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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Զբոսաշրջության դերը երկրի տնտեսական աճի, հասարակության պա-

հանջների բավարարման, երկրների միջև կապի հաստատման գործում ան-

գնահատելի է: Զբոսաշրջության ոլորտը իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում շատ 

զարգացած և զարգացող երկրների տնտեսության մեջ. շատ երկրներ ապրում 

են հենց տուրիզմից ստացված եկամուտով: Բացի այդ, ոլորտն առաջարկում է 

զբոսաշրջային ծառայությունների ծավալուն համակարգ, որը մեր երկրում դեռ 

զարգացման փուլում է: Ծառայությունների ոլորտը համապատասխան որակ-

յալ մասնագետների կարիք ունի, որոնց պակասը հնարավոր է լրացնել ՄԿՈՒ 

համակարգում ընթացող բարեփոխումների և կարողություններին միտված պե-

տական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մոդուլային ծրագ-

րերին անցնելու արդյունքում:  

Հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ճանաչողության և նրան-

ցում առաջարկվող հիմնական ծառայությունների վերաբերյալ նոր ձեռնարկի 

նպատակն է ստեղծել ուսումնառության նյութերի ամբողջություն, որը հնարա-

վորություն կտա ապագա սպասարկման մենեջերներին ճանաչել հյուրընկա-

լության ոլորտը, դրա տեսակները, առաջարկվող հիմնական ծառայություն-

ները, դրանց մատուցման նրբությունները, ինչն էլ կնապաստի որակյալ կադ-

րեր պատրաստելուն և գործատուների պահանջների բավարարմանը:  

Սույն ձեռնարկը ընդգրկում է «Սպասարկման կազմակերպում հյուրա-

նոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում», «Հիմնական ծառայությունների 

կազմակերպումը հյուրանոցային համալիներում» մոդուլների կրթական չափո-

րոշչի պահանջներն ապահովող տեսական նյութեր և գործնական առաջա-

դրանքներ ու թեստեր:  

Առաջին մասում ներկայացված են հյուրանոցային գործի զարգացման 

պատմությունը, գործընթացի կազմակերպման իրավական հիմքերը, հյուրանո-

ցային օբյեկտների տեսակներն ու առաջարկվող ծառայությունները:  
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Երկրորդ մասում տեղ են գտել հյուրանոցում առաջարկվող հիմնական 

ծառայությունները` հաճախորդի ամրագրում, ընդունում ու տեղավորում, տե-

ղեկատվության մատուցում, ծառայությունների ֆինանսական հաշվարկ և դու-

րսգրում, համարային ֆոնդի սպասարկում, սննդի սպասարկման կազմակեր-

պում, անվտանգության համակարգի շահագործում և սանիտարական պայ-

մանների պահպանում, տեխնիկական սպասարկման կազմակերպում:  

Ուսումնական նյութերի ժողովածուն ընդգրկում է հավելածների բաժին, 

որտեղ տեղ են գտել մասնագիտական կարողությունները ամրապնդող և աշ-

խատանքային որակներ զարգացնող հոգեբանական թեստեր և այլ օժանդակ 

նյութեր, նկարներ:  
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ՄՈԴՈՒԼ - «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» 

 

1. Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության զարգացման պատմությունը 

1.1.Հյուրանոցների առաջացումը և զարգացումը 

 

Հյուրանոցային տնտեսության առաջացումը և զարգացումը խիստ կապ-

ված է հասարակության զարգացման հետ: Առաջին հյուրընկալության տները, 

որոնք ժամանակակից հյուրանոցների նախատիպերն էին, առաջացել են վաղ 

անցյալում՝ մոտավորապես մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ, հին արևել-

յան քաղաքակրթությունում:  

Ավելի ուշ հռոմեացիները սկսեցին կառուցել հյուրընկալության տներ 

Հռոմ այցելած ճամփորդների համար: Այդ շինությունները կանգնեցնում էին 

մեծ ճանապարհների մոտ:  

 Հյուրընկալության ոլորտի զարգացման մեջ մեծ դեր խաղաց առևտրա-

կան կապերի զարգացումը արևմուտքում, Ասիայում և Անդրկովկասում: Այս 

տարածաշրջանների տարածքներով էին անցնում առևտրական մեծ ճանա-

պարհները: Քարավանների գիշերելու համար ճանապարհներին կից կառուց-

վեցին օթևաններ՝ քարվանսարաներ, որոնք նախատեսված էին և´ մարդկանց, 

և´ կենդանիների համար: Դրանք շրջապատված էին մեծ, բարձր քարե պարս-

պով քամուց և ավազակներից պաշտպանվելու համար:  

Դարի կեսերին այս կառույցների ձևավորման և վերակառուցման վրա 

մեծ ազդեցություն ունեցան կրոնական ավանդույթները: Այդ ժամանակաշրջա-

նում շատացավ ուխտագնացների հոսքը դեպի կրոնական վայրեր: Նրանք հիմ-

նականում հանգրվան էին գտնում եկեղեցիներում, մենաստաններում: Եվ քա-

նի որ բոլոր ծառայություններն անվճար էին, ապա դա ազդեց մասնավոր հան-

գրվանատների զարգացման վրա:  

Անգլիայում 1530 –ական թվականներին թագավոր Հենրիխ IV-ը եկեղեցու 

սեփականությունը դարձրեց հասարակական սեփականություն, որից հետո 
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ճամփորդները չէին կարող հույս ունենալ անվճար սնվելու ու գիշերելու և 

ստիպված օթևանում էին մասնավոր հանգրվանատներում:  

Ռուսաստանում հանգրվանատներն առաջացել են 12-13-րդ դարերում, 

վերջիններս կոչվել են փոսեր և իրար շատ մոտ են եղել: Հյուրանոցային բիզ-

նեսի զարգացման հաջորդ նշանակալի ժամանակաշրջանը փոստային կապի 

զարգացման ժամանակաշրջանն էր, երբ արդեն առկա էին ձիով փոխադրամի-

ջոցները՝ դիլիժանսները:  

15-րդ դարում հանգրվանատները միացան փոստային կառույցներին և 

ստեղծվեցին մոթելների նախատիպերը:  

Հյուրանոցային ինդուստրիայի նախատիպերի մասին տեղեկություններ 

կարելի է ստանալ` ուսումնասիրելով այն արձանագրությունները, որոնք գիտ-

նականները վերագրում են հին Հռոմին և Հունաստանին: Այդ արձանագրու-

թյուններից է նաև Բաբելոնի թագավոր Համմուրաբիի արձակած օրենքը, որով 

նա արգելում էր հանգրվանատները օգտագործել անվայել նպատակների հա-

մար:  

Առաջին հազարամյակի վերջին զավթողական նվաճումների հետևանքով 

ամբողջ միջերկրածովյան տարածքը հայտնվեց հռոմեական կայսրության 

տիրապետության տակ: Դա հնարավոր դարձրեց անվտանգ ճամփորդության 

կազմակերպումը, իսկ վերջինս խթան հանդիսացավ տուրիզմի և հյուրա-

նոցային գործի զարգացման համար: Եթե նախկինում ճամփորդությունն ուներ 

միայն առևտրային նպատակ, ապա այժմ մարդիկ ճամփորդում էին իրենց 

հաճույքի համար: Ստանալով հռոմեական քաղաքացիություն՝ նվաճված տա-

րածքների բնակիչները հնարավորություն ստացան այցելելու Հռոմ: Այսպիսով, 

տուրիզմը Հռոմում զարգացավ ծովային, ցամաքային ճանապարհների լայն 

ցանցերի և փոստային կայանների շնորհիվ:  

Հին հունական քաղաքակրթությունը ոչնչով չի զիջել հռոմեականին: Տու-

րիստների հոսքը դեպի Հունաստան պայմանավորված էր նրանով, որ Հունաս-

տանը Օլիմպիական խաղերի հայրենիքն էր: Խաղերը տեղի էին ունենում Օլիմ-

պոս քաղաքում, դրանք իրենց շուրջն էին հավաքում ոչ միայն մասնակիցներին, 

այլ նաև առևտրականներին, արհեստավորներին: Խաղերի ժամանակ քաղաքը 
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լցվում էր ժամանակավոր կացարաններով: Ձևավորվում էր ծառայությունների 

համակարգ, որը կրում էր և՛ կենցաղային բնույթ՝ բաղնիք, ապահովում սննդով, 

և՛ հոգևոր բնույթ՝ եկեղեցիներ, տաճարներ, զոհասեղաններ: Սպորտային խա-

ղերից բացի կազմակերպվում էին նաև այլ բնույթի խաղեր, որոնք վերաբերում 

էին կուլտուրայի և արվեստի բոլոր բնագավառներին: Ապոլոնի տաճարին կից 

ստեղծվել էր Դելֆյան պատգամախոսարան, որտեղ դիմում էին անհատ ան-

ձինք, պաշտոնյաներ՝ խորհուրդ ստանալու համար: Մարդիկ գալիս էին Հու-

նաստան նաև նրա համար, որովհետև այստեղ էին գտնվում փիլիսոփայական 

և հռետորական դպրոցները:  

Օտար ճամփորդների ազդեցությունն այնքան մեծ էր Աթենքի վրա ,որ 

մ.թ.ա. IV-րդ դարում Քսենոֆոնի հրամանով սկսեցին հյուրանոցներ կառուցվել 

պետության գանձարանի հաշվին:  
Այժմյան «տուրիստ» և «տուրիզմ» հասկացությունները էապես տարբեր-

վում են հին ժամանակների «ճամփորդ» և «ճամփորդություն» հասկացություն-

ներից: Ժամանակակից տուրիզմը բնութագրվում է որպես հանգստամիջոց՝ 

ուժերը վերականգնելու, առողջությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև մարդու 

այլ կենսական պահանջներ բավարարելու համար:  

Որպես կանոն ճամփորդության են մեկնում այն մարդիկ, ովքեր ունեն 

փող և ազատ ժամանակ: Նման մարդկանց անցյալում անվանում էին անգործ-

ների խավ: Այս խավին էին պատկանում ազնվականները, հոգևորականները, 

այսինքն այն մարդիկ , ովքեր ձեռքի աշխատանքով չէին զբաղվում, զբաղվում 

էին հոգևոր կամ զինվորական ծառայությամբ, կառավարմամբ և այլն: Նման 

որակավորում տվել է ամերիկացի սոցիոլոգ Վեբլեն: Այս խավի մարդկանց հա-

մար ճամփորդությունը միջոց է եղել ցույց տալու իրենց խավային պատկանե-

լությունը:  

15-րդ դարի վերջին ձևավորվեց մի նոր խավ ՝ բուրժուազիան, որն ուներ 

հնարավորություն և ճամփորդելու ազատ ժամանակ: Այսինքն դրանք այն մար-

դիկ էին , ովքեր զբաղվում էին արտադրությամբ:  

Հյուրընկալության ոլորտի զարգացման վերջնակետը հյուրանոցն է: «Հյու-

րանոց» բառը առաջացել է 18-րդ դարում Ֆրանսիայում: Հյուրանոց կոչեցին 
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բազմաբնակարան շենքերը, որտեղ բնակարանները մեկ օրով, շաբաթով կամ 

ամսով վարձով էին տրվում:  

Շուտով այս տերմինը մեծ տարածում գտավ նաև Ամերիկայում: Մեծ քա-

նակությամբ հանգրվանատներ կոչվեցին հյուրանոցներ, ինչը տերերի կար-

ծիքով իրենց շինություններին տալիս էր եվրոպական ճոխություն:  

1794 թվականին ԱՄՆ –ում բացվեց առաջին հյուրանոցը, որը կոչվեց 

«Սիթի»: Այն ուներ 70 սենյակ և գտնվում էր Նյու Յորքում: Առաջին մեկաստղա-

նի հյուրանոցը բացվեց 1829 թվականին և անվանվեց «Տրեմոնտ»: Վերջինս 

ուներ երկար միջանցքներ, համարների դռների վրա կային կողպեքներ, նույն-

իսկ տրամադրվում էր անվճար օճառ: Արդեն 19-րդ դարում երկրում կար հյու-

րանոց՝ կենտրոնական ջեռուցման համակարգով:  

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Եվրոպայի և Ամերիկայի խոշոր 

քաղաքներում ստեղծվեցին հինգաստղանի հյուրանոցներ, որոնք գոհացնում էին 

նոր միլիոնատերերին և հին արիստոկրատներին: Այդպիսի հյուրանոցներ կա-

ռուցվեցին Ռուսաստանում,օրինակ՝ «Մետրոպոլը», «Նացիոնալը», «Եվրոպան»:  

 

1.2 Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության զարգացման փուլերը, նրանց 

գործունեության հիմնական ընդհանրությունները և տարբերությունները՝ ըստ 

ժամանակագրության 

 

Միջին դարերում մարդիկ սկսեցին շատ ճամփորդել, որի արդյունքում 

շատացավ ճամփեզրի պանդոկների թիվը: Ըստ ժամանակակից որակական 

ստանդարտների`պանդոկները շատ հասարակ էին և զուրկ մինիմալ հարմա-

րություններից: Կենվորները քնում էին հարդից կամ ծղոտից պատրաստված 

ներքնակների վրա և կողք կողքի: Ամեն ոք ուտում էր այն, ինչ ուներ իր մոտ 

կամ գնում էին պանդոկապանից: Ճամփեզրի պանդոկները գոյատևեցին շատ 

երկար ՝ մինչև XIX դարի կեսերը: Երկաթգծի կառուցումն ու զարգացումը խան-

գարեց պանդոկների զարգացմանը և միայն որոշակի ժամանակ անց, երբ զար-

գացում ապրեց ավտոտուրիզմը, պանդոկները նորից սկսեցին մեծ պահան-

ջարկ վայելել և վերածվեցին մոթելների:  
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Ռուսական քաղաքներում տարածված էր միջնադարյան հյուրանոցի մեկ 

այլ տիպ՝ «հյուրատուն»: Դրանք պանդոկներից տարբերվում էին նրանով, որ 

բացի կեցությունից և սննդից, կային նաև հարմարություններ որոշակի գործու-

նեություն ծավալելու համար՝առևտրի հարթակներ, պահեստներ: Հյուրատները 

նախատեսված էին հենց առևտրի համար, քանի որ առևտրականներին արգել-

վում էր սեփական տներում առևտուր անել: Այս օրենքը տարածվում էր բոլոր 

ապրանքատեսակների և առևտրականների վրա և միայն XVIII դարում կորց-

րեց ուժը:  

Հյուրատներ կային Կովկասում և Ասիայում, իսկ հետագայում առևտրա-

կան ուղիների միջոցով դրանք տարածվեցին նաև Եվրոպայում: Այսպես, Միլա-

նում XIV դարում արդեն կար 150 հյուրատուն, սակայն այդ ընթացքում սպա-

սարկումը շատ հասարակ էր. բացակայում էին հարմարությունները, սպասար-

կումը, իսկ սանիտարահիգիենիկ նորմերը չէին պահպանվում:  

Հյուրանոցային բիզնեսի զարգացման մեջ իր յուրահատուկ դերն ունի 

ԱՄՆ-ը: Պատմաբանների կարծիքով առաջին պանդոկները այստեղ առաջացել 

են ավելի ուշ , քան Եվրոպայում՝ 1607 թվականին: Առաջին գինետունը բացվեց 

Բոսթոնում 1634 թվականին: 1642 թվականին Նյու-Յորքում Dutch East India հո-

լանդական ընկերությունը բացեց Stadt Huys գինետունը: Այդ ժամանակաշրջա-

նում գինետները դարձան հասարակական կյանքի կենտրոններ, գործարար-

ների և զինվորականների ժամանցավայր:  

