (օր.՝ 

միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների պակաս օր.՝ ջուր, և այլն): Որպես 

ուսումնական ծրագրի կարևոր մաս՝ հարկավոր է նաև ներառել մեկ սեմինար:  

Դասավանդման ձևերը կարող են հարմարացվել՝ դասախոսությունները սեմի-

նարների նման անցկացնելու տարբերակով: Սա հնարավորություն է տալիս 

  խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածութուն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Կայունության ասպեկտները տուրօպերատորական բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները օդային տրանսպորտի բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները կրուիզային բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները հյուրընկալության ոլորտում,  

 Կայունության ասպեկտները զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավար- 

ման գործընթացում, 

 Կայունության ասպեկտները զբոսաշրջային հանգստյան գոտիներում, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր գործոն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների  կարևորութ-

յունը: 
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ուսանողներին տեսական բովանդակությունը խորացնել առաջադրանքների մի-

ջոցով: Միևնույն ժամանակ, սա նաև օգնում է ուսանողներին կուրսային աշխա-

տանքների համար բավական նյութ հավաքագրել: Առաջադրանքները, ինչպես 

նաև կուրսային աշխատանքերը կարելի է իրականացնել խմբային աշխատանք-

ների միջոցով, ինչն էլ խմբային աշխատանքի դինամիկան զարգացնելու հավելյալ 

փորձ է: Եթե խմբում կան օտարազգի ուսանողներ, ապա կարելի է ձեռք բերել նաև 

միջազգային փորձ:  

Մոդուլի վերնագիրը Կայուն զբոսաշրջություն 

Կրեդիտների կուտակման 

և փոխանցման 

համակարգի միավորներ 
10 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

90 (= 4 դասաժամ/շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

 25% կայուն դեստինացիայի կառավարման 

մասին դասախոսություն, 

 25% զբոսաշրջության ձեռնարկություններում 

կայունության մասին դասախոսություն, 

 25% կայուն զբոսաշրջության արդյունավե-

տության գնահատում, 

 25% սեմինար: 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
210 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
300 

Նախնական գիտելիք  Զբոսաշրջության հիմունքներ (զբոսաշրջութ- 

յան ներածություն),  

 Ռեգիոնալ զարգացման հիմունքներ, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրության հիմունքներ, 

 Բիզնես ղեկավարման հիմունքներ, 

 Տնտեսագիտության հիմունքներ: 

Մոդուլի նկարագիր/ 

նպատակ և առաջնահեր-

թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց-

մանը՝ փոքր և միջին զբոսաշրջային ձեռ-

նարկությունների կառավարման համար,  

 Դիտարկել անհատ ձեռնարկության դերը՝ 

դեստինացիայի կառավարման համա- 

տեքստում, 

 Ծանոթանալ փոքր և միջին ձեռնարկութ- 

յունների մենեջմենթի առանձնահատկութ- 

յուններին և ինտեգրել դրանք ռեգիոնալ զբո- 
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սաշրջության զարգացման գործում, 

 Ուսումնասիրել զբոսաշրջության ոլորտին 

վերաբերող  հետազոտական աշխատանք- 

ների իրականացման մեթոդաբանությունը 

և կառուցվածքը, հիմնվելով ստացվող 

տնտեսական շահույթի վրա՝ օգտագործել և 

համեմատել ռեգիոնալ զարգացման և 

դեստինացիայի  կայուն կառավարման 

ռազմավարությունները, 

 Վեր հանել կայուն զբոսաշրջության ազդե- 

ցության առանձնահատկությունները  ազ- 

գային և տեղական մակարդակներում, 

 Ձևավորել կայուն զբոսաշրջության համար 

աշխատանքային ռեսուրսներ ընտրելու 

և/կամ պատրաստելու կարողություն,  

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը.  

1. բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում,  

2. բնական ռեսուրսների և շրջակա միջա- 

վայրի  պահպանման համատեքստում, 

3. տարածաշրջանում տարբեր շահառուների 

միջև համագործակցության համա- 

տեքստում, 

4. համայնքի և հասարակության զարգաց- 

ման համատեքստում, 

5. կորպորատիվ սոցիալական պատաս- 

խանատվության համատեքստում, 

6. տարբեր ձեռնարկությունների միջև հա- 

մագործակցության  համատեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում կա- 

րողությունների ձևավորում/մարդկային ռե- 

սուրսների կառավարում, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկություն- 

ները կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 
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Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը պետք 

է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ները՝  հիմնվելով կայունության եռանկյունու  

առաջնահերթություններին վրա, 

 օժանդակել ձեռնարկություններին տարբեր 

գործընկերների հետ համագործակցություն 

սկսելու հարցում՝ կենտրոնանալով կայուն 

զբոսաշրջության վրա, 

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսական 

հիմքերը՝ բիզնես սեկտորի զարգացման հա- 

մար, 

 գնահատել  տարածաշրջանի տնտեսական 

շահը՝ ունենալով ավելի խորը գիտելիքներ 

տնտեսական հասկացությունների, մոդել- 

ների և տվյալների, աղբյուրների մասին, 

 ընտրված դեստինացիաներում տնտեսա- 

կան գործոնների վերլուծություն, 

 եկամուտների ավելացմանը  նպաստող 

գործոնների գնահատում,  

 սպառնալիքներն ու խոչընդոտները, որոնք 

կանխում են կայուն տնտեսական զարգա- 

ցումը, ինչպիսին է գրինվոշինգը (կանաչե- 

ցումը), 

 կայուն զբոսաշրջության ներդրման  մեթոդ- 

ները, 

 ստեղծել կայուն ծրագրեր զբոսաշրջության 

և/կամ տարածաշրջանային զարգացման 

համար: 

Ուսուցման և 

դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 
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Բովանդակություն  

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջության դասակարգումներ, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի և դեստինացիայի կառավարման հիմնական 

հասկացությունները, դեստինացիայի կառավարման գործընթացը, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, 

 Գործոններ, որոնք կարող են բարձրացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների 

գրավչությունը, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավարմանը բնորոշ առանձնահատկութ-

յունները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն կառավարման ռազմավարությունը, 

 Քաղաքական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական վերլուծություններ 

կայուն դեստինացիայի համար, 

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը, 

 Կայունության ասպեկտները տուրօպերատորական բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները օդային տրանսպորտի ոլորտում, 

 Կայունության ասպեկտները կրուիզային  բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները հյուրընկալության բիզնեսում,  

 Կայունության ասպեկտները դեստինացիաների կառավարման գործընթա-

ցում, 

 Կայունության ասպեկտները հանգստյան գոտիներում, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր գործոն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում  մարդկային ռեեսուրսների կարևորութ-

յունը, 

 Կայուն զբոսաշրջության մոնիթորինգ և ցուցանիշներ, 

 Ռեգիոնալ տնտեսական ազդեցության գնահատում՝ ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցություններ, 

 Զբոսաշրջային տարբեր ծառայությունների  համեմատական տնտեսական 

վերլուծություն, 

 Միջազգային ուղեցույցերը և ծրագրերը՝ որպես կայուն զբոսաշրջության  

զարգացմանն աջակցող գործիքներ, 

 Կայուն զբոսաշրջության զարգացման նպատակով տեղական, ռեգիոնալ և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային  ցանցի 

ստեղծում,   
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Աղյուսակ 5. «Կայուն զբոսաշրջություն» մագիստրոսական մոդուլի օրինակ 

(կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 10 միավոր) 

 

6.3  «Կայուն զբոսաշրջություն»  ուղղվածությամբ մասնագիտական 

կիսամյակ 

Ընդհանրական մասնագիտական կիսամյակն ունի ինտերակտիվ դասեր ներառե-

լու առավելություն (օր.՝ նախագծի կամ մասնավոր դեպքերի, իրավիճակների 

ուսումնասիրություններ) դասախոսությունների հետ համատեղ, այդ իսկ պատ-

ճառով իրական կամ մտացածին խնդիրներ լուծելու համար անմիջապես գործած-

վում են համապատասխան տեսություններ:  

Խորացված մասնագիտական կիսամյակի կառուցվածքը, ինչպես արդեն նշվել է 

ներածության մեջ, կախված է տվյալ համալսարանի ընդհանուր աշխատանքային 

հիմունքներից և ուղղվածությունից: Այստեղ առաջարկված տարբերակները կա-

րող են կիրառության մեջ դրվել ինչպես տնտեսական շեշտադրությամբ, այնպես էլ 

աշխարհագրական ուղղվածության ուսումնական ծրագրերում: Հարկ եղած դեպ-

քում, դասընթացի դասավանդման ընթացքում պետք է ավելի շեշտադրել ի սկզ-

բանե ուսումնական ծրագրին այդքան էլ չվերաբերող բովանդակությունները, որ-

պեսզի ուսանողները կարողանան էլ ավելի խորանալ թեմայի մեջ: Սա նշանակում 

է, որ օրինակ՝ «Աշխարհագրություն» առարկայի ուսումնասիրման ժամանակ 

պետք է շեշտել նաև տնտեսական ասպեկտները և հակառակը: Ուստի, անհրա-

ժեշտ է հետևել հետևյալ կառուցվածքին. 

 Համատեղ սեմինար և դասախոսություն. կայուն դեստինացիայի կառավա-

րում, բնության և ագրոզբոսաշրջության տիպերը (5 կրեդիտների կուտակ-

ման և փոխանցման համակարգի միավորներ), 

 Դասախոսություն. կայունություն զբոսաշրջային  ձեռնարկություններում, 

զբոսավարություն և միջմշակութային հաղորդակցություն (5 կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման համակարգի միավորներ), 

 Դասախոսություն. մասնավոր դեպքի կամ իրավիճակի  ուսումնասիրութ-

յուն, ձեռնարկատիրությունը կայուն զբոսաշրջության ոլորտում (5 կրեդիտ-

ների կուտակման և փոխանցման համակարգի միավորներ), 

 Դասախոսություն՝ ուղեկցված իրավիճակների ուսումնասիրությամբ. կայուն 

զբոսաշրջության արդյունավետության գնահատում, ռեգիոնի տնտե-սական 

զարգացման գնահատում, կայուն և ոչ կայուն ռազմավարություն-ների 

համեմատություն (5 կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համա-կարգի 

միավորներ), 

 Խմբային աշխատանքի նախագիծ. 3-5 անդամ ամեն խմբում (10 կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման համակարգի միավորներ): 

 

 Զբոսաշրջային  ռեսուրսների գնահատման մոդելի մշակում, 

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատում և գոտիավորում: 
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Այս մոդուլներն ուսանողներին տալիս են հիմնական գիտելիքների և կայուն զար-

գացման ճյուղավորված խնդիրների լայն իմացություն: Միևնույն ժամանակ, 

ծրագրերի կամ օրինակների ուսումնասիրությունների հիման վրա՝ ուսանողները 

կարողանում են ինքնուրույն լուծումներ առաջարկել առաջադրված խնդիրների 

համար: Լուծումները ներկայացվում և քննարկվում են լսարանում:  

Այսպիսով, ուսանողները ավարտելիս քաջատեղյակ են լինում տարբեր բաժին-

ների մասին: Սույն բաժնում քննարկվում են 5 մոդուլներ: Այն ուսանողները, 

որոնք ընտրում են այս կիսամյակը, պետք է ունենան հետևյալ նախնական գիտե-

լիքները. 

 զբոսաշրջության հիմունքներ (զբոսաշրջության ներածություն), 

 ռեգիոնալ զարգացման հիմունքներ, 

 ռեգիոնալ աշխարհագրության հիմունքներ, 

 բիզնես ղեկավարման հիմունքներ, 

 սերվիսի կառավարման հիմունքներ, 

 տնտեսագիտության հիմունքներ: 

Մոդուլի վերնագիրը Դեստինացիայի կայուն կառավարում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ/շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/սեմինար (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 հասնել հիմնական նպատակներին ու 

սկզբունքներին կայուն զբոսաշրջության 

նպատակային կառավարման համատեքս-

տում, 

 կենտրոնացնել կայուն զբոսաշրջությանը 

նպաստող գործոնները մեկ տարածաշրջա- 

նում (դեստինացիա) զբոսաշրջության զար- 

գացման համար, 

 հասնել ռեգիոնի՝ որպես զբոսաշրջային 

դեստինացիայի զարգացմանը, 

 դիտարկել կայուն զբոսաշրջությոնը՝ 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում,  

2. Բնական ռեսուրսների և շրջակա 
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միջավայրի պահպանման համատեքս-

տում,  

3. Ռեգիոնում տնտեսվարող տարբեր 

սուբյեկտների միջև համագործակցության 

համատեքստում, 

4. Համայնքի և հասարակության զարգաց- 

ման համատեքստում:  

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Գյուղական  և ագրոզբոսաշրջություն, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջություն: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլի հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 համակարգել ռեգիոնալ զբոսաշրջության 

զարգացումը կայունության  եռանկյունու 

առաջնահերթությունների համատեքստում,  

 օժանդակել գործարարներին տարածաշրջա-

նում զբոսաշրջության զարգացման հայեցա-

կարգ մշակելու հարցում, 

 զբոսաշրջության ոլորտում պլանավորման 

գործընթացը մշակելու համար կիրառել  կա- 

յուն զբոսաշրջության տեսական հիմունքնե- 

րը, դեստինացիայի  կառավարման հիմնա- 

հարցերը և գյուղական  զբոսաշրջության- 

առանձնահատկությունները, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել 

ինչպես ղեկավար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 
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Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջության դասակարգումներ, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի և դեստինացիայի կառավարման հիմնական 

հասկացությունները, դեստինացիայի կառավարման գործընթացը, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, 

 Գործոններ, որոնք կարող են բարձրացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների 

գրավչությունը, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Ագրարային բիզնեսի շահառուների կարիքները,  

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավարմանը բնորոշ առանձնահատկութ-

յունները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն կառավարման ռազմավարությունը, 

 Քաղաքական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական վերլուծություններ 

կայուն դեստինացիայի համար, 

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը:  

 

Մոդուլի վերնագիրը 
Կայունություն զբոսաշրջային  

ձեռնարկություններում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ/շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 
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Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների կառավարման  խնդիրնե- 

րի լուծման համար, 

 Իմանալ  զբոսավարի դերն ու նշանակությու- 

նը  զբոսաշրջային փաթեթների/արտադրան-

քի լիարժեքության  տեսանկյունից, 

 Ձևավորել կայուն զբոսաշրջության համար 

համապատասխան անձնակազմ ընտրելու 

կարողություն, 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը. 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում, 

2. Կորպորատիվ սոցիալական  պատասխա- 

նատվության համատեքստում, 

3. Մշակութային տարբերությունների հա- 

մատեքստում (աշխատողներ, հաճա- 

խորդներ), 

4. Տարբեր ձեռնարկությունների միջև համա-

գործակցության համատեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում 

կարողությունների ձևավորում/մարդկային 

ռեսուրսի կառավարում, 

 Էկո զբոսաշրջություն, 

 Զբոսավարություն, 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկություննե-

րը կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքը Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջի ձեռնարկություն-

ներ՝ ըստ կայունության եռանկյունու  առաջ-

նահերթությունների,   

 օժանդակել ձեռնարկություններին տարբեր 

գործընկերների հետ համագործակցություն 

սկսելու հարցում՝ կենտրոնանալով կայուն 

զբոսաշրջության վրա, 

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսա- 
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կան հիմքերը՝  բիզնես սեկտորի զարգաց- 

ման համար, 

 իմանալ միջմշակութային հաղորդակցութ-

յան, համագործակցության, մենեջմենթի և 

ապրանքի ձևավորման առանձնահատկութ-

յունների մասին, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել 

որպես ղեկավար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում) 

 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Կայունության ասպեկտները տուրօպերատորական բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները օդային տրանսպորտի ոլորտում, 

 Կայունության ասպեկտները կրուիզային  բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները հյուրընկալության բիզնեսում,  

 Կայունության ասպեկտները դեստինացիաների կառավարման գործընթա-

ցում, 

 Կայունության ասպեկտները հանգստյան գոտիներում, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր գործոն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում  մարդկային ռեեսուրսների կարևորութ-

յունը, 

 Կայուն զբոսաշրջության մոնիթորինգ և ցուցանիշներ: 
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Մոդուլի վերնագիրը 
Կայունություն զբոսաշրջային 

ձեռնարկություններում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ.= 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ/շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահերթություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների արդյունավետ կառավար- 

ման  շնորհիվ, 

 Իմանալ  բիզնես պլան և ռազմավարություն-

ներ մշակելու սկզբունքները, 

 Ձևավորել կայուն զբոսաշրջության համար 

համապատասխան անձնակազմ ընտրելու 

կարողություն, 

 Վեր հանել միջմշակութային տարբերութ-

յունները և առանձնահատկություները, 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը. 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում, 

2. Կորպորատիվ սոցիալական  պատասխա- 

նատվության համատեքստում, 

3. Տարբեր ձեռնարկությունների միջև համա-

գործակցության համատեքստում: 

4. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների կա- 

ռավարման համատեքստում,  

5. Բիզնես պլանների և ռազմավարական 

ուղղությունների զարգացման համա- 

տեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում 

կարողությունների ձևավորում/մարդկային 

ռեսուրսների կառավարում,   

 Միջմշակութային հաղորդակցություն, 
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 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկությունները 

կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլի հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 մշակել նորարարական բիզնես հայեցակարգ 

զբոսաշրջային շուկայի համար, 

 մշակել բիզնես պլան, 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ներ՝ կայունության եռանկյունու առաջնա-

հերթություններին համապատասխան, 

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսական 

հիմքերը՝ բիզնես սեկտորի զարգացման 

համար, 

 իմանալ միջմշակութային հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները:  

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի և իրավիճակի 

ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Շուկայի մարքեթինգային հետազոտության հիմունքներ, 

 Բիզնես պլանի մշակում, 

 Նոր բիզնես սկսելու ռազմավարական պլանավորման հիմունքներ,  

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր ասպեկտ, 

 Մշակութային տարբերությունները և դրանց ազդեցությունը զբոսաշրջային 

ապրանքի ձևավորման վրա, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների  կարևորութ-

յունը: 
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Մոդուլի վերնագիրը Կայուն զբոսաշրջության հաշվարկումը 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. =  60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. =  60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. =  60 ր.) 
150 

Նախնական գիտելիք  Կայուն զբոսաշրջության հիմունքներ, 

 Ռեգիոնալ զարգացման հիմունքներ, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրության հիմունքներ, 

 Բիզնես կառավարման հիմունքներ, 

 Ծառայությունների մատուցման հիմունքներ, 

 Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

 Միջազգային զբոսաշրջության 

առաջնահերթություններ: 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ հաշվարկելով զբոսաշրջության կա- 

յուն կառավարման ազդեցությունը  տարա- 

ծաշրջանի տնտեսության վրա, 

 Իմանալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

կառավարման առանձնահատկությունները 

և ինտեգրել դրանք ռեգիոնալ զբոսաշրջութ-

յան զարգացման գործում,  

 Տիրապետել զբոսաշրջության ոլորտում իրա-

կանացվող հետազոտական աշխատանքնե- 

րի մեթոդաբանության առանձնահատկութ-

յուններին՝  հիմնվելով ռեգիոնալ զարգաց- 

ման և դեստինացիայի կառավարման կայուն 

ռազմավարությունների վրա, 

 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ազդե- 

ցությունը՝  ազգային և տեղական մակար- 

դակներում, 

 Հասկանալ անհատ ձեռներեցների դերն ու 

նշանակությունը՝ մասնագիտական հմտութ-

յունների կառավարման  համատեքստում: 
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Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում 

կարողությունների ձևավորում/ մարդկային 

ռեսուրսների կառավարում, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկություն- 

ները կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո, ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 Ավելի խորը պատկերացում ունենալ տնտե- 

սական հասկացությունների, մոդելների և 

տվյալների մասին՝ տարածաշրջանի տնտե- 

սական շահը գնահատելու համար, 

 Իրականացնել նպատակներին հասնելու 

գործընթացի վերլուծություն, 

 Գնահատել դրամական հոսքերի հնարավո-

րությունները, 

 Գնահատել սպառնալիքներն ու խոչընդոտ-

ները, որոնք կանխում են կայուն տնտեսա- 

կան զարգացումը, ինչպիսին է գրինվոշինգը 

(կանաչեցում), 

 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության իրակա-

նացման մեթոդների արդյունավետությունը, 

 Իրականացնել ցանկացած տեսակի զբո- 

սաշրջային տեղեկատվության (ծրագրեր, 

նախագծեր, հետազոտական աշխատանք- 

ներ) վերլուծություն և գնահատում՝ կայուն 

զարգացման շրջանակներում,  

 Ստեղծել կայուն ծրագրեր/ծրագրեր զբո- 

սաշրջության և/կամ տարածաշրջանային 

զարգացման համար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 
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 Զբոսաշրջության զարգացման տնտեսական և սոցիալական հիմքերը, 

 Զբոսաշրջության  կայուն զարգացման տնտեսական մոդելավորում, 

 Կայուն զբոսաշրջության մշտադիտարկում և ցուցանիշներ, 

 Ռեգիոնալ տնտեսական ազդեցության գնահատում՝ ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցություններ, 

 Զբոսաշրջային տարբեր ծառայությունների  համեմատական տնտեսական 

վերլուծություն, 

 Զբոսաշրջության անուղղակի ազդեցությունը տնտեսական և սոցիալական 

ոլորտների վրա, 

 Զբոսաշրջային թողունակության ազդեցությունը տարածաշրջանի 

տնտեսության վրա, 

 Միջազգային ուղեցույցերը և ծրագրերը՝ որպես կայուն զբոսաշրջության  

զարգացմանն աջակցող գործիքներ, 

 Կայուն զբոսաշրջության զարգացման նպատակով տեղական, ռեգիոնալ և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային  ցանցի 

ստեղծում,   

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատման մոդելի մշակում, 

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատում և գոտիավորում, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը: 

 

Մոդուլի վերնագիրը Նախագիծ (խմբային աշխատանք) 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

10 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

ներառյալ բիզնես գործընկերների 

պրեզենտացիաները: 

Անհատական ուսուցման  

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
255 

Ընդհանուր ժամեր 

(1ժ = 60 ր.) 
300 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 աշխատել որպես խորհրդատու և առաջադ-

րել  անհատական լուծումներ՝ աշխատելով   

զբոսաշրջության արդյունաբերության և / 

կամ զբոսաշրջային կազմակերպությունների 

գործընկերների հետ միասին,  

 կենտրոնացնել  կայուն զբոսաշրջության 
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ասպեկտները առանձին բիզնես լուծումների 

մեջ, 

 աշխատել փոքր խմբերով (3-5 ուսանող ամեն 

խմբում): 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն դեստինացիայի կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Ագրոտուրիզմ, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջություն: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո, ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների արդյունավետ կառավար- 

ման  շնորհիվ, 

 Համակարգել ռեգիոնալ զբոսաշրջության 

զարգացումը կայունության եռանկյունու 

առաջնահերթությունների համատեքստում,  

 Օժանդակել գործարարներին տարածաշր- 

ջանում զբոսաշրջության զարգացման հայե-

ցակարգ մշակելու հարցում, 

 Աշխատել խմբի ներսում և գնալ փոխզիջում-

ների՝ լուծում գտնելու համար, 

 Կարողանալ աշխատել տարբեր միջմշակու-

թային ազդեցությունների և տարբերություն-

ների ներքո: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 Ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների հետ 

համատեղ աշխատանք, 

 Պրեզենտացիաներ, 

 Թիմային աշխատանք, 

 Վարժություններ, 

 Գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Ռազմավարական զարգացման մեթոդները (SWOT վերլուծություն, պորտֆոլիո 

վերլուծություն),  և դրանց կիրառման հմտություններ, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 
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Աղյուսակ 6. «Կայուն զբոսաշրջություն» դասախոսության կառուցվածքի օրինակ 

(կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 30 միավոր) 

 

6.4 «Կայուն զբոսաշրջություն» դասընթաց 

«Կայուն զբոսաշրջություն» ամբողջական դասընթացը կարող է ձևավորվել տար-

բեր ձևերով: Դասընթացի տևողությունը (երկու, երեք կամ չորս կիսամյակ) են-

թադրում է հնարավորությունների բազմազանություն: Բովանդակությունը կախ-

ված է բակալավրական դասընթացից, որի վրա հիմնված է մագիստրոսական 

ծրագիրը, որտեղ շեշտն արդեն դրված է հստակ կարողություններ և գիտելիքներ 

ձևավորելու վրա: «Կայուն զբոսաշրջություն» մագիստրոսական ծրագրի դեպքում 

հաճախ հարմար է ներառել նաև տնտեսագիտական և աշխարհագրական ուղղ-

վածության դասընթացներ: Հետևյալ բաժնում ներկայացված է դասացուցակի երեք 

օրինակ:  

 

6.4.1 «Կայուն զբոսաշրջություն». երկու կիսամյակ տևող մագիստրոսական 

ուսումնական ծրագիր 

Երկու կիսամյակ տևող մագիստրոսական ծրագիրը սովորաբար պահանջում է 8 

կիսամյակ տևող բակալավրական ուսուցում: Այդ պատճառով, դրա կառուցվածքը 

կախված է բակալավրական ծրագրի բովանդակությունից:  

Երկրորդ կիսամյակը կարող է բաղկացած լինել փորձաշրջանից, ինչպես նաև 

վերջնական գիտական աշխատանքից: Այդ պարագայում, պետք է հաշվի առնել 

ազգային կանոնակարգերը՝ ըստ գիտական աշխատանքի ծավալի: Գերմանիայում 

15-30 կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի միավոր է տրամա-

դրվում մագիստրոսական թեզին:  

Առաջարկվում է հետևյալ կառուցվածքը. 

 Դասախոսություն՝ ուղեկցված սեմինարով. կայուն նպատակային մենեջ-

մենթ՝ ներառյալ էկո և գյուղական զբոսաշրջության տիպերը (կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման համակարգի 5 միավոր, առաջին կիսամյակ), 

 Դասախոսություն. կայունություն զբոսաշրջային ձեռնարկություններում՝ 

ներառյալ զբոսավարությունն ու միջմշակութային հաղորդակցությունը 

(կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 5 միավոր, առաջին 

կիսամյակ), 

հիմնական գրավական,  

 Բնության օգտագործումը զբոսաշրջության նպատակներով, 

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Բաժնետերերի կարիքները՝ իրենց սեփական բիզնեսը զարգացնելու համար, 

 Կայուն զբոսաշրջության կառավարման հայեցակարգը և դրա իրականացման 

հնարավորությունները: 
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 Դասախոսություն. իրավիճակների ուսումնասիրություն, ձեռնարկատի-

րությունը կայուն զբոսաշրջության համատեքստում (կրեդիտների կու-

տակման և փոխանցման համակարգի 5 միավոր, առաջին կիսամյակ), 

 Դասախոսություն. իրավիճակների ուսումնասիրություն, կայուն զբոսաշր-

ջություն, տարածաշրջանի տնտեսական շահույթի գնահատում, կայուն և ոչ 

կայուն ռազմավարությունների համեմատում (կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 5 միավոր, առաջին կիսամյակ), 

 Խմբային աշխատանքի նախագիծ. 3-5 անդամ ամեն խմբում (կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման համակարգի 10 միավոր, առաջին կիսամյակ), 

 Փորձաշրջան. (կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 15 

միավոր, երկրորդ կիսամյակ), 

 Թեզ. (կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 15 միավոր, 

երկրորդ կիսամյակ): 

Այս մոդուլների համակցությունը ուսանողներին ավելի լայն գիտելիքների ձեռք-

բերման և կայուն զարգացմանն առնչվող խնդիրների մասին իրազեկվածության 

հնարավորություն է տալիս: Միևնույն ժամանակ իրավիճակների կամ օրինակ-

ների ուսումնասիրությունների արդյունքում ուսանողները սովորում են տվյալ 

խնդիրների համար ինքնուրույն լուծումներ մշակել: Այդ լուծումները քննարկվում 

են ամեն բաժնի համար, ուսանողների միջև, լսարանում՝ դասաժամերի ընթաց-

քում: Փորձաշրջանը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ձեռք բերել աշ-

խատանքային փորձ՝ իրենց նախընտրած բաժնում:  

Ուսուցումն ավարտվում է ավարտական թեզով: Գիտական աշխատանքի իրակա-

նացումն ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ցուցադրել իրենց կարողութ-

յունները և հմտությունները՝ կոնկրետ խնդրի վեր հանման և լուծումների ներկա-

յացման միջոցով: Ուսանողը թեզի վրա կարող է աշխատել նաև ընկերությունում, 

իդեալական տարբերակ է, երբ դա հենց այն ընկերությունն է, որտեղ նա անցնում 

է փորձաշրջան: Սրա առավելությունը կայանում է նրանում, որ ուսանողն արդեն 

հստակ պատկերացնում է և գիտի տվյալ ընկերության խնդիրները և ավելի հեշ-

տությամբ կարող է լուծումներ առաջարկել այդ խնդիրների համար:  

Հետևյալ բաժնում ամփոփված է 5 մոդուլների բովանդակությունը: Այն ուսանող-

ները, ովքեր ընտրում են այս մագիստրոսական ծրագիրը, պետք է ունենան 

հետևյալ գիտելիքները. 

 զբոսաշրջության հիմունքներ (զբոսաշրջության ներածություն), 

 ռեգիոնալ զարգացման հիմունքներ, 

 ռեգիոնալ աշխարհագրության հիմունքներ, 

 բիզնեսի կառավարման հիմունքներ, 

 սերվիսի կառավարման հիմունքներ, 

 տնտեսագիտության հիմունքներ: 
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Մոդուլի վերնագիրը Դեստինացիայի կայուն կառավարում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց-

մանը՝ դեստինացիայի կայուն զարգացման 

համատեքստում,  

 Ինտեգրել կայուն զբոսաշրջության ասպեկտ-

ները ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգաց-

ման գործում, 

 Ուսումնասիրել բնության վրա հիմնված 

զբոսաշրջության առանձնահատկութ-

յունները, 

 Հասկանալ, թե ինչպես պետք է զարգացնել 

տարածաշրջանը ագրարային զբոսաշրջային 

գործունեության համար: 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը.  

1. բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում, 

2. բնական ռեսուրսների և շրջակա միջա-

վայրի պսհպանման համատեքստում, 

3. ռեգիոնում տնտեսվարող տարբեր սուբ- 

յեկտների միջև համագործակցության 

համատեքստում, 

4. համայնքի և հասարակության զարգաց- 

ման համատեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Ագրոտուրիզմ, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջություն: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո ուսանողը 

պետք է կարողանա. 
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 համակարգել ռեգիոնալ զբոսաշրջության 

զարգացումը կայունության եռանկյունու 

առաջնահերթությունների համատեքստում,  

 օժանդակել գործարարներին տարածաշրջա-

նում զբոսաշրջության զարգացման հայեցա-

կարգ մշակելու հարցում, 

 զբոսաշրջության ոլորտում պլանավորման 

գործընթացը մշակելու համար կիրառել  կա- 

յուն զբոսաշրջության տեսական հիմունքնե- 

րը, դեստինացիայի  կառավարման հիմնա- 

հարցերը և գյուղական  զբոսաշրջության- 

առանձնահատկությունները, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել 

ինչպես ղեկավար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի և իրավիճակի 

ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն  

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջության դասակարգումներ, 

 Բնության շահագործումը զբոսաշրջության նպատակներով, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի և դեստինացիայի կառավարման հիմնական 

հասկացությունները, դեստինացիայի կառավարման գործընթացը, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, 

 Գործոններ, որոնք կարող են բարձրացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների 

գրավչությունը, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Ագրարային բիզնեսի շահառուների կարիքները,  

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառավարմանը բնորոշ առանձնահատկութ-

յունները, 

 Զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն կառավարման ռազմավարությունը, 
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 Քաղաքական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական վերլուծություններ 

կայուն դեստինացիայի համար, 

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը: 

 

Մոդուլի վերնագիրը 
Կայունություն զբոսաշրջային 

ձեռնարկություններում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. =  60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների արդյունավետ կառավար- 

ման  շնորհիվ, 

 Գնահատել  զբոսաշրջության ոլորտում զբո- 

սավարների դերն ու նշանակությունը,   

 Ձևավորել կայուն զբոսաշրջության համար 

համապատասխան անձնակազմ ընտրելու 

կարողություն, 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը. 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում, 

2. Բնական ռեսուրսների և շրջակա միջա-

վայրի պսհպանման համատեքստում, 

3. Միջմշակութային տարբերությունների 

համատեքստում (աշխատողներ, այցե- 

լուներ), 

4. Տարբեր ձեռնարկությունների միջև հա-

մագործակցության համատեքստում, 

5. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների կա- 

ռավարման համատեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում կարո-
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ղությունների ձևավորում/ մարդկային ռե-

սուրսների կառավարում, 

 Էկո տուրիզմ, 

 Զբոսավարություն, 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ները կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո,  ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն- 

ները՝ ըստ կայունության եռանկյունու  

առաջնահերթությունների,   

 օժանդակել ձեռնարկություններին տարբեր 

գործընկերների հետ համագործակցություն 

սկսելու հարցում՝ կենտրոնանալով կայուն 

զբոսաշրջության գաղափարախոսության 

վրա, 

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսա- 

կան հիմքերը՝  բիզնես սեկտորի զարգաց- 

ման համար, 

 իմանալ միջմշակութային հաղորդակցութ- 

յան, համագործակցության, մենեջմենթի և 

ապրանքի ձևավորման առանձնահատկութ- 

յունների մասին, 

 կայուն զբոսաշրջության ոլորտում գործել 

որպես ղեկավար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Կայունության ասպեկտները տուրօպերատորական բիզնեսում, 

 Կայունության ասպեկտները օդային տրանսպորտի ոլորտում, 

 Կայունության ասպեկտները կրուիզային  բիզնեսում, 
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 Կայունության ասպեկտները հյուրընկալության բիզնեսում,  

 Կայունության ասպեկտները դեստինացիաների կառավարման գործընթա-

ցում, 

 Կայունության ասպեկտները հանգստյան գոտիներում, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր գործոն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում  մարդկային ռեեսուրսների կարևորութ-

յունը, 

 Մշակութային տարբերություններն ու դրանց ազդեցությունը զբոսաշրջային 

ապրանքի ձևավորման գործընթացի վրա: 

  

Մոդուլի վերնագիրը 
Ձեռնարկատիրությունը կայուն 

զբոսաշրջության ոլորտում 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 
5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. =  60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. =  60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ.  =  60 ր.) 
150 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների արդյունավետ կառավար- 

ման  շնորհիվ, 

 Իմանալ  բիզնես պլան և ռազմավարություն-

ներ մշակելու սկզբունքները, 

 Ձևավորել կայուն զբոսաշրջության համար 

համապատասխան անձնակազմ ընտրելու 

կարողություն, 

 Դիտարկել կայուն զբոսաշրջությունը. 

1. Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման 

համատեքստում, 

2. Կորպորատիվ սոցիալական  պատաս- 

խանատվության համատեքստում, 

3. Տարբեր ձեռնարկությունների միջև հա-

մագործակցության համատեքստում, 
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4. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների կա- 

ռավարման համատեքստում,  

5. Բիզնես պլանների և ռազմավարություն-

ների մշակման համատեքստում, 

6. Միջմշակութային հարարբերությունների 

համատեքստում (աշխատողներ, հաճա- 

խորդներ): 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում 

կարողությունների ձևավորում/ մարդկային 

ռեսուրսների կառավարում, 

 Միջմշակութային հաղորդակցություն, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկությունները 

կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն- 

ները՝ ըստ կայունության եռանկյունու  

առաջնահերթությունների,   

 կիրառել կայուն զբոսաշրջության տեսա- 

կան հիմքերը՝  բիզնես սեկտորի զարգաց- 

ման համար, 

 իմանալ միջմշակութային հաղորդակցութ- 

յան, համագործակցության, մենեջմենթի և 

ապրանքի ձևավորման առանձնահատկութ- 

յունների մասին, 

 զբոսաշրջային շուկայում հանդես գալ  նորա-

րական բիզնես գաղափարներ, 

 մշակել բիզնես պլան: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 
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 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները, 

 Բիզնես պլանի մշակում և զարգացում, 

 Շուկայի հետազոտման հիմունքներ, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը՝ որպես մենեջմենթի 

կարևոր գործոն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում  մարդկային ռեեսուրսների կարևորութ-

յունը, 

 Ռազմավարական պլանավորման հիմունքներ, 

 Նորարար բիզնես գաղափարների ներդրում, 

 Մշակութային տարբերություններն ու դրանց ազդեցությունը զբոսաշրջային 

ապրանքի ձևավորման գործընթացի վրա: 

 

Մոդուլի վերնագիրը Կայուն զբոսաշրջության հաշվարկումը 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

5 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. =  60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

դասախոսություն (50%)/կիսամյակ (50%) 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. =  60 ր.) 
105 

Ընդհանուր ժամեր  

(1 ժ. = 60 ր.) 
150 

Նախնական գիտելիք  Կայուն զբոսաշրջության հիմունքներ, 

 Ռեգիոնալ զարգացման հիմունքներ, 

 Ռեգիոնալ աշխարհագրության հիմունքներ, 

 Բիզնես կառավարման հիմունքներ, 

 Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

 Միջազգային զբոսաշրջության առաջնահեր-

թություններ: 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 Հասնել կայուն զբոսաշրջության հիմնական 

նպատակների և սկզբունքների իրականաց- 

մանը՝ զբոսաշրջության փոքր և միջին ձեռ- 

նարկությունների արդյունավետ կառավար- 

ման  շնորհիվ, 

 Իմանալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

կառավարման առանձնահատկությունները 

և ինտեգրել դրանք ռեգիոնալ զբոսաշրջութ-

յան զարգացման գործում,  

 Տիրապետել զբոսաշրջության ոլորտում իրա-

կանացվող հետազոտական աշխատանքնե- 
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րի մեթոդաբանության առանձնահատկութ- 

յուններին՝ հիմնվելով ռեգիոնալ զարգաց- 

ման և դեստինացիայի կառավարման կայուն 

ռազմավարությունների վրա, 

 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության ազդե- 

ցությունը՝ ազգային և տեղական մակար- 

դակներում, 

 Հասկանալ անհատ ձեռներեցների դերն ու 

նշանակությունը՝ մասնագիտական հմտութ-

յունների կառավարման  համատեքստում: 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Կայուն զբոսաշրջության ոլորտում 

կարողությունների ձևավորում/ մարդկային 

ռեսուրսի կառավարում, 

 Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկությունները 

կայուն զբոսաշրջության ոլորտում: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 Ավելի խորը պատկերացում ունենալ տնտե- 

սական հասկացությունների, մոդելների և 

տվյալների մասին՝ տարածաշրջանի տնտե- 

սական շահը գնահատելու համար, 

 Գնահատել դրամական հոսքերի հնարավո-

րությունները, 

 Գնահատել սպառնալիքներն ու խոչընդոտ-

ները, որոնք կանխում են կայուն տնտեսա- 

կան զարգացումը, ինչպիսին է գրինվոշինգը 

(կանաչեցում), 

 Գնահատել կայուն զբոսաշրջության իրակա-

նացման մեթոդների արդյունավետությունը, 

 Իրականացնել ցանկացած տեսակի զբո- 

սաշրջային տեղեկատվության (ծրագրեր, 

նախագծեր, հետազոտական աշխատանք- 

ներ) վերլուծություն և գնահատում՝ կայուն 

զարգացման շրջանակներում,  

 Ստեղծել կայուն ծրագրեր/ծրագրեր զբո- 

սաշրջության և/կամ տարածաշրջանային 

զարգացման համար: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 սեմինար, 
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  մասնավոր դեպքի ուսումնասիրություն, 

 պրեզենտացիաներ, 

 խմբային աշխատանքներ, 

 վարժություններ 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունները, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես ռեգիոնի, դեստինացիայի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Զբոսաշրջության զարգացման տնտեսական և սոցիալական հիմքերը, 

 Զբոսաշրջության  կայուն զարգացման տնտեսական մոդելավորում, 

 Ռեգիոնալ տնտեսական ազդեցության գնահատում՝ ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցություններ, 

 Զբոսաշրջային տարբեր ծառայությունների  համեմատական տնտեսական 

վերլուծություն, 

 Զբոսաշրջության անուղղակի ազդեցությունը տնտեսական և սոցիալական 

ոլորտների վրա, 

 Զբոսաշրջային թողունակության ազդեցությունը տարածաշրջանի 

տնտեսության վրա, 

 Միջազգային ուղեցույցերը և ծրագրերը՝ որպես կայուն զբոսաշրջության  

զարգացմանն աջակցող գործիքներ, 

 Կայուն զբոսաշրջության զարգացման նպատակով տեղական, ռեգիոնալ և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային  ցանցի 

ստեղծում,   

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատման մոդելի մշակում, 

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատում և գոտիավորում, 

 Կայուն զբոսաշրջության մշտադիտարկում և ցուցանիշներ, 

 Ռեգիոնալ զարգացման գործում կայուն զբոսաշրջության ռազմավարական 

ուղղությունների ներդրման ձևերը: 

 

Մոդուլի վերնագիրը Նախագիծ (թիմային աշխատանք) 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

10 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 

45 (= 4 դասաժամ /շաբաթ, 15 շաբաթ/կիսամյակ, 

ներառյալ բիզնես գործընկերների ներկայա-

ցումները): 
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Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 255 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 300 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 աշխատել որպես խորհրդատու և առաջադ-

րել  անհատական լուծումներ՝ աշխատելով   

զբոսաշրջության արդյունաբերության և / 

կամ զբոսաշրջային կազմակերպությունների 

գործընկերների հետ միասին,  

 կենտրոնացնել  կայուն զբոսաշրջության 

ասպեկտները առանձին բիզնես լուծումների 

մեջ, 

 աշխատել փոքր խմբերով (3-5 ուսանող ամեն 

խմբում): 

Հիմնված բակալավրական 

մոդուլների վրա 

 Դեստինացիայի կայուն կառավարում, 

 Կայուն զբոսաշրջություն, 

 Ագրոտուրիզմ, 

 Բնության վրա հիմնված զբոսաշրջություն: 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 կառավարել փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ներ՝ կայունության եռանկյունու առաջնա-

հերթություններին համապատասխան, 

 օժանդակել գործարարներին տարածաշր- 

ջանում զբոսաշրջության զարգացման հայե-

ցակարգ մշակելու հարցում, 

 իմանալ միջմշակութային հաղորդակցութ- 

յան առանձնահատկությունները: 

 աշխատել խմբի ներսում և գնալ փոխզիջում-

ների՝ լուծում գտնելու համար, 

 կարողանալ աշխատել տարբեր միջմշակու-

թային ազդեցությունների և տարբերություն-

ների ներքո: 

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

 

 ինտերակտիվ դասախոսություն, 

 զբոսաշրջության ոլորտում գործող 

ենթակառուցվածքների հետ համատեղ 

աշխատանք, 

 պրեզենտացիաներ, 

 թիմային աշխատանք, 
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 վարժություններ, 

 գրականության վերլուծություն (ինքնուրույն 

ուսուցում): 

Բովանդակություն 

 Դասընթացի ներածություն, գրականություն, 

 Կայունության և կայուն զբոսաշրջության հիմնական հասկացություններ, 

 Ռազմավարական զարգացման մեթոդները (SWOT վերլուծություն, պորտֆոլիո 

վերլուծություն),  և դրանց կիրառման հմտություններ, 

 Կայուն զբոսաշրջությունը՝ որպես զբոսաշրջային ռեգիոնի զարգացման 

հիմնական գրավական,  

 Բնության շահագործումը զբոսաշրջության նպատակներով, 

 Ռեգիոնալ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացի մասնակիցները, 

 Բաժնետերերի կարիքները՝ իրենց սեփական բիզնեսը զարգացնելու համար, 

 Կայուն զբոսաշրջության կառավարման հայեցակարգը և դրա իրականացման 

հնարավորությունները, 

 Գործոններ, որոնք կարող են բարձրացնել զբոսաշրջային դեստինացիաների 

գրավչությունը: 

 

Մոդուլի վերնագիրը Փորձաշրջան 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 

15 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
4 = փորձաշրջան, գործընթացի ծանոթացում 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 
444 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 450 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ 

 կիրառել տեսական գիտելիքները և զարգաց- 

նել գործնական հմտությունները զբոսաշր- 

ջային բիզնեսի պահանջներին համապա- 

տասխան, 

 համալսարաններին մոտեցնել հասարա- 

կության և շուկայի պահանջներին, 

 համոզվել, որ ակադեմիկական ծրագիրը հա- 

մապատասխանում է բիզնես ոլորտի  կարիք-

ներին: 
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Աղյուսակ 7. «Կայուն զբոսաշրջություն» երկու կիսամյակ տևող ուսուցման 

կառուցվածքի օրինակ (կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 60 

միավոր) 

 

Ուսուցման արդյունքները Մոդուլը հաջող ավարտելուց հետո  ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 գործածել տեսական գիտելիքները, 

 զարգացնել գործնական հմտությունները, 

ծանոթանալ գործարար վարվելակարգի հետ, 

 ձեռք բերել աշխատանքային/ մասնագիտա-

կան փորձ, 

 իմանալ պոտենցիալ գործատուի պահանջնե-

րը: 

 

Մոդուլի վերնագիրը Ավարտական թեզ 

Կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի 

միավորներ 
15 

Կոնտակտային ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 
Անհատական, ուսանողների հետ 

համապատասխանեցված: 

Անհատական ուսուցման 

ժամեր (1 ժ. = 60 ր.) 450 

Ընդհանուր ժամեր 

(1 ժ. = 60 ր.) 450 

Մոդուլի նկարագիր/ նպատակ 

և առաջնահեր-թություններ Կախված թեմայից 

Ուսուցման արդյունքները Քննությունները հաջող հանձնելու պարագա- 

յում, ուսանողները ձեռք են բերում տեսական 

կամ գործնական խնդիրներին անդրադառնա- 

լու հմտություններ՝ հիմնվելով սերտած ակադե-

միական գիտելիքների վրա, և իրականացնել 

իրենց աշխատանքը՝  հետևելով համապատաս-

խան ուղղություններին և մեթոդներին:  

Ուսուցման և դասավանդման 

ռազմավարություններ 

Անհատական ակադեմիկական աշխատանքի 

ստեղծում: 
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6.4.2 Երկու/երեք/չորս կիսամյակ տևող «Կայուն զբոսաշրջություն» մագիս-

տրոսական դասընթաց  

Մագիստրոսական ծրագիրը՝ երեք կիսամյակ տևող տարբերակը, սովորաբար 

պահանջում է բակալավրական աստիճանի յոթ կիսամյակի, իսկ մագիստրոսա-

կան ծրագիրը՝ չորս կիսամյակ տևող տարբերակը, պահանջում է բակալավրական 

աստիճանի միայն վեց կիսամյակի առկայություն։ Այդ իսկ պատճառով ծրագրի 

կառուցվածքը կախված է բակալավրական ծրագրի բովանդակությունից և կարող 

է ունենալ տարբեր կառուցվածք։  

«Ամենադյուրին» տարբերակը պրակտիկայի երկարաձգումն է, ինչպես նաև մեկ 

մագիստրոսական թեզին մեկ կիսամյակ տրամադրելը։ Կես տարի պրակտիկա 

անցնելով՝ հնարավոր է ավելի շատ ուսանողների ինտեգրել ձեռնարկատիրական 

գործընթացում։ Ավելին, կես տարի թեզին տրամադրելը նպաստում է, որ ուսա-

նողները մոտենան այդ հարցին գիտական տեսանկյունից։ Միայն թե պրակտի-

կայի և թեզի համար նախատեսված կրեդիտները ավելացվում են` հասցնելով 

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի 30 միավորի։  

Այս առումով առաջարկվում է հետևյալ կառուցվածքը.  