Ամերիկա ոտք դրած եկվորները իրենց հետ բերեցին շինարարության և 

հյուրանոցատիպ կառույցների կառավարման փորձ:  

Ամերիկյան գինետներն ու պանդոկները շատ նման էին անգլիական նման-

օրինակ կառույցներին,քանի որ վերջիններս Արևմուքում լավագույնն էին հա-

մարվում: Ամերիկյան գինետները իրենց ձևավորման սկզբից ունեին առևտրային 

ուղղվածություն, այսինքն ստեղծվում էին եկամուտ ստանալու նպատակով:  

 XVIII-XIX դարերում սպասարկման ոլորտը վերելք ապրեց, որը կապված 

էր երկրների միջև տնտեսական և քաղաքական կապերի հաստատման հետ: 

Հետագայում խոշոր եվրոպական երկրներում հյուրանոցները սկսեցին օգտա-

գործվել նաև այլ նպատակների համար.հյուրանոցներում կազմակերպվում էին 
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կոնֆերանսներ, համաժողովներ, բացվում էին խաղատներ, որոնք հյուրանոցին 

բերում էին հսկայական եկամուտ:  

19-րդ դարում հյուրընկալության ինդուստրիան ծաղկում ապրեց: Այս 

ոլորտի լիդերներն էին ԱՄՆ-ը և Եվրոպան, որտեղ առանձին հյուրանոցները 

միավորվելով ստեղծեցին հյուրանոցային ցանցեր: 1970-ական թվականներին 

հյուրընկալության ոլորտում առաջացան նոր որակի հաստատություններ, օրի-

նակ՝ Days Inn,Super & Motels և Comfort Inns: Այնպիսի կազմակերպություններ, 

ինչպիսիք են Four Seasons,Canadian Pacific,Marriott,Hyatt, Sheraton, Hilton, Radis-

son Ramada և այլ ցանցային բարձրակարգ կառույցներ սկսեցին ակտիվ տա-

րածվել Հյուսիսային Ամերիկայում և նրա սահմաններից դուրս:  

 

1.3 Հյուրանոցային և զբոսաշրջային այլ ծառայությունները՝ ըստ 

ժամանակագրության. առանձնահատկությունները 

 

Այսօր հստակ կարելի է խոսել հյուրանոցային բիզնեսի զարգացման մասին, 

քանի որ օր օրի առաջանում են հյուրանոցային նոր համալիրներ, նոր զբոսա-

շրջային կառույցներ: Ինչպես հայտնի է, պահանջարկը ծնում է առաջարկ, ուստի 

կարելի է ասել, որ ժամանակակից հյուրընկալության ոլորտը փորձում է իր ծա-

ռայությունների համակարգով գոհացնել նույնիսկ ամենաքմահաճ հաճախորդին:  

Դարերով կատարելագործվելով և նոր ֆունկցիաներ ձեռք բերելով՝ «հյուր-

ընկալություն» հասկացությունը հասել է մեր օրեր`որպես ուժեղ և տընտեսու-

թյան մեջ մեծ դեր ունեցող ոլորտ:  

 Անդրադառնալով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման ժամա-

նակագրությանը՝ կարող ենք ասել, որ այն կախված է մարդու, հասարակու-

թյան զարգացվածության մակարդակից: Եթե միջնադարում մարդուն բավարա-

րում էր երկար ճամփորդությունից հոգնած կանգ առնել միջնադարյան պանդո-

կում, հյուրատնում կամ իջևանատնում, նրան գոհացնում էր ծղոտից ներքնա-

կը,աղքատիկ սպասարկումը և ամենակարևորը՝ գլխավերևում տանիք ունենա-

լը, ապա այսօր նման պայմանների մասին կարելի է կարդալ գրքերից: Այսօր 

ժամանակակից մարդուն գոհացնելու համար ոչ միայն անհրաժեշտ են իդեա-



 
 

11 
 

լական հարմարություններ, այլև որակյալ սպասարկում, լավ պատրաստված 

անձնակազմ:  

 Ժամանակի ընթացքում փոխվել է ոչ միայն սպասարկման որակը, այլ նաև 

մեծ ուշադրություն է դարձվել հյուրանոցի շենքի արտաքին և ներքին դիզայնին: 

Եթե մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ իջևանատները ցածրահարկ, հա-

մարյա հողից մեկ մետր բարձրություն ունեցող աղքատիկ կառույցներ էին` քա-

րե պարսպով շրջապատված, ապա այսօր կառուցվում են երկնաքերներ, ճար-

տարապետական գեղեցիկ լուծումներով հյուրանոցներ, որոնք երբեմն արվես-

տի գործ են հիշեցնում:  

Հասնելով համապատասխան բարձունքի և´ տնտեսությունում, և´ հասա-

րակական կյանքում, զբաղեցնելով կարևոր տեղ` հյուրանոցային գործը զար-

գացման նոր տեմպեր է արձանագրում: Ամեն օր բացվում են նոր հյուրանոց-

ներ, վերանորոգվում են հները, բարեկարգվում է համարային ֆոնդը, բարելավ-

վում է սպասարկման կուլտուրան:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1.Առաջին հյուրաընկալության տներն առաջացել են________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

2.Հյուրընկալության ոլորտի զարգացմանը նպաստեց__________________  

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________: 

 

3.Ուխտագնացները հանգրվան էին գտնում________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

4.Ռուսաստանում հանգրվանատներն առաջացել են________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

5.Մոթելների նախատիպերն առաջացել են_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

6.Հյուրանոցային ինդուստրիայի նախատիպերի զարգացման մասին 

տեղեկություն___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

7.Առաջին հազարամյակի վերջին տուրիզմի զարգացման համար խթան 

հանդիսացավ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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8.Հունաստանում տուրիստների հոսքը պայմանավորված էր_________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

9.Ժամանակակից տուրիզմը բնութագրվում է_______________________________  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

10.« Հյուրանոց» բառը____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

11.Առաջին հյուրանոցը__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

12.Առաջին մեկաստղանի հյուրանոցը_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

13.Միջնադարյան պանդոկները___________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 

14.Ճամփեզրի պանդոկները գոյատևեցին__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________: 

 

15.Ռուսական քաղաքներում տարածված էին_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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16.Հյուրատները նախատեսված էին_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

17.ԱՄՆ-ում առաջին պանդոկները առաջացել են___________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

18.Ամերիկյան գինետները ունեին_________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

19.19-րդ դարում հյուրընկալության ոլորտի լիդերներն էին__________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

20.Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման ժամանակագրությունը 

կախված է______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

21.Ժամանակակից հյուրանոցները `ի տարբերություն հների_________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

22.Միջազգային հյուրանոցային ցանցերից ամենախոշորներն են_____________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________:  
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Թ Ե Ս Տ 
 

Առաջին հյուրընկալության տները առաջացել են 

1. Մ.թ.ա. 3000 տարի առաջ 

2. Մ.թ.ա. 1000 տարի առաջ 

3. Մ.թ.ա. 2000 տարի առաջ 

Հյուրընկալության ոլորտի զարգացման մեջ մեծ դեր խաղաց 

1. երկրների միջև դիվանագիտական կապերի հաստատումը 

2. առևտրային կապերի զարգացումը 

3. պատերազմը 

Քարավանների գիշերելու համար կառուցվեցին 

1. քարվանսարաներ 

2. հինգաստղանի հյուրանոցներ 

3. գինետներ 

Ուխտագնացները հանգրվան էին գտնում 

1. գինետներում 

2. պանդոկներում 

3. եկեղեցիներում և մենաստաններում 

1530–ական թվականներին Անգլիայում Հենրիխ IV-րդը եկեղեցու 

սեփականությունը դարձրեց. 

1. հասարակական սեփականություն 

2. պետական սեփականություն 

3. իր սեփականությունը 

Ռուսաստանում հանգրվանատներն առաջացել են 

1. 15-րդ դարում 

2. 20-րդ դարում 

3. 12-13-րդ դարերում 

Մոթելների նախատիպերը ստեղծվել են 

1. 15-րդ դարում 

2. 20-րդ դարում 

3. 16-րդ դարում 
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Միջերկրածովյան տարածքը հայտնվեց հռոմեական կայսրության տիրապե-

տության տակ 

1. առաջին հազարամյակի վերջին 

2. առաջին հազարամյակի սկզբին 

3. առաջին հազարամյակի կեսին 

Տուրիզմը Հռոմում զարգացավ 

1. ծովային, ցամաքային ճանապարհների և փոստային կայանների 

շնորհիվ 

2. ուխտագնացների շնորհիվ 

3. արշավանքների շնորհիվ 

Տուրիստները այցելում էին Հունաստան  

1. Օլիմպիական խաղերի համար 

2. հանգստանալու համար 

3. ուսանելու համար 

Աթենքում Քսենոֆոնի հրամանով սկսեցին կառուցել հյուրանոցներ 

1. մ.թ.ա. IV-րդ դարում 

2. մ.թ.ա. V-րդ դարում 

3. մ.թ.ա. VI-րդ դարում 

Ճամփորդության մեկնող մարդկանց անվանում էին 

1. անգործների խավ 

2. հարուստների խավ 

3. ազնվականներ 

«Հյուրանոց» բառը առաջացել է  

1. 18-րդ դարում Ֆրանսիայում 

2. 18-րդ դարում Անգլիայում 

3. 18-րդ դարում ԱՄՆ-ում 

Պանդոկը 

1. միջին կարգի հյուրանոց էր  

2. առողջարան էր 

3. միջին դարերում օթևանատուն էր 

Հյուրատունը 

1. նախատեսված էր ուխտագնացների համար 

2. նախատեսված էր առևտրային և գործնական նպատակով ճամփորդող-

ների համար, 
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3. նախատեսված էր ավտոտուրիստների համար 

ԱՄՆ-ում առաջին գինետունը բացվել է 1634 թվականին 

1. Նյու Յորքում 

2. Լոս-Անջելեսում 

3. Բոսթոնում 

Ըստ պատմաբանների` ԱՄՆ-ում առաջին պանդոկները առաջացել են 

1. 1634 թվականին 

2. 1642 թվականին 

3. 1607 թվականին 

Պանդոկները հյուրատներից տարբերում են 

1. կեցության միջոցներով 

2. ըստ նպատակի 

3. ըստ գտնվելու վայրի 

 

 

2.Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության կազմակերպման  

իրավական հիմքերը 

2.1 Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության կազմակերպումը կարգավորող 

իրավական ակտերը և հիմնական պահանջները 

  

Միջազգային հյուրանոցային կանոններն առաջին անգամ հրապարակվել 

են նախորդ դարի կեսերին Միջազգային հյուրանոցային ասոցիացիայի կողմից: 

Դրանից հետո դրանք մի քանի անգամ փոփոխության են ենթարկվել: Միջազ-

գային հյուրանոցային կանոնների նպատակը համարվում է ընդունելի միջազ-

գային առևտրային պրակտիկայում: Հյուրանոցներում առկա պայմանագրերի 

դրույթները կոչված են ինֆորմացնելու հաճախորդին և հյուրանոցի տիրոջը 

իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին: Նշված կանոնները 

լրացվում են այն դրույթներով, որոնք սահմանում են ազգային օրենսդրության 

պայմանագրային հարաբերությունները: Դրանք կիրառվում են, երբ օրենսդրու-

թյամբ այլ բան նախատեսված չէ:  

Անձը, կանգ առնելով հյուրանոցում, համարվում է պայմանագրի կողմե-

րից մեկը: Պայմանագրում նա հանդես է գալիս «հաճախորդ» անվան տակ, ով 

կարող է լինել կա՛մ իրավական, կա՛մ ֆիզիկական անձ:  
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ՄԱՍ I: Պայմանագրային փոխհարաբերություններ: 

 

ՀՈԴՎԱԾ I: Տեղավորման ծառայություն:  

 Պայմանագրի համաձայն հյուրանոցի տերը պարտավոր է հյուրին տե-

ղավորել հյուրանոցում և ծառայություններ մատուցել: Հաճախորդը կրում է 

պայմանագրային գնի վճարման պարտավորությունը: Պայմանագրային պայ-

մանները պայմանավորված են հյուրանոցի ձևով և վերջինիս գործունեության 

կառուցվածքով: Միջազգային հյուրանոցային կանոնները և հյուրանոցի ներքին 

կանոնակարգը պետք է ներկայացնել հաճախորդին:  

ՀՈԴՎԱԾ II: Պայմանագիրը չունի հատուկ ձև: Այն համարվում է ավարտ-

ված, երբ կողմերից մեկը որոշում է ավարտել այն:  

ՀՈԴՎԱԾ III: Պայմանագրի կատարման ժամկետը:  

 Պայմանագիրը կարող է ավարտվել սահմանված ժամկետում կամ լինել 

անժամկետ: Երբ պայմանագիրը ավարտվում է մոտակա ժամկետում, ապա 

այն նախատեսված է ավելի կարճ ընթացքի համար: Անժամկետ պայմանագիրը 

ավարտվում է ժամը 1200 -ին: Ցանկացած անժամկետ պայմանագիր դիտվում է 

որպես պայմանագիր մեկ օրվա համար: Այս դեպքում պայմանագրի ավարտ-

ման դիմումը պետք է տրվի կողմերից մեկի կողմից:  

ՀՈԴՎԱԾ IV: Պայմանագրի կատարումը:  

 Հյուրանոցի տերը և հաճախորդը պարտավոր են հարգել պայմանագրի 

պայմանները:  

ՀՈԴՎԱԾ V: Պայմանագրի խախտումը:  

Այն դեպքում, երբ պայմանագիրը մասնակի կամ ամբողջությամբ չի կա-

տարվել, մեղավոր կողմը պարտավոր է տուժած կողմին փոխհատուցել կո-

րուստն ամբողջովին:  

 ՀՈԴՎԱԾ VI: Պայմանագրի ավարտը:  

Ծայրահեղ դեպքում, երբ ազգային օրենսդիրը կամ ազգային առևտրային 

պրակտիկան թույլ են տալիս պայմանագրի այլ պայմաններ, ոչ մի պայմանա-

գիր ավարտված չի կարող համարվել մինչև դրա լրիվ կատարումը, եթե կող-

մերի միջև փոխհամաձայնություն չկա:  
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ՀՈԴՎԱԾ VII: Վարձատրությունը:  
Հյուրանոցը կարող է պահանջել լրիվ կամ մասնակի վճարում: Եթե հյու-

րանոցը հաճախորդից ստանում է ծառայությունների գնի կեսի չափով գումար, 

դա կարելի է համարել տեղավորման կամ լրացուցիչ ծառայությունների վճար, 

որը հնարավոր է վերադարձնել, եթե այն գերակշռում է մատուցված ծառայու-

թյունների գինը: Հաշիվը ուժի մեջ է բնակեցման պահից սկսած: Հյուրանոցը 

պարտավոր չէ ընդունել կրեդիտ քարտեր, բանկային կտրոններ:  

 ՀՈԴՎԱԾ VIII: Պայմանների խախտում: Պայմանագրային պարտակա-

նությունների ցանկացած խախտում իրավունք է տալիս տուժող կողմին դադա-

րեցնելու պայմանագիրը՝ առանց նախօրոք տեղեկացնելու:  

 

ՄԱՍ I I: Այլ պարտականություններ: 
 

ՀՈԴՎԱԾ IX: Հյուրանոցի տիրոջ պարտականությունները:  

Հյուրանոցի տիրոջ իրավական պարտականությունները սահմանված են 

ազգային օրենսդրությամբ: Համապատասխան իրավիճակում ազգային օրենս-

դրության բացակայության դեպքում պետք է հիմք ընդունել եվրոպական կոն-

վենցիայի դրույթները, որոնք ընդունվել են 1962 թվականի դեկտեմբերի 17 –ին:  

 ՀՈԴՎԱԾ X: Հաճախորդի պարտականությունները:  

Հյուրը իր մեղքով կատարված ցանկացած վնասի, կորուստի դեպքում 

կրում է իրավական պատասխանատվություն :  

ՀՈԴՎԱԾ XI: Հաճախորդի վարքը:  

Հաճախորդը պարտավոր է ենթարկվել հյուրանոցի սովորույթներին և 

ներքին կարգապահական կանոններին :  

ՀՈԴՎԱԾ XII: Ընտանի կենդանիներ:  

Եթե հաճախորդը ցանկանում է իր հետ հյուրանոց բերել ընտանի կենդա-

նի, ապա նա պարտավոր է պարզել, թե արդյոք դա նախատեսված է հյուրա-

նոցի կանոնակարգով:  

ՀՈԴՎԱԾ XIII: Համար զբաղեցնելը և ազատելը:  

 Եթե համարը նախօրոք է ամրագրված, ապա այն պետք է պատրաստ 

լինի ժամը 14 00 –ին, իսկ համարը զբաղեցնողները պետք է գնան կեսօրին:  
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2.2 Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման կանոնները 

 Յուրաքանչյուր երկրում մշակված են հյուրանոցային ծառայությունների 

մատուցման սեփական կանոնները, սակայն այդ կանոնները ունեն շատ ընդ-

հանրություններ, իսկ տարբերությունները կախված են ծառայությունը մատու-

ցող երկրի զբոսաշրջային յուրահատկություններից, մշակույթից, ազգային 

որակներից: ՀՀ-ում այդ կանոնները զետեղված են <<Զբոսաշրջության և զբոսա-

շրջային գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքում, որը ընդունվել է 2003 թվա-

կանին:  

 

Հիմնական հասկացություններն են. 

1. Հյուրանոցային ծառայություններ`տեղաբաշխման, գիշերակացի, սնըն-

դի կազմակերպման և մատուցման, ինչպես նաև կեցության հետ կապված այլ 

վճարովի ծառայություններ: Նվազագույն հյուրանոցային ծառայություններն են 

հետևյալ ամենօրյա ծառայությունները՝ անկողնու հարդարում, հաճախորդնե-

րին տրամադրված կացարանի և սանհանգույցի մաքրում:  

2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ՝ հյուրանոցները, մոթելները, 

հյուրանոցատիպ հանգրվանները, առողջարանները, հանգստյան և մասնագի-

տացված ճամբարները կամ տները, պանսիոնները, զբոսաշրջային, մանկապա-

տանեկան եւ ճամբարային բնակատեղիները (համալիրները), զբոսաշրջային 

տները:  

3. Օգտագործող՝ հաճախորդ, հյուր:  

4. Կատարող՝ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող , սպասարկող:  

 Հյուրանոցը նախատեսված է քաղաքացու` 3 ամիսը չգերազանցող ժա-

մանակավոր բնակեցման համար՝ անկախ քաղաքացիությունից և բնա-

կության վայրից:  

 Հյուրանոցի աշխատանքը շուրջօրյա է :  

Ամրագրման գործընթացը, ձևակերպումը և հյուրանոցի ծառայություննե-

րի համար վճարման կարգը. 

 Հյուրանոցի համարը տրվում է հաճախորդին անձնագիրը կամ անձը 

հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում:  
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 Ազատ տեղի առկայության և հաճախորդի ցանկության դեպքում կա-

րող է մեկ անձին տրամադրվել երկու կամ ավելի տեղանոց համար՝ 

համարի ամբողջական վճարումով:  

 Կատարողը իրավունք ունի կապել ամրագրման պայմանագիր: Ազատ 

տեղերի առկայության դեպքում կատարողը իրավունք ունի ամրագր-

ման պատվեր ընդունել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կող-

մից՝ գրավոր կամ բանավոր ձևով:  

 Ամրագրման վճարը գանձվում է կենվորից մեկ օրվա համար՝ անկախ 

պայմանագրի կատարման ժամկետից, անհատական ու խմբակային 

պատվերից:  

 Մեկ օր ուշացնելու դեպքում ամրագրումը չեղյալ է համարվում:  

 Կեցության և ծառայությունների համար գոյություն ունի պայմանագրա-

յին դրույքաչափ: Դրույքաչափը սահմանվում է` հաշվի առնելով հյու-

րանոցի կարգը և մատուցած ծառայությունների որակը: Որոշակի դեպ-

քերում կարող է սահմանվել ժամային վճարման ձև: Վճարման ժամա-

նակահատվածը ևս սահմանվում է ծառայություն մատուցողի կողմից:  

 Բնակվճարը գանձվում է` սկսած ժամը 12: 00-ից:  

 Բնակեցման կարգը հաստատում է ծառայություն մատուցողը:  

 Ծառայությունների մատուցման գործընթացի հետ կապված՝ թե´ հաճա-

խորդը և թե´ կատարողը ունեն իրենց իրավունքներն ու պարտականություննե-

րը, որոնք սահմանվում են օրենքով:  
 

 

2.3.Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները 

հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

 Հյուրանոցը համարվում է հանգստի վայր: Հյուրանոցի տնօրինությունը 

իր վրա է վերցնում ոչ միայն կեցության հարմարավետությունը, այլև մարդ-

կանց անվտանգությունը, նրանց կյանքի, առողջության և սեփականության 

պահպանումը:  

 Ուստի անհրաժեշտ է հսկողություն սահմանել հյուրանոցային գործու-

նեության և մարդկանց կյանքի պահպանման ուղղությամբ: Հանգստանալու ըն-

թացքում մարդիկ ամենաքիչն են մտածում իրենց անվտանգության մասին, 

ինչը հաճախ անակնկալ իրավիճակներ է ստեղծում, որոնք կարող են սպառնալ 
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մարդկանց կյանքին: Այդ պատճառով հյուրանոցի ադմինիստրացիայի գերխըն-

դիրն է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր ռիսկերը և միջացառումներ ձեռնարկել 

դրանք կանխարգելելու ուղղությամբ:  

 Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ յուրաքանչյուր համարի 

տեսանելի մասում պետք է փակցված լինի տարհանման պլանը տարբեր 

աղետների հաշվարկով, բացի այդ, անվտանգությունը ապահովելու համար 

հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցները և անձնակազմը երեք ամիսը 

մեկ պետք է անցնեն վերապատրաստում արտակարգ իրավիճակների ժամա-

նակ ճիշտ կողմնորոշվելու, մարդկանց օգնելու համար: Յուրաքանչյուր հար-

կում պետք է աշխատի հակահրդեհային ավտոմատացված համակարգը, իսկ 

համապատասխան վայրում կախված լինի ձեռքի կրակմարիչ:  

Բացի անվտանգության նորմերից՝ հյուրանոցում պետք է պահպանվեն 

սանիտարահիգիենիկ նորմերը: Հյուրանոցի սանիտարահիգիենիկ պահանջնե-

րից են հասարակական, բնակելի և տնտեսական տարածքների մաքրությունը: 

Հասարակական տարածքները հյուրանոցի ամենաշատ օգտագործվող տա-

րածքներն են, քանի որ այստեղ շատ է մարդկանց հոսքը: Ուստի այս տարածք-

ները օրը մի քանի անգամ պետք է մանրակրկիտ մաքրվեն համապատասխան 

նյութերով: Հաջորդ ամենակարևոր տարածքը բնակելի հատվածն է՝ մասնավո-

րապես հյուրանոցի համարը: Համարները մաքրվում են յուրաքանչյուր օր: 

Ամեն օր փոխվում են սպիտակեղենը, հիգիենայի պարագաները, լվացվում են 

կերամիկական ծածկույթները, մաքրվում են գորգերը, փափուկ կահույքը:  

Այս աշխատանքները իրականացնում է սպասուհին` պահպանելով հա-

մարի մաքրման առանձնահատկությունները:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1. Միջազգային հյուրանոցային կանոնները________________________________ 

___________________________________________________________:  

 

2. Պայմանագրի դրույթները_______________________________________________ 

___________________________________________________________:  

3. Անձը, կանգ առնելով հյուրանոցում,______________________________________ 

___________________________________________________________:  

4. ՀՈԴՎԱԾ I: Տեղավորման ծառայություն: ________________________________ 

___________________________________________________________:  

5. Պայմանագիրը համարվում է ավարտված_______________________________ 

___________________________________________________________:  
 

6. Պայմանագրի կատարման ժամկետը________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

7. Պայմանագրի կատարումը: ______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

8. Պայմանագրի խախտումը:________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________:  
 

9. Պայմանագրի ավարտը: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________:  

10. Վարձատրությունը: ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________: 
11. Պայմանների խախտում_________________________________________ 

___________________________________________________________:  
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12. Հյուրանոցի տիրոջ պարտականությունները: __________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

13. Հաճախորդի պարտականությունները: _______________________________ 

_______________________________________________________________________:  

14.Հաճախորդի վարքը: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

15.Ընտանի կենդանիներ: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

16.Համար զբաղեցնելը և ազատելը: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

17.Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման կանոնները կախված են 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

18.ՀՀ-ում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման կանոնները 

զետեղված են ___________________________________________________  

___________________________________________________________________: 
 

19.Հյուրանոցային ծառայություններն են__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________: 

20.Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներն են______________________ 

___________________________________________________________: 

21.Հյուրանոցը նախատեսված է ______________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

22.Հյուրանոցային համարը տրվում է ________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

23.Կատարողը իրավունք ունի_____________________________________ 

____________________________________________________________________:  

24.Ամրագրման վճարը______________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

25.Բնակեցման կարգը հաստատում է_________________________________ 

_____________________________________________________________________:  
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26.Բնակվճարը գանձվում է _________________________________________ 

______________________________________________________________________:  

27.Հյուրանոցում անվտանգության ապահովումը________________________ 

______________________________________________________________________:  

28.Հյուրաքանչյուր հարկում պետք է լինի_____________________________ 

_______________________________________________________________________:  
 

29.Հյուրանոցի սանիտարահիգիենիկ պահանջներից են_______________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________:  

30.Հյուրանոցի ամենաշատ մաքրվող տարածքները________________________ 

___________________________________________________________:  

 

31.Բնակելի հատվածը մաքրվում է __________________________________ 

__________________________________________________________:  

 

32.Մաքրման աշխատանքներն իրականացնում է_______________________ 

__________________________________________________________:  

 

Թ Ե Ս Տ 

 

Միջազգային հյուրանոցային կանոնները հրապարակվել են 

1. նախորդ դարի կեսերին 

2. նախորդ դարի վերջին 

3. նախորդ դարի երեսունական թվականներին 
 

Անձը պայմանագրում հանդես է գալիս որպես 

1. հաճախորդ 

2. կատարող 

3. ծառայություն մատուցող 
 

Պայմանագիրը. 

 1. չունի հատուկ ձև 

 2. ունի հատուկ ձև 
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Պայմանագիրը համարվում է ավարտված 

 1. երբ կողմերից մեկը որոշում է ավարտել այն 

 2. երբ հյուրանոցը փակվում է 

Անժամկետ պայմանագիրը ավարտվում է 

 1. ժամը 12: 00-ին 
 2. ժամը 14: 00-ին 
 3. ժամը 24: 00-ին 

 

Հյուրանոցը հաճախորդից պահանջում է վճարել  

 1. ծառայությունների գնի 50 % -ի չափով գումար, 

 2. ծառայությունների գնի 100 % -ի չափով գումար 

 3. ծառայությունների գնի 20 % -ի չափով գումար 

Պայմանների խախտման դեպքում 

 1. տուժող կողմը իրավունք չունի դադարեցնելու պայմանագիրը 

 2. տուժող կողմը իրավունք ունի դադարեցնելու պայմանագիրը 

 3. մեղավոր կողմը իրավունք ունի դադարեցնելու պայմանագիրը 
 

Հաճախորդը կարող է հյուրանոց բերել ընտանի կենդանիներ 

 1. առանց նախապես համաձայնեցնելու հյուրանոցի հետ 

 2. նախապես համաձայնեցնելով հյուրանոցի հետ 

 3. թաքուն 

Նախօրոք ամրագրված համարը պետք է պատրաստ լինի 

 1. ժամը 11: 00-ին 

 2. ժամը12: 00-ին 

 3. ժամը14: 00-ին 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը 

ընդունվել է  

 1. 2000 թվականին 

 2. 2001 թվականին 

 3. 2003 թվականին 

 4. 2005 թվականին 
 

Հյուրանոցը նախատեսված է քաղաքացու 

 1. երեք ամիսը չգերազանցող ժամանակավոր բնակեցման համար 

 2. հինգ ամիսը չգերազանցող ժամանակավոր բնակեցման համար 



 
 

27 
 

 3. մեկ տարին չգերազանցող ժամանակավոր բնակեցման համար 

Ամրագրման վճարը կենվորից գանձվում է  

 1. մեկ օրվա համար 

 2. կես օրվա համար 

 3. երկու օրվա համար 
 

Ամրագրումը չեղյալ է համարվում 

 1. մեկ օր ուշանալու դեպքում 

 2. կես օր ուշանալու դեպքում 

 3. մեկ ժամ ուշանալու դեպքում 
 

Բնակվճարը գանձվում է  

 1. սկսած ժամը 12: 00-ից 

 2. սկսած ժամը14: 00-ից 

 3.սկսած ժամը 24: 00-ից 
 

Հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցները և անձնակազմը պետք է 

անցնեն վերապատրաստում 

 1. տարին մեկ անգամ 

 2. երեք ամիսը մեկ 

 3. վեց ամիսը մեկ 

Հյուրանոցի բնակելի հատվածը 

 1. բնակելի համարն է  

 2. ծառայողական սենյակներն են 

 3. ընդունարանն է  
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3. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, զբոսաշրջային 

համալիրների տեսակները և դասակարգում 

 

3.1 Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեսակները 

 

 Տեղավորման ծառայությունը, սննդի և այլ ծառայություններ, որոնք մըտ-

նում են հյուրանոցում մատուցված ծառայությունների ցանկի մեջ, լրացնում են 

իրար, մեկ ընդհանրություն են կազմում և բավարարում են հյուրի պահանջնե-

րը: Հաշվի առնելով, թե դրանք ինչպես են ձևավորված և համակարգված մեկ 

ամբողջության մեջ՝ առանձնացնում են հյուրանոցային համալիրների հետևյալ 

դասակարգումները. 