Դասախոսություն՝ սեմինարի հետ զուգակցված. դեստինացիայի կայուն 

կառավարում` ներառյալ բնության վրա հիմնված տուրիզմն ու ագրոտուրիզմը (5 

կրեդիտ, կիսամյակ 1-ին), 

Դասախոսություն. կայունությունը զբոսաշրջային ձեռնարկություններում` նե-

րառյալ զբոսավարությունն ու միջմշակութային հաղորդակցությունը (5 կրեդիտ,  

կիսամյակ 1-ին), 

Դասախոսություն՝ իրավիճակի ուսումնասիրությամբ2. ձեռնարկատիրությունը 

կայուն զբոսաշրջության ոլորտում (5 կրեդիտ, կիսամյակ 1-ին), 

Դասախոսություն՝ իրավիճակի ուսումնասիրությամբ. կայուն զբոսաշրջության 

հաշվարկումը` ներառյալ տարածաշրջանների գնահատումը տնտեսական եկա-

մտաբերության տեսանկյունից, կայուն և անկայուն ռազմավարությունների համե-

մատություն (5 կրեդիտ, կիսամյակ 1-ին), 

Ծրագրի ներկայացում3. խմբային աշխատանք (3–5 անդամ յուրաքանչյուր խմբում, 

10 կրեդիտ, կիսամյակ 1-ին), 

Պրակտիկա. (30 կրեդիտ, կիսամյակ 2-րդ) 

Թեզ. (30 կրեդիտ, կիսամյակ 3-րդ) 

 

                                                           
2
 Իրավիճակի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին գնահա-

տելու որոշակի դեպք կամ իրավիճակ տվյալ թեմայի շրջանակներում։ Այդ նպատակով 

իրավիճակը հասկանալու համար տրվում են որոշակի հարցեր, իսկ դրա մասին արդեն 

ունեցած գիտելիքները պետք է օգնեն գտնել որոշակի լուծումներ։  
3
 Լավագույն տարբերակը ծրագրի վրա աշխատելն է գործնական աշխատանքների ըն-

թացքում՝ զուգընկերոջ հետ միասին։ Ուսանողները պետք է կազմեն որոշակի հարցեր, 

որոնք պետք է առնչվեն մասնագիտական ոլորտին։  
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Երեք կիսամյակ տևող մագիստրոսական ծրագրի մեկ այլ տարբերակ (պահպանե-

լով երկու կիսամյակ տևող մագիստրոսական ծրագրի կառուցվածքը, յուրաքանչ-

յուրի՝ պրակտիկայի և թեզի համար, 15 կրեդիտ) կարող է լրացվել տնտեսագիտա-

կան կամ աշխարհագրական ուղղվածության բովանդակությամբ։ Այդ պատճա-

ռով, կարելի է ավելացնել, օրինակ, տնտեսագիտական կիսամյակ (զբոսաշրջութ-

յան մարքեթինգ, զբոսաշրջության ղեկավարում, շուկայի վերլուծություն կամ զբո-

սաշրջության հետ առնչվող այլ ոլորտ (միջմշակութային հաղորդակցություն, մշա-

կութային զբոսաշրջություն և այլն)): Նման մոդուլների ավելացումը, որոնք ավելի 

լայն գիտելքիներ են տալիս ուսանողներին և լրացնում են բակալավրական ծրագ-

րին, կարևոր է, քանի որ դա հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին համա-

տեղել տարատեսակ ապրանքներ և թեմաներ, քննարկել հարցեր և գտնել դրանց 

լուծումները։ Եթե վեց հավելյալ մոդուլներ չներառվեն, ապա համալսարանը կու-

նենա այլ հնարավորություններ. թեզին կտրվի 15 կրեդիտ, իսկ պրակտիկային` 30 

(մեկ ամբողջ կիսամյակի համար)։  

Մեկ այլ գաղափար է՝ առաջարկել հավելյալ մոդուլների կատալոգ, որպեսզի 

ուսանողներն իրենք ընտրեն մոդուլը` իրենց ապագա մասնագիտությանը համա-

պատասխան։ Սա, մոդուլների բովանդակությունների շնորհիվ, մեծ ճկունության 

հնարավորություն է տալիս։ 

Չորս կիսամյակ տևող մագիստրոսական ծրագրի համար հավելյալ մոդուլների 

թիվն ավելանում է։ Սա պետք է ներառի ընտրության մեծ հնարավրություն (եթե 

համալսարանն ունի այդ հնարավորությունը)։ Բակալավրն ավարտելուց հետո 

այն ուսանողները, ովքեր չեն ավարտել տնտեսագիտական դասընթացը, հնարա-

վորություն ունեն այդ մացը լրացնելու մագիստրոսական ծրագրի՝ բիզնես 

հմտությունների ձեռքբերման (ինչպես օրինակ` մարքեթինգ), կամ տնտեսագի-

տական բովանդակության դասընթացների (ինչպես օրինակ` շուկայավարման 

տեսություն կամ միջազգային համագործակցություն) շրջանակներում, որոնք կմե-

ծացնեն մագիստրոսի աշխատանքի ընդունվելու հավանականությունը և հնարա-

վորությունները։ Մագիստրոսի աստիճան ստացածների մեծ մասը աշխատելու են 

կազմակերպություններում և ընկերություններում, որի համար անհրաժեշտ է 

ունենալ տնտեսագիտական համապատասխան գիտելիքներ։  

Բովանդակության վրա հիմնված կառուցվածքը պետք է հաշվի առնի, որ մոդուլ-

ներն ունեն ինտերակտիվ ուսուցման մոտեցում, այնպես որ ուսանողները կարող 

են աշխատել առանձին աշխատանքային խմբերով։ Այս ձևով ուսանողները ավելի 

լավ են պատրաստվում իրենց հետագա մասնագիտական գործունեությանը, քանի 

որ չնախատեսված իրադրություններ հաճախ են պատահում մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում և վերջիններս պահանջում են ստեղծագործական լու-

ծումներ։  
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7. Sեքստային հղումներ 

Խմբագրված է դոկտոր Կնուտ Շերհագի կողմից 

 
Այս ծրագրի համար նման և համեմատելի հիմք ունենալու նպատակով որոշվել է 

յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ստեղծել մեկ մոդուլ (5 կրեդիտ, 150 ժամ / 60 

րոպե, որը կբաժանվի բովանդակության և ազատ ժամերի միջև)։ Համագործակցող 

երկրներում ակադեմիական ժամերի տևողության տարբերությունների պատճա-

ռով առաջարկվող ժամերը հանդես կգան միայն որպես ուղեցույցներ։ Յուրաքանչ-

յուր մոդուլ կունենա նույն կառուցվածքը և ձևաչափը։  

Տեքստում մեջբերումների և հղումների համար մենք ցանկանում ենք ունենալ 

նույն չափանիշները բոլոր գրքերում (մոդուլներում)։ Այսպիսով, մենք ցանկանում 

ենք օգտագործել հետևյալ կանոնները, որոնք վերցվել են Զբոսաշրջության հետա-

զոտությունների տարեգրություններից։  

 

Տեքստային մեջբերումներ 

Տեքստի մեջ հղումներ անելու ձևաչափը հետևյալն է.  

 Հղում մեկ հեղինակի. Սմիթ (2005) առաջարկում է, որ ... կամ առաջարկ-

վում է, որ ... (Սմիթ 2005): 

 Հղում մի քանի հեղինակի. (Քոհեն 2006; Հարիսոն 1999, 2005; Վիլկինսոն 

2006)։ Պետք է հաշվի առնել, որ նման դեպքում հեղինակները պետք է նշ-

վեն այբբենական կարգով (պետք է հաշվի առնել նաև կետադրությունն ու 

հեռավորությունը)։ 

 Հղում հոդվածի որոշակի կետերի` ներառյալ ուղիղ մեջբերումների օգտա-

գործման դեպքում. (Դանն 2004:45-46)։ Այս հղումը պետք է դրվի մեջբերման 

վերջում։ Պետք է հաշվի առնել, որ կրկնակետի և էջերի միջև հեռավորութ-

յուն չպետք է լինի։ 

 Ավելի երկար մեջբերումներ (50 բառ և ավելի). (2004:37) 

 Եթե աղբյուրներն ունեն մի քանի հեղինակ, ապա առաջին անգամ մեջբե-

րելիս, պետք է թվարկել բոլոր համահեղինակներին, օրինակ` (Սմիթ, Բրա-

ուն, Ջոնսոն և Քլարք 2005), ապա միայն առաջին հեղինակի անունը, որից 

հետո պետք է գրել  և  ուրիշներ 2005): 

 Անձնական հաղորդակցման հղումը գրվում է փակագծերում (հարցազրույց 

զբոսաշրջության նախարարի հետ 2006 թ.–ին) և չի ներառվում հղումների 

ցանկում։  

Հղումներ 

Այս վերնագրի տակ ներառված հեղինակների ցանկը գրվում  է այբբենական 

կարգով։ Այս ցանկում ներառված են միայն այն հղումները, որոնք նշված են 

տեքստում: Այն բոլոր հղումները, որոնք ներառված են ցանկում, պետք է լինեն 

նաև տեքստի մեջ։ Հղումների ցանկը ներկայացվում է գրքի վերջում, այլ ոչ թե 

յուրաքանչյուր գլխի վերջում։  
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վում է նախորդից երեք միջբառային հեռավորություն ավելի աջ։  

Բոլոր դեպքերում գրվում է հեղինակի կամ խմբագրի անվան միայն առաջին 

տառը՝ Smith S., K. Brown, P. Johnson, and A. Clark  
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8. Ճիշտ հղում. գրագողություն և ինչպես խուսափել դրանից 

Սոնյա Քլաուդիթսի կողմից 

 
8.1 Ներածություն 

Գրագողություն եզրույթի արմատները գալիս են անտիկ ժամանակներից։ Լատի-

ներեն «plagiarius» նշանակում է հափշտակող, և միայն հռոմեացի բանաստեղծ 

Մարթիալն էր, որ առաջին անգամ այս բառն օգտագործեց գրական ստեղծագոր-

ծությունների գողության համատեքստում (Oxford Dictionaries 2015)։ Բայց վերջին 

ժամանակներս ոչ միայն գրական, այլ նաև ակադեմիական ստեղծագործության 

գողությունն է բուռն քննարկվում։ Վեբեր–Վուլֆը (2014:44-58) կազմեց ակադեմիա-

կան գրագողության դեպքերի վերաբերյալ (19-րդ դարից սկսած) մի ակնարկ։ 

Վերջին ժամանակներս այս երևույթն ավելի մեծ ուշադրություն է գրավում, քան 

երբևէ։ Մի շարք քաղաքական գործիչներ ստիպված էին հրաժարական տալ, քանի 

որ կասկածվել էին գրագողության մեջ իրենց դոկտորական դիսերտացիաները 

ներկայացնելիս։ Գերմանիայի դաշնային կառավարության երկու նախարարներ 

ստիպված էին հրաժարական տալ 2011 և 2013 թթ.–ին գրագողությանն առնչվող 

սկանդալների մեջ ներգրավվելուց հետո (նրանցից մեկը կրթության և գիտության 

նախարարն էր) (SPIEGEL online 2011, 2013)։ Մի շարք քաղաքական գործիչներ 

ներգրավվել են գրագողության հետ առնչվող միջազգային սկանդալներում, ինչ-

պես օրինակ` Ռումինիայի վարչապետը (Schiermeier 2012) կամ ԱՄՆ–ի Սենատի 

անդամներից մեկը (Martin 2014), այդ թվում նաև մի շարք գիտնականներ (Munro 

2012)։ 

Սույն ձեռնարկում կներկայացվի ակնարկ գրագողության տեսակների ու բնույթի, 

ինչպես նաև դրանք կանխելու հնարավոր մոտեցումների և միջոցների մասին, 

որոնք համապատասխանում են ակադեմիական հետազոտությունների իրակա-

նացման, դասավանդման և ուսուցման հիմնական սկզբունքների հետ։ 

8.2 Գրագողություն երևույթը 

8.2.1 Ի՞նչ է գրագողությունը. որոշ սահմանումներ 

Հանրագիտարաններում, դասագրքերում և կայքերում փնտրելով` կարելի է գտնել 

գրագողության մասին մի շարք սահմանումներ և չափանիշներ։ Ընդհանուր առ-

մամբ, գրագողությունը «... այլ մարդու բառերն ու մտքերն օգտագործելու երևույթն 

է` առանց այդ մարդու մասին հիշատակելու...» (Merriam-Webster Dictionary 2015)։ 

Ուսուցման հմտությունների մասին ուղեցույցում Օքսֆորդի համալսարանը (2015) 

տալիս է գրագողության հետևյալ սահմանումը. «Գրագողությունն իրենից ներկա-

յացնում է մեկ այլ անձի աշխատանքի կամ մտքի ներկայացումը որպես իր սեփա-

կանն առանց այդ անձի համաձայնության` ներառելով այն իրենց աշխատանքում 

առանց ամբողջական երաշխավորման»: Այս սահմանումը վերաբերում է բոլոր 



 

 

123 
 

 

 

հրապարակված և չհրապարակված նյութերին (ձեռագիր, տպագրված կամ էլեկ-

տրոնային տարբերակով) (University of Oxford 2015): 

Մինչ այսօր չի ձևակերպվել ակադեմիական գրագողության որևէ սահմանում, որն 

ընդունվել է բոլորի կողմից (Reichmann 2013:176): Գրագողության ամենաէական 

կետերը ներառելու համար Ակադեմիական ճշգրտության միջազգային կենտրոնը  

(ICAI) գրագողությունը սահմանել է հետևյալ կերպ.   

Գրագողություն է համարվում, երբ անձը  

1. Օգտագործում է բառեր, մտքեր կամ աշխատանքային նյութեր,  

2. Իրենը վերագրել այլ մարդու աշխատանքը կամ որևիցե աղբյուր, 

3. Հղում չի անում այն աղբյուրին, որտեղից վերցրել է նյութը, 

4. Չի հիշատակում բնագրի հեղինակին, (International Center for Academic 

Integrity n.d.): 

Վերոնշյալ սահմանումները վերաբերում են նաև ոչ տեքստային ստեղծագործութ-

յուններին, ինչպես օրինակ՝ երաժշտությունը, նկարչությունը կամ լուսանկար-

չությունը: Գրագողությունը այստեղ կարող է խախտել հեղինակային իրավունքը, 

որի արդյունքում առաջացած տարաձայնությունները կարգավորվում են դատա-

րանի կողմից՝ հաճախ տուգանքների և տույժերի սահմանման միջոցով, ինչպես 

օրինակ՝ վերջերս բելգիացի նկարչի դեպքում, ով օգտագործել էր այլ արվեստագե-

տի լուսանկարը՝ որպես իր սեփական ստեղծագործություն (Searle 2015): 

Սակայն գիտության մեջ գրագողության մեղադրանքների մեծ մասը վերաբերում է 

տեքստային գրագողությանը, ինչը հենց հիմք է հանդիսանում սույն աշխատանքի 

համար: Ինչպես կտեսնենք ավելի ուշ, ակադեմիական գրագողության հետ գործ 

ունենալը պահանջում է գրագողության հայտնաբերման և դրանցից խուսափելու 

հատուկ ռազմավարություններ:  

 

8.2.2 Գրագողության տեսակները 

Տեխնոլոգիական զարգացման հետ մեկտեղ առաջացել են տեքստային գրագո-

ղության այլ տեսակներ, որոնք բարդացնում են հնարավոր գրագողության ձևերի 

ամբողջական ցանկի ձևավորման գործընթացը:  

Ստորև ներկայացվում է ամենաշատ քննարկված գրագողության ձևերի համառոտ 

նկարագիրը, որը հիմնված է Վեբեր-Վուլֆի (2014) և iParadigms-ի աշխատանքների 

վրա (2014): 

Ուղղակի ընդօրինակում/պատճենում և տեղադրում  

Տեքստը կամ դրա որոշ հատվածներ բառացի օգտագործվում են սեփական տեքս-

տում առանց հղում կատարելու բնագրի աղբյուրին:  

Միաձուլում և տեղադրում 

Տեքստի հատվածները, որոնք վերցված են տարբեր աղբյուրներից, միաձուլվում են 

մեկ նոր տեքստի մեջ առանց աղբյուրների հղումների: 

Ինքնագրագողություն/վերամշակում  

Սեփական նախկին աշխատանքի օգտագործում՝ առանց հղում անելու:  
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Գրագողություն թարգմանության միջոցով 

Տեքստի հատվածները թարգմանվում են և օգտագործվում առանց աղբյուրը 

նշելու: Նորվեգիայում տեղի ունեցած վերջին դեպքերը վկայում են, որ նմանատիպ 

գրագողությունը դեռևս խնդիր է հանդիսանում (Skatvedt 2014): 

 

Խճանկարային գրագողություն  

Հեղինակի բառերը խառնվում են աղբյուրից վերցված բառերի հետ խճանկարի 

ձևով: Վեբեր-Վուլֆը նկարագրում է սեփական տեքստի հատվածների խառնումը 

մեկ այլ աղբյուրի հետ որպես «… տեքստային հատվածների «մկդակած վերմակ», 

որը հաճախ իմաստ չի արտահայտում» (Weber-Wulff 2014:9): 

Այս տեսակի գրագողության պատճառը կարող է լինել ակադեմիական գրավոր 

խոսքի մեջ վարպետացած չլինելը: Ուսանողները հաճախ փորձում են փոփոխութ-

յան ենթարկել բովանդակությունը, բայց անծանոթ լինելով թեմային կամ բառա-

պաշարին ներկայացնում են մի տեքստ, որը շատ նման է բնագրին (Lund 

University 2011). 

 

«Դավադրություն» 

Գրագողության այս ձևը ավելի տիպիկ է ուսանողներին: «Դավադրությունը» նկա-

րագրում է ուսանողի և այլ մարդկանց չթույլատրված համագործակցությունը 

առաջադրանքը կատարելիս: Նման գրագողությունը տեղի է ունենում, օրինակ, 

երբ մի քանի ուսանողների կողմից գրված տեքստը ներկայացվում է մեկ ուսա-

նողի կողմից որպես անհատական աշխատանք (Weber-Wulff 2014:106): 

 

8.2.3 Գրագողության հետևանքները 

Խաթարված հեղինակությունը և վստահության կորուստն առաջին հետևանքներն 

են նրանց համար, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել գրագողության մեջ: Սա շատ ակ-

նառու է գրագողության սկանդալներում ներգրավված քաղաքական գործիչների 

վերոնշյալ դեպքերում, որոնք լայնորեն լուսաբանվել են մամուլի կողմից՝ այդպի-

սով մեծացնելով հանրային ճնշումը կասկածյալների վրա և ստիպելով վերջիննե-

րիս հրաժարվել իրենց պաշտոններից: Շատ դեպքերում համապատասխան աս-

տիճանները կամ կոչումները չեղյալ է հայտարարվում: (Diehl and Trenkamp 2013; 

Marinas 2014): 

Գիտնականների համար ապացուցված գրագողութունը նշանակում է իրենց՝ որ-

պես հետազոտողի հանդեպ վստահության կորուստ (Munro 2012; Skatvedt 2014) 

(DFG 2014): Գրագողություն կատարած ուսանողները կարող են ստանալ ցածր 

միավորներ, մնալ լուծարման կամ նույնիսկ հեռացվել քոլեջից կամ համալսա-

րանից:   

Պատժամիջոցները տարբերվում են՝ կախված խախտումների լրջությունից, թե 

ուսումնառության որ մակարդակում է գտնվում ուսանողը, կամ թե պատժամիջոց-

ների ինչ համակարգ է կիրառում տվյալ հաստատությունը: Առավել մանրակրկիտ 
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պատժամիջոցների համակարգ է մշակվել, օրինակ, Ռաթգերս համալսարանում 

(2015), որը ներառում է նախազգուշացումից մինչև համալսարանից հեռացում՝ 

կախված գրագողության լրջության աստիճանից:  

 

8.2.4 Գրագողության բնույթը  

Կարելի է ասել, որ երբեմն բարդ է որոշել գրագողության բնույթը: Այն դեպքերը, 

որոնք հայտնաբերվել են և որոնց հանդեպ պատժամիջոցներ են կիրառվել, միայն 

սառցաբեկորի գագաթն են ներկայացնում:  

Փորձնական ուսումնասիրության ընթացքում Ռեյխմանը (2013) վերլուծել էր Ավս-

տրիայի համալսարանի 600 ուսանողների անհատական գրագողության դեպքերը: 

Մասնակիցների մոտ մեկ երրորդը ընդունել էր, որ առնվազն մեկ անգամ դիմել է 

գրագողության (Reichmann 2013:180–181): Ըստ Բիելեֆիլդի համալսարանի հոգե-

բան Սեբաստիան Սաթլերի` հարցմանը մասնակցած ուսանողների մոտ 80%-ը 

ինչ-որ ձևով դիմել է խաբեության վերջին վեց ամիսների ընթացքում (Spieker 2012), 

և մոտ 8%-ը ընդունել է, որ դիմել է գրագողության (Sattler 2013:20): 

Գրագողությանը դիմելու պատճառները բազմազան են: Շատ դեպքերում ուսա-

նողները գրագողության են դիմում անգիտակցաբար (Ռեյխմանի ուսումնասի-

րության արդյունքում` մոտ 30%), որովհետև նրանք չունեն ակադեմիական գրա-

վոր խոսքի հմտություններ և չգիտեն հղում կատարելու կանոնները: Մյուս երեք 

ամենատարածված պատճառները, որոնք նշել են հարցման մասնակիցները, կա-

րելի է անվանել դիտավորյալ: Դրանք են` գործընթացի դյուրինությունը, ժամանա-

կի խնայումը և սեփական մտքերի պակասը (Reichmann 2013:180): 

Սեթլերը և մյուսները (2013) ցույց են տվել, որ գրագողության դիմելու որոշումը 

կարող է անգամ հիմնված լինել ռացիոնալ ընտրության տեսական հայեցակարգի 

վրա: Խաբեության դիմելու առավելությունները (ավելի բարձր գնահատականները 

կամ դասընթացը բարեհաջող ավարտելը) կարող են ավելի գերակշիռ թվալ, քան 

պոտենցիալ ռիսկերը (բռնվեու ռիսկը կամ պատժամիջոցների ենթարկվելը):  

 

8.2.5 Չափից շա՞տ է իրարանցումը դրա վերաբերյալ: Ինչու՞ է գրագողութ-

յունը համարվում խնդիր:  

Ինչպես արդեն նշվեց, գրագողությունը շատ տարածված երևույթ է հատկապես 

ուսանողների շրջանում և հաճախ արվում է անգիտակցաբար: Այսպիսով, կարող 

է հարց առաջանալ, թե ինչու են մամուլը, հանրությունը և գիտական շահագրգիռ 

կողմերն այդքան անհանգստացած այս հարցով:  

2.1 ենթագլխում բերված է արվեստի ոլորտին առնչվող գրագողության օրինակ: 

Արվեստի գործը պաշտպանվել էր հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով, այս-

պիսով, դրա խախտողները կարող են հրավիրվել դատարան և տուգանվել:    

Գրագողությունը կարող է իհարկե ընդգկել հեղինակային իրավունքի խախտում, 

բայց ըստ էության չի կարող համարվել ապօրինի (գրագողության իրավասության 

դեպքերի քննարկման համար տե՛ս Ռեյբլ (2013)): Առաջին հերթին այն խախտում է 
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էթիկայի այն նորմերը, որոնցով առաջնորդվում է գիտական ոլորտը, ուստի և 

պետք է դատվի էթիկայի սկզբունքների և ստանդարտների համաձայն, որոնք և 

կազմում են ակադեմիական ամբողջականության գաղափարը:  

Ազգային մակարդակում ակադեմիական ամբողջականության ուղեցույցներն 

ավելի ու ավելի շատ են սահմանվում առաջնակարգ հետազոտական կազմակեր-

պությունների կողմից՝ ներառելով ոչ միայն գրագողությունը, այլ նաև ակադեմիա-

կան սխալ վարքագծի այլ ձևեր, ինչպես օրինակ՝ խաբեությունը, տվյալների կեղ-

ծումը, կեղծ հեղինակների կիրառումը և այլն: Օրինակ՝ Գերմանիայում Գերմանա-

կան Հետազոտությունների Հիմնադրամը՝ որպես ամենամեծ ֆինանսավորման 

ֆոնդ ունեցող գործակալություն, հրատարակել է խորհուրդների ժողովածու այդ 

թեմայի վերաբերյալ (DFG 2013): Շատ գիտական հաստատություններ, հատկա-

պես ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես օրինակ՝ Սթենֆորդի և Օքսֆորդի 

համալսարանները, արդեն իրենց համար ստեղծել են Պատվո օրենսդրություն և 

Վարքագծի օրենսդրություն (Stanford University - Office of Community Standards 

n.d.; University of Oxford - Personnel Services 2014): Ակադեմիական ամբողջակա-

նության միջազգային կենտրոնը առանձնացրել է հինգ հիմնական արժեքներ. «… 

ազնվություն, վստահություն, անկողմնակալություն, հարգանք և պատասխա-

նատվություն»  (International Center for Academic Integrity 2014:Introduction part 2): 

Գրագողությունը սխալ վարքագծի մի ձև է, որն անմիջապես վտանգի տակ է դնում 

կրթաթոշակ ստանալու հավանականությունը: Աղբյուրներին համապատասխան 

ուշադրություն դարձնելը գիտական աշխատանքը դարձնում են ավելի թափան-

ցիկ: Այն աշխատանքները և հոդվածները, որոնք պարունակում են «գողացված» 