1.Հյուրանոց «Отель»: Այս հյուրանոցը տեղավորման և ժամանակավոր 

կացարանի ավանդական ձևն է: Որպես օրենք, այն գտնվում է մեծ քաղաքում, 

ունի բազմաթիվ աշխատակիցներ, լրացուցիչ ծառայությունների մի ամբողջ 

համակարգ և հարմարավետություն:  
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2. Հյուրանոց «Լյուքս»: Փոքր կամ միջին ծավալ ունեցող հյուրանոցային համալիր է, 

տեղակայված է քաղաքի կենտրոնական մասում: Բանիմաց անձնակազմը կարող է բա-

վարարել նույնիսկ ամենաքմահաճ այցելուի ցանկությունները: Տարբերակվող հատկա-

նիշներից է համարի բարձր գինը, որի մեջ մտնում են բարձրակարգ և պատշաճ ծառայ-

ությունները: Բացի այդ համարներն ունեն մի քանի սենյակ, հյուրասենյակ և առանձին 

ննջարան: Չի բացառվում նաև խոհանոցով համարի առկայությունը: 
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3.Հյուրանոց միջին կարգի (ГОСТИНИЦА): Այս կառույցն ավելի մեծ է, քան հյուրանոց 

«Լյուքսը» ՝ մոտավորապես 400-2000 տեղ: Տեղակայված է քաղաքի կենտրոնում: Առա-

ջարկում է ծառայությունների բավականին լայն ընտրություն, իսկ գները համապա-

տասխանում են տվյալ տարածաշրջանի պահանջարկին: Նախատեսված է գործարար-

ների, ինդիվիդուալ տուրիստների, խորհրդակցությունների մասնակիցների ընդունե-

լության համար: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4.Ապարտ հյուրանոց: Ոչ մեծ չափերի հյուրանոց է՝ մոտավորապես չորս հարյուր 

տեղանոց: Ոչ կանոնավոր թիվ ունեցող քաղաքային ոլորտի համար շատ հարմար է: 

Տրամադրում է բնակարանային տիպի համարներ և հաճախ գործում է ինքնասպա-

սարկման ծառայությունը: Համարների և ծառայությունների գինը ցածր է և կախված է 

վարձակալման ժամանակահատվածից: Սպասարկում է ընտանեկան տուրիստական 

խմբերի և գործարարների, որոնք ավելի հանգիստ միջավայր են նախընտրում : 
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5.Էկոնոմ կարգի հյուրանոց: Միջին և փոքր ծավալի հյուրանոց է ՝մոտավորապես 

հարյուր հիսուն տեղանոց: Գտնվում է մայրուղիներին մոտ, նախատեսված է զբաղված 

մարդկանց,գործարարների և ինդիվիդուալ տուրիստների համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Հյուրանոց- կուրորտ: Այս կառույցը իր մեջ ներառում է հյուրընկալության բոլոր ծա-

ռայությունները, բացի դրանից առաջարկում է համապատասխան բժշկական ծառա-

յություններ և դիետիկ կերակրացանկ: Հիմնականում տեղակայված է կուրորտային տե-

ղանքում: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

7.Մասնավոր հյուրանոց «Գիշեր և նախաճաշ»: Այս տեսակը շատ տարածված է ԱՄՆ-ում: 

Այս հյուրանոցը փոքր, երբեմն միջին տարողություն ունի և գտնվում է քաղաքի արվարձան-

ներում կամ գյուղական տարածքներում: Սպասարկման մեջ մտնում է նախաճաշը և թեթև 

ընթրիք ընտանեկան մթնոլորտում: Հաճախորդները առևտրականներ են և երթուղային 

տուրիստներ, որոնք նախընտրում են ընտանեկան հարմարավետություն: 
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8.Առողջարան: Կազմակերպությունն ունի սեղմ սպասարկում: Այստեղ նախաճաշ,ճաշ, 
ընթրիք մատուցվում է միայն մշտական հաճախորդներին: Ավանդական առողջարանը 
քիչ թվով համարներ ունի: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Մոթելները նախատեսված են ավտոտուրիստների և ընտանեկան խմբերի համար:  

Ինչպես հյուրանոցներում, այնպես էլ մոթելներում,համարի գնի մեջ չեն մտնում մա-

տուցվող ծառայությունները. դրանք առանձին վճար են պահանջում: Հիմնականում 

սրանք մեկ կամ երկհարկանի շինություններ են՝ քաղաքից դուրս, գլխավոր ճանա-

պարհներին մոտ: Փոքր տարողունակություն ունեցող շենքեր են՝ մոտավորապես չորս 

հարյուր տեղանոց: Սպասարկումը միջին կարգի է, ծառայությունները քիչ են: Հյու-

րանոցների հետ համեմատած՝ ծառայությունները սեղմ են, իսկ գները ՝ ցածր: Հաճախ 

մոթելի կառույցի մեջ մտնում են ռեստորան, բար, կինոսրահ, խաղասրահ, լողավազան 

և այլն: Հաճախորդները շատ տարբեր են, բայց հիմնականում ավտոտուրիստներ: 
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10.Ռոտել: Շարժական հյուրանոց է, իրենից ներկայացնում է մեկ կամ երկու 

սենյականոց շարժական տնակներ(վագոն), որոնցում կան բազկաթոռներ ՝ քնելու 

համար: Կա նաև ընդհանուր հանդերձարան, խոհանոց, սառնարան, սանհանգույց: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Ֆլոտել: Խոշոր, լողացող հյուրանոց է, գտնվում է ջրի վրա: Տուրիստներին 

տրամադրվում են հարմարավետ համարներ, ակտիվ հանգստի միջոցներ՝ լողավազան, 

ստորջրյա լողի պարագաներ և այլն: 
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12.Ֆլայտել: Այս հյուրանոցը կոչվում է նաև «օդային հյուրանոց», այն շատ թանկ է և ոչ  

հաճախ է հանդիպում: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Բոտել: Այս հյուրանոցը տեղակայված է ջրի վրա, բայց չի լողում: 
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14. Ակվատել: Սովորական նավ է, որը օգտագործվում է և՛ որպես փոխադրամիջոց,  
և ՛ որպես հյուրանոց: 
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3.2.Հյուրանոցային օբյեկտների տեսակները՝  

ըստ ծառայությունների 
 

 

 Բացի հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ավանդական դասա-

կարգումից, վերջիններս տարբերվում են իրենց մատուցած սպեցիֆիկ ծառա-

յություններով:  

Այդ հաստատությունները մաս-

նագիտացված են որևէ ոլորտում 

և հենց դրանով էլ ճանաչված են: 

Կուրորտային հյուրանոց: Resort-
հյուրանոցը կամ կուրորտային 

հյուրանոցը մեծ պահանջարկ է 

վայելում խմբակային տուրիզմի 

սիրահարների շրջանում, մա-

տուցում է բազմազան ծառայություններ հենց հյուրանոցի տարածքում: Այդ ծա-

ռայություններից են ֆիտնես ակումբի, թենիսի կորտերի, սպա- կենտրոնի, լո-

ղավազանի ծառայությունները: Resort – հյուրանոցը փակ, կողմնակի հա-

յացքներից մեկուսացված տարածք է, որտեղ մարդիկ, կտրվելով շրջապատող 

աշխարհից, կարող են լիարժեք հանգստանալ և օգտվել կուրորտ հյուրանոցի 

մասնագիտացված ծառայություններից:  
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Լեռնադահուկային հյուրանոցներ: Մեր ժամանակներում լեռնադահուկային 

կուրորտներում հանգստանալը տուրիզմի շատ պահանջված ձև է, այդ պատ-

ճառով զարմանալի չէ, որ առաջացել է հյուրանոցի նոր տեսակ` լեռնադա-

հուկային հյուրանոց: Վերջիններս կարող են լինել սովորական հյուրանոցներ 

կամ գերաններից պատրաստված ոչ բարձրահարկ կառույցներ: Նման կա-

ռույցներ հանդիպում են Ալպերում, որոնց նմանները այժմ կառուցվում են 

ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում: Հիմնական հանգստացողները ձմեռային սպոր-

տաձևերի սիրահարներն են: Հյուրանոցը տրամադրում է տարատեսակ ծառա-

յություններ, ապահովում հանգստացողների անվտանգությունը և տրամա-

դրում սպորտային պարագաներ:  

 

Բիզնես –հյուրանոց: 

Բիզնես- հյուրանոցները 

ունեն իրենց հատուկ հա-

ճախորդները, ինչը հենց 

անունից էլ պարզ է դառ-

նում: Հյուրանոցի սպա-

սարկման հիմնական նպա-

տակն է ճամփորդող գոր-

ծարարի համար ստեղծել 

գրասենյակային պայման-

ներ հեռու իր գրասենյակից: 

Այդ պատճառով էլ համարը կահավորված է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական 

սարքավորումներով, հնարա-

վոր է վարձել խորհրդակ-

ցությունների դահլիճը և այն 

ամենը, ինչը կօգնի հեշտացնել 

գործարարի աշխատանքային 

գործունեությունը: Բիզնես –

հյուրանոցները հիմնականում 

տեղակայված են քաղաքի 

կենտրոնական մասերում և 

մարդաշատ կենտրոններում:  
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Բուտիկ–հյուրանոց: Բուտիկ-հյուրանոցները սովորական հյուրանոցնե-

րից տարբերվում են նրանով, որ դրանք ունեն յուրահատուկ դիզայն` հատուկ 

թեմատիկայով:  

Այս հյուրանոցները աչքի են ընկնում իրենց հարմարավետությամբ և 

բարձր գներով:  

«Բուտիկ-հյուրանոց» տերմինը առաջացել է անցած դարի 90-ական թվա-

կաններին ԱՄՆ-ում և բնութագրվել է յուրահատուկ ինտերիերի և էքստերիերի 

դիզայնով:  

Սպա –հյուրանոցներ: Սպա- հյուրանոցները ստեղծված են գեղեցիկ և 

առողջ հանգիստ ապահովելու համար: Այստեղ հնարավոր է օգտվել առողջա-

րարական և երիտասարդացնող հատուկ սպա-ծառայություններից: Երբեմն 

այս հյուրանոցները անվանում են wellness-հյուրանոցներ: Որպես կանոն, բացի 

առողջացնող և երիտասարդացնող սպա-ծառայություններից, ունի բարեկարգ 

և հարմարավետ համարներ: Այս հյուրանոցները չի կարելի դասել էկոնոմ 

կարգի հյուրանոցների շարքին:  
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3.3. Հյուրանոցային համալիրների նյութատեխնիկական բազան՝ըստ 

ծառայությունների 
 

 Հյուրանոցային համալիրների նյութատեխնիկական բազան իր մեջ նե-

րառում է հյուրանոցի շենքը, հարակից շինությունները, տեխնիկական սարքա-

վորումները, տրանսպորտային միջոցները և այլն:  

 Հիմնական նյութատեխնիկական բազայի մեջ են մտնում նաև աշխատան-

քային պարագաները,տնտեսական պարագաները, տարբեր նշանակության կա-

հույքը, այսինքն՝ հյուրանոցի շարժական և անշարժ սեփականությունը:  

 Ըստ ծառայությունների՝ տարանջատենք հյուրանոցի սեփականությունն 

հանդիսացող նյութատեխնիկական բազան. 

 Ընդունման,գրանցման և տեղավորման ծառայությունը տեղակայած է 

հյուրանոցի նախասրահում, դա ադմինիստրատիվ կետն է: Այս տարած-

քի նյութատեխնիկական բազայի մեջ են մտնում ընդունարանի գույքը 

(գրանցասեղան, աթոռներ, պահարան, բանալիների պահարան և այլն), 

տեխնիկական սարքավորումները(համակարգիչ, հեռախոս, ֆաքս, 

տպիչ և այլն), տնտեսական ապրանքները:  

 Ամրագրման ծառայությունը հանդիսանում է ընդունման, գրանցման և 

տեղավորման ծառայության բաղկացուցիչ մասը՝ ունենալով վերոհիշ-

յալի նյութատեխնիկական բազան:  

 Սպասարկման ծառայությունը հյուրանոցի ամենակարևոր ծառայու-

թյունն է, ուր աշխատում է հյուրանոցի աշխատողների մեծ մասը: Նյու-

թատեխնիկական բազան բազմազան է՝ սկսած տեխնիկական սպա-

սարկման սարքավորումներից(վերելակներ, լուսավորություն, աշխա-

տանքային պարագաներ կահույք և այլն):  

 Սննդի սպասարկման ծառայությունը հյուրանոցում կարևոր ծառայու-

թյուններից մեկն է: Ինչպես գիտենք, առանց սննդի սպասարկում չկա: 

Այս ծառայության աշխատանքը ամենապատասխանատու և ամենա-

պարտավորեցնող ծառայություններից մեկն է, և քանի որ խոսքը սննդի 

մասին է, ապա պետք է խստորեն պահպանվեն սննդի մատուցման և 

պատրաստման սանիտարահիգիենիկ նորմերը: Սննդի պատրաստման 
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տարածքը հյուրանոցի խոհանոցն է ՝ աշխատանքը հեշտացնող տեխնի-

կական սարքավորումներով(գազօջախ, սալօջախ, միկրոալիքային վա-

ռարան, սառնարան, կարտոֆիլ մաքրելու, միս կտրատելու սարքեր, 

մսաղաց, հյութաքամիչ, սեղանի սպասք և այլն):  

 Համարային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունը հյուրանոցի ամենա-

մեծ ծառայությունն է: Համարային ֆոնդի սպասարկման ծառայության 

նյութատեխնիկական բազան իր մեջ ներառում է հյուրանոցի բնակելի 

տարածքի կահույքը, տեխնիկական սարքավորումները(համարի կա-

հույքը՝ մահճակալ, զգեստապահարան, բազմոց, հեռուստացույց, գրա-

սենյակային սեղան, լոգարանային պարագաներ և մաքրման համար 

անհրաժեշտ նյութեր):  

 Անվտանգության ծառայությունը հյուրանոցի խաղաղ առօրյայի գրա-

վականն է, ծառայության աշխատակիցների վրա դրված է մեծ պատաս-

խանատվություն՝ ապահովելու թե´ աշխատակիցների, թե´ հաճախորդ-

ների անվտանգությունը: Ծառայությունը տեղակայված է հիմնականում 

հյուրանոցին հարակից շենքում, նյութատեխնիկական բազան շատ հա-

րուստ չէ: Հիմնականում աշխատանքի համար անհրաժեշտ առաջին 

պարագաներն են՝ սեղան, աթոռ, համարկարգիչ, տեսախցիկներ, մոնի-

տորներ,աշխատակիցների համար հատուկ պաշտպանիչ հանդերձանք:  

 

3.4 Հյուրանոցային ծառայությունները տարբեր հյուրանոցային համալիրներում 

և նրանց արդյունավետությունը 

 

 Հյուրանոցներին համապատասխան կարգ շնորհելու համար անհրա-

ժեշտ է , որ վերջիններս համապատասխանեն նախապես հաստատված չափա-

նիշներին: Տարբեր հյուրանոցներում մատուցվող ծառայություններն ըստ կար-

գերի տարբեր են. 