հատվածներ, խախտում են օրենքը և սահմանված էթիկայի կանոնները և պետք է 

հանվեն ամսագրերից և առցանց հարթակներից՝ պատասխանատվության ենթար-

կելով գիտնականին և հրատարակչին: Նույն հոդվածի տպագրումը տարբեր ամ-

սագրերում (ինքնագողություն) անազնիվ քայլ է համարվում գիտական տեսանկ-

յունից:  

Այսպիսով, Բրեթագը (2013) այն նկարագրել է հետևյալ կերպ. «Գրագողությունը 

ամենասուր քննադատության ենթարկվող ակադեմիական ամբողջականության 

սխալ վարքագծերից է, որովհետև վերջինս խախտում է այն պայմանը, որ գիտա-

կան աշխատանքը պետք է արժեքավոր և ազնիվ ներդրում լինի գիտելիքի արդեն 

իսկ գոյություն ունեցող մարմնում» (Bretag 2013:1):  

Գրագողության դիմելուն խթանող հանգամանքներից մեկի՝ ավելի բարձր գնահա-

տականների մասին արդեն իսկ նշվել է 2.4 ենթագլխում: Բարձր գնահատական-

ները և հետագայում գիտական աստիճանի ձեռքբերումը կարող է դուռ բացել կա-

րիերայի և բարձր վճարվող աշխատանքի համար: Այսպիսով, գրագողությունը 

կարող է հաջողություններ բերել շատ կարճ ժամանակում: Ինչպես արդեն ցույց են 

տվել գրագողության վերջին աղմկահարույց դեպքերի արդյունքները, այն շրջա-

նավարտները, ովքեր երկար պետք է գործեն գիտության կամ քաղաքականության 

ոլորտում, չեն կարող հասնել ակադեմիական աստիճանի անազնիվ ձևով և 

առանց յուրացնելու ակադեմիական ամբողջականության կանոնները:  
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Հետագա սկանդալներից և դրանց՝ համապատասխան քոլեջի կամ համալսարանի 

վրա ունեցած հետևանքներից խուսափելու համար, յուրաքանչյուր գիտական 

հաստատության շահերից պետք է բխի խթանել ակադեմիական ամբողջակա-

նությունը՝ գիտական ոլորտում գործունեություն ծավալելու (դասավանդելու, հե-

տազոտական աշխատանքներ կատարելու) ուղղությամբ, ինչն իրենց շրջանա-

վարտների համապատասխան գիտական գործունեության ցուցիչն է հանդիսա-

նում:   

Որպես ամփոփում, պետք է նշել, որ առաջին քայլը, որն անհրաժեշտ է գրագո-

ղությունից խուսափելու համար ճիշտ մեջբերումներ և հղումներ անելու պա-

հանջներին և կանոններին հետևելն է:  

 

8.3 Մեջբերումներ և հղումներ  

8.3.1 Կատարե՞լ, թե՞ չկատարել հղում. հիմնարար հարց  

Չնայած նրան, որ հղում կատարելու կանոնները և ուղեցույցները տարբերվում են՝ 

կախված ոլորտից, կան հիմնական կանոններ, որոնք վերաբերում են հղումներ 

կատարելու ընդհանուր գործընթացին: Այս կանոնները կիրառելի են ցանկացած 

գիտական գրավոր խոսքում (Princeton University 2012): 

Պետք է հղում կատարել ուղղակի մեջբերումներին, երբ տեքստում օգտագործ-

վում է աղբյուրի տեքստը բառացիորեն: Հաճախ խորհուրդ է տրվում ամփոփել այլ 

հեղինակների մտքերը վերապատման միջոցով, որտեղ Դուք վերարտադրում եք 

բնագրի տեքստի հիմնական բովանդակությունը Ձեր բառերով: Ինչպես ուղղակի 

մեջբերումների ժամանակ, այնպես էլ նման անուղղակի մեջբերումների դեպքում, 

պետք է նշել բնագրի հեղինակին: Գիտական աշխատանքի համար նաև պետք է 

ամփոփել, օրինակ, համապատասխան ոլորտի ներկայիս դրությունը, փաստերը և 

այլ մարդկանց հետազոտության արդյունքները: Ինչպես վերոնշյալ դեպքում, հա-

մապատասխան մեջբերումը պարտադիր է նաև ամփոփման դեպքում: Երկրորդա-

կան մեջբերման դեպքում մասնագետները խորհուրդ են տալիս քիչ կիրառել այն: 

Մեկ այլ աշխատանքում մեջբերված որևէ գիրք կամ հոդված կարող է օգտագործ-

վել, եթե չի հաջողվել այն պատվիրել կամ եթե այն երկար ժամանակ հրատարա-

կությունից դուրս է և հնարավոր է մեջբերել միայն երկրորդական աղբյուրը:   

Քանի որ հղումը ցույց է տալիս, թե որտեղից է վերցված տեղեկատվությունը, այն 

պետք է դրվի տեքստից անմիջապես հետո, որպեսզի ընթերցողը հնարավորութ-

յուն ունենա գտնել աղբյուրը: Կախված տեսակից՝ հղումը կարող է լինել տեքստի 

ներսում կամ ներքևում՝ ծանոթագրության տեսքով:   

Բոլոր օգտագործված հղումները, պետք է ներառվեն հղումների ցանկում՝ տեքստի 

վերջում, տալով տեղեկատվություն, թե ինչպիսի աղբյուրից (գիրք, հոդված կամ 

համացանցային աղբյուր) եք Դուք օգտվել՝ ընգրկելով աղբյուրների ողջ տվյալնե-

րը: Հղումների ցանկում տվյալների ամփոփման առանձնահատկությունները կա-

րելի է գտնել Փիերսի և Շիլդզի աշխատանքում (2013:105): 
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Եթե Դուք օգտագործում եք փաստեր և տեղեկատվություն, որը կարող է համար-

վել համընդհանուր գիտելիք, ապա հղման կամ մեջբերման կարիք չկա: Այն, թե 

ինչը կարող է համարվել համընդհանուր գիտելիք, ներկայացված է ՌԵՖԵՌՈ 

ուղեցույցում (Libraries of Blekinge Institute of Technology and Linnaeus University 

2009:5):   

Երբ խոսքը վերաբերում է ավանդազրույցներին և ժողովրդական բանահյուսութ-

յանը, ապա, ժամանակակից աշխարհում, որտեղ գիտական հրապարակումները 

հասանելի են գլոբալ մակարդակով, ժողովրդական բանահյուսությանը վերաբե-

րող հղումները պետք է արվեն՝ հաշվի առնելով ընթերցողների մշակութային 

պատկանելությունը: Այսպիսով, օրինակ, Պեկին քաղաքից չինացի գիտնականը 

հավանաբար ծանոթ է «Երեք թագավորությունների սիրավեպը» դասական նովելի 

բովանդակությանն ու հերոսներին, ինչը միանշանակ չի կարելի ասել նրա՝ Ռեյկ-

յավիկի կոլեգայի մասին, ով մեծացել է՝ ընթերցելով «Իսլանդացիների սագաները»:   

Այսպիսով, մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուսանողներին և գիտնականնե-

րին միշտ հղում կատարել, եթե որոշ կասկածներ ունեն՝ նման ձևով ապահովագ-

րելով իրենց գրագողության մեջ մեղադրվելուց (Princeton University 2012): 

 

8.3.2 Ինչպե՞ս կատարել հղում 

Մինչ գիտական աշխատանք գրելը պետք է մտածել, թե հղման որ ոճը կարելի է 

կիրառել: Ինչպես արդեն նշվեց, հղում կատարելու ոճը տարբերվում է՝ կախված 

գիտական ոլորտից: Հաճախ բաժինները կամ հրատարակողներն իրենք են որո-

շում, թե որ ոճը պետք է օգտագործվի գիտական աշխատանքների կամ հոդվածնե-

րի դեպքում: Հասկանալու համար, թե որքան բազմազան կարող են լինել հղում 

կատարելու ոճերը մեկ հաստատությունում, կարելի է ուսումնասիրել Բրեդֆորդի 

համալսարանի գրադարանի կայքը (University of Bradford - Library 2015): 

Ընդհանուր առմամաբ, գիտության մեջ առանձնացնում են հղումներ կատարելու 

երկու ոճ. միջանկյալ և փաստագրական: Դրանք հիմնականում տարբերվում են 

շարահյուսությամբ, մեջբերման և հղումների տեղադրությամբ:  

Միջանկյալ հղման դեպքում հղումները ներառվում են տեքստի մեջ և որոշ չափով 

մտնում միջանկյալ արտահայտության կամ նախադասության մեջ, ինչպես օրի-

նակ՝  

In her recent article (Bretag 2013) the Australian author describes the phenomenon of… 

As Rieble (2013) pointed out…. 

Նման ներտեքստային կամ հեղինակ-տարեթիվ հղման ոճը կիրառվում է Հարվար-

դում, ԱՀԱ-ում (Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիա), Ժամանակակից լեզվի 

միությունում և Ամերիկյան մարդաբանական ասոցիացիայում: Ներտեքստային 

հղումը կարճ տեղեկացնում է այն աղբյուրի մասին, որտեղից մեջբերում է արվել 

(American Anthropological Association 2009; Pears and Shields 2013): 

Օքսֆորդի համալսարանի կողմից մշակված հղում կատարելու ստանդարտը 

(OSCOLA) առաջարկում է աղբյուրների ներկայացման այլ տարբերակ: Այս դեպ-



 

 

129 
 

 

 

քում պետք է հղում կատարել տեքստին՝ ծանոթագրություն գրելով ներքևում, որը 

կարող է լինել կարճ կամ երկար (Pears and Shields 2013; The University of Chicago 

2010): 

Այս երկու համակարգերը նաև տարբերվում են նրանով, որ միջանկյալ հղման 

դեպքում գիտական աշխատանքի կամ տեքստի վերջում անհրաժեշտ է տեղադրել 

նաև հղումների ցանկ՝ լրացնելու գրականության ցանկի տեղեկատվությունը, 

մինչդեռ փաստագրական տվյալների հղումների դեպքում դրա անհրաժեշտութ-

յունը չկա:  

 

8.3.3 Մեջբերումների և հղումների ձևաչափը 

Տեքստում ուղղակի մեջբերումների ձևաչափը կախված է մեջբերումների երկա-

րությունից: Որպես կանոն, կարճ մեջբերումները, որոնք ներառում են երկու կամ 

երեք տող, տեքստի մեջ մեջբերվում են չակերտների մեջ՝ առանց փոփոխության  

(Pears and Shields 2013:8), ինչպես օրինակ՝ 

In his analysis of the development of international tourism in the Baltic States, 

Spiriajevas points out that "Latvia took a clear direction towards Sweden and Germany" 

(Spiriajevas 2013:85). 

Ավելի երկար մեջբերումների համար խորհուրդ է տրվում այն գրել պարբերության 

ձևով առանց չակերտների (Pears and Shields 2013:8), ինչպես օրինակ՝  

As Spiriajevas put it: 

The processes of cohesion of tourism industries has become more intensive since 

the accession to the EU, when the three Baltic States started to be perceived as 

one region, also for tourism. When the three Baltic countries joined the 

Schengen area, physical borders between the countries disappeared. Tourism 

services providers started working in a much closer contact. (Spiriajevas 2013:88) 

Հղման յուրաքանչյուր ոճ շարադասության տեսանկյունից ցույց է տալիս, թե ինչ-

պես պետք է ներկայացվի օգտագործված գրականության մասին տեղեկատվութ-

յունը տարբեր ծանոթագրություններում, գրականության կամ հղումների ցանկում:  

Օրինակ, Ամերիկյան մարդաբանական ասոցիացիայի կողմից կիրառվող ոճի հա-

մաձայն՝ հղումների ցանկում գրքի դեպքում ներառվում է (կառուցվածքն ըստ 

Վեստի, Սվանսոնի և Էվանսոնի 2015)՝ 

 Առաջին տող՝ հեղինակ (ազգանուն, անուն/սկզբնատառեր), 

 Երկրորդ տող՝ հրատարակության տարեթիվ, գրքի վերնագիր, վայր, հրա-

տարակչություն: Օրինակ՝  

Kastarlak, Bulent I. and Brian Barber 

2014  Fundamentals of planning and developing tourism. Always learning. Boston, 

Mass.: Pearson. 
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Հոդվածի դեպքում (տպագրված) անհրաժեշտ է ներառել հետևյալ տեղեկատվութ-

յունը.  

 Առաջին տող՝ հեղինակ/հեղինակներ, 

 Երկրորդ տող՝ հրատարակության տարեթիվ, վերնագիր, համարը, էջը: Օրի-

նակ՝ 

Mihalič, Tanja and David Fennell 

2014  In pursuit of a more just international tourism: the concept of trading 

tourism rights. Journal of Sustainable Tourism, 23(2):188–206. 

Տպագրված ուղեցույցներից բացի (օրինակ՝ American Anthropological Association 

2009; Pears and Shields 2013) շատ ոճերի համար կան հասանելի առցանց ուղեցույց-

ներ, որոնք առաջին հայացքից ծավալուն և բարդ առաջադրանքը ներկայացնում 

են ուսանողներին և ուսուցիչներին ավելի մատչելի ձևով (Anglia Ruskin University 

n.d.; The University of Chicago 2010): 

Որոշ հարթակներ, ինչպես օրինակ՝ Փերդյու համալսարանի գրավոր խոսքի առ-

ցանց լաբորատորիան կամ Դավիդսոն քոլեջի գրադարանը ներկայացնում են 

բազմազան ոճեր (Purdue University 2015a; Vest, Swanson and Evanson 2015)՝ նման 

ձևով հեշտացնելով ոճերի համեմատությունը և առավել հարմար ոճի ընտրությու-

նը:   

 

8.4 Գրագողությունը կանխարգելող միջոցներ և գրագողության հայտնաբե-

րում  

Մեջբերումներ կատարելու ընդունված կանոններին հետևելը և դրանք սովորեց-

նելը կարևոր քայլ կլինի գրագողությունը կանխարգելելու գործում: Այսպիսով, 

ուսանողների և ուսուցիչների՝ գրագողության վերաբերյալ իրազեկվածության 

բարձրացումը կարող է խթանել ակադեմիական ամբողջականության հասնելու 

գործընթացը: Ինչպես նշել է Բրեթագը (2013) «…գրագողության դեմ պայքարը  

պահանջում է ամբողջական և բազմակողմանի մոտեցում, որի նպատակն է խրա-

խուսել գիտական համայնքին՝ հիմնվելով համատեղ ընկալման և ակադեմիական 

ամբողջականության վրա» (Bretag 2013:3):   

Ինչպես արդեն նշվեց, ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող շատ հաստատություններ դեռևս 

չունեն ակադեմիական գրավոր խոսքի, ամբողջականության և սխալ ակադեմիա-

կան վարքագծի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների վերաբերյալ համընդհանուր 

ուղենիշներ: Չկան նաև ուղղիչ հանձնաժողովներ, որոնք կարող են քննել և ներ-

կայացնել մեղադրանքներ: Չնայած Ակադեմիական Պատվո օրենսգիրքը կամ 

Վարքագծի օրենսգիրքն արդեն մի քանի տասնամյակ է կիրառվում է Միացյալ 

Նահանգներում, սակայն այլ երկրներում այս օրենսդրությունները պետք է կիրա-

ռության մեջ դրվեն և խրախուսվեն ազգային և միջազգային հետազոտական հաս-

տատությունների կողմից (European Science Foundation/ALLEA 2011, DFG 2013): 
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Գրագողության և ակադեմիական այլ սխալ վարքագծի մասին տեղեկացված լի-

նելը պահանջում է շարունակական ուսուցում: Սա կարող է, օրինակ, ներառել 

տեղեկատվական դասընթացներ, որոնք կիրականացվեն համալսարանի գրադա-

րանի կողմից (Nissen 2012:201): Գնալով ավելի շատ համալսարաններ են գրագո-

ղության և ակադեմիական ամբողջականության վերաբերյալ ուսումնական մո-

դուլներ մշակում: Կրկին ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Սկանդինավյան բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունները առաջիններից են այս բնագավառում 

(Libraries of Blekinge Institute of Technology and Linnaeus University 2009; Purdue 

University 2015b):  

Նիսսենը (2012:201) հետագայում խորհուրդ տվեց կիրառել գրագողությունը բա-

ցահայտող ծրագրեր: Մեջբերումների կառավարման ծրագրերից առավել շատ կի-

րառվում են Widely used EndNote, Citavi, RefWorks կամ Zotero ծրագրերը (Lemke 

2014): 

Գրագողությունը հայտնաբերող ծրագրերը, ինչպես օրինակ Plagiarism detection 

Turnitin, Urkund կամ Ephorus կանոնավոր ձևով փորձարկվում են Բեռլինի կիրա-

ռական գիտությունների համալսարանի աշխատանքային խմբի կողմից (Weber-

Wulff et al. n.d.): Ըստ մասնագետների՝ համակարգչային ծրագրերը պետք է կիրա-

ռել զգուշությամբ: Այն ցույց է տալիս բովանդակային նմանությունները տարբեր 

տեքստերում, բայց իրականում չի կարող ապացուցել գրագողությունը: Վեբեր-

Վուլֆի կողմից փորձարկված համակարգչային ծրագրերն արձանագրում էին կամ 

դրական կամ բացասական արդյունք: Այդպիսով, աշխատանքների մանրակրկիտ 

ուսումնասիրությունն անհնար էր (Weber-Wulff 2014:88): Հնարավոր գրագողութ-

յան հայտնաբերման շատ դյուրին մեթոդ է առցանց որոնման համակարգերի 

միջոցով  տեքստի խնդրահարույց հատվածների որոնումը համացանցում (Bailey 

2010):  

  

8.5 Գրագողության դեմ տարվող քաղաքականությունը Եվրոպայում  

Ինչպես արդեն նշվեց, գրագողության դեմ տարվող քաղաքականությունը տար-

բերվում է նույնիսկ Եվրոպական երկրներում: Մինչև վերջին ժամանակներս Եվ-

րոպայում չկար որևէ տեղեկատվություն գրագողության դեմ տարվող քաղաքա-

կանության մասին: 

2013 թ. եվրոպական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսում-

նասիրվել է գրագողության վերաբերյալ իրականացվող քաղաքականության ազ-

դեցությունը  (IPPHEAE), համեմատվեց Եվրոպական Միության բարձրագույն ու-

սումնական հաստատություններում գրագողությանը վերաբերող մոտեցումները 

(Glenndinning 2013): Որպեսզի երկրների քաղաքականությունը համեմատելի լինի, 

մշակվեց ինը կատեգորիա պարունակող Ակադեմիական ամբողջականության մո-

դելը (AIMM) և կիրառվեց Եվրոմիության 27 երկրներում: Յուրաքանչյուր երկրի 

ակադեմիական ամբողջականության քաղաքականության SWOT վերլուծություն-

ներից հետո առանձնացվեցին Միացյալ թագավորությունը, Ավստրիան և Շվե-
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դիան՝ որպես ամենաշատ AIMM միավորներ գրանցած երկրներ: Հիմնվելով այս 

միավորների վրա՝ սկսեցին կազմակերպվել դասընթացներ, կիրառվել մեծ քանա-

կությամբ գրագողությունը հայտնաբերող ծրագրեր և իրականացվել ակադեմիա-

կան ամբողջականության քաղաքականություն: 

 
8.6 Եզրակացություն 

Ակադեմիական գրագողությունը վերջին ժամանակներում մեծ ուշադրություն է 

գրավում, քանի որ մեծացել է գրագողության մեջ մեղադրվող քաղաքական գոր-

ծիչների և գիտնականների թիվը: Սա նոր լույս է սփռում ակադեմիական ամբող-

ջականության և դրա արժեքների իմացության, կարևորության և գիտական աշ-

խատանքներում դրանց գործնական կիրառության վրա:  

Համապատասխան աղբյուրների կիրառությունը և գրավոր խոսքի հմտություն-

ների տիրապետումը գրագողությունից խուսափելու հիմնական գործոններից է: 

Այս հմտությունները պահանջում են շարունակական ուսուցում ակադեմիական 

կենսագործունեության տարբեր մակարդակներում և պետք է ընդգրկվեն հաստա-

տությունների գործունեության մեջ՝ մեծացնելու ակադեմիական ամբողջակա-

նության կարևորությունը: Եվրոպական միության վերջին ուսումնասիրություն-

ները ցույց են տալիս, որ այն երկրները, որոնք ավելի շուտ են ընդունել գրագո-

ղությունը հայտնաբերելու միջոցներն ու գործիքները, հասել են ակադեմիական 

չափահասության բարձր մակարդակի: Ուստի, հետագա հետազոտությունները 

պետք է ուղեկցվեն գրագողության դեմ իրականացվող միջոցների մշակմամբ և կի-

րառմամբ, որոնք կապահովեն ակադեմիական ամբողջականության բարձր մա-

կարդակը:  
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9. Դիդակտիկա և մեթոդաբանություն 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

 

Պատմի՛ր, և ես կմոռանամ, 

Ցու՛յց տուր, և ես կհիշեմ, 

Թու՛յլ տուր գործածեմ, և ես կհասկանամ:  

Չինական այս ասացվածքը հիանալիորեն ցույց է տալիս, թե ինչպիսին պետք է լի-

նեն դիդակտիկան և մեթոդաբանությունը: Անգամ ամենալավ մշակված բովանդա-

կությամբ նյութը ընկալունակության վրա ցանկալի ազդեցություն չի ունենա, եթե 

ներկայացման և ներգրավման  ոճն ու գործիքները ուսանողներին հասանելի չլի-

նեն: Այս պարագայում դասախոսներից ավելի շատ ժամանակ, ճկունություն և 

կարողություն է պահանջվում:   

Դասախոսություն կարդալն ընդամենը  լսարանի առջև կանգնելը և նյութը ներկա-

յացնելը չէ: Լսարանային դասախոսությունը հաղորդակցության հատուկ տեսակ 

է, որի ժամանակ ձայնը, ժեստերը, շարժումները, դիմախաղը, դեմ առ դեմ շփումը 

կարող են օգնել կամ խանգարել բովանդակությունն ընկալելու հարցում: Անկախ 

թեմայից՝ ուսանողի ուշադրությունն ու նյութի ընկալումը մեծապես կախված է 

այն  ներկայացնելու դասախոսի ոճից (Բարբարա Գրոս Դեյվիս. Ուսուցման գոր-

ծիքները, Ջոսսի–Բասս 1993): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2. Ուսուցիչը՝ որպես զբաղեցնող 
 

Դիդակտիկայի ընդհանուր ըմբռնումը կարելի է սահմանել հետևյալ կերպ. 

 Ուսուցման և դասավանդման իրականացում, 

 Ուսուցման գործընթացի կազմակերպում: 

Սա նշանակում է, որ դիդակտիկա և մեթոդաբանություն եզրերը տարբերվում են 

իրենց մոտեցումներով: Եթե դիդակտիկան նկարագրում է բովանդակության ընտ-
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րությունը (ի՞նչ), ապա մեթոդաբանությունը նկարագրում է ուսանողներին բովան-

դակության ուսուցման մեթոդների ընտրությունը (ինչպես՞): Ուշադրության կենտ-

րոնում պետք է լինի ուսանողը, որը պետք է կարողանա սովորել բոլոր զգայա-

րաններով, ինչպիսիք են՝ ճանաչողությունը (մտածել), հույզերը (զգալ), շարժառի-

թը (որոշման պատճառ) և ցանկությունը (կամք): 
 

F 

9.1 Ուսուցման նպատակն ու գործընթացը 

Ուսուցման նպատակն է զարգացնել մասնագիտական ունակություններն ու կա-

րողությունները՝ աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխան,  

քանի որ շուկայի պահանջները կարող են շատ արագ փոխվել, և այդ փոփոխութ-

յուններին հարմարվելու համար հարկավոր է սերտ համագործակցություն ու 

քննարկում: 

Առաջարկված մեթոդները, որոնք կիրառվել են ուսանողների կողմից կրթական ու 

ուսումնական գործընթացի ժամանակ, շատ կարևոր դեր են խաղում հետագա աշ-

խատանքային և մասնագիտական հաջողությունների հասնելու գործընթացում:  

Այս ամենի համար դասախոսը պարտավոր է ունենալ անձնական, մասնագի-

տական, սոցիալական և մեթոդաբանական կարողություններ, որոնք բերում են 

մանկավարժական ընդհանուր հմտությունների: Դիդակտիկայի տեսանկյունից՝ 

այդ կարողությունները չպետք է առանձնացվեն ուսուցչի անձից: Դրանք պետք է 

աջակցեն ուսուցման գործընթացին և մեծացնեն երկու կողմերի բավարարվա-

ծությունը:  

Անձնական կարողությունը ներառում է պատշաճ վարքագիծը և ունակություննե-

րը, որոնք ազդում են մարդու և՛ կյանքի որակի, և՛ աշխատանքային գործունեութ-

յան վրա: Հաջող դասավանդման համար անհրաժեշտ է գործածել ճիշտ գործիք-

ներ ուսանողի ուշադրությունը գրավելու համար և հետևել դասախոսի գիտելիք-

ների փոխանցման ռազմավարությանը:  

Սոցիալական ունակությունը  կենտրոնացած է այլ մարդկանց, այս դեպքում՝ 

ուսանողների հետ հարաբերությունների և շփման, տարբեր իրավիճակներից 

դուրս գալու վրա, օրինակ՝ հետաքրքրության պակասը, չափից շատ պահանջնե-

րը, սթրեսը և կոնֆլիկները:  

Մասնագիտական կարողությունը ենթադրում է ընդհանուր առմամբ մասնագի-

տության մեջ առաջադրանքների կատարման ունակություն կամ որոշակի մաս-

նագիտական առաջադրանքի կատարում ընդունելի որակով: Այս դեպքում սա 

նշանակում է շահագրգռել ուսանողներին, քաջալերել նրանց արտահայտել իրենց 

մտքերն ու ակտիվ մասնակցել քննարկումներին:  

Մեթոդաբանական կարողությունն ուսուցման գործընթացում ազդում է բազում 

վարքագծերի վրա: Ըստ Լիլիանա Մատայի (2010)՝ այս տեսակի կարողությունը 

սովորաբար համակարգված է 5 հիմնական տիրույթներում. 

1. Ապահովել ուսումնական գործընթացի ֆունկցիոնալությունը. 

 համատեղելով կրթական ձևերը ուսուցման գործընթացում, 
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 ապահովելով կրթության բաղադրիչների միջև կապը, 

 համապատասխանեցնելով դիդակտիկ սկզբունքների պահանջներին: 

2. Ուսումնական ծրագրի նախագծման գործընթացում ներգրավվածությունը. 

 ներմուծելով ազգային կրթական մակարդակի վրա հիմնված ուսումնական 

ծրագիր,  

 ներմուծելով բովանդակության մշակման տարբեր եղանակներ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Հասնել ուսուցման վերջնարդյունքներին. 

 ընտրելով ընդհանուր և հատուկ կոմպետենցիաներ, 

 հիմնվելով՝ ընդհանուր և հատուկ նպատակների վրա, 

 սահմանել դասապրոցեսի համար ընդհանուր նպատակներ: 

4. Ուսուցման ռազմավարությունների գործածումը. 

 կիրառելով ուսուցման և դասավանդման տարբեր մեթոդներ,  

 ընտրելով և իրագործելով դիդակտիկ գործիքները՝ ըստ դասավանդման և 

ուսուցման մեթոդների: 

5. Իրագործել ուսուցման նախագծած գործունեությունը. 

 մշակելով դիդակտիկ նյութը ըստ 4 մակարդակների. ամենամյա, 

քառորդային, ուսուցման ամեն միավորի և ամեն դասի համար, 

 ընտրելով նպատակները, բովանդակությունը, դասավանդման և ուսուցման 

ռազմավարությունները՝ դասընթացի տեսակից կախված, 

 օգտագործելով տարբեր գործիքներ ուսուցման և դասավանդման 

գործընթացում: 

 

Մեթոդաբանական կարողություններն օգտագործելը կարևոր է ուսուցման և դա-

սավանդման արդյունավետ կառուցվածքի զարգացման համար (Կրթության և կր-

թական հոգեբանության միջազգային համաժողով (ICEEPSY 2011): Սկսնակ ուսու-

ցիչների մեթոդաբանական կարողությունների զարգացման փորձարարական հե-

տազոտություններ (1898): 
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9.2 Դիդակտիկ եռանկյունի 

Սա դասախոսների և ուսանողների փոխհարաբերություններում մտցնում է 

փոփոխություններ, ինչը ցույց է տրված ստորև ներկայացված՝ այսպես կոչված 

դիդակտիկ եռանկյունիների մեջ: Այն մշակվել և նկարագրվել է 1970-ական 

թվականներին այնպիսի հեղինակների կողմից, ինչպիսիք են Վոլֆգանգ Կլաֆ-

կին, Յոհան Ֆրիդրիխ Հերբերտը, Լի Շուլմանը, Ջ. Ի. Մաքքլելանը և Ս. Գադս-

մանդսդոտիրը: Իրականում յուրաքանչյուր դասախոս իրավունք ունի մշակել 

և կազմակերպել իր դասախոսությունը, քանի որ այն անմիջապես կապված է 

ուսուցչի անհատականության և խառնվածքի հետ:  

Եռանկյունին գործիք է և կարող է օգնել հասկանալ ուսուցչի/դասավանդողի և 

ուսանողի/սովորողի միջև շփումը՝ բովանդակության հետ կապված: Եռանկ-

յունին ավելին է, քան միայն նկարագիրը. այն համապատասխան տեսանկյու-

նից դիտարկումն ու մեկնաբանումն է: Ուսուցչի և ուսանողի միջև հարաբե-

րությունը դիտարկվում է որպես յուրահատուկ և կարևոր կապ: Սոցիալական 

ծագումը, անձնական նախասիրությունները, համակրանքն ու հակակրանքը 

նույնպես կարող են լինել ուսուցչի և ուսանողի շփման վրա ազդող տեսանելի 

կամ թաքնված պատճառներ: Սա ուսուցչի՝ ուսանողին գնահատելու գործըն-

թացում կարևոր դեր է խաղում, ինչպես նաև էական է ուսուցման գործընթա-

ցում հաղորդակցության համար:  

Ուսուցչի և բովանդակության միջև կապն առաջին հերթին սահմանվում է 

մասնագիտական կարողություններով, սակայն դրանք պետք է կապված լինեն 

մանկավարժական ասպեկտների հետ: Մինչդեռ բոլորին հայտնի է, որ որքան 

տարիքով մեծ է ուսանողն, այնքան շատ են բարդությունները: Մեծահասակ 

ուսանողները պահանջկոտ են, նրանք ակնկալում են առարկայի խորը ուսու-

ցում: Միևնույն ժամանակ ուսուցիչը պետք է ընտրի և շեշտը դնի առարկայի 

առանցքային կետերի, ինչպես նաև որոշի դրանց ներկայացման ձևը:  

Ուսումնական պլանում ընդգրկված առարկաների նպատակն է իրականացնել 

ուսումնական պլանով սահմանված վերջնարդյունքներին: Սա ազդում է 

ուսուցման տեսանելի և անտեսանելի կողմերի վրա: Ուսուցիչը կարող է միայն 

ազդել տեսանելի հատվածի վրա՝ դասախոսությունների և հանձնարարութ-

յունների ժամանակ հետևելով ուսանողների գործունեությանը, առաջարկելով 

մեթոդների և գործիքների բազմազանություն, ինչը բավական հնարավորութ-

յուն կտա սովորողի անհատական նախասիրություններին և ունակություննե-

րին համապատասխան անձնական փորձ ձեռք բերելու:   

Դիդակտիկ տեսանկյունից ուսուցանելու հիմնական նպատակը ուսուցման 

ընթացքում ուսուցչի և ուսանողի միջև կապի հաստատումը և ամրապնդումն 

է: 

Աղբյուրը՝ Դիդակտիկ կապը դասավանդման-ուսուցման-ուսանելու գործըն-

թացում, Փերթի Կանսանեն և Մեթթի Մերրի, Հելսինկի Համալսարան, 1999
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10.  Էլեկտրոնային ուսուցում 

Դորիտ Օկոտտոյի և Կաթերին Հերնի կողմից 

10.1  Ներածություն 

Քանի որ տեխնոլոգիական առաջընթացն անընդհատ հանգեցնում է նոր և բարե-

լավված էլեկտրոնաին ուսուցման գործիքների զարգացման, ինչը կրթության ոլոր-

տում լայն հնարավորություններ է ստեղծում՝ տարածական և ժամանակային 

սահմանները հատելու աստիճանաբար մեծացող պահանջին համապատասխան՝ 

էլեկտրոնային ուսուցման իրականացման ավելի կենսունակ և գործածվող տար-

բերակներ ստեղծելու համար:  

Դասավանդման և ուսուցման սկզբունքների վրա հիմնվելով՝ տվյալ բաժինը ներ-

կայացնում է էլեկտրոնային ուսուցման հիմնական հատկանիշները: Այդ պատճա-

ռով շեշտը դրվել է որոշ հիմնական և գլխավոր ցուցումների վրա՝ յուրաքանչյուր 

մոդուլի բովանդակության մշակման անհատական գործընթացում ուսուցիչներին 

հիմնական ուղղություն տալու համար: Մշակվել են էլեկտրոնային ուսուցման 

դասընթացի սկզբունքներ:  

 

10.2 Էլեկտրոնային ուսուցման սահմանումը  

Էլեկտրոնային ուսուցումը ուսուցման և դասավանդման տարբերակ է՝ համա-

կարգչային և/կամ առցանց աջակցությամբ՝ ներառելով թվայնացված մեդիայի 

տարատեսակներ: Ստեղծելով վիրտուալ դասարաններ և օգտագործելով ուսուցո-

ղական տարբեր գործիքներ, էլեկտրոնային ուսուցումը նպատակ ունի ուսանողին 

տալ համապատասխան գիտելիք ձեռք բերելու հիմք և տվյալ առարկայի համար 

զարգացնել համապատասխան հմտություններ:  

Որպես հեռակա կրթության տեսակ (Քերնս 2010:13)՝ էլեկտրոնային ուսուցման բո-

վանդակությունն ամբողջական մոտեցման մեջ կարող է տարբեր լինել և այդ 

պատճառով բացառապես կիրառվում է ուսուցման գործընթացում:  

Այն հարթակները, որոնք ապահովում են էլեկտրոնային ուսուցման գործընթացի 

տեխնիկական ենթակառուցվածքը, կոչվում են «ուսուցման կառավարման համա-

կարգեր»: Այս հարթակներն օգտագործվում են էլեկտրոնային ուսուցման շրջա-

նակներում՝ ուսուցիչներին և ուսանողներին համապատասխան բովանդակութ-

յամբ և գործիքներով ապահովելու համար:   

10.3 Էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկությունները  

Տարածական և ժամանակային ճկունություն 

Տարածական և ժամանակային անկախությունն (Արնոլդ 2010:58) առանցքայնորեն 

բնութագրում է էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկությունները: Հետևա-

բար ուսուցիչներն ու ուսանողները որոշակի չափով ազատված են տարածական 

և ժամանակային սահմանափակումներից և էլեկտրոնային ուսուցման ընթացքում 
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կարող են ավելի ճկուն գործել: Տարժամանակյա էլեկտրոնային ուսուցման ժամա-

նակ ուսանողը հնարավորություն է ստանում որոշել անհատական ուսուցման իր 

ժամանակացույցը և ինքնուրույն ղեկավարել ուսուցանվող նյութի հերթականութ-

յունը, ուսուցման գործընթացի արագությունը, եթե կա դրա կարիքը կամ առա-

ջարկը (Քերնս 2010:17): Էլեկտրոնային ուսուցման հիմնական նպատակներին 

հասնելու համար հույժ կարևոր է ունենալ սահմանված ժամանակացույց, որը 

կուղղորդի ուսանողներին դասընթացի ընթացքում: Իսկ ուսուցիչների և ուսանող-

ների միջև ֆիքսված վիրտուալ հանդիպումները կարող են մեծացնել նրանց միջև 

կապը:  

էլեկտրոնային ուսուցման անհատականացումը 

Կախված էլեկտրոնային ուսուցման գործընթացում ներգրավված գործիքների 

բազմազանությունից՝ ուսուցումը կարող է իրականացվել նաև անհատականաց-

ված, և գիտելիքների ձեռքբերումն ու հմտությունները կարող են տարբերակվել 

(Արնոլդ 2010:61): Ի տարբերություն խմբային ուսուցման մոդելի՝ ուսանողը կարող 

է ընտրել ուսուցման գործիքներն իր նախընտրության համապատասխան, եթե 

առաջադրանքը կատարելու համար տրված է գործիքների բազմազանություն կամ 

գոնե ընտրություն: Այդ մոտեցումը ենթադրում է ինքնուրույն ուսանելու որոշակի 

հնարավորություն: Ուսանողների ոգևորվածությունն ու ինքնորոշումը նույնպես 

կարող են ազդել ուսուցման գործընթացի հանդեպ մոտիվացիայի վրա: Ինչևէ, 

ուսուցիչը պետք է միշտ հիշի, որ ադապտացվող, ուղղորդված մոտեցման համար 

հարկավոր է համապարփակ նախապատրաստում, համապատասխան գործիք-

ների կիրառում (Քերնս 2010:18): Կան ուսանողներ, որոնք նախընտրում են 

ուսուցման վիզուալ տարբերակները, օրինակ՝ ավելի լավ են աշխատում դասա-

գրքերով, տեսահոլովակներ դիտելով և այլն: 

 

Ինքնավարություն և ինքնակազմակերպում  

Էլեկտրոնային ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ ուղեկցված ուսուցման միջա-

վայրի ճկունությունը նման է հասարակության կողմից պահանջվող արդի գիտե-

լիքների մակարդակին: Ուսանողի դերն ու տեղեկատվության վերլուծության ձևը 

փոքր-ինչ փոխվել է՝ աճող ինքնավարության և ակնկալվող անկախության շնոր-

հիվ, օրինակ՝ տեղեկության հավաքագրման ժամանակ: Ինչևէ, ուսուցիչի դերը 

դրանից չի նվազում. այն ընդամենը վերափոխվում է ուսանողների խորհրդատ-

վության և ուղղորդման գործառույթի: Այնուամենայնիվ, ընտրության ազատութ-

յունը երբեմն ուսանողին ու դասավանդողին կարող է թողնել անորոշության մեջ: 

Այդ իսկ պատճառով երկու կողմն էլ պետք է ունենան բավականաչափ կարողութ-

յուններ, որպեսզի ի վիճակի լինեն հանձն առնել իրենց դերն ու ինքնավարությու-

նը և օգտվել ուսուցման գործընթացում ինքնակազմակերպման հնարավորությու-

նից (Արնոլդ 2013:46):  
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Սոցիալական նոր համատեքստ և համագործակցություն 

Չնայած տարածական և ժամանակային ազատության և ճկունության՝ ուսուցման 

վիրտուալ գործընթացները ուսանողների և ուսուցիչների միջև համագործակցութ-

յան նոր ձևեր է երևան հանում: Հատկապես համացանցային կապի միջոցներն են 

նպաստում ուսուցման միջավայրում իրականացվող համագործակցություններին: 

Սա հատկապես կարևորվում է միջազգային ուսուցման ասպարեզում: Մյուս կող-

մից, հաղորդակցությունը խմբի ներսում հաճախ հիմնվում է ժեստերի մեկնաբան-

ման վրա: Եթե այդ էլեմենտները բացակայում են, ապա միջմշակութային համա-

տեքստում իրականացվող հաղորդակցությունը կարող է բարդ և մոլորեցնող լինել 

(Արնոլդ 2013:48): 

Ուղղակի շփման սահմանափակ հնարավորություններ 

Ըստ Արնոլդի՝ ուսանողները ուսուցման գործընթացում շատ են կարևորում ան-

միջական հաղորդակցումը և հետադարձ կապը: Կոնկրետ թեմայի շուրջ քննար-

կումը և կարծիքների փոխանակումը, փորձն ու ընկալումները վերլուծական քն-

նարկման գլխավոր էլեմենտներն ու նախադրյալներն են: Բացառապես տարժա-

մանակյա ուսուցման գաղափարում պակասում է ուսուցման սոցիալական աս-

պեկտը, որը ուսուցման գործընթացի հույժ կարևոր մասն է: Այն ուսանողները, ով-

քեր հաղորդակցվում են դասախոսների հետ բացառապես տեքստային հաղոր-

դագրությունների միջոցով, առերեսվում են ավելի շատ սահմանափակումների, 

քանի որ ուսուցչի հետ գրավոր հաղորդակցության ժամանակ պաշտոնականութ-

յունն ավելի շատ է:  

Հաշվի առնելով էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկությունները՝ ենթադր-

վում են հնարավոր դրական արդյունքներ, ինչպես նաև բարդություններ: Ինչևէ, 

էլեկտրոնային ուսուցման գործիքները կարող են լրացնել օֆլայն ուսուցմանը՝ 

գործելով որպես կրթության բարելավման աջակցություն: Այդ պատճառով էլ Ար-

նոլդը միասնական ուսուցումը համարում է հաջողված: տորև բերված նկարը ցույց 

է տալիս միասնական ուսուցման չորս մասերի միջև կապը: Օրինակ՝ դասասենյա-

կում, վիրտուալ դասասենյակներում համաժամանակյա դասընթացներ և տարբեր 

տաժամանակյա դասընթացների երկու տեսակ: Առաջին տեսակը ներկայացված է 

տարժամանակյա համատեղ ուսուցմամբ (օր.՝ ֆորումում քննարկումներ): Երկ-

րորդ տեսակը՝ ինքնուրույն տարժամանակյա ուսուցում, որի ընթացքում ուսա-

նողն ինքն է ընտրում նյութի յուրացման համար իրեն անհրաժեշտ ժամանակը, 

օրինակ՝ օնլայն հարթակում վերբեռնված հարցաշարերին պատասխանելը:  
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Նկար 10. Միասնական ուսուցում (moodle.unitec.ac.nz) 
 

10.4  Արդյունավետ  ուսուցման առանցքային գործոնները 

Մեդիա գրագիտություն 

Ուսուցիչները, ինչպես նաև ուսանողները պետք է պատրաստ լինեն աշխատելու 

համակարգչային և/կամ օնլայն գործիքներով (Արնոլդ 2013:28): Մեդիագրագի-

տությունը շատ կարևոր է էլեկտրոնային ուսուցման գործընթացի համար: Ուսու-

ցիչներին ու ուսանողներին պետք է այդ նպատակով տրամադրվի համապարփակ 

տեղեկատվություն՝ տարբեր գործիքների ներկայացմամբ, որոնք խառը ուսուց-

ման մի մասն են կազմում (Ազգային կրթության ասոցիացիա 2011):  

Բովանդակություն 

Ուսուցման հաջողությունը պայմանավորված է դասընթացի բովանդակությամբ: 

Կերեսն ու Ուիթը (2004) նաև նշել են, որ բովանդակությունը կարող է լինել երեք 

առանցքային ասպեկտներից մեկը միասնական ուսուցման ժամանակ: Հատկա-

պես այն դեպքերում, երբ կոնկրետ թեմայի մասին գիտելիքը հետագա հաղոր-

դակցման և կառուցողական ուսուցման գործունեության նախապայմանն է: Սա 

նշանակում է, որ բովանդակությունը, որը դասընթացի առարկան է, պետք է նա-

խօրոք մշակվի: Ավելին, բովանդակության ցանկացած տեսակ չէ, որ համապա-

տասխանում է էլեկտրոնային ուսուցման պահանջներին: Ավելի բարդ թեմաները, 

որոնք պահանջում են ավելի համապարփակ բացատրություն, գերադասելի է քն-

նարկել լսարանում, այլ ոչ թե օնլայն հարթակում:  

Ուսանող/սովորող 

Խառը ուսուցման համար ուսանողներից պահանջվում է առաջադրանքը ավար-

տին հասցնելու համար հետևել սահմանված կանոններին՝ մասամբ գործելով 
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ուսուցչից անջատ: Ինչպես նաև նրանց ակտիվությունն ապահովելու նպատակով 

որոշ խառը դասընթացների մեջ պետէ է ներառել տարբեր առաջադրանքներ (օր.՝ 

օնլայն ֆորումներ):  

Ուսուցիչ/դասավանդող 

Էլեկտրոնային ուսուցման դասընթաց նախապատրաստելուց առաջ ուսուցիչը 

պետք է հաշվի առնի, որ իր ուսանողները պատկանում են տարբեր մշակույթների: 

Ինչպես նաև ուսանողներից ոմանք հնարավոր է օնլայն/համակարգչային ուսուց-

ման գործիքներից օգտվելու այդքան էլ մեծ փորձ չունենան: Այդ իսկ պատճառով 

ուսուցիչը պետք է ուսումնասիրի մեդիակարողության տարբեր մակարդակները, 

որպեսզի կարողանա աջակցել թիրախային խմբի ցանկացած անդամի:  

Չնայած յուրաքանչյուր դասընթացի կառուցվածքը կենտրոնացած է թիրախային 

խմբի/ուսանողների շուրջ՝ շատ կարևոր է նաև, որ ուղղորդող անձը կարողանա 

մատուցել լսարանին անհրաժեշտ ուղղություն: Այդ պատճառով խառը ուսուց-

մամբ դասընթացների ձևն ու կառուցվածքը նույնքան կարևոր է, որքան լսարանա-

յին պայմաններում դասավանդվող դասերինը (Բոտչեր/Կոնրադ 2010:25):  

 

Դասընթացի ձևը 

Որպեսզի ուսանողներին մատուցվի համապատասխան ուսուցում, ուսուցման 

նպատակներն ու արդյունքները պետք է սահմանվեն նախքան դասընթացի սկս-

վելը: Դասի ժամանակ ի՞նչ պետք է սովորեն ուսանողները, ի՞նչ պետք է կարողա-

նան անել այն ավարտելուց հետո: Սրանք գլխավոր հարցերն են, որ օգնում են 

մշակել դասընթացի բովանդակությունը: Բոտչերն ու Կոնրադը (2010) տալիս են 

յուրաքանչյուր դասընթացի բաղկացուցիչ չորս փուլերի սահմանումները:  

Առաջին փուլ. դասընթացի սկիզբը 

Դասընթացի սկզբում դասախոսները պետք է մանրամսան ներկայացնեն ուսա-

նողներին էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկությունները, ինչը կօգնի 

նրանց ավելի հեշտ և արագ ինտեգրվել ուսուցման գործընթացում: Սրան կարող է 

նպաստել սովորողի մասին տեղեկատվությունը՝ միտված բացահայտելու ուսա-

նելու անձնական պատճառներն և նպատակները: Ավելին՝ դասընթացի ընդհա-

նուր նպատակները, ինչպես նաև ուսուցչի սպասելիքները պետք է հստակ քն-

նարկվեն: Դասախոսները պետք է նույնպես համոզվեն, որ ուսանողը գիտի գոր-

ծածվող գործիքների մասին և դրանց օգտագործման ձևերը:  

Երկրորդ փուլ. նախնական պատրաստվածություն  

Երբ ուսանողներն արդեն ծանոթ են ուսուցման գործընթացին, համակարգչա-

յին/օնլայն գործիքների գործածման առանձնահատկություններին: Ինչևէ, ուսուցի-

չը պետք է համոզվի, որ ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ աջակցությունը: 

Մյուս կողմից էլ ուսանողներն արդեն աստիճանաբար ձեռք են բերում խառը 
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ուսուցման գործիքներն օգտագործելու ավելի մեծ փորձ դրանք շատ կիրառելու 

արդյունքում: Էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրը ժամանակային մեծ հնարա-

վորություններ է ընձեռում, և ուսանողները կարողանում են սկսել աշխատել փոքր 

խմբերով նույնպես:  

Երրորդ փուլ. հասուն պատրաստվածություն 

Այս ժամանակահատվածում էլեկտրոնային ուսուցման գործընթացն արդեն իր 

հունի մեջ է, և սովորողներն արդեն ծանոթ են համակարգչային/օնլայն գործիքնե-

րի գործածմանը: Սովորողները կարողանում են մասնակցել քննարկումերին և 

լուծումներ տալ բարդ խնդիրներին, որոնք կապված են թեմայի հետ:  

Չորրորդ փուլ. ամփոփիչ շաբաթներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողներն արդեն կարողանում են աջակցել միմյանց 

էլեկտրոնային ուսուցման ընթացքում՝ հիմնվելով իրենց անձնական փորձի վրա: 

Ուսուցիչը ուղորդման և աջակցության գործում մեծ և ակտիվ դեր է կատարում: 

Դասընթացի ավարտին ուսուցիչն ամփոփում է ընդհանուր, ինչպես նաև ուսա-

նողների անհատական աշխատանքները, անհատական և խմբային ուսուցման 

արդյունքները:  

Վիրտուալ դասասենյակի ձևաչափ 

Վիրտուալ դասարան ստեղծելու համար առաջին հերթին հարկավոր է ապահով-

վել տեխնիկական միջոցներով, ինչը համապատասխան նյութեր մշակելու, դրանք 

փոփոխելու, ինչպես նաև նոր բովանդակություն ստեղծելու հնարավորություն է 

ընձեռում:  

Տեխնիկական միջոցներից բացի, վիրտուալ կրթական միջավայր ստեղծելու գործ-

ընթացի երկրորդ առանցքային մասնիկը մանկավարժական ենթակառուցվածքն է: 