 Մեկաստղանի հյուրանոց: Երկսենյակայանոց համարի մակերեսը 8-10 

ք/մ է: Համարում կան զգեստապահարան կամ կախիչ, աթոռներ, լվացարան, 

հայելի, երկուական սրբիչ յուրաքանչյուր այցելուի համար: Սենյակի մաքրում 
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պետք է կատարվի ամեն օր, սպիտակեղենը փոխվի յուրաքանչյուր 7-8-րդ օրը, 

սրբիչները՝ յուրաքանչյուր 3-4-րդ օրը: Ամեն հարկում առաջարկվում է ամենա-

քիչը 2 լոգասենյակ, մեկ զուգարան ամենաշատը 5 սենյակի համար:  

 Երկաստղանի հյուրանոց: Ծառայությունները և հարմարավետությունը 

այստեղ նույն մակարդակի վրա են, բայց սպիտակեղենը այստեղ փոխվում է 

յուրաքանչյուր 6-րդ օրը: Զուգարանը և լոգասենյակը սովորաբար գտնվում են 

համարում: Այսպիսի «աստղանի» հյուրանոցներում ավելի հաճախ լինում է 

ռեստորան կամ սրճարան, և առաջարկվում են սնվելու տարբերակներ:  

 Երեքաստղանի հյուրանոց: Սկսած այս մակարդակից և ավելի բարձր՝ 

հյուրանոցի յուրաքանչյուր համարում լինում է զուգարան և լոգասենյակ, զու-

գարանում աթոռակ, ուղեբեռի համար պատվանդան, ռադիո և այլն: Գործնա-

կանորեն բոլոր համարներում կա հեռուստացույց և օդորակիչ, սենյակները՝ 10-

12ք/մ: Անկողնային սպիտակեղենը փոխվում է շաբաթական 2 անգամ, սրբիչը՝ 

ամեն օր: Պարֆյումային տեսականուց ներկայացված է միայն օճառ: Լրացուցիչ 

ծառայությունները ավելի լայնածավալ են ներկայացված, իսկ հյուրանոցի տա-

րածքում կարող է տեղակայվել վերահսկվող ավտոկանգառ, լողավազան, ռես-

տորան, բիզնես-կենտրոն, տարադրամի փոխանակման կետ և այլն: Այս «աստ-

ղանի» հյուրանոցի դեմք հանդիսացող անձնավորությունը ֆորմային հագուստ 

է կրում՝ ըստ ծառայությունների:  

 Չորսաստղանի հյուրանոց: Տրամադրվում են այն բոլոր ծառայություն-

ները, որոնք կան նախորդ կարգերում, ինչպես նաև հյուրանոցում կա մինի-

բար, անհատական օդափոխիչ, հեռախոս, պահոց, վարսահարդար և լոգանքի 

պարագաներ: Համարի մակերեսը 13 ք/մ է սպիտակեղենը և սրբիչները փոխ-

վում են ամեն օր: Կենվորներին տրամադրվում են նաև լրացուցիչ ծառայու-

թյուններ՝ լվացքատան ծառայություն,հագուստի արդուկում և մաքրում, նա-

խաճաշի ճաշացուցակի տրամադրում: Հյուրանոցի տարածքում տեղակայված 

է գեղեցկության սրահ,սպորտաառողջարանային համալիր,վարձով տրամա-

դրվում է մեքենա, դահլիճ, ռեստորան,շոգեբաղնիք, լողավազան:  

 Հինգաստղանի հյուրանոց: Տրամադրվում են այն բոլոր ծառայու-

թյունները, որոնք կան չորսաստղանի հյուրանոցում, սակայն սպասարկումը 
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բարձրակարգ է: Համարի մակերեսը 16ք/մ է: Երբեմն համարում կարող է լինել 

երկրորդ սանհանգույցը և հեռախոս լոգարանում:  

Բացի դրանից չորս և հինգաստղանի հյուրանոցներում նախատեսված են 

ընտանեկան համարներ, մի քանի վերելակ, մեծ թվով լրացուցիչ ծառայու-

թյուններ (լվացքատուն,քիմմաքրում,նախաճաշի և ընթրիքի մատուցում համա-

րում, տարադրամի փոխանակման կետ,մեքենայի պատվեր,թերթերի և հուշա-

նվերների վաճառք):  

 Ուստի պետք է հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր երկիր կարող է տրամա-

դրել ծառայություններ, որոնք չկան մեկ ուրիշ երկրում, սրանք ընդամենը ազ-

գային մոտեցումներ են:  

 

3.5.Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումը` ըստ բնութագրիչների 

 

 Հյուրանոցների և հյուրանոցատիպ կառույցների դասակարգումը կիրառ-

վել է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դեռ եղել են նրանց նախատիպերը: 

Դասակարգումը նպատակ է ունեցել ճամփորդների համար ստեղծել անվտանգ 

և հարմարավետ պայմաններ: Վերջին հիսուն տարիների ընթացքում հյուրա-

նոցների դասակարգումը նպաստում է ոչ միայն սպասարկմանը, այլև ինֆոր-

մացված սպառողի բոլոր ցանկությունների բավարարմանը:  

1. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ հարմարավետության աստիճա-

նի: Այս դասակարգման ժամանակ մեծ նշանակություն ունի. 

 Համարային ֆոնդի վիճակը՝ համարի տարածքը( քառակուսի մետր), 

տեսակը՝ մեկտեղանի, ապարտ և այլն, համարների քանակը, դրանցում 

անհրաժեշտ սանիտարական պայմանները և այլն 

 Կահույքի, գույքի, սանիտարահիգիենիկ պարագաների վիճակը 

 Ռեստորանների, բարերի, սրճարանների քանակը 

 Կառույցի արտաքին տեսքը, նախամուտքի և հարող տարածքների 

վիճակը 

  Տեխնիկական և ժամակակից կապի միջոցներով համալրումը 

 Լրացուցիչ ծառայությունների բազմազանությունը:  
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 Նշված պարամետրերը գնահատվում են այժմ բոլոր հյուրանոցներում:  

 Աշխարհում գոյություն ունի հյուրանոցների դասակարգման մոտ 30 ձև: 

Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր երկրում ընդունված են դասակարգման ազգային 

ստանդարտները:  

2. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ չափսերի( տարողունակության):  

 Հյուրանոցի տարողունակությունը որոշում են համարների կամ տեղերի 

թվով: Դասակարգման ժամանակ այս երկու պարամետրերն էլ կարևոր են: Ըստ 

այդ պարամետրերի՝ գոյություն ունի հյուրանոցների դասակարգման չորս 

տեսակ. 

 Փոքր ( 100- 150 համար) 

 միջին ( 100-400 համար) 

 մեծ ( 300-1000 համար) 

  հսկա ( 1000- ից ավել) 

3. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության: 

Այստեղ տարբերում են հյուրանոցների հետևյալ տիպերը. 

ա.նպատակային հյուրանոցներ, որոնք իրենց հերթին լինում են՝ 

 Գործարար նշանակության հյուրանոցներ: Սրանք նախատեսված են 

այն տուրիստների համար, որոնց հիմնական նպատակը աշխատանքն ու բիզ-

նեսն է, հանդիպումներն ու գործարքները: Այս տեսակին են պատկանում բիզ-

նես –հյուրանոցները, կոնգրես-հյուրանոցները, բիզնես- կենտրոնները և այլն:  

 Հյուրանոցներ հանգստի համար: Սրանք նախատեսված են այն տու-

րիստների համար, որոնց միակ նպատակը հանգիստն է և բուժումը: Այս տի-

պին են պատկանում կուրորտային հանգստյան տները, պանսիոնատները, 

սպորտբազաները, մասնագիտացված առողջարանները:  

 բ. Տրանզիտային հյուրանոցներ: Ծառայում են կարճատև բնակեցման 

համար: Այս կառույցները տեղակայված են մայրուղիների վրա, երկաթգծի կա-

յարաններում, նավահանգիստներում:  

 գ. Հյուրանոցներ հաճախակի բնակեցման համար:  

4. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ նրանց գտնվելու վայրի. 

 հյուրանոցներ քաղաքի կենտրոնում 
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 հյուրանոցներ ծովափերին 

 հյուրանոցներ սարերում 

5. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ նրանց աշխատանքի երկարա-

տևության. 

 կլոր տարին աշխատող 

 երկու սեզոն աշխատող 

 մեկ սեզոն աշխատող  

6. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ սննդի ապահովման. 

 Հյուրանոցներ, որոնք տրամադրում են բնակեցում և երեքանգամյա 

սնունդ 

 Հյուրանոցներ , որոնք տրամադրում են բնակեցում և նախաճաշ 

 7.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ հաճախորդի բնակեցման ժամա-

նակահատվածի. 

 երկարատև բնակեցման հյուրանոցներ 

 կարճատև բնակեցման հյուրանոցներ 

7. Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ համարի գնի. 

 բյուջետային 

 էկոնոմ 

 միջին 

 առաջնակարգ 

 ապարտ 

 թանկ 

9.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ նրանց ժամանակավոր սեփակա-

նատիրական իրավունքի. 

 մունիցիպալ 

 մասնավոր 

 խառը սեփականատիրական 

 հասարակական կազմակերպության 

 օտարերկրյա արժույթի մասնակցությամբ 
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3.6.Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումը՝ ըստ որակավորման կարգի 

նախապայմանի 
 

 Հյուրանոցների որակավորման ամենաընդունված և տարածված ձևը եվ-

րոպականն է կամ աստղային համակարգը, որն օգտագործվում է Ֆրանսիա-

յում, Ավստրիայում, Հունգարիայում, Եգիպտոսում, Չինաստանում, Ռուսաս-

տանում և մի շարք այլ երկրներում, որոնք իրենց հյուրընկալության ոլորտի 

վարկանիշով մուտք են գործել համաշխարհային հյուրանոցային ցանց: Որա-

կավորմանը համապատասխան հյուրանոցները բաժանվում են կարգերի: Հյու-

րանոցների բարձր որակավորումը պայմանավորված է դրանցում որակյալ և 

ընդարձակ համարների առկայությամբ և բարձրակարգ սպասարկմամբ: Հինգ և 

չորսաստղանի հյուրանոցները իրարից տարբերվում են մանրուքներով: Սա-

կայն լինում են դեպքեր, երբ չորսաստղանի հյուրանոցն ավելի հարգի է, քան 

հինգաստղանին(օրինակ՝ չորսաստղանիում լողավազանն ավելի լավն է, քան 

հինգաստղանիում):  

 Եգիպտոսում, ի տարբերություն ուրիշ երկրների, աստղային բարձր կար-

գերը մեկաստղանին և երկաստղանին են: Իսկ Չինաստանում, բացի եվրոպա-

կան որակավորումից, կա նաև սեփական որակավորման «դպրոց», ուր ամե-

նապարզունակ հանգստյան բազան, այսպես կոչված, «հյուրերի տունն է» 

zhoodousuo), որոնք նման են հանրակացարանների: Ավելի որակյալ են «տներ 

հյուրերի համար» հաստատությունները(hinguan): Սրանք երկու և երեքաստղա-

նի հյուրանոցներ են համարվում, իսկ չորս և հինգաստղանի հյուրանոցները 

կոչվում են «գինետուն» (jindian): Չնայած դրան` չինական ստանդարտները 

ոչնչով չեն զիջում եվրոպականին, ուղղակի այստեղ ամեն ինչ ձևավորված և 

պատրաստված է ըստ ազգային նկարագրի՝ հագուստ, սենյակ , ուտելիք:  

 Հունաստանում հյուրանոցների դասակարգման համար ընդունված է 

տառային սիստեմը. բոլոր հունական հյուրանոցները բաժանվում են չորս 

կարգի՝ A,B,C,D:  

A կարգի հյուրանոցը համարվում է 4*, B- ն ՝ 3*, C-ն՝ 2*, D-ն՝ 1*: Բարձրա-

կարգ հյուրանոցներին երբեմն շնորհում են «De luxe» անունը: Սակայն Հունաս-
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տանում նույն կարգերին պատկանող հյուրանոցները իրարից խիստ տարբեր-

վում են:  

 Բրիտանական հյուրանոցների որակավորումը մի փոքր բարդ է: Ճիշտ է, 

կան հյուրանոցներ, որոնք պատկանում են ավանդական աստղային կարգերին, 

բայց հիմնականում որակավորման ցուցիչը թագն է, այսինքն հյուրանոցների 

դիմային մասում առկա է ոչ թե աստղ, այլ թագ: Որպեսզի թագային սիստեմից 

անցնեն աստղայինի, ապա թագերի թվից հանում են մեկը: Այսինքն հինգ թագը 

չորս աստղն է:  Օրինակ ՝ լոնդոնյան  « Royal narfolk hotel»-ը կարելի է համարել 

երեքաստղանի կամ չորսթագանի հյուրանոց:  

 Բացի աստղային և թագային դասակարգումից` Մեծ Բրիտանիայում 

գործում է հյուրանոցների որակավորման «Բրիտանական տուրիստական գոր-

ծակալների» ընկերության՝British Travel Avthiritey առաջարկը. 

 Բյուջետային հյուրանոցներ- մեկաստղանի, որոնք տեղակայված են քա-

ղաքի կենտրոնում, ունեն մինիմում հարմարություններ 

 Ցածր կարգի հյուրանոց- երկու աստղ 

 Միջին կարգի հյուրանոց- երեք աստղ 

 Առաջին կարգի հյուրանոց- չորս աստղ 

 Բարձր կարգի հյուրանոց- հինգ աստղ 

 Իտալիայում , Իսրայելում, Իսպանիայում չկան աստղային և թագային 

սիստեմները: Գործում է կարգային սիստեմը:  

 Իտալական հյուրանոցների որակավորումը չափազանց խճճված է: 

Չնայած զբոսաշրջիկները շատ հաճախ հյուրանոցների դիմային մասում տես-

նում են ծանոթ աստղերը, սակայն հիմնական «աստղային» դպրոց չկա: Այստեղ 

կա երեք հիմնական կարգ: Առաջին կարգը համապատասխանում է չորս 

աստղին, երկրորդ կարգը՝  երեք աստղին, երրորդ կարգը՝  երկու աստղին: 

Բացի այդ իտալական հյուրանոցները փոքր են՝ 50-80 համար, և որպես կանոն, 

փոքր հյուրանոցները չեն ձգտում բարձր կարգերի հասնել:  
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3.7. Տեղավորման և ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի այլընտրանքային 

տարբերակներ 

 

 Տեղավորման և ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի այլընտրանքային 

միջոցների շարքին են պատկանում մեքենաներով հանգստի պուրակները, քեմ-

պինգները, ռեկրեացիոն տրանսպորտային պուրակները կամ քարավան –պու-

րակները,երիտասարդական խոստելները: Վերոհիշյալ այլընտրանքային կե-

ցության միջոցները կապ ունեն հյուրանոցների հետ այնքանով, որ տրամա-

դրում են գիշերելու պայմաններ: Դրանք հյուրանոցների պես համարվում են 

կեցության միջոցներ, հանդես են գալիս առանձին: Երբեմն այդ այլընտրանքա-

յին միջոցները կարող են հյուրանոցների համար դառնալ վտանգավոր մրցա-

կիցներ, որովհետև շատ էժան են:  

 Այլընտրանքային կեցության միջոցները հիմնականում տեղակայված են 

այն վայրերում , որտեղ կան բուսականություն, կանաչածածկ տարածքներ: Այդ 

տարածությունները հանդիսանում են հատուկ զոնաներ իրենց սեփական վա-

գոն-մեքենաներով և ավտոտներով ճափորդողների համար: Երբեմն այս պար-

կերը կարող են քեմպինգներից ոչնչով չտարբերվել:  
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Ավտոտունը առանձին կամ մեքենայի շարունակություն հանդիսացող քարշակ 