Արնոլդը ներկայացրել է վիրտուալ կրթական միջավայր ստեղծելու գործընթացի 

վեց գործող տարրեր: Այդ պատճառով վիրտուալ տարածքը սահմանվում է որպես 

ադմինիստրատիվ, ինչպես նաև հաղորդակցական և գործնական գործիքների ամ-

բողջություն: Արնոլդն ասելով ադմինիստրատիվ/կազմակերպչական գործիք ասե-

լով՝ ի նկատի ունի ինտերֆեյսը, ծրագրերը, նյութերը և տեղեկատվությունը: 

Ինտերֆեյսը և ծրագրերն ապահովում են արտաքին բովանդակության և արդ-

յունքների միջև կապը: Տեղեկատվության գործիքը հիմնական տեղեկատվություն է 

տրամադրում ուսուցման նպատակների, հաճախակի տրվող հարցերի, կանոննե-

րի, էլեկտրոնային հարթակի կառուցվածքի մասին: Այն գործիքները, որոնք օգնում 

են պլանավորման և ադմինիստրատիվ նպատակներով, կարող են օգտագործվել, 

օրինակ, խմբային աշխատանքները կորդինացնելու համար:  

Հաղորդակցական և գործնական աշխատանքների համար նախատեսված են «մե-

դիա գրադարաններ», «հաղորդակցություն ու համագործակցություն», «գնահա-

տում» գործիքներն են:  Թվային հարթակները մասնակիցներին ընձեռում են լայն 
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հնարավորություններ. թվային բովանդակության վերբեռնում կամ ներբեռնում, 

նյութերի փոխանակում: Թվային բառարանները նույնպես կարող են մշակվել և 

տեղադրվել դասախոսների, և կիրառվել ուսանողների կողմից:  

Քանի որ վիրտուալ դասարանը պետք է գործ ունենա հաղորդակցական սահմա-

նափակումների և դրանց հետ կապված խնդիրների հետ, շատ կարևոր է ավելաց-

նել և կիրառել ուսանողների և ուսուցիչների միջև հաղորդակցությունն ապահո-

վող գործիքներ: Այդ գործիքները կարող են լինել տեքստային կամ ձայնային հա-

ղորդագրությունները, ինչպես նաև վիդեոչատերը: Վիրտուալ միջավայրի հիմնա-

կան մարտահրավերն այդ գործիքների համակցումն է: Ինչ վերաբերում է «գնա-

հատման» գործիքներին, ապա դրանք հնարավորություն են տալիս ուսանողներին 

և դասախոսներին գնահատելու ուսուցման գործընթացները, ինչպես նաև կարծիք 

հայտնելու աշխատանքի ընթացքում ունեցած փորձի մասին: Գնահատման գոր-

ծիքների միջոցով գնահատվում են թեստերը կամ բարդ առաջադրանքները:  

10.5  Եզրակացություն 

Էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկությունների դիտարկումից պարզ է 

դառնում, որ խառը ուսուցման նախագծումն ու ներմուծումը բավականին բարդ 

գործընթաց է: Ինչևէ, այն նաև ունի որոշակի առավելություններ՝ ստեղծելով դա-

սավանդման և ուսուցման ավելի ճկուն համակարգ, որը կարող է հատել տա-

րածական և ժամանակային սահմանները: Խառը ուսուցումը նաև պահանջում է 

երկու կողմից էլ լավ պատրաստվածություն և ակտիվ մասնակցություն: Ավելին՝ 

տեխնոլոգիական և կազմակերպչական/ադմինիստրատիվ գործիքների միջոցով 

ստեղծվում է վիրտուալ ուսուցման համապատասխան միջավայր:  
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10.6  Եռանկյունին և էլեկտրոնային ուսուցումը 

Մինչ այժմ եռանկունին ընդամենը քննարկվել է խառը ուսուցման համատեքս-

տում: Երբ խոսքը էլելտրոնային ուսուցման մասին է, ենթադրվում է, որ բազում 

կապերն ավելի բարդ են, և որ դրա համար պահանջվում է չորրորդ անկյունը՝ 

ուսուցիչը: Սա նշանակում է, որ եռանկյունին փոխվում է քառանկյան: Քանի որ 

էլելեկտրոնային ուսուցումը ներառված է այս ծրագրի մեջ, վերջինիս նույնպես 

պետք է անդրադառնալ, սակայն հիմնական ուշադրությունը սևեռվելու է լսարա-

նային ուսուցման վրա:  

Եթե սովորական ուսուցման ժամանակ ուսուցիչը միավորում է բովանդակության 

մշակողին և դասավանդողին մեկ ամբողջության մեջ, ապա էլեկտրոնային ուսուց-

ման ժամանակ այս դերերը անջատված են իրարից երկու դերակատարող անձան-

ցով, որոնք ունեն տարբեր պարտականություններ և հմտություններ: Բովանդա-

կության մշակողը պետք է միավորի տեխնիկական, կառավարչական և գրաֆիկա-

կան գիտելիքները, ինչպես նաև սոցիալական և մանկավարժական կարողությու-

նը, որն ազդում է էլեկտոնային ուսուցման հարթակի գործունեության վրա: Այս 

գործառույթները կարող են նաև իրականացվել տարբեր անձանց կողմից՝ բարձ-

րացնելով ներկայացված բովանդակության որակը:  

Մինչդեռ դասավանդողը պատասխանատու է գիտելիքի փոխանցման և տեխնի-

կական և մեթոդաբանական գործիքների կիրառման համար, դասավանդողն է սո-

վորողի հետ անմիջական կապի մեջ մտնողը:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 11. Դիդակտիկ քառանկյուն 
Աղբյուր՝ Ուսուցիչ – աշակերտ – էլեկտրոնային ուսուցման միջավայր: Ապագա 

տեխնոլոգիաների աջակցման ընդլայնված ուսուցման GRID ենթակառուցվածք, 

Բեռլին, Գերմանիա, Դեկտեմբերի 3, 2003 

10.7 Էլեկտրոնային ուսուցում - երկարաժամկետ ուսուցման տեսլական 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ավելի ու ավելի մեծ կարևորություն են ձեռք 

բերում հատկապես կրթության ոլորտում, ուստի ուսումնական ծրագիրը պետք է 

մշակվի նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք միջազգային և համաշխարհա-

յին մակարդակով դարձել են պարտադիր պահանջ: Բայց միևնույն ժամանակ 
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պարզ է նաև, որ դրանք չեն կարող փոխարինել դեմ առ դեմ ուսուցմանը, այլ կա-

րող են ընդամենը լրացնել դրան: Հետևաբար ուսանողները պետք է պարտադիր և 

կանոնավոր կերպով հաճախեն և անձամբ քննությունները հանձնեն ուսումնա-

կան հաստատություններում:  

10.7.1  Թիրախային խմբերը 

Էլեկտրոնային ուսուցումը և համացանցի ճիշտ գործածումը, ներառյալ անվտան-

գությունը, հատուկ ծրագրերը պետք է պարտադիր լինեն յուրաքանչյուր ուսանո-

ղի համար, որպեսզի նրանք մրցունակ և պահանջված լինեն զբոսաշրջության 

ոլորտում: Մեր օրերում, տվյալների վրա հիմնված կառավարման համակարգերը 

նույնպես սերվիսի բաժնի փոքր միավորներն են: Մյուս կողմից, դա հիանալի հնա-

րավորություն և ճկունություն է ապահովում հեռակա ուսանողների համար, ով-

քեր տարբեր պատճառներով չեն կարող միշտ հաճախել համալսարանական դա-

սերին:  

Քանի որ համացանցին միանալու խնդիրները տարածաշրջաններում գրեթե հաղ-

թահարված են, էլեկտրոնային ուսուցման նախադրյալներն ավելի կբարելավվեն և 

հեռակա ուսանողների քանակը տարեցտարի կարող է աճել: Սա զգալիորեն կբա-

րելավի զբոսաշրջային կրթության, սերվիսի և ենթակառուցվածքների որակը, և 

հնարավոր կլինի ստանալ ընտրած դասընթացին համապատասխան վկայական-

ներ և տարբեր որակավորումներ:  

Շրջաններում բնակվող ուսանողներին սա հնարավորություն կտա ուսում ստա-

նալ տեղում և գտնել համապատասխան աշխատանք: Եթե ներկայումս հեռակա 

սովորող ուսանողները տարին երկու անգամ 20 օրով հաճախում են դասախո-

սություններին, ապա այս ընդմիջումները պետք է մնան անփոփոխ, իսկ օրերի 

քանակը կարող է կրճատվել անհրաժեշտության:  

Եվս մեկ թիրախային խումբ է զբոսաշրջության արդյունաբերությունը՝ իր աշխա-

տակիցներով: Նրանք կարող են մասնակցել դասընթացներին՝ էլեկտրոնային կո-

մերցիայի, ամրագրման, հաշվապահության և ընդհանուր մարկեթինգի ոլորտնե-

րում տարբեր որակավորումներ ստանալու նպատակով:  

 

10.7.2  Բովանդակություն 

Էլեկտրոնային դասընթացի բովանդակությունը պետք է որոշված լինի՝ Բոլոնյան 

գործընթացին և ազգային ծրագրերին համապատասխան: Պետք է սրանք հաշվի 

առնելով նախագծել էլեկտրոնային ուսուցման ծրագիրը:  

 

10.7.3  Դասավանդողներ 

Դասավանդողներ կարող են ընտրվել նաև ուսանողների միջից, ովքեր տիրապե-

տում են էլեկտրոնային ուսուցման առանձնահատկություններին և գործընթացին: 
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Բայց պետք է առնվազն մեկ իրավասու դասավանդող լինի, ով պատասխանատու 

կլինի բոլոր դասավանդողների համար և նրանց պարբերաբար կվերահսկի:  

 

10.7.4  Իրագործման ռազմավարություն 

Էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրում հարկավոր է ներառել համապատասխան 

տեքստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր և թեստեր: Հաջորդ քայլը դասավան-

դողների պարտականությունների սահմանումը և մասնակիցների թվի հստակե-

ցումը պետք է լինի: Նաև հարկավոր է ստեղծել ուսումնական ծրագիր նաև դասա-

վանդողների համար:  

Խումբը պետք է բաղկացած լինի մոտ 25 ուսանողներից: Մոտ 10 ուսանող, ովքեր 

ցանկանում են և կարող են դասավանդել, կարող են ընտրվել այդ դերի համար: 

Վերջում արդյունքներն ու փորձը պետք է գնահատվի:  

 

10.7.5 Նախագծի կայունությունը 

 
Էլեկտրոնային ուսուցման կառուցվածքը պետք է համապատասխանի համալսա-

րանի գաղափարախոսությանը. այն իրենից պետք է ներկայացնի առաջին հերթին 

կրթական, այլ ոչ տեխնիկական կարևորություն:  

Ընտրված դասավանդողների ընտրությունն ու պատրաստումը համալսարանի 

ընդհանուր ռազմավարության մի մասը պետք է լինի:  

Այլ ազգային և միջազգային համալսարանների հետ համագործակցությունը թույլ 

կտա էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպման գործընթացում համապատաս-

խանել միջազգային ստանդարտներին:   
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11. Հուշումներ ուսուցման գործընթացի վերաբերյալ 

Խմբագրված է Գիլա Ալտմաննի կողմից 

Լավ դասախոսություն պատրաստելու համար, հարկավոր է հաշվի առնել հետև-

յալ հատկանիշները. 

11.1  Կառուցվածքի և բովանդակության պարզություն և ուսանողներից 

հստակ  ակնկալիքներ 

Միշտ շատ կարևոր է բովանդակության և դրա մշակման մասին հստակ պատկե-

րացում ունենալ: Այս համատեքստում ուսանողները պետք է տեղեկացված լինեն, 

ինչ է նրանցից ակնկալվում: Ավստրալիայի Ադելաիդա քաղաքում գտնվող Ֆլին-

դերս համալսարանի առաջարկի համաձայն՝ դասախոսությունը պետք է բաղկա-

ցած լինի երեք մասից՝ ներածությունից, հիմնական նյութից և եզրակացությունից:  

1. Սկիզբ-ներածություն 

 Համատեքստում անհրաժեշտ է նշել դասախոսության նպատակը, 

 Անհրաժեշտ է նշել նաև ուսուցման ակնկալվող արդյունքները (ՈՒԱԱ), 

որոնք ամենաշատը 4-5–ը կարող են լինել: Սա ցույց կտա դասախոսության 

արդյունավետությունը:  

 Եթե կա անհրաժեշտություն, ուրեմն պետք է կրկնել նյութը: 

Անցած նյութի ամփոփումը կօգնի ուսանողներին ամրապնդել գիտելիքները: 

 Ուսանողներին անհրաժեշտ է ներկայացնել, թե ինչու է այդ դասախոսութ-

յունն իրենց պետք, ինչու է կարևոր և ինչպես են գնահատվելու (քննական 

հարցեր, առաջադրանքներ և այլն):  

 Ներածությունը մատուցելիս միշտ պետք է գրավել ուսանողների ուշադ-

րությունը. ուսանողների ուշադրությունը գրավելը նրանց՝ ուսումնական 

գործընթացի մեջ ներգրավելն է: Ստորև ներկայացված են մի քանի ձևեր, 

որոնք արժի փորձել. 

 Կարելի է պատմել տեղին, հումորային մի պատմություն, որը կապված է 

թեմայի հետ և ընդգծում է այն, 

 Կարելի է անել որևէ անսովոր բան, օրինակ՝ հագնվել  թեմային համա-

պատասխան, ցույց տալ youtube-ի որևէ կարճ տեսագրություն թեմայի 

հետ կապված, միացնել մուլտֆիլմ կամ կազմակերպել ցուցադրություն և 

այլն: 

2. Հիմնական նյութ/ մարմին 
 Հիմնական նյութը դասընթացի մեծ մասն է կազմում, որտեղ հարկավոր է 

գաղափարների սահմանում, մեկնաբանում և ամրապնդում: 

 Լավ դասախոսություն կառուցելու համար հարկավոր է. 

 նշել ամեն կարևոր կետ՝ բացատրելով ինչով է դա կարևոր և ինչպես է այն 

մտնում գիտելիքների ավելի լայն շրջանակի մեջ, 

 զարգացնել և բացատրել դրա հետևում եղած գաղափարները, 
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 բերել օրինակներ, 

 վերահաստատել հնչեցրած կարծիքը, 

 ուսանողներին հարց տալ. թող փոքր խմբերով կամ զույգերով քննարկեն 

այն: 

 Այս ամենի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է հիշել խոսքի մեջ փոքր դադարի 

մասին, որպեսզի ուսանողները ընկալեն ասվածը: 

 Կարելի է ներառել. 

 Մտավոր ներգրավվածությունը՝ տալով մի խնդիր մտածելու և քննարկե-

լու  համար,  

 Վիզուալ ներգրավվածությունը՝ power point սլայդեր, սպիտակ գրատախ-

տակին գրված նյութեր, մոդելներ, ցուցադրումներ, 

 Բանավոր ներգրավվածությունը՝ տրված խնդիրների վերաբերյալ հարցեր 

կամ մեկնաբանություններ պահանջելը, 

 Ֆիզիկական ներգրավվածությունը՝ կազմակերպելով խմբային կամ զույ-

գերով աշխատանքներ: 

3. Ավարտ-եզրակացություն 
 Դասախոսության ավարտին կարելի է օգտագործել այնպիսի եզրեր, ինչպի-

սիք են. «Որպես ամփոփում», կամ «Եզրափակելու համար», որպեսզի այն 

ուսանողները, ովքեր ապակենտրոնացել էին, վերադառնան թեմային, իսկ 

լսող ուսանողները վերահաստատեն այդ փաստը:  Եվ այսպես. 

 ամփոփել յուրաքանչյուր հիմնական կետը մեկ արտահայտությամբ, 

 ամփոփել եզրակացությունը, 

 ամփոփել դասախոսության նպատակը,  

 համոզվել, որ ամեն ինչ արվել է պատշաճ կերպով: 

Աղբյուրը՝ http://www.flinders.edu.au/teaching/quality/teaching-methods/the-

lecture/lecture-structure.cfm 

 

11.2   Ժամանակի կառավարում և նախապատրաստություն 

 Ժամանակի կառավարումը դասավանդման գործընթացի կարևոր բաղկա-

ցուցիչն է (կիսամյակի ընթացքում ուսումնական ծրագրի կազմակերպում, 

դասախոսություն, տարբեր առարկաների դասավանդման հաճախակա-

նության ու տևողության սահմանում):  

 Սովորաբար դասախոսության տարբեր փուլերի ընթացքում ժամանակի ղե-

կավարումը հաճախ թերագնահատվում է: Շատ հաճախ նախապատրաս-

տական աշխատանքները սպասվածից ավելի երկար են տևում: Երբեմն 

տեխնիկան ժամանակին չի միանում, կամ որևէ նյութ է պակասում: Առաջին 

հերթին պետք է բավականաչափ ժամանակ տրամադրել իրական դասա-

պրոցեսին: Ավելի հեշտ է մնացած ժամանակը փոքր-ինչ ձգելը, քան հապ-

ճեպ սահմանափակել դասախոսությունը ժամանակ չունենալու պատճա-

ռով:  

 

http://www.flinders.edu.au/teaching/quality/teaching-methods/the-lecture/lecture-structure.cfm
http://www.flinders.edu.au/teaching/quality/teaching-methods/the-lecture/lecture-structure.cfm
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Ահա ժամանակի կառավարման մի քանի ռազմավարություն, որոնք կարող են օգ-

նել ճիշտ հաշվարկել ժամանակը. 

 Ամեն օրվա համար սահմանել  ուսուցման հստակ ժամեր: Կարելի է ան-

գամ կախել «Չանհանգստացնել» ցուցանակը դռան մյուս կողմից: Ինչպես 

նաև կարելի է խնդրել ղեկավարին բացառել դասից դուրս կանչելու դեպքե-

րը:  

 Պլանավորել մեկ դասից մյուսին անցնելու սահուն ձևեր և միշտ փորձել 

յուրաքանչյուր դասի համար պատրաստ ունենալ բոլոր նյութերն ու գործ-

նական աշխատանքի համար նախատեսված հանձնարարությունները:  

 Տալ տնային հանձնարարություններ: Տնային աշխատանքները հնարավո-

րություն են տալիս ուսանողներին ամրապնդել արդեն սովորած նյութը:  

 Պլանավորել ընդմիջման կամ դադարի տևողությունը՝ դասաժամի մաքսի-

մալ արդյունավետ կազմակերպման նպատակով:  

 Խթանել ուսանողների հաճախելիությունը: Հաճախելիությունը ուսուցման 

և դասավանդման գործընթացում մեծ ազդեցություն ունի: 

Աղբյուրը՝ http://www.scholastic.com/teachers/article/time-management 

 

11.3  Մոտիվացնող մթնոլորտ 

Սովորելու, լավ միջավայր ստեղծելու համար ուսանողների հետ շփումը պետք է 

լինի փոխադարձ հարքանքի, արդարության և հստակ կանոնների վրա հիմնված: 

Պատասխանատվության կիսումը, գնահատման թափանցիկությունը մեծացնում 

են մասնակցության մոտիվացիան: Դրական և բացասական քննադատությունը 

կրթության շատ կարևոր տարր է ինքնագնահատանքի տեսանկյունից, բայց պետք 

է նշել, որ այն պետք է լինի ընդունելի և հասկանալի չափով: Դասախոսը պետք է 

զարգացնի մի միջավայր, որտեղ ուսանողները իրենց ուժերի սահմաններում 

կկատարեն առաջադրանքները:  

Ըստ Ջեր Բրոֆիի՝ նման մոտիվացնող մթնոլորտ ստեղծելու համար պետք է հաշ-

վի առնել երկու էական գործոն՝ արժեք և ջանք: Ուսանողները պետք է ընկալեն 

իրենց արած աշխատանքի արժեքը: Ջանքը անմիջականորեն կապված է ժամա-

նակի, էներգիայի և ստեղծագործական մտքի հետ, որն ուսանողը պետք է գործա-

ծի առաջադրանքները կատարելու համար: Եթե դասախոսը կարողանում է համո-

զել ուսանողներին, որ տվյալ առարկան կարևոր է և որ առաջադրանքները կատա-

րելու համար անհրաժեշտ է ջանք գործադրել, ապա ուսանողների՝ սովորելու մո-

տիվացիան մեծանում է:  

Սովորելուն տրամադրող մթնոլորտ ստեղծելու և պահպանելու համար պահանջ-

վում է ակտիվորեն հսկել ուսանողներին: Ակտիվ մոնիթորինգն իր մեջ ներառում է 

ուսանողի վարքի ուսումնասիրումը. շփոթմունքը, հետաքրքրության կորուստը 

կամ ցրվածությունը: Արդյունավետ մենեջմենթ իրականացնելու համար հարկա-

վոր է զգոն լինել, և նկատել, թե երբ է ուսանողը օգնության կամ քաջալերման կա-

րիք զգում:  

http://www.scholastic.com/teachers/article/time-management
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Պլանավորված գործունեությունն ու առաջադրանքներն ազդում են ուսանողի 

ուշադրության և հետաքրքրությունների վրա, և արտալսարանային այդ առաջադ-

րանքների շնորհիվ բացասական երևույթները հասցվում են նվազագույնին: Առա-

ջադրանքները պետք է ունենան կոնկրետ նպատակ և առաջարկեն տարբեր մի-

ջոցներ դրանք կատարելու համար:  

Երբ ուսանողներն ունեն որոշակի խնդիր բովանդակության կամ առաջադրանք-

ների հետ կապված, անհրաժեշտ է այդ բովանդակության հետազոտման ձևեր 

փնտրել և բարելավել հաղորդակցության պարզությունը: Առաջադրանքների 

նպատակները պետք է մանրամասն նկարագրվեն՝ հստակ ցուցումներով, և պետք 

է տրվեն ուսանողների կողմից հնչեցրած բոլորը հարցերի պատասխանները: 

Նմանատիպ հաղորդակցությունը մեծացնում է ուսուցման արդյունավետությունը:  

Աղբյուր՝ ԲՐՈՖԻ, Ջեր Ի. 1998. Մոտիվացնել ուսանողներին սովորել. Բոստոն: 

Մաքգրաու Հիլ., http://education.stateuniversity.com/pages/1834/Classroom-

Management.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 12.Սովորելու մշակույթ (http://www.pqconsult.ch/schul.htm) 
 

11.4  Մեթոդների բազմազանություն 

Դասավանդման և ուսուցման մեթոդի ընտրությունն ու գործածումը կախված է բո-

վանդակությունից, խմբի մեծությունից, դասախոսության տևողությունից և դասա-

վանդման ոճից: 90 րոպե տևողությամբ դասախոսությունը 100 ուսանողների հա-

մար պետք է այլ կերպ կազմակերպվի, 20 մասնակցի համար այլ: Ցանկացած դա-

սավանդման տեսակի համար գոյություն ունի մեթոդների բազմազանություն, 

որոնց գործածումը պետք է համապատասխանի կոնկրետ իրավիճակին: Կարևոր 

է խառը ուսուցման մոտեցումը, օրինակ՝ զույգերով կամ խմբային աշխատանքը, 

անհատական աշխատանքը և ինքնագնահատումը:  

Վիճելի հարց է՝ արդյոք ուսանողի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացած մնալ 

15 կամ 20 րոպե անընդմեջ, թե ուշադրության կենտրոնացման ժամանակահատ-

վածը անհատական տարբերություններից է բխում (Ուիլսոն, Ք. և Քորն, Ջ.Հ. 2007): 

Դասախոսը պետք է ստեղծագործ լինի, որպեսզի կարողանա ուսանողների 

http://education.stateuniversity.com/pages/1834/Classroom-Management.html
http://education.stateuniversity.com/pages/1834/Classroom-Management.html
http://www.pqconsult.ch/schul.htm
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ուշադրությունը կենտրոնացնել միջինը 60-90 րոպե տևողությամբ դասախոսութ-

յունների վրա:  

Ջոան Միդենհորֆը և Ալան Կալիշը նկարագրում են իրենց «Փոխվիր» դասախո-

սությունների ժողովածույում (Դասավանդման աղբյուրի կենտրոն 1994, 95) գործ-

նական ռազմավարություններ, որոնք օգնում են ուսանողների ուշադրությունը 

կենտրոնացած պահել դասերի ընթացքում:  

 Հարցնել– պարզապես, «Հարցեր կա՞ն» ասելու փոխարեն, կարելի է ուսա-

նողներին խնդրել մեկ կամ երկու րոպե աչքի անցկացնել դասախոսության 

ընթացքում մինչ այդ պահն անցած նյութը և գրի առնել մի քանի հարց:  