է, որում կան սենյակ, խոհանոց, երբեմն սանհանգույց և ամենաանհրաժեշտ 

հարմարություններ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Կեմպինգը ճամբար է ավտո, մոտո, 

հեծանվատուրիստների համար, 

տեղակայված է քաղաքից դուրս, 

երբեմն մոթելներից ոչ հեռու: Այցե-

լուներին տրամադրվում են վրան-

ներ կամ փայտե տնակներ, որոն-

ցում կան փոքր խոհանոց և ամենա-

անհրաժեշտ տեխնիկական հարմա-

րություններ:  
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Խոստել:  Հանրակացարանային կարգի փոքր հյուրանոց է, իր հյուրերին տրա-

մադրում է երկարատև կամ կարճատև կեցություն: Այն իրենից ներկայացնում է 

գիշերելու տեղ` առանց լրացուցիչ հարմարությունների:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Հյուրանոցում մատուցվող ծառայություններն են ________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

2. Հյուրանոց «Отель»-ը __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

3. Հյուրանոց «Լյուքսը» __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

Միջին կարգի հյուրանոցը _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________:  

4. Ապարտ հյուրանոցը __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

5. Էկոնոմ կարգի հյուրանոցը ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

6. Հյուրանոց կուրորտը _________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________:  

7. Մասնավոր հյուրանոց «Գիշեր և նախաճաշ»-ը __________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

8. Առողջարանը________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________::  

9. Մոթելը______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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11.Ռոտելը______________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

12.Ֆլոտելը______________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

13.Ֆլայտելը____________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

14.Բոտելը______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

15.Ակվատելը___________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

16.Կուրորտային հյուրանոցը _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

17. Լեռնադահուկային հյուրանոցը _______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

18.Բիզնես-հյուրանոցը___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

19.Բուտիկ- հյուրանոցը __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

20.Սպա–հյուրանոցը ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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21.Հյուրանոցային համալիրների նյութատեխնիկական բազան ներառում է 

_______________________________________________________________________:  

22.Հիմնական նյութատեխնիկական բազայի մեջ մտնում են _________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________:  

23.Ընդունման, գրանցման և տեղավորման ծառայության նյութատեխնիկական 

բազայի մեջ մտնում են __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

24.Ամրագրման ծառայության նյութատեխնիկական բազայի մեջ մտնում են 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

25.Սպասարկման ծառայության նյութատեխնիկական բազայի մեջ մտնում են 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

26.Սննդի ծառայության նյութատեխնիկական բազայի մեջ մտնում են 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

27.Համարային ֆոնդի սպասարկման ծառայության նյութատեխնիկական 

բազայի մեջ մտնում են __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

28.Անվտանգության ծառայության նյութատեխնիկական բազայի մեջ մտնում 

են _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

29.Հյուրանոցին համապատասխան կարգ շնորհելը կախված է 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

30.Մեկաստղանի հյուրանոցը տրամադրում է ______________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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31.Երկաստղանի հյուրանոցը տրամադրում է _____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

32.Երեքաստղանի հյուրանոցը տրամադրում է _____________________________ 

_______________________________________________________________________:  

33.Չորսաստղանի հյուրանոցը տրամադրում է _____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

34.Հինգաստղանի հյուրանոցը տրամադրում է _____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

35.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ հարմարավետության աստիճանի ____ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

36.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ չափսերի __________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

37.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության ________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

38.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ գտնվելու վայրի ___________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

39.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ աշխատանքի երկարատևության ____ 

_______________________________________________________________________:  

40.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ սննդի ապահովման ________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

41.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ հաճախորդների բնակեցման 

ժամանակահատվածի___________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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42.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ համարի գնի ______________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

43.Հյուրանոցների դասակարգումն ըստ ժամանակավոր սեփականատիրական 

իրավունքի_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

44.Եվրոպայում հյուրանոցները դասակարգվում են ________________________ 

_______________________________________________________________________:  

45.Եգիպտոսում հյուրանոցները դասակարգվում են _______________________ 

_______________________________________________________________________:  

46.Չինաստանում հյուրանոցները դասակարգվում են _______________________ 

_______________________________________________________________________:  

47.Հունաստանում հյուրանոցները դասակարգվում են _____________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

48.Մեծ Բրիտանիայում հյուրանոցները դասակարգվում են __________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

49.Տեղավորման և ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի այլընտրանքային մի-

ջոցներն են_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

50.Ավտոտները__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

51.Կեմպինգը___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

52.Խոստելը_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

 

 

 



 
 

57 
 

Թ Ե Ս Տ 

Հյուրանոց «Отель»-ը 

1. գտնվում է բնության գրկում 

2. գտնվում է մայրուղիների վրա 

3. գտնվում է քաղաքի կենտրոնում 
 

Հյուրանոց « Լյուքսը»-ը 

1. փոքր ծավալի հյուրանոց է  

2. ծառայությունների գները ցածր են 

3. փոքր կամ միջին ծավալի հյուրանոց է , աչքի է ընկնում ծառայությունների 

բարձր գներով 
 

Միջին կարգի հյուրանոց է 

1. Փոքր հյուրանոցը ` մոտավորապես 200 տեղ 

2. այն, որ տեղակայված է քաղաքից դուրս 

3. այն, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, ունի 400-2000 համար 
 

Ապարտ հյուրանոցը նախատեսված է  

1. էքստրեմալ տուրիզմի սիրահարների համար 

2. ընտանեկան զույգերի և գործարարների համար 

3. մեծահասակների համար 
 

Ապարտ հյուրանոցը տրամադրում է  

1. բարձրակարգ սպասարկում 

2. բնակարանային տիպի համարներ, որտեղ գործում է ինքնասպասարկումը 

3. թանկ համարներ 
 

Էկոնոմ կարգի հյուրանոցը 

1. մեծ ծավալի հյուրանոց է  

2. գտնվում է քաղաքի կենտրոնում 

3. միջին և փոքր ծավալի հյուրանոց է , գտնվում է մայրուղիների վրա 
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Հյուրանոց կուրորտը 

1. գտնվում է մայրուղիների վրա 

2. առաջարկում է բժշկական ծառայություններ և դիետիկ կերակրացանկ 

3. գտնվում է քաղաքի կենտրոնում 

4. գտնվում է կուրորտային տեղանքում 
 

Մասնավոր հյուրանոց «Գիշեր և նախաճաշը» 

1. գտնվում է քաղաքի արվարձաններում կամ գյուղական տարածքներում 

2. հաճախորդները գործարարներ են 

3. գտնվում է քաղաքի կենտրոնական մասերում 

4. սպասարկման մեջ մտնում է նախաճաշը և թեթև ընթրիքը 

 

Առողջարանը 

1. առաջարկում է ծառայությունների մեծ համակարգ 

2. ունի սեղմ սպասարկում 

3. նախատեսված է ակտիվ հանգստի սիրահարների համար 
 

Մոթելը 

1. նախատեսված է ավտոտուրիստների և ընտանեկան խմբերի համար 

2. բարձրակարգ հյուրանոց է  

3. միջին կարգի հյուրանոց է  

4. « Լյուքս» հյուրանոց է  
 

Ռոտելը 

1. բարձրակարգ հյուրանոց է  

2. լողացող հյուրանոց է  

3. շարժական հյուրանոց է  
 

Ռոտելը առաջարկում է  

1. բարձրակարգ սպասարկում 

2. լյուքս համարներ 

3. բազկաթոռներ` քնելու համար, ընդհանուր հանդերձարան,խոհանոց, սառ-

նարան,սանհանգույց 
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Ֆլոտելը 

1. շարժական հյուրանոց է  

2. միջին կարգի հյուրանոց է  

3. խոշոր, լողացող հյուրանոց է  

Ֆլայտելը 

1. լողացող հյուրանոց է 

2.շարժական հյուրանոց է անիվների վրա 

3.օդային հյուրանոց է  
 

Բոտելը  

1. « Լյուքս» կարգի հյուրանոց է  

2. օդային հյուրանոց է  

3. շարժական հյուրանոց է  

4. տեղակայված է ջրի վրա , բայց չի լողում 
 

Ակվատելը 

1. շարժական հյուրանոց է  

2. տեղակայված է ջրի վրա, բայց չի լողում 

3. սովորական զբոսանավ է , ծառայում է որպես հյուրանոց 
 

Կուրորտային հյուրանոցը 

1. նախատեսված է խմբակային տուրիստների համար 

2. նախատեսված է անհատական տուրիստների համար 

3. նախատեսված է էքստրիմի սիրահարների համար 
 

Լեռնադահուկային հյուրանոցը 

1. գտնվում է քաղաքի կենտրոնում 

2. գտնվում է մայրուղիների վրա 

3. գտնվում է լեռնային տարածքներում 

4. գտնվում է բնության գրկում 
 

Լեռնադահուկային հյուրանոցը նախատեսված է 

1. պասիվ հանգստի սիահարների համար 

2. ձմեռային սպորտաձևերի սիրահարների համար 

3. գործարարների համար 
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Բիզնես-հյուրանոցները գտնվում են 

1. քաղաքից դուրս 

2. բնության գրկում 

3. քաղաքի բիզնես-կենտրոնում 
 

Բիզնես –հյուրանոցները նախատեսված են 

1. գործարարների համար 

2. ընտանեկան զույգերի համար 

3. ակտիվ հանգստի սիրահարների համար 
 

Բուտիկ-հյուրանոցը ունի  

1. անգլիական ծագում 

2. ամերիկյան ծագում 

3. ֆրանսիական ծագում 
 

Բուտիկ-հյուրանոցը 

1. աչքի է ընկնում իր յուրահատուկ ինտերիերով և էքստերիերով 

2. աչքի է ընկնում բարձր գներով 

3. աչքի է ընկնում ցածր գներով 

4. օդային հյուրանոց է  
 

Սպա-հյուրանոցը 

1. էկոնոմ կարգի հյուրանոց է  

2. լողացող հյուրանոց է  

3. մասնագիտացված սպա-ծառայություններ մատուցող հյուրանոց է  
 

Ըստ հարմարավետության աստիճանի հյուրանոցների դասակարգման համար 

հաշվի է առնվում 

1. աշխատելու ժամանակահատվածը 

2. համարային ֆոնդի վիճակը 

3. տարածքի սանիտարահիգիենիկ վիճակը 
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Հյուրանոցներն ըստ չափսերի դասակարգելիս հաշվի է առնվում. 

1. հյուրանոցի գտնվելու վայրը 

2. հարմարավետության աստիճանը 

3. ֆունկցիոնալ նշանակությունը 

4. համարների թիվը 
 

Հյուրանոցներն ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության դասակարգելիս հաշվի է 

առնվում 

1. համարների թիվը 

2. գտնվելու վայրը 

3. նպատակային նշանակությունը 
 

Հյուրանոցներն ըստ գտնվելու վայրի դասակարգելիս հաշվի է առնվում 

1. ֆունկցիոնալ նշանակությունը 

2. համարների թիվը 

3. աշխատելու ժամանակահատվածը 

4. գտնվելու վայրը` տեղանքը 
 

Հյուրանոցներն ըստ աշխատանքի երկարատևության դասակարգելիս հաշվի է 

առնվում 

1. գտնվելու վայրը 

2. համարների թիվը 

3. համարի գինը 

4. աշխատանքի երկարատևությունը 
 

Հյուրանոցներն ըստ սննդի ապահովման դասակարգելիս հաշվի է առնվում 

1. գտնվելու վայրը 

2. սննդով ապահովելը 

3. համարի գինը 
 

Հյուրանոցներն ըստ հաճախորդի բնակեցման ժամանակահատվածի 

դասակարգելիս հաշվի է առնվում 

1. աշխատանքի երկարատևությունը 

2. գտնվելու վայրը 

3. հաճախորդների բնակեցման ժամանակահատվածը 
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Հյուրանոցներն ըստ համարի գնի դասակարգելիս հաշվի է առնվում 

1. համարների թիվը 

2. համարների որակը 

3. գտնվելու վայրը 

4. համարի գինը 
 

Հյուրանոցներն ըստ ժամանակավոր սեփականատիրական իրավունքի 

դասակարգելիս հաշվի է առնվում 

1. հաճախորդի բնակեցման ժամանակահատվածը 

2. գտնվելու վայրը 

3. սեփականության ձևը 
 

Ֆրանսիայում գործում է հյուրանոցների դասակարգման 

1. աստղային համակարգը 

2. տառային համակարգը 

3. կարգային համակարգը 

4. թագային համակարգը 
 

Եգիպտոսում հյուրանոցների դասակարգման ամենաբարձր կարգը 

1. հինգ աստղն է  

2. չորս աստղն է 

3. մեկ և երկու աստղերն են 
 

Չինաստանում ամենահասարակ հյուրանոցը կոչվում է  

1. հանգստյան տուն 

2. գինետուն 

3. հյուրերի տուն 
 

Չինաստանում երկուաստղանի և երեքաստղանի հյուրանոցները կոչվում են 

1. հյուրերի տուն 

2.առողջարան 

3. տներ հյուրերի համար 
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Չինաստանում հինգաստղանի հյուրանոցը կոչվում է  

1. պանդոկ 

2. առողջարան 

3. գինետուն 
 

Հունաստանում ընդունված է հյուրանոցների դասակարգման 

1. աստղային համակարգը 

2. տառային համակարգը 

3. կարգային համակարգը 

4. թագային համակարգը 
 

A կարգը համապատասխանում է 

1. երկու աստղին 

2. երեք աստղին 

3. չորս աստղին 

4. մեկ աստղին 
 

B կարգը համապատասխանում է 

1. երկու աստղին 

2. երեք աստղին 

3. չորս աստղին 

4. մեկ աստղին 
 

C կարգը համապատասխանում է 

1. երկու աստղին 

2. երեք աստղին 

3. չորս աստղին 

4. մեկ աստղին 
 

D կարգը համապատասխանում է 

1. երկու աստղին 

2. երեք աստղին 

3. չորս աստղին 

4. մեկ աստղին 
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Մեծ Բրիտանիայում գործում է հյուրանոցների դասակարգման 

1. աստղային համակարգը 

2. տառային համակարգը 

3. կարգային համակարգը 

4. թագային համակարգը 
 

Չորս թագին համապատասխանում է 

1. երկու աստղը 

2. երեք աստղը 

3. չորս աստղը 

4. մեկ աստղը 
 

Հինգ թագին համապատասխանում է  

1. երկու աստղը 

2. երեք աստղը 

3. չորս աստղը 

4. մեկ աստղը 
 

Երեք թագին համապատասխանում է  

1. երկու աստղը 

2. երեք աստղը 

3. չորս աստղը 

4. մեկ աստղը 
 

Երկու թագին համապատասխանում է  

1. երկու աստղը 

2. երեք աստղը 

3. չորս աստղը 

4. մեկ աստղը 
 

Ըստ «Բրիտանական տուրիստական գործակալների» ընկերության 
որակավորման` բյուջետային հյուրանոցները համապատասխանում են 
1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 
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 Ըստ «Բրիտանական տուրիստական գործակաների» ընկերության 

որակավորման` ցածր կարգի հյուրանոցները համապատասխանում են 

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 
 

Ըստ «Բրիտանական տուրիստական գործակաների» ընկերության 

որակավորման` միջին կարգի հյուրանոցները համապատասխանում են 

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 
 

Ըստ «Բրիտանական տուրիստական գործակաների» ընկերության 

որակավորման` առաջին կարգի հյուրանոցները համապատասխանում են 

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 
 

Ըստ «Բրիտանական տուրիստական գործակաների» ընկերության 

որակավորման` բարձր կարգի հյուրանոցները համապատասխանում են 

1.մեկ աստղին 

2.երկու աստղին 

3.երեք աստղին 

4.չորս աստղին 
 

Իտալիայում հյուրանոցների դասակարգման առաջին կարգը 

համապատասխանում է  

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 

5. հինգ աստղին 
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Իտալիայում հյուրանոցների դասակարգման երկրորդ կարգը 

համապատասխանում է  

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 

5. հինգ աստղին 
 

Իտալիայում հյուրանոցների դասակարգման երրորդ կարգը 

համապատասխանում է  

1. մեկ աստղին 

2. երկու աստղին 

3. երեք աստղին 

4. չորս աստղին 

5. հինգ աստղին 
 

Տեղավորման և ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի այլընտրանքային 

միջոցներից են 

1. հինգաստղանի հյուրանոցը 

2. քեմպինգները 

3. մոթելները 

4. ռեկրեացիոն տրանսպորտային պուրակները 

5. «Լյուքս» հյուրանոցները 
 

Տեղավորման և ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի այլընտրանքային 

միջոցները տեղակայված են 

1. քաղաքի կենտրոնում 

2. մեծ ճանապարհների վրա 

3. բնության գրկում 
 

Քեմպինգը 

1. բարձրակարգ հյուրանոց է  

2. լողացող հյուրանոց է  

3. ճամբար է ավտո, մոտո, հեծանվատուրիստների համար 
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Խոստելը 

1. օդային հյուրանոց է  

2. «Լյուքս» հյուրանոց է  

3. հանրակացարանային տիպի հյուրանոց է  

Առաջադրանք-խաչբառ 1             6  

                      10    

              4            

                     2     

                          

6     1    2  3               

                   8       

   1              7         

                          

5     11                     

                          

                      9    

                          

                 3         

                          

Հորիզանական         4          

1.Տեղավորման միջոց:  

2.Տեղավորման միջոց է` նախատեսված ավտոտուրիստների և ընտանեկան 

խմբերի համար,գտնվում է մայրուղիների մոտ:  

3.Տեղավորման միջոց`տեղակայված կուրորտային տեղանքում:  

4.Սովորական նավ` նախատեսված շրջագայությունների համար:  

5.Հյուրանոց`նախատեսված գործարարների համար:  

6.Հանրակացարանային տիպի հյուրանոց :  

Ուղղահայաց 

1.Փոքր կամ միջին ծավալի հյուրանոցային համալիր,որը գտնվում է քաղաքի 

կենտրոնում:  

2.Մատչելիությամբ աչքի ընկնող միջին և փոքր ծավալի հյուրանոց:  
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3.Օդային հյուրանոց:  

4.Ինքնասպասարկմամբ գիշերակացի միջոց :  

5.Ունի ամերիկյան ծագում, աչքի է ընկնում իր յուրօրինակ դիզայնով:  

6.Լողացող հյուրանոց:  

7.Հյուրանոց, որը տրամադրում է բնակարանային տիպի համարներ:  

8.Տեղավորման միջոց, որը գտնվում է քաղաքի արվարձաններում կամ գյուղա-

կան տարածքներում:  

9.Գտնվում է ջրի վրա, բայց չի լողում:  

10.Զբոսաշրջային համալիր, որը ունի սեղմ սպասարկում, առաջարկում է 

բժշկական ծառայություններ:  

11.Զբոսաշրջային համալիր, որն առաջարկում է առողջարարական և երիտա-

սարդացնող հատուկ ծառայություններ:  

 

Առաջադրանք-խաչբառ 2  

 

Ուղղահայաց 

Այն կոչվում է «օդային հյու-

րանոց», շատ թանկ է և ոչ հա-

ճախ է հանդիպում:  

 

Հորիզոնական 

1.Խոշոր, լողացող հյուրանոց է, գտնվում է ջրի վրա:  

2.Շարժական հյուրանոց է, իրենից ներկայացնում է մեկ կամ երկու սենյա-

կանոց շարժական տնակ` վագոն, որոնցում կան բազկաթոռներ քնելու համար:  

3.Կազմակերպություն, որն ունի նեղ սպասարկում, նախաճաժ, ճաշ, ընթրիք 

մատուցվում է միայն մշտական հաճախորդներին:  

4.Փոքր կամ միջին ծավալ ունեցող հյուրանոցային համալիր է ` տեղակայված 

քաղաքի կենտրոնական մասում:  

5.Ճամբար է ավտո, մոտո, հեծանվատուրիստների համար, տեղակայված է քա-

ղաքից դուրս, երբեմն մոթելներից ոչ հեռու:  

6.Սովորական նավ է, որը նախատեսված է և´ տեղափոխման համար, և´ 

որպես հյուրանոց:  

      1         

  2             

      3         

     4          

               

      5         

6               
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4 .Հյուրանոցային և զբոսաշրջային համալիրների հիմնական 

ծառայությունները 

 

4.1 Հյուրանոցային և զբոսաշրջային համալիրների հիմնական  ծառայություն-

ների բաղադրիչները 
 

 Հյուրանոցի հիմնական գործունեությունը հաճախորդներին ծառայություն 

մատուցելն է, որն էլ բաղկացած է հետևյալ փուլերից. 

 նախնական պատվեր ` ամրագրում 

 հաճախորդի ընդունում, գրանցում և տեղավորում 

 սննդի և կեցության ծառայությունների մատուցում 

 լրացուցիչ ծառայությունների մատուցում 

 վերջնահաշվարկ և ճանապարհում 

 Նշված փուլերը համապատասխանում են ծառայությունների մատուցման 

հետևյալ փակ տեխնոլոգիական ցիկլին. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

        Հյուրանոցի վերոհիշյալ ծառայությունները դասվում են հիմնական ծառա-

յությունների շարքին, և դրանցից յուրաքանչյուրն իրականացնում է սպասարկ-

ման կարևորագույն ֆունկցիա:  

ԱՄՐԱԳՐՈՒՄ

ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ 

ՎՃԱՐՈՒՄ

ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄ 

ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

ՏԱՐԲԵՐ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՎԵՐՋՆԱՀԱՇՎԱՐԿ 



 
 

70 
 

4.2. Հյուրանոցի ամրագրման և գրանցման ծառայության հիմնական բաղա-

դրիչները 

 

Ամրագրումը հյուրանոցային տեղերի նախնական պատվերն է: Այս գործ-

ընթացից էլ սկսվում է հաճախորդի սպասարկումը: Ամրագրման գործընթացով 

զբաղվում են ընդունման և տեղավորման ծառայության աշխատակիցները: 

Բացի ամրագրման պատվերների ընդունումից այս ծառայությունը պետք է 

ինֆորմացված լինի հյուրանոցում առկա ազատ տեղերի մասին:  

Հանրային միջոցառումների ժամանակ հյուրանոցային ծառայություննե-

րի նկատմամբ պահանջարկը մեծանում է: Հյուրանոցի համար ավելի ձեռնտու 

է ամրագրման պատվեր ընդունել խմբակային հաճախորդներից,քանի որ 

ամրագրման պատվերը խմբի կողմից տրվում է մինչև միջոցառումը սկսվելը: 

Այս դեպքում ամրագրումը չհաստատելու վտանգը շատ փոքր է: Հյուրանոցի 

զբաղած լինելը կախված է հանգստյան սեզոնից, տարածաշրջանի ակտիվու-

թյունից, տնտեսական և քաղաքական իրադրությունից: Պիկ սեզոնների ժամա-

նակ հյուրանոցը կարող է իրականացնել կրկնակի ամրագրում: Սա նշանակում 

է, որ միաժամանակ հյուրանոցի նույն համարը վաճառվում է երկու տարբեր 

մարդկանց: Ընտրելով նման ճանապարհ` հյուրանոցը մեծ ռիսկի է գնում, քանի 

որ երկու հաճախորդն էլ կարող են ժամանակին ժամանել հյուրանոց: Հնարա-

վոր է, որ հաճախորդներից որևէ մեկը չեղյալ հայտարարի ամրագրումը կամ 

ուղղակի չգա, այս դեպքում հյուրանոցի ռիսկերը արդարացվում են: Իսկ եթե 

երկու հաճախորդն էլ ժամանում են, ապա համարը ստանում է նա, ով շուտ է 

եկել: Սակայն այս պարագայում էլ հյուրանոցը ունի հատուկ մշակած քա-

ղաքականություն. հաճախորդին տեղավորում են մեկ այլ համագործակցող 

հյուրանոցում:  

Թե՛ հյուրանոցի, թե՛ հաճախորդի համար ցանկալի է , որ ամրագրումը 

կատարվի նախօրոք և որքան շուտ, այնքան` լավ:  
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4.3.Հյուրանոցի հաշվառման և տեղավորման ծառայության հիմնական բաղա-

դրիչները 

Հաշվառման և տեղավորման ծառայության ծառայության հիմնական 

ֆունկցիան է տեղերի ամրագրումը,հաճախորդների գրանցումն ու տեղավորու-

մը,վերջնահաշվարկի կազմումը, ինֆորմացիայի տրամադրումը:  

Հաշվառման և տեղավորման ծառայությունը յուրաքանչյուր հյուրանոցի 

սիրտն է: Շատ հյուրանոցներում ծառայությունը ստացել է reception անունը: 

Այս ծառայության հետ հաճախորդն ավելի շատ է շփվում, դիմում է ինֆորմա-

ցիա և խորհուրդ ստանալու համար: Շվեցարից` դռնապանից հետո ընդունման 

ծառայության աշխատակիցն է դիմավորում հաճախորդին, և նրանց 5 րոպեա-

նոց շփումը հաճախորդի մոտ ստեղծում է լիարժեք տպավորություն իր ընտ-

րած հյուրանոցի մասին:  

Հյուրանոցի հաշվառման և տեղավորման ծառայության հիմնական նպա-

տակը համընկնում է հյուրանոցի հիմնական խնդրի հետ` հաճախորդներին 

տրամադրել բարձրակարգ սպասարկում և ապահովել հյուրանոցային ծառա-

յությունների լիարժեք վաճառք: Այս ծառայության աշխատակիցները պետք է 

հաճախորդների հետ շփման ժամանակ լինեն կոռեկտ և ավարտին հասցնեն 

խոսքը` չընդհատելով այն կողմնակի հեռախոսային խոսակցությամբ:  

Ընդունման և տեղավորման ծառայությունը ընդունված է բաժանել Front 

Desk (ընդունման և տեղավորման գրանցասեղան,ադմինիստրատորի և պորտ-

յեի գրանցասեղան, Reception) և Front Office: Ընդունման և տեղավորման գրան-

ցասեղանի մոտ աշխատում են մենեջերը.ադմինիստրատորը և այլ ընդունման 

աշխատակիցներ: Ընդունման և տեղավորման ծառայության գրանցասեղանը 

բաժանվում է 3 մասի` գրանցման բաժին,դրամարկղային բաժին և ին-

ֆորմացիայի և փոստի բաժին:  
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Հաշվառման և տեղավորման ծառայությանը ներկայացվում են հետևյալ 

պահանջները. 

1. ծառայությունը պետք է մոտ գտնվի հյուրանոցի մուտքին, եթե հյուրա-

նոցի վեստիբյուլը մեծ է, ապա ծառայությունը կարող է տեղակայված լինել 

հենց այդ հատվածում: Գրանցասեղանը պետք է հաճախորդների համար հար-

մար լինի և համալրված լինի ինֆորմացիայի տրամադրման միջոցներով և ցու-

ցումներով:  

2. հաշվառման ծառայության գրանցասեղանը պետք է լինի մաքուր և հա-

վաքված,այն պետք է ունենա հստակ ֆունկցիոնալ բաժանում. Հաճախորդին 

տրվող ինֆորմացիան չպետք է խառնվի աշխատակիցների համար անհրա-

ժեշտ ինֆորմացիային: Տեխնիկական միջոցները և աշխատանքի համար ան-

հրաժեշտ փաստաթղթերը չպետք է լինեն շատ տեսանելի կամ թափթփված:  

3. Հաշվառման և տեղավորման ծառայության աշխատակիցները պետք է 

լինեն կոկիկ հագնված, ունենա անթերի մաքուր տեսք: Աշխատակիցները 

պետք է լինեն շատ բարեհամբույր և պատրաստ օգնելու հաճախորդին և իրա-

կանացնելու նրա բոլոր ցանկությունները: Հաճախորդի հետ պետք է խոսել 

կանգնած և որ ամենակարևորն է, չպետք է հաճախորդին սպասեցնել:  

Մինչ հաճախորդի ժամանելը, հաշվառման և տեղավորման ծառայու-

թյունը ստանում է ամրագրման պատվեր և ըստ այդմ էլ բաշխում համարները:  

Հյուրանոցի աշխատանքը շուրջօրյա է, այդ պատճառով հաշվառման և 

տեղավորման ծառայությունը աշխատում է ըստ գրաֆիկի:  

 

4.4.Համարի սպասարկման ծառայության հիմնական բաղադրիչները 

Սպասարկող անձնակազմի թվով ամենամեծ ծառայությունն է: Ծառայու-

թյան ամենակարևոր ֆունկցիան է` պահպանել բնակելի տարածքների սանի-

տարահիգիենիկ նորմերը: Ծառայությունը ղեկավարում է համարային ֆոնդի 

տնօրենը, նրան ենթարկվում են սպասուհիները, հարկի հերթապահները, սու-

պերվայզերները և այլ աշխատակիցներ:  
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Սպասուհու ամենակարևոր պարտականությունների է համարի մաքրու-

թյան պահպանումը` անկախ նրա զբաղված կամ ազատ լինելուց: Հյուրանոցի 

կարգից կախված` յուրաքանչյուր սպասուհի մաքրում է 16-20 համար:  

Բնակելի համարի մաքրումը հյուրանոցի մաքրման աշխատանքների 

անբաժան մասն է կազմում: Մաքրման աշխատանքներին անցնելիս սպասու-

հին պետք է հագնի մաքուր և արդուկված համազգեստ: Պետք է ստուգի մաքր-

ման պարագաները, մաքրման նյութերի և տեխնիկայի առկայությունը և դրա-

նից հետո հարկի հերթապահից վերցնի համարի բանալին: Մաքրման աշխա-

տանքները սպասուհին սկսում է արդեն ամրագրված համարներից, քանի որ 

յուրաքանչյուր րոպե հյուրը կարող է ժամանել: Եթե այդ համարները երեկոյան 

և գիշերային հերթափոխի ընթացքում արդեն մաքրվել են, ապա սպասուհին 

պետք է ուղղակի մաքրի փոշին, ստուգի սանհանգույցի մաքրությունը:  