 Մտածել-բաժանվել զույգերի-կիսվել– Համապատասխան բարդ հարց տա-

լուց հետո, պետք չէ ընտրել կամավոր պատասխանողի, այլ ուսանողներին 

առաջարկել մեկ րոպե ինքնուրույն մտածել այդ հարցի շուրջ, ապա զույգեր 

կազմել և քննարկել կարծիքները, որից հետո կիսվել ողջ լսարանի հետ:  

 Մեջբերումներ գտնել– Դասընթացն արդյունավետ կազմակերպելու տե-

սանկյունից նպատակահարմար է նաև ուսանողներին հանձնարարել այդ 

օրվա նյութը նորից կարդալ և գտնել տվյալ փաստարկին աջակցող մեջբե-

րումներ: Հնարավոր է բոլոր ուսանողները նույն մեջբերումն անեն կամ 

տարբեր ուսանողներ տարբեր մեջբերումներով հանդես գան:  

 Բրեյնսթորմինգ– Նոր թեմա ներկայացնելիս կարելի է ուսանողներին առա-

ջարկել կիսվել նոր թեմայի շուրջ ունեցած ցանկացած մտքով, գաղափարով, 

պատմությամբ... Առանց դրանք վերլուծելու կամ քննարկելու՝ գրառել գրա-

տախտակին: Երբ այդ գաղափարները քննարկվեն, ապա կարելի է անցնել 

ավելի լուրջ վերլուծական քննարկման:  

 Պարապել տնային աշխատանքների խնդիրների համար- Տվյալ խնդրի մա-

սին դասախոսելուց հետո, պետք է նաև ժամանակ տրամադրել դրա վերա-

բերյալ վարժություններին, որոնք նման են տնային առաջադրանքի վար-

ժություններին: Մի քանի րոպե տրամադրելուց հետո, քննարկել կատարված 

աշխատանքը:  

Աղբյուր՝ http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/lecturing/interactive) 

11.5   Անհատական ուշադրություն 

Անկախ նրանից, թե դասախոսությունը կամ սեմինարը անհատական է, թե խմբա-

յին, ամեն դեպքում անհատական ուշադրությունը շատ կարևոր է: Անհատական 

մոտեցման ցուցաբերման դեպքում ուսանողը դուրս է գալիս անորոշ կարգավի-

ճակից և իր անձի նկատմամբ ցույց տալիս անհատական հետաքրքրություն:  

Խմբերի հետ կամ խմբերով աշխատանքն ունի իրեն բնորոշ առաձնանահտկութ-

յունները: Ավելի ուժեղ ուսանողները ղեկավարում են թույլերին, և դա երբեմն թույլ 

չի տալիս պարզ տեսնել և գնահատել ուսանողների տարբեր ունակությունները: 

Մյուս կողմից, անհատական աշխատանքը կարող է տարբեր պատճառներոով 

հանգեցնել պասիվության: Այդ պատճառով շատ կարևոր է գտնել համապատաս-

http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/lecturing/interactive
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խան  հնարավորություններ ապահովելու լսարանի վերջում նստած ուսանողնե-

րին ակտիվ ներգրավումը:  

Ռազմավարություններից մեկը աչքերով կոնտակտ հաստատելն է, օրինակ՝ լսա-

րանի հետ խոսելիս՝ նայել ուսանողների աչքերի մեջ: Ավելի փոքր լսարաններում 

գրավոր աշխատանքներ բաժանելիս՝ ուսանողների հետ մի քանի բառ փոխանա-

կելու հնարավորություն ունենալ, հատկապես այն ուսանողների, որոնք փորձում 

են թաքնվել:  

Ուշադրություն- Դասախոս-ուսանող հարաբերություններում աչքերի մեջ նայելու  

տևողությունը պետք է տարբեր լինել աղջիկների և տղաների դեպքում, քանի որ 

տարբեր մշակույթներում այն կարող է հանգեցնել լուրջ մշակութային խնդիրների:  

Անանունությունից խուսափելու մեկ այլ տարբերակ է որքան հնարավոր է արագ 

ուսանողների անունները սովորելը և նրանց անհատապես անուններով դիմելը:  

Նպատակահարմար է կիրառել նաև մեկ այլ գործիք՝ «ակտիվ լսող», որը ենթադ-

րում է մարմնի լեզվի գործածում՝ ցույց տալով, որ զրույցի ժամանակ ողջ ուշադ-

րությունն ուղղված է խոսողին կամ լսողին: Այս պարագայում կարելի է դասաժա-

մից փոքր-ինչ շուտ ժամանել՝ կարճ անհատական զրույց ունենալու հնարավո-

րության համար: Մեկ այլ տարբերակ է՝ զրույցը անհատապես շարունակելու ցան-

կության ցուցաբերումը, օրինակ՝ դասաժամից հետո կամ էլեկտրոնային նամակի 

տարբերակով:  

Ուշ եկող և շուտ գնացող ուսանողներին պետք է ըմբռնումով մոտենալ, սակայն 

պետք է բացատրություն պահանջել, որպեսզի կարողանան արդարանալու հնա-

րավորություն ունենալ:   

Յուրաքանչյուր անդամից դասախոսության դժվար և/կամ օգտակար լինելու մա-

սին կարճ կարծիք հարցնելով՝ դասախոսը շեշտում է դասախոսության կարևո-

րությունն ու նպատակը:  

 

11.6 Հաղորդակցման մշակույթ  

Հաղորդակցման մշակույթը մեծապես կապված է դասախոսի անհատականութ-

յան հետ: Այդ պատճառով ամեն դասախոս պետք է հաղորդակցման իր ուրույն 

ձևը գտնի: Ձայնն ու մարմնի լեզուն դրանում կարող են շատ կարևոր դեր խաղալ:  

Ձայնը կարող է օգտագործվել որպես գործիք՝ երբեմն բարձր, երբեմն ցածր: Դա-

դարները կարող են օգնել ուսանողի ուշադրությունը վերականգնելու հարցում: 

Այս համատեքստում ոչ վերբալ հաղորդակցությունը նույնպես շատ հզոր կարող է 

լինել, եթե այն բաղկացած է գրագետ մարմնի լեզվից, դիրքից, աչքերի կոնտակտից 

և այլն, բայց, ինչպես արդեն նշվել է՝ գոյություն ունեն մշակութային տարբերութ-

յուններ, և այս ամենը ճիշտ գործածելը բարդ կարող է լինել:  

Իդեալական տարբերակում՝ դասախոսը չպետք է օգտվի իր նշումներից կամ կար-

դա դասախոսությունը, քանի որ այդ դեպքում ուսանողների հետ կապի կորստի 

ռիսկի գործոնն է ավելանում: Միևնույն ժամանակ, դասախոսն անկարող է նկա-

տել ուսանողների արձագանքը և քննարկել այն հենց այդ պահին: Դասախոսութ-
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յունը մշակելիս՝ պետք է հաշվի առնել դասաժամը, և նշումներ կատարելու պա-

րագայում նախընտրությունը հարկավոր է տալ մեծ գրված բառերին, որոնք կա-

րող են նշված լինել տարբեր թղթիկների վրա, քանի որ ընդհանուր տեքստի միջից 

դրանք գտնելն ավելի բարդ և ժամանակատար է:  

Ուսանողներից վերջնական կարծիք հարցնելը ոչ միայն հետագա դասախոսութ-

յուններ կազմելու համար է օգտակար, այլ նաև կատարված աշխատանքի գնա-

հատման: Սովորաբար դասախոսները չեն գնահատվում իրենց դասախոսության 

ավարտին: Ուստի, յուրաքանրյուր գնահատում փորձի հարստացում է, ինչը մեծ 

կարևորություն ունի դասավանդման և ուսուցման գործընթացում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 
 

 

 

12. Փաուերփոինթի (PowerPoint) ձևեր և գործածում 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

 

Մեր օրերում PowerPoint-ը շատ ճանաչված գործիք է, որը կիրառվում է ուսուցման 

ընթացքում: Գիտության և բիզնեսի ոլորտներում այն ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ է: 

Գոյություն ունեն բազմաթիվ դիզայններ և ձայնային էֆեկտներ, և դրանց գործած-

ման կանոնների սահմանափակումներ գրեթե չկան, ինչն էլ բերում է անսահման 

սխալ ներկայացված PowerPoint-երի: Այդ պատճառով քննարկվում է` արդյոք 

դրանք հարկավոր է կիրառել ուսուցման գործընթացում, թե ոչ:  

Ֆլիպչարտի, գրատախտակի և մարկերի առավելությունը կայանում է նրանում, 

որ այն դասաբացատրման պրոցեսի ընթացքում ուսանողի և դասախոսի միջև 

կապ հաստատելու ավելի լայն հնարավորություն է տալիս: Դրա բացասական 

կողմերից կարող են լինել դասախոսի վատ ձեռագիրն ու նկարչական տաղանդի 

բացակայությունը, ինչը դժվարեցնում է ուսանողին հասկանալ նյութը: Ուսանողը 

պետք է կարողանա կարդալ գրածն ու տեսնել նշումներն ու նկարները լսարանի 

ցանկացած հատվածից: Սա կարելի է ապահովել՝ PowerPoint-ի կիրառման միջո-

ցով, բայց սա իրենից ներկայացնում է ավելին, քան պրոյեկտորի միացումն ու վա-

րագույրների իջեցումը:  

12.1  Որակ և քանակ. PowerPoint-ի սխալ ընկալումը 

1. Շատ հաճախ կարելի է հանդիպել այնպիսի դասախոսների, ովքեր ձանձրաց-

նում են իրենց ուսանողներին անհամար սլայդերով, որոնց մեջ տեքստերի 

հատվածներ և աղյուսակներ են ներառված: Սակայն պետք է հիշել, որ pp-ները 

պատի վրա գրված գրքեր չեն:  

2. Շատ հաճախ ուսանողները հարցնում են, արդյոք լինելու է pp: Եթե պատաս-

խանը դրական է լինում, ապա դասապրոցեսի ընթացքում ուսանողների ու-

շադրությունը հավասարվում է զրոյի: Բայց pp-ն դասախասություն չէ, այն 

պետք է ընդամենը լրացնի և աջակցի դասախոսությանը: Սա նշանակում է, որ 

ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել բանավոր ներկայացման վրա, իսկ pp-ն 

ընդամենը կիրառվում է՝ հրավիրելու ուսանողների ուշադրությունը կարևոր 

կետերի վրա, ինչն ավելի կհեշտացնի ներկայացվող նյութն ավելի հեշտ ընկա-

լելու և յուրացնելու գործընթացը: 

3. Եթե անհրաժեշտություն կա կանգ առնել դասախոսության կարևոր մասերի 

վրա, ապա պետք է ուսանողներին տրամադրել նյութը, ինչը նրանց հնարավո-

րություն կընձեռի հետևելու դասախոսի խոսքին: Այս համատեքստում նկարնե-

րի, գրաֆիկայի օգտագործումը միայն դրական է ազդում, քանի որ դրանք կա-

րող են ձանձրալի դասախոսության մեջ ակտիվություն ու հետաքրքրություն 

մտցնել: 

4. Համաձայն տարածված կարծիքի՝ շատը հանգեցնում է շատին, այսինքն մեծ 

քանակությունը բերում է բարձր որակի: Սակայն ասես հակառակն է: Եթե 

ուսանողը հետևում է պատի վրա արտացոլվող տեքստին և միևնույն ժամա-
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նակ լսում բանավոր դասախոսությունը, ուսանողի ուշադրությունը բաժան-

վում է երկու մասի, որը երկու դեպքում էլ անարդյունավետ է: Հաճախ դասա-

խոսը նյութը բառ առ բառ է կարդում՝ դեմքով դեպի պատը, ինչը նշանակում է, 

որ ուսանողները չեն տեսնում կարդացողի դեմքը: Դա ոչ միայն անքաղաքավա-

րի է, այլ նաև խաթարում է ներկայացնողի և լսողի միջև կապը դասախոսութ-

յան ընթացքում:  

 

Նկար 13 և 14. Անելիքներ և չանելիքներ 
 

Որքան շատ են սլայդերն, այնքան ուշադրությունը փոխարինվում է հոգնածութ-

յամբ և զայրույթով: Պարզ է դառնում, որ պատի վրա ցուցադրվող նյութը պետք է 

բացատրվի դասախոսի կողմից: Նկար 12-ում կարելի է տեսնել լավ կազմված 

տեքստ, ինչը դասավանդողը կարող է կարդալ սլայդից: Նկար 13-ում ներկայաց-

ված է տիպիկ կառուցվածք, որը պետք է ուսանողներին տա բացատրելու և քն-

նարկելու հնարավորություն: 

Սլայդերի քանակի վերաբերյալ կա մի հստակ կանոն, որով հարկավոր է ուղղորդ-

վել (իմանալով, որ չկա առանց բացառության որևէ կանոն): 

 

«Կախարդական 7» - համաձայն որի՝ PowerPoint պրեզենտացիան պետք է բաղ-

կացած լինի  7-ից ոչ ավել սլայդից, սլայդում պետք է ներառել 7-ից ոչ ավել  տող, 

տողում՝ 7-ից ոչ ավել բառ:  

 

Շատ դասախոսներ կարծում են, որ պետք է ցուցադրեն իրենց կարողությունները՝ 

կիրառելով օպտիկական շատ հնարքներ: Կիրառվող գործիքները պետք է ունե-

նան բովանդակությանը համապատասխանող գործառույթներ: Սա նշանակում է, 

որ ներկայացման ձևը հնարավորինս պարզ և հասարակ պետք է լինի՝ առանց 

հիմնական թեմայից շեղվելու:  

5. Լազերային վահանակների կիրառումը բավականին տարածված է և կարող է 

օգտակար լինել ուսանողների ուշադրությունը կենտրոնացնել կոնկրետ կետի 

վրա, սակայն շատ հաճախ դասախոսները դրանով արագ շարժումներով շրջա-
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նագծեր են անում, որը ուսանողներին գցում է գլխապտույտ առաջացնող տեսո-

ղական լարվածության մեջ:  

 

Եթե դասախոսը լազերային վահանակ է օգտագործում, ապա այն պետք է կա-

տարի ձողի կամ գրիչի դեր, որը պետք է որոշ ժամանակ ֆիքսել տվյալ պահին 

ուշադրության կենտրոնում գտնվող նյութերի վրա:  

 

6. Պետք չէ մոռանալ հումորի մասին. Լսարանին հաճելի հիշողություններով 

հրաժեշտ տալու համար, երբեմն կարելի է վերջում տեղադրել հումորային 

սլայդ՝ դրական կարծիքներ հավաքելու համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 15. Դասը յուրացվե՞ց 
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13.  Նշումներ 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

Աղբյուր՝  http://jerz.setonhill.edu/writing/academic1/taking-notes-5-college-success-tips/ 

Տեղադրված՝ Դենիս Լ. Խերցի կողմից, օգոստոսի 29-ին, 2012 թ. 

 

Բոլորիս էլ քաջ հայտնի է, թե ինչ արագ է հիշողությունը կորում: Հիշողության վե-

րաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ առանց կրկնության, նոր սեր-

տած նյութի 47 տոկոսը մոռացվում է առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, 67 տո-

կոսը՝ առաջիկա մեկ օրվա ընթացքում (Տեխասի համալսարան, Օսթին):  

1. Անհրաժեշտ է դասին պատրաստված գնալ 

 «Միշտ դասի պլան ունեցեք և հավատացեք դրան. ոչ մի լավ բան պատահաբար չի 

լինում» - Չակ Նոկս, Ֆուտբոլի ազգային առաջնության մարզիչ: 

 Սպիրալե ամրակների փոխարեն կարելի է օգտագործել օղակներով տետ-

րեր: Այդպես ավելի հեշտ կլինի հանել նշումները և տեղադրել դասից դուրս 

նշումները ցանկալի հերթականությամբ (Էլիս):  

 Լսարանում ցանկալի է ունենալ նշումների համար հայլայթերներ: Դասա-

խոսները հաճախ են օգտագործում «Սա կարևոր է», կամ «Կարևոր է սա հի-

շել» արտահայտությունները: Սրանք հուշում են, որ ամենայն հավանակա-

նությամբ այդ հատվածները ներառվելու են քննության հարցաշարի մեջ:  

 Շատ կարևոր է կարդալ առաջադրված նյութը և նախորդ դասի նշումները 

լսարան մտնելուց առաջ: Պետք է նշել այն հատվածները, որոնք անհասկա-

նալի են, դուրս գրել անծանոթ բառերը: Այդ ամենը կօգնի հասկանալ ինչի 

մասին է դասախոսությունը և ավելի հեշտ կլինի յուրացնել և ընկալել տր-

ված նյութը:  

2. Բարելավել լսելու ունակությունը 

 Պետք է լսարան մտնել դրական տրամադրվածությամբ: Դրական տրա-

մադրվածությունը թույլ է տալիս ազատ շփման հնարավորություն ստեղծել, 

որն էլ իր հերթին սռիթ է ստեղծում ստանալու մաքսիմալ տեղեկություն դա-

սախոսության ընթացքում:  

 «Առանց կենտրոնացման չկա ֆոկուս և առանց ֆոկուսի չկա նյութի յուրա-

ցում»: (Փոկ 190) 

 Անհրաժեշտ է հետևել դասախոսության ընթացքին: Եթե դասախոսությունը 

շեղվում է չկանխատեսված ուղղությամբ, երբ օրինակ ուսանողը դասին 

չառնչվող հարց է տալիս, մյուս ուսանողին դա ակամայից շեղում է դասա-

խոսությունից: Ուսանողը չի էլ նկատում, որ դասախոսությունը նորից ըն-

թանում է իր հունով, և նա բաց է թողել դրա կարևոր րոպեներից: 

3. Զարգացնել նշումների հարմար տարբերակը 

 «Սովորե՛ք, համեմատե՛ք, հավաքե՛ք փաստերը» - Իվան Պետրովիչ Պավլով (1849-

1936), ռուս հոգեբան:  

http://jerz.setonhill.edu/writing/academic1/taking-notes-5-college-success-tips/
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Պետք է գտնել նշումներ անելու ամենահարմար տարբերակը, ինչը կարագացնի 

հետագա գործընթացը:  

 Ամեն դասախոսություն անհրաժեշտ է սկսել նոր էջից՝ համարակալելով 

էջերն ու գրանցելով ամսաթիվը: Ժամանակացույցը շատ կարևոր է:  

 Թողնել ազատ տողեր, հետագայում հարցեր կամ մեկնաբանություններ 

գրելու համար:  

 Նշումները հնարավորինս կարճ պետք է անել: «Երբեք նախադասություն մի՛ 

գրեք, եթե դրա փոխարեն կարելի է միայն արտահայտություն գրել, կամ ար-

տահայտության փոխարեն՝ բառ (Բերքլի. «Զարգացրե՛ք հապավումների և 

նշանների մի համակարգ, որը հնարավոր բոլոր ժամանակներում կօգտա-

գործվի»):  

 Նշել բոլոր անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:  

 Հայտնի օրինակների համար կարող եք այցելել՝ 

http://www.sas.calpoly.edu/asc/ssl/notetaking.systems.html 

4. Ուշադրություն դարձնել բովանդակությանը 

 «Հսկայական տարբերություն կա մի բան իմանալու և այն հասկանալու միջև»- 

Չարլզ Քեթերինգ (1876-1958), ամերիկացի ինժիներ և հայտնագործող: 

Բովանդակությունը պետք է ներառի. 

 Մանրամասներ, փաստեր և բացատրություններ, որոնք վերաբերում են հիմ-

նական կետերին: Չպետք է մոռանալ օրինակները, 

 Բառացի սահմանումներ և մեջբերումներ,  

 Քննարկված թեմաներ, 

 Գրատախտակի վրա արված նշումներ, նկարներ կամ աղյուսակներ:  

 Հավելյալ նյութ կամ տեղեկատվություն (Տեխասի համալսարան, Օստին): 

5. Նշումների վերանայում և մշակում 

«Գաղափարները օդում չպետք է մնան, դրանց հետ ինչ-որ բան պետք է անել»- 

Ալֆրեդ Նորթ Ուայթհեդ (1861-1947), անգլիացի մաթեմատիկոս և փիլիսոփա: 

Ուսումնական հաստատություններում լսարանում անցածի կրկնությունը և 

նշումներ անելը համարվում են ուսուցման և դասավանդման գործընթացի ամե-

նակարևոր հատվածը:  

 Շատ կարևոր է աչքի անցկացնել կատարած նշումները 24 ժամվա ընթաց-

քում:  

 Մշակել արված նշումներն այլ գույնի գրիչով, որպեսզի հստակ տարան-

ջատվի լսարանում գրվածը հետագա նշումներից:  

 Ձախ լուսանցքում կարելի է գրի առնել կարևոր խոսքերն ու հարցերը:  

 Անհրաժեշտ է ընդգծել անհասկանալի հատվածները՝ հետագայում ճշտելու 

կամ պարզաբանելու նպատակով:  

 Համեմատել նշումները դասագրքի տեքստի հետ և բաց թողնված հատված-

ներում լրացնել մանրամասները (Էլիս):  

Մանրամասները կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝ 

http://www.cod.edu/people/faculty/fancher/STUDY.HTM 

http://www.sas.calpoly.edu/asc/ssl/notetaking.systems.html
http://www.cod.edu/people/faculty/fancher/STUDY.HTM
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14. Դասապլանի օրինակներ 

SuToMa – Մոդուլ 8 – Միջմշակութային հաղորդակցություն 

Քրիսթին Բրոգանի կողմից 

 

Թեմա 1. Մշակույթի սահմանում  

Նպատակ. Ուսանողները պետք է քննարկեն մշակույթի վերաբերյալ տարբեր 

սահմանումներ: 

Մեթոդաբանություն. 

(Նախքան) Ուսուցիչները համառոտ բացատրում են, թե ինչ են իրենցից ներկա-

յացնում մշակույթը և միջմշակութային հաղորդակցությունը:  

(Ընթացքում) Դրանից հետո ուսանողներին կարող են փոքր խմբերի բաժանվել և 

քննարկել մշակութային հաղորդակցմանը վերաբերող թեմաներ: Նրանցից նաև 

պահանջվում է բերել օրինակներ, որոնց հիման վրա նրանք կարող են բացատրել 

մշակութային հաղորդակցման առանձնահատկությունները: Օրինակ՝ մշակութա-

յին արժեքները, տարբեր հասարակություններում ընդունված բարքերը, դրանց 

տարբերությունները և նմանությունները:  

(Հետո) Ուսանողները ներկայացնում են իրենց եզրակացությունները, դրանք հա-

մեմատում և հակադրում:  

Տևողություն. Դասախոսության և խմբային աշխատանքի համար նախատեսված է 

մեկական ժամ: 

Բովանդակությունը. 

Միջմշակութային հաղորդակցում դասընթացի ընթացքում ուսանողները պետք է 

առաջին հերթին հասկանան, թե ինչպես է սահմանվում մշակույթ հասկացությու-

նը: Ուսանողը պետք է տեղյակ լինի, որ մշակույթը մեկ սահմանում չէ որ ունի, 

դրանք շատ են և կիրառվող:  

Մշակութային նմանությունները կամ տարբերությունները գլխավոր դերակատա-

րում ունեն միջազգային տուրիզմի, միջսահմանային բանակցությունների և հա-

րաբերությունների, և առհասարակ, բոլոր գործընթացների հաջողության կամ ձա-

խողման հարցում: Մարդիկ շատ նմանություններ ունեն, բայց նույն վարքը չեն 

ցուցաբերում: Եվ մշակութային տարբերությունները բավականին ակնհայտ են 

հատկապես տվյալ երկիր այցելած զբոսաշրջիկի ու այդ երկրի քաղաքացու միջև:  

Ուստի, չափազանց կարևոր է միջմշակութային հաղորդակցության ընթացքում 

կիրառել հետևյալ գիտելիքները.  

 Մշակութային ընդհանուր գիտելիք. իմանալ, թե ինչպես են մարդիկ շփվում 

և ընկալում իրար, և թե իրար ընկալելը ինչպես է ազդում իրար հետ շփվելու 

վրա:  

 Մշակութային հատուկ գիտելիք. ծանոթ լինել քո և ուրիշի մշակույթների 

հետ (մակերեսային և խորը մակարդակներ): 
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Ուսանողների հետ հնարավոր քննարկվելիք սահմանումների օրինակներ. 

«Միջմշակութային մոտեցումը ռազմավարության, քաղաքականության և փորձի 

զարգացումն է, որը նպաստում է տարբեր մշակույթների և էթնիկ խմբերի միջև 

շփմանը, փոխըմբռնմանը, հարգանքին և ինտեգրմանը՝ հիմք համարելով, որ բազ-

մազանությունը հասարակությունը հարստացնող ուժ է և չընդունելով այնպիսի 

խնդիրներ, ինչպիսին է օրինակ ռասիզմը:  

 «Մտքի հավաքական ծրագրավորումը, որը տարբերակում է մեկ խմբի կամ կա-

տեգորիայի մարդկանց մյուսից» (Հեերթ Հոֆստեդ, 1991): 

«Յուրաքանչյուր մշակույթ տարբերակվում է յուրահատուկ որոշումներով, որոնք 

ընդունում է կոնկրետ խնդիրներ լուծելիս» (Ֆոնս Թրոմփենարս, 1993): 
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15. Գնահատման թերթիկների օրինակներ 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

 

15.1  Ուսանողի ինքնագնահատման թերթիկ 

Այս թերթիկը նախատեսված է մեկ կիսամյակի կամ մի քանի դասախոսության 

համար ամեն օր լրացնելու պայմանով: Արդյունքների մասին կամ զեկուց է գր-

վում, կամ ավարտին դրանք քննարկվում են:  

 
1. Ղեկավար ____________________________  

 

2. Դասընթացի անվանումը _____________________________ 

 

3. Դասախոսության/սեմինարի ամսաթիվը ____________________________  

 

4. Դասախոսության հիմնական թեման _______________________________ 

 

5. Ենթաթեմաները ______________________________________ 

 

6. Դասընթացի տևողությունը (ժամ) __________  

 

Ամեն օր գրել մեկնաբանություններ վերոնշյալ դասընթացի և ղեկավարի, մասնա-

գիտական գործունեության վերաբերյալ:  

1. Տվյալ դասընթացի և դասախոսությունների նպատակը (արդյո՞ք նպատակ-

ները պարզ էին):  

2. Դասընթացի բովանդակությունն ու կառուցվածքը (արդյո՞ք դասընթացի բո-

վանդակությունն ու կառուցվածքը հասկանալի էին ըստ դասընթացի նպա-

տակի): 

3. Լսարանում դասընթացի թեմայի ներկայացումը (արդյո՞ք այն ավելի դյու-

րացրեց ուսման ընթացքը): 

4. Կիրառվող մեթոդների՝ ինչպիսիք են պրեզենացիաները, քննարկումները, 

դերային խաղերը, թիմային աշխատանքը, տեքստերը, բազմազանությունն 

ու արդյունավետությունը (արդյո՞ք դրանք համապատասպանում էին դաս-

ընթացի նպատակին): 

5. Առաջադրանքներ, գնահատում և վերջնական կարծիք (արդյո՞ք դրանք օգ-

տակար էին և համապատասխանում էին դասընթացի հիմնական նպատա-

կին): 

6. Դասից դուրս ղեկավարի հետ հանդիպումներ (օր.՝ հասանելիություն, 

աջակցություն, խորհրդատվություն): 

7. Ղեկավարը թեմայի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացրե՞ց:   

8. Ի՞նչ դիտողություններ ունեք:   

9. Որո՞նք էին թույլ կողմերը: 
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10.  Առաջարկներ ունե՞ք, եթե այո՝ խնդրում ենք ներկայացնել դրանք: 

 

15.2   Գնահատման թերթիկ ուսուցիչների համար 

Սովորական 

Կայուն զբոսաշրջություն ծրագրի գնահատում – 25 բալ 

Առարկա/թեմա 

Չափանիշ Գնահատում Մեկնաբանություն 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Ծրագրի բովանդա-

կություն 

(առնչվող առարկայի 

լուսաբանում)   

Առավելգույնը 15 բալ 

     

Ծրագրի ձևաչափ 

(ներկայացումը) 

Առավելգույնը  5 բալ 

 

      

Ներկայացման որակ 

(ներկայացման 

ստանդարտները՝ 

գիտական, 

տեխնիկական) 

Առավելգույնը 5 բալ 

 

      

Ընդհանուր 

 

15.3 Տնային աշխատանքների գնահատման թերթիկ 

Տրված կամ ընտրած թեմայի շուրջ ուսանողի ներկայացրած աշխատանքի գնա-

հատում, որն իրենից ներկայացնում է մոտ 10 րոպե տևողությամբ pp (PowerPoint)-

ի ներկայացում, բանավոր պատասխան կամ նախօրոք տրված թերթիկի տեսքով 

առաջադրանք: Ուսանողի հետագա անելիքն է ցույց տալ տվյալ թեմայի շուրջ 

ունեցած գիտելիքները՝ քննարկման ընթացքում հարցերին պատասխանելու միջո-

ցով:  

Անվանում/Ներկայացրած աշխատանքի վերնագիր. 

Ուսանողի անունը. 
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Չափանիշ 
Առավել. 120 բալ  

Առավել. Ստացված 

1. PP (PowerPoint) ներկայացում   

ա) Սլայդները ճիշտ և պարզ էին դասավորված (ներածություն, հիմնական մաս, 

ամփոփում/եզրահանգում) 
5  

բ)  Ասելիքը պարզ ու տրամաբանորեն ներկայցվել է 5  

գ)  PP-ն լրացրել է բանավոր ներկայացմանը  5  

դ) Հիմնական պայմանները կատարված էին (վերնագիր, հեղինակ, աղբյուրներ, 

համարակալում, և այլն) 
5  

Ընդհանուր 20  

2. Բանավոր ներկայացում   

ա) Համոզիչ էր 10  

բ)  Ուսանողը բանավոր ներկայացմ ընթացքում վստահ էր և համոզիչ 5  

գ)  Ուսանողը ժամանակին ավարտեց (+/-3 րոպե) 5  

Ընդհանուր 20  

3. Քննարկում   

ա) Ուսանողը կարողացավ պատասխանել հարցերին 10  

բ)  Ուսանողը այլ ուսանողներին շահագրգռեց մեկնաբանելու 10  

գ)  Ուսանողն ի վիճակի էր ներկայացնել թեման տարբեր ոլորտների  համատեքս-

տում 
10  

Ընդհանուր 30  

4. Հանձնած նյութ   

ա) Հանձնած նյութը համապատասխանում է թեմայի հիմնական բովանդակությա-

նը 
5  

բ) Հանձնած նյութը համապատասխանում է նախնական պայմաններին (պարզ 

կառուցվածք, համարակալում, վերնագիր, աղբյուրներ, առավելագույնը 5 էջ) 
5  

գ) Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվել են նախապես սահմանված ժամկետնե-

րում՝ ոչ ուշ քան մեկ օր առաջ 
5  

Ընդհանուր 15  

5. Գիտական մաս   

ա) Խնդրի տեսական բացատրություն (արդյոք մեթոդաբանական հիմք ունի, թե ոչ, 

(բացատրական թեորեմներ, սահմանումներ), նպատակը հստակ նկարագրված է, 

թե ոչ (հետազոտական աշխատանքի հիմնական հարցեր/առաջադրանքներ), բո-

վանդակությունը համապատասխանում է թեմային, թե ոչ 

10  

բ) Հետազոտական աշխատանքի գործնական մաս (արդյոք կան հավաքագրված և 

օգտագործված նոր փաստեր և տեղեկատվություն, այդ փաստերի վերլուծում, ինք-

նուրույն եզրահանգումներ, նորամուծություն) 

25  

Ընդհանուր 35  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 120  
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16. Օրինակների ուսումնասիրություն I 

Գիլա Ալտմաննի կողմից 

Ներքոնշյալ օրինակները կարող են գործածվել տարբեր նպատակներով, օրինակ՝ 

տեղի կառավարման, էկոտուրիզմի, կայուն զբոսաշրջության, շրջանի զարգաց-

ման, մարդկային ռեսուրսների զարգացման, մշակութային զբոսաշրջության և այլ 

նպատակների համար:  

Կարելի է կատարել SWOT վերլուծություն, կազմակերպել դերային խաղեր և թի-

մային աշխատանքներ՝ ներառելով ներկայացվող աշխատանքները:  

 

16.1 Օրինակի ուսումնասիրություն (Հայաստան) 

Դուք աշխատում եք Հայաստանի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնում և 

ստանում եք նման էլեկտրոնային նամակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2  Օրինակի ուսումնասիրություն (Վրաստան)  

Դուք աշխատում ենք Վրաստանի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնում և 

ստանում եք նման էլեկտրոնային նամակ 

 

 

 

 

 

 

 

Թռչնադիտման տուր 

Հարգելի պարոն/տիկին, 

Ես դոկտոր Գերոլդ Միլերն եմ: Քյոլն համալսարանի վեց գիտնականներով նա-

խապատրաստվում ենք մեր հաջորդ ուղևորությանը: Հաջորդ գարնանը՝ մոտ 

մեկ ամսով, ցանկանում ենք այցելել Կովկասյան տարածաշրջան: Մեզ հատ-

կապես հետաքրքրում է Ձեր երկրում մասնակցել թռչնադիտման տուրի: 

Մենք ցանկանում ենք սկսել Հայաստանից: Մտադիր ենք այդտեղ մնալ 14 օր: 

Դրանից հետո մեր նպատակն է շարժվել դեպի Վրաստան: Թռչնադիտման հետ 

կապված բոլոր անհրաժեշտ պարագաները մենք կբերենք մեզ հետ: Կարո՞ղ եք 

կազմակերպել այս տուրը ու տրամադրել մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

Կսպասեմ պատասխանի: 

 

Հարգանքով՝ 

Գերոլդ Միլեր 

 

 

Թռչնադիտման տուր 

Հարգելի պարոն/տիկին, 

Ես դոկտոր Գերոլդ Միլերն եմ: Քյոլն համալսարանի վեց գիտնականներով նա-

խապատրաստվում ենք մեր հաջորդ ուղևորությանը: Հաջորդ գարնանը՝ մոտ 

մեկ ամսով, ցանկանում ենք այցելել Կովկասյան տարածաշրջան: Մեզ հատ-

կապես հետաքրքրում է Ձեր երկրում մասնակցել թռչնադիտման տուրի: 
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16.3 Օրինակի ուսումնասիրություն (Ադրբեջան)  

Դուք աշխատում ենք Ադրբեջանի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնում և 

ստանում եք նման էլեկտրոնային նամակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին. 

1. Ո՞րն է այս նամակի բովանդակությունը: 

2. Ի՞նչ տեղեկություն են ցանկանում ստանալ: 

3. Ի՞նչ պետք է կազմակերպել, նկարագրել ձեռնարկվելիք քայլերն ու նշել այն ան-

ձանց կամ հաստատություններին, որոնք ընդգրկված են լինելու գործընթացի մեջ: 

4. Ի՞նչ տեղեկություն է հարկավոր դոկտոր Միլերից:  

 

Մենք ցանկանում ենք սկսել Վրաստանից: Մտադիր ենք այդտեղ մնալ 14 օր: 

Դրանից հետո մեր նպատակն է շարժվել դեպի Վրաստան: Թռչնադիտման 

հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ պարագաները մենք կբերենք մեզ հետ: Կա-

րո՞ղ եք կազմակերպել այս տուրը ու տրամադրել մեզ անհրաժեշտ տեղեկատ-

վություն: 

Կսպասեմ պատասխանի: 

 

Հարգանքով՝ 

Գերոլդ Միլեր 

 

Թռչնադիտման տուր 

Հարգելի պարոն/տիկին, 

Ես դոկտոր Գերոլդ Միլերն եմ: Քյոլն համալսարանի վեց գիտնականներով նա-

խապատրաստվում ենք մեր հաջորդ ուղևորությանը: Հաջորդ գարնանը՝ մոտ 

մեկ ամսով, ցանկանում ենք այցելել Կովկասյան տարածաշրջան: Մեզ հատ-

կապես հետաքրքրում է Ձեր երկրում մասնակցել թռչնադիտման տուրի: 

Մենք ցանկանում ենք սկսել Ադրբեջանից: Մտադիր ենք այդտեղ մնալ 14 օր: 

Դրանից հետո մեր նպատակն է շարժվել դեպի Վրաստան: Թռչնադիտման հետ 

կապված բոլոր անհրաժեշտ պարագաները մենք կբերենք մեզ հետ: Կարո՞ղ եք 

կազմակերպել այս տուրը ու տրամադրել մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

Կսպասեմ պատասխանի: 

 

Հարգանքով՝ 

Գերոլդ Միլեր 
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17. Օրինակների ուսումնասիրություն II 

Կենտրոնական Եվրոպայում 5000 անձ ընդունելու հնարավորություն ունեցող, լճի 

ափին գտնվող գրավիչ մի գյուղ ներկայումս զբոսաշրջային հայտնի վայր է՝ ազ-

գային պարկին մոտ գտնվելու և սպորտային գրավչությունների շնորհիվ: Բացի 

դրանից, այստեղ դեռ ապրում է էթնիկ մի խումբ՝ պահպանելով սեփական լեզուն, 

տարազն ու ավանդույթները: Նրանք զբաղվում են գորգագործությամբ, ինչպես 

նաև ավանդական բժշկությամբ:  

Այս վայր այցելում են և՛ ներքին (60%), և՛ ներգնա (40%) զբոսաշրջիկներ: Այնուա-

մենայնիվ, զբոսաշրջությունից ստացվող եկամուտները ցածր են, քանի որ հա-

մայնքում պակասում են ժամանցային և զվարճանքի վայրերը: Կինոթատրոնը 

փակվել է երեք տարի առաջ, և այստեղ ոչ մի զվարճանքի օբյեկտ չկա, բացառութ-

յամբ մի քանի գարեջրատների: Բնակավայրն ու դրա շրջակա տարածքները ունեն 

հարուստ պատմություն, սակայն այստեղ կա ընդամենը մեկ գործող թանգարան՝ 

այն էլ խանութի նկուղային հարկում:  

Բնության գրկում կազմակերպվող միջոցառումները, ծրագրերը չեն գովազդվում, 

իսկ տեղեկատվություն ստանալն էլ ավելի է բարդանում: Չկան զբոսաշրջիկների 

համար նախատեսված տուրեր, քանի որ զգացվում է մշակած երթուղիների և 

պատրաստված զբոսավարների կարիք և պահանջ:  

Հասարակական տրանսպորտը չունի ֆիքսված աշխատանքային գրաֆիկ. աշխա-

տում է այն ժամանակ, երբ դրա կարիքը կա: 

Երկու տարվա ընթացքում կտրուկ նվազել է զբոսաշրջիկների քանակը: Չնայած, 

որ ներքին զբոսաշրջային պահանջարկը եղել է բարձր, այնուամենայնիվ ներգնա 

զբոսաշրջիկներին գրավելու խնդիրներին լուծում չի տրվել: 

Զբոսաշրջիկների տեղավորումն ապահովում են երկու բարձրակարգ հյուրանոց-

ները (40%), 10 տեղական հյուրանոցները և 20 հոսթելները: Այս հանգստյան գոտի-

ների զարգացման խնդիրները խոչնդոտել և բացասական ազդեցություն են ունե-

ցել ողջ տարածաշրջանում զբոսաշրջության կայուն զարգացման վրա:  

Տեղական իշխանությունը պետք է բարելավի տվյալ բնակավայրի տնտեսական և 

սոցիալական վիճակը, քանի որ գործազրկությունը այստեղ կազմում է 10-12%: 

Գյուղի երիտասարդությունը թողնում է գյուղը և մեկնում քաղաք՝ աշխատանք գտ-

նելու նպատակով: Քանի որ գյուղապետը ցանկանում է վերընտրվել, նա պետք է 

լուծումներ առաջարկի առկա խնդիրների համար:  

Ձեզ՝ որպես կայուն զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում լավ համբավ վայելող 

արտասահմանցի խորհրդատուի, դիմել են համայնքի և դրա շրջապատող տա-

րածքի առաջխաղացման և զարգացման խնդիրներն ու հնարավորությունները դի-

տարկելու խնդրանքով՝ զբոսաշրջիկների թվի աճը խթանելու նպատակով: 

  

1. Ինչպե՞ս կվերլուծեք այս իրավիճակը: 

2. Որտե՞ղ եք տեսնում արդեն գոյություն ունեցող կայունության հիմնական 

ասպեկտները:  
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3. Որտե՞ղ եք տեսնում տարածաշրջանային տնտեսական ազդեցության ներու-

ժը:  

4. Ի՞նչ խորհուրդ կտաք, ինչպե՞ս սկսել:  

5. Ո՞վքեր պետք է ներգրավված լինեն:  

6. Կայուն զբոսաշրջության զարգացման ո՞ր ասպեկտները կշեշտեիք:  

 

Կատարվելիք գործողություններ և ծրագրի սկիզբ 

1. Հաշվի առնելով մինչ հաջորդ ընտրություն մնացած ժամանակը՝ գյուղապե-

տը հետաքրքրված է արագ և տեսանելի քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի գոհաց-

նի գյուղացիներին: Ինչի՞ց խորհուրդ կտայիք սկսել:  

2. Մի խումբ տեղացիներ, ովքեր մտահոգված են իրենց ավանդույթների պահ-

պանմամբ, դեմ են ձեռնարկվող քայլերին: Նրանք արդեն առերեսվել են ար-

գելքների, երբ հիմնվել է արգելանոցը, այդ պատճառով նոր նախաձեռնութ-

յանը դեմ են, չնայած, որ գործազրկության տոկոսը հասնում է 40-ի: Ինչպե՞ս 

կվարվեիք նրանց հետ:  

3. Այն բանից հետո, երբ ներկայացրել եք Ձեր ծրագիրը տեղական մարմիննե-

րին, ո՞ր բաժնետերերին կներառեյիք, ինչպե՞ս կկազմակերպեիք հանդի-

պումներն ու ի՞նչ կքննարկեիք նրանց հետ:  

4. Գյուղապետը նախատեսում է գրանտ տալ և ցանկանում է իմանալ, թե 

որքան կկազմի բյուջեն: Ինչպե՞ս կսահմանեիք դա:  

5. Բացի դրանից, նա ցանկանում է իմանալ նոր աշխատատեղերի քանակը և 

պահանջվող մասնագետների հմտությունների մասին:  

6. Հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ հարևան քաղաքում կա մահմեդական 

մեծ համայնք, որը ցանկանում է մոտակայքում հիմնել հանգստյան և սպոր-

տային գոտի: Ինչպե՞ս կվարվեք և ի՞նչ որոշում կկայացնեք այդ առթիվ: 
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2010 2010 -- 2014Ministry of Tourism and Culture, Ministry of 2014Ministry of Tourism and Culture, Ministry of 

Ecology and Natural ResourcesEcology and Natural Resources

 2.3.4.Organization of ecotourism activities 2.3.4.Organization of ecotourism activities 

in national parks and other places which is in national parks and other places which is 

suitable for ecotourism, preparation of suitable for ecotourism, preparation of 

area plans on tourismarea plans on tourism developmentdevelopment

 Organizing ecotourism activities within the Organizing ecotourism activities within the 
National Parks and other suitable areas for National Parks and other suitable areas for 
ecological tourism, preparation of plans for ecological tourism, preparation of plans for 
development tourism areadevelopment tourism area

18. Օրինակների ուսումնասիրություն III 

 

Սնոուայթը, Գլեսիերվիլն ու Գրին Փերըդայզը ծովի մակարդակից 800 մ. բարձ-

րության վրա տեղակայված անտառածածկ գյուղեր են: Սնոուայթն ունի 7000, Գլե-

սիերվիլը՝ 15000 և Գրին Փերըդայզը՝ 20000 բնակիչ: Ամենամոտ մեծ քաղաքը՝ Ֆրեշ 

Էյրն է (գտնվում է 150 կմ. հեռավորության վրա):  

Ամառային եղանակին օդը սառն ու մաքուր է: Մոտակայքում կա անվտանգության 

բարձր մակարդակով ապահովված թռչունների բնակատեղի, որտեղ ձմռանը հա-

ճախ կարելի է հանդիպել չվող թռչնատեսակների: Ձմռանը դեռ ձյուն գալիս է, 

բայց տարեցտարի ավելի քիչ:  

Շատերի համար գումար վաստակելու միջոցը գյուղատնտեսությունը (մրգեր, պա-

նիր և մեղր), ոչխարաբուծությունն ու անասնաբուծությունն է: Այստեղ կան մի քա-

նի թեյարաններ և ռեստորաններ, մի քանի մթերային խանութներ, գորգի փոքրիկ 

արտադրամաս, գործող մի հինավուրց եկեղեցի և բրոնխիտով հիվանդների հա-

մար նախատեսված հիվանդանոց: Մարդիկ դեռ ավանդական ոճով են ապրում:  

Բնակիչների միջին եկամուտը բավականին ցածր է, միջին տարիքը՝ բարձր: Շատ 

երիտասարդներ լքում են գյուղը՝ այլ վայրերում աշխատանք գտնելու նպատակով: 

Բնակիչները մնում են փայտյա տնակներում, որոնք իրենց սեփականությունն են, 

ինչպես նաև այն հողը, որի վրա դրանք կառուցված են: Նրանց էներգիայի աղբյու-

րը գազի խողովակն է, որը՝ հատկապես ձմեռային ամիսներին անհուսալի է: Լեռ-

ներից ստացվող ջուրը խմելու համար պիտանի է և բարձր որակի: Ձմռանը այն 

հաճախ սառչում է:  

Նախորդ տարիների ընթացքում բավական քանակությամբ մարդիկ քաղաքից գա-

լիս էին այստեղ՝ փորձելով գնել հողատարածք իրենց ամառանոցներն այդտեղ 

կառուցելու համար:  

Շնորհիվ քառամյա պետական ծրագրի՝ այս վայրը կարելի է վերածել բնապահ-

պանական զբոսաշրջային կենտրոնի՝ պահպանելով տեղի մշակույթն ու բնական 

ռեսուրսները:  

 
Նկար 16. Պետական ծրագիր 
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Նկարում ներկայացված է 2010-2014 թթ. Զբոսաշրջության և մշակույթի նախարա-

րության՝ Էկոլոգիայի և բնական ռեսուրսների նախարարության հետ համատեղ 

իրականացրած ծրագիրը: Այն է՝ էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացման 

նպատակով ազգային արգելանոցներում և հարակից տարածքներում էկոտուրիս-

տական գործունեության ծավալում, զբոսաշրջության և զբոսաշրջային կենտրոնի 

զարգացման ծրագրի մշակում և իրականացում: 

Ըստ ծրագրի՝ միմյանց հետ առնչվող բոլոր ոլորտների, ինչպես օրինակ՝ բնա-

պահպանական, մշակութային, գյուղատնտեսական, գաստրոնոմիական, փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների շահառուները պետք է ներգրավված լինեն գործընթա-

ցում: Հարցն այն է, որ բոլորը կողմ են զբոսաշրջության զարգացմանը, սակայն ոչ 

բոլորն են տեղյակ դրա առանձնահատկությունների, ինչպես նաև զբոսաշրջութ-

յան դրական և բացասական ազդեցությունների մասին:  

Գյուղապետը լսել է ՄԱԳ (Մրցակցային առավելության գնահատում)    

մասին և ցանկանում է սկսել ծրագիրը.  

1. Նկարագրե՛ք նրա քայլերը: 

2. Ու՞մ է նպատակահարմար հրավիրել: 

3. Ո՞վ կշահի ուղղակի արդյունքներից, ո՞վ՝ անուղղակիներից:  

4. Ինչպե՞ս է հիմնական ծրագիրն օգնելու իրագործմանը:  

5. Կլիմայական պայմաններից ելնելով, որո՞նք կարող են լինել գլխավոր 

խոչընդոտները:  

Զբոսաշրջիկների տեսակներ 

Հարկավոր է քննարկել տարբեր թիրախային խմբերի կարիքներն ու սպասելիքնե-

րը զբոսաշրջության զարգացման համատեքստում: 

 

Դեպք 1 

Պարոն Միլլերը ցանկանում է գնալ արձակուրդ: Նրա բյուջեն սահմանափակ է, 

բայց նա ցանկանում է գնել լավ կազմված խմբային տուրփաթեթ: Համացանցում 

փնտրելուց հետո, նա այցելում է զբոսաշրջային գործակալություն և ցանկություն 

հայտնում գնել նրանց առաջարկած ծրագիրը: 

Դեպք 2 

Տիկին Ջոնսոնը հետաքրքրված է Աֆրիկայի հյուսիս-արևմտյան ափին գտնվող մի 

վայրով: Նա դրա մասին կարդացել է ֆեյսբուքում՝ մի ընկերոջ էջից, ով մեկնել էր 

այնտեղ ճամփորդության: Նա հարցում է իրականացնում այնտեղ գնալու վտանգ-

ների, հիվանդությունների, ինչպես նաև տեսարժան վայրերի, ավանդույթների ու 

մշակութի վերաբերյալ:  
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