 Դրանից հետո սպասուհին սկսում է մաքրել այն համարները, որոնք նոր 

են ազատվել, իսկ ամենավերջում անցնում է բնակեցված համարների ամենօր-

յա մաքրման աշխատանքներին այն դեպքում, եթե հյուրը սենյակում չէ, դուրս է 

եկել: Սակայն կարող են լինել դեպքեր, երբ համարում հիվանդ կա, ով չի կարող 

տեղաշարժվել կամ համարում ապրում է մեծ ընտանիք, որի անդամներից 

ոմանք միշտ սենյակում են, ապա սպասուհին ստիպված է հյուրերի ներկայու-

թյամբ մաքրել համարը` հաշվի առնելով վերջիններիս համար հարմար ժամա-

նակը:  

 Զարգացած հյուրանոցային կառույցներում դռների վրա կարելի է հանդի-

պել հատուկ ցուցանակներ, օրինակ` «կարելի է մաքրել» կամ «չանհանգստաց-

նել», որոնք կախվում են դռան դրսի կողմում:  

 Սենյակը մաքրելուց սպասուհին չպետք է դուռը ներսից փակի: Մաքր-

ման ժամանակ պետք է պարտադիր օդափոխի սենյակը, դուրս գալուց փակի 

բանալիով: Եթե սենյակի տարբեր մասերում դրված են հյուրի անձնական իրե-

րը, ապա նա մաքրելուց հետո դրանք պետք է դնի նույն տեղերում: Մաքրված 

կոշիկները կարելի է դնել մուտքի մոտ տեղակայված կախիչ- պահարանում, 

իսկ գիշերանոցներն ու գիշերային հագուստը անկողինը հարդարելիս կարելի է 
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դնել բարձի տակ: Եթե հյուրը անփութորեն իր ճամպրուկից իր է կիսով չափ 

հանել, ապա սպասուհին իրավունք չունի այն տեղը մտցնել:  

Մի շարք հյուրանոցներում կարող է նախատեսված լինել սուպերվայզերի 

հաստիքը, ով հսկողություն է իրականացնում սպասուհիների աշխատանքի և 

հերթափոխի վրա: Բարձրակարգ հյուրանոցներում այս ծառայության աշխա-

տակիցներից է ստյուարդը: Վերջինս իր աշխատանքը սկսում է օրվա երկրորդ 

կեսից, թարմացնում է համարի սրբիչները, թարմ ծաղիկներ է դնում ծաղկամա-

նի մեջ, հետևում է սպասարկման ստանդարտների պահպանությանը:  

 

4.5. Սպասարկման տարածքների շահագործման բաղադրիչները 

Հյուրանոցի սպասարկման տարածքների մեջ են մտնում խոհանոցը, 

վարսավիրանոցը, լվացքատունը, քիմմաքրումը,հագուստի և կոշիկի նորոգման 

և արդուկի սենյակները, վարձույթի սրահները և սպորտային նշանակության 

տարածքները, ֆոտոլաբորատորիաները և այլն: Այս տարածքների առկայու-

թյունը և մակերեսները կախված են հյուրանոցի նախագծումից, որի ժամանակ 

հաշվի է առնվում վերջիններիս լինելու կամ չլինելու փաստը` կախված հյու-

րանոցի կարգից և պահանջարկից: Երբեմն հյուրանոցի սպասարկման տա-

րածքները ծառայություններ են մատուցում նաև քաղաքի բնակիչներին` լրա-

ցուցիչ եկամուտ ակնկալելով:  

Սպասարկման տարածքները նախատեսված են հյուրերի համար, սա-

կայն եկամուտ ստանալու և այցելուներ գրավելու համար այդ ծառայություն-

ները հասու են դառնում նաև քաղաքի բնակիչներին : Հիսունից ավելի տեղ( 

խոշոր հյուրանոցներում) նախատեսված է վարսավիրանոցների համար` թե�  

տղամարդու, թե�  կանացի: Բարձրակարգ հյուրանոցներում կան նաև կոսմե-

տիկ ծառայություններ` դիմաբուժություն, դիմահարդարում: Վարսավիրանոց-

ները և կոսմետիկ սենյակները տեղակայված են լինում հյուրանոցի հասարա-

կական վայրերում: Պրակտիկան ցույց է տվել, որ հյուրանոցային վարսավի-

րանոցների աշխատակիցները ցերեկային ժամերին շատ ծանրաբեռնված չեն, 

եթե իհարկե սպասարկում են միայն հյուրանոցի հաճախորդներին: Այդ պատ-

ճառով նրանք կարող են սպասարկել նաև ոչ հյուրանոցային բնակիչներին: Դա 
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է պատճառը ,որ այդ տարածքները անմիջական կապ ունեն վեստիբյուլի հետ: 

Երբեմն վարսավիրանոցները կարող են տեղակայված լինել երկրորդ հարկում, 

եթե վեստիբյուլի տարածքը շարունակվում է նաև այդ հարկում:  

Քիմմաքրումը, ֆոտոսրահները և այլ ծառայություններ նախատեսված են 

հյուրանոցի բնակիչների համար: Ցանկալի է, որ այս ծառայությունները տեղա-

կայված լինեն հյուրանոցի մի հատվածում ` ամբողջական տեսքով:  

Եթե հյուրանոցում բացակայում են լվացքատան և կոշկակարանոցի ծա-

ռայությունը,ապա համապատասխան իրերը տեղափոխվում են հյուրանոցից 

դուրս` լվանալու և նորոգելու հատուկ բեռնատար մեքենայով:  

Հյուրանոցում բուժկետը նախատեսված է աշխատողներին և հյուրերին 

առաջին օգնություն ցույց տալու համար: Սակայն շատ հյուրանոցներում հա-

տուկ բուժկետի համար տարածք նախատեսված չի լինում : Վերջիններս կարող 

են գտնվել կա� մ բնակելի հարկերում, կա� մ էլ բնակելի ու ծառայողական հար-

կերի միջև:  

 Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու ոլորտում մասնագիտացված 

տարածքներից են սպորտաառողջարանային և ժամանցի կազմակերպման 

տարածքները:  

Յուրաքանչյուր ծառայություն ունի իր տարածքը. դրանց մեջ մտնում են 

խորհրդակցությունների դահլիճը, պարասրահները, դիսկոտեկները, գրադա-

րանները, բիլիարդի սրահները,խաղասրահները և այլն: Այս տարածքների առ-

կայությունը կապված է նաև հյուրանոցի կարգի և հարմարավետության հետ: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ հյուրանոցային կառույցների տարածքը ճարտարա-

պետորեն չծանրաբեռնելու համար, կարելի է ունենալ մեկ մեծ սրահ, որը կծա-

ռայի և՛ որպես պարասրահ, և՛ խորհրդակցությունների դահլիճ: Այդպիսի 

սրահներում հարմար է օգտագործել շարժական պատեր, հավաքովի և հար-

մար կահույք, որի պահեստավորման համար նախատեսված է նաև մեկ այլ 

լրացուցիչ տարածք: Երբեմն այդ սրահներում կարող է լինել կինոէկրան, իսկ 

միջազգային կոնֆերանսների ժամանակ նաև տեխնիկա՝ սինխրոն թարգմա-

նության համար մի քանի լեզուներով:  
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Բացի դրանից կարևոր է, որ նման տարածքները տեղակայված լինեն 

սննդի սպասարկման կետերին մոտ, որպեսզի ըմպելիքի, սուրճի և թեթև ուտե-

լիքի մատուցումը հեշտ լինի: Որպեսզի կինոթատրոնի, խորհրդակցության 

դահլիճի աղմուկը հանգստացողներին չխանգարի, դրանց համար նախատե-

սում են առանձին մուտք: Խորհրդակցությունների և կոնֆերանսների դահլիճը 

համալրված է լինում նստարաններով և սեղաններով: Այս տարածքի մեծու-

թյունը կախված է տեխնիկայի չափսերից:  

            Գրադարաններ հաճախ չեն հանդիպում հյուրանոցներում: Սակայն եթե 

լինում են, ապա դրա հետ մեկտեղ լինում է նաև ընթերցասրահ: Հիմնականում 

գրադարանները տեղակայված են հյուրանոցի հասարակական մասում, երբեմն 

նաև ադմինիստրատիվ տարածքներում:  

Գրադարանը ծառայում է ինչպես հյուրերի, այնպես էլ աշխատակիցների հա-

մար: Պրակտիկան ցույց է տվել, որ գրադարանից օգտվում են հյուրերի 20%-ը և 

նույնքան էլ` աշխատակից: Գրադարանը և ընթերցասրահը կահավորվում են 

պահարաններով, երկար սեղաններով, աթոռներով, լուսամփոփներով և այլն:  

 Բիլիարդի սրահ կա բարձր կարգ ունեցող հյուրանոցներում: Բացի բի-

լիարդի սեղաններից`այդ սրահներում կան նաև պահարաններ կիերի և 

գնդակների համար: Լուսամփոփները կախված են սեղանների վերևում՝ 80սմ 

բարձրության վրա: Սրահի մեծությունը կախված է սեղանների քանակից:  

 Լողավազանները հիմնականում շատ տարածված են ծովափնյա հյու-

րանոցներում, հանգստյան տարածքներում: Փակ լողավազանները կառուցվում 

են առաջին հարկում կամ լրացուցիչ շինությունում, որը կապված է հյուրա-

նոցին փակ միջանցքով: Բաց լողավազանները կառուցում են տարբեր ձևերով՝ 

ուղղանկյան, քառակուսու տեսքով: Լողավազանի խորությունը կախված է նրա 

նշանակությունից:  
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4.6.Սննդի սպասարկման ծառայության հիմնական բաղադրիչները 

 Սննդի սպասարկումը հյուրանոցի հիմնական եկամուտի աղբյուրներից 

մեկն է: Համարյա յուրաքանչյուր հյուրանոց ունի իր ռեստորանը կամ սրճա-

րանը: Ծայրահեղ դեպքում , եթե հյուրանոցը չի նախատեսում սննդի սպասար-

կում, ապա հյուրանոցից դուրս, դրա մոտակայքում կարելի է հանդիպել հասա-

րակական սննդի սպասարկման կետի: Հյուրանոցի սնման կետերը ունեն կար-

գային դասակարգում` կախված սպասարկման որակից: Գոյություն ունի հյու-

րանոցում սննդի սպասարկման օբյեկտների դասակարգման երեք կարգ. 

1. «լյուքս » կարգ 

2. բարձր կարգ 

3. առաջին կարգ 

 «Լյուքս» կարգի հյուրանոցը աչքի է ընկնում ճոխ ինտերիերով, հարմա-

րավետությամբ, մատուցվող ծառայությունների բազմազանությամբ: Բարձր 

կարգը նույնպես աչքի է ընկնում իր հարմարավետությամբ, յուրահատկու-

թյամբ և ուտեստների ու խմիչքների լայն ընտրությամբ: Առաջին կարգի ռեստո-

րանում հաճախորդներին մատուցվում են յուրօրինակ ուտեստներ և ֆիրմային 

ճաշատեսակներ: Համապատասխան դասը ռեստորանին շնորհում է հատուկ 

նշանակված հանձնախումբը, ով հետևում և ստուգում է սննդին ներկայացվող 

սանիտարահիգիենիկ պահանջները և տարածքի հարմարավետությունն ու 

մաքրությունը:  

Եթե հաճախորդը չի ցանկանում սնվել հյուրանոցի թանկ ռեստորանում 

կամ բարում, ապա նրան առաջարկվում է հյուրանոցում սննդի մատուցման այլ 

տարբերակներ, որոնցից հաճախորդը կարող է ընտրել իր համար հարմար 

միջոց, 

 ОВ, NA (only bad) – առանց սնունդ 

 Սպասարկում ըստ ճաշացուցակի-սա նախատեսում է սահմանափակ 

ընտրություն 

 a-la carte – այս ճաշացուցակի մեջ յուրաքանրյուր ուտեստի դիմաց 

գրված է գինը 
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 BB (bed & breakfast) –բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի 

մատուցումը  

 HB (half board) – բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ճաշի 

մատուցումը  

 HB+ (half board +, extended half board) - բնակության արժեքի մեջ մտնում է 

նախաճաշի և ընթրիքի մատուցումը  

 FB (full board) - բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա 

սնունդ  

 FB+, EXTFB (full board +, extended half board) - բնակության արժեքի մեջ 

մտնում է երեքանգամյա սնունդ և ըմպելիքների մատուցում  

 Mini all inclusive - բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա 

սնունդ և ըմպելիքների մատուցում օրվա ցանկացած ժամի 

 ALL, Al (all inclusive) - բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա 

սնունդ և ըմպելիքների մատուցում օրվա ցանկացած ժամի, բացի այդ 

մատուցում են լրացուցիչ կերակրատեսակներ 

 HCAL (high class all inclusive) – բնակության արժեքի մեջ մտնում է ամեն 

ինչ, բացի խանութից գնումներ կատարելը, հեռախոսից օգտվելը, բժշկի և 

վարսավիրանոցի ծառայություններից օգտվելը 

 UAL, UAI (ultra all inclusive) – ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, 

ճաշը և ընթրիքը, քաղցրավենիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիք-

ների մատուցում, հնարավոր է այլ ազգային ուտեստների և ըմպելիքների 

մատուցում` ըստ նախընտրած երկրի և պատվերի:  

 

4.7.Հյուրանոցի և զբոսաշրջային համալիրի անվտանգության համակարգի հիմ-

նական բաղադրիչները 

Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունը ստեղծված է հաճախորդ-

ների անվտանգությունը ապահովելու և հյուրանոցը ամեն տեսակի վտանգ-

ներից պաշտպանելու համար: Հյուրանոցի և հաճախորդների սեփականու-

թյանը սպառնացող վտանգներից է գողությունը: Անվտանգության ծառայու-

թյան գերխնդիրը ոչ թե հանցագործության բացահայտումն է, այլև դրա կան-
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խարգելումը: Պետք է հաշվի առնել, որ անվտանգության աշխատակիցները չու-

նեն այն իրավասությունները, ինչպիսիք ունեն ոստիկանության աշխատակից-

ները. նրանք իրավունք չունեն հարցաքննելու, հետախուզելու և նմանատիպ 

գործողություններ իրականացնելու:  

Անվտանգության ծառայության հաջող աշխատանքի համար կարևոր է 

այլ ծառայությունների հետ ունեցած կապի ամրապնդումը: Հյուրանոցի 

անվտանգությունը ապահովելւ համար ծառայությունը մշակում է հյուրանոցի 

անվտանգության պահպանման սխեմա, որը նախապես համաձայնեցվում է 

տնօրենի հետ:  

Ծառայության աշխատակիցների թիվը մեծ չէ .500 տեղանոց հյուրանո-

ցում նախատեսվում է 10 անվտանգության աշխատակից: Ցանկալի է, որ աշ-

խատակիցների մեջ լինեն կանայք, քանի որ կին-տուժողին կարող է օգնել 

միայն կին -անվտանգության աշխատակիցը: Անվտանգության ծառայության 

աշխատակիցը պետք է լինի հանգիստ, հավասարակշռված անձնավարություն: 

Ծառայության աշխատանքը հերթափոխային է, սակայն այն չպետք է համ-

ընկնի այլ ծառայությունների հերթափոխի հետ, քանի որ հիմնականում այդ 

ընթացքում են տեղի ունենում անկարգություններ: Ծառայությունը պետք է 

ունենա իր համար առանձնացված և կահավորված տարածք, այն չպետք է 

աչքի ընկնի: Սենյակը պետք է համալրված լինի անվտանգությունը ապահովող 

տեխնիկական սարքավորումներով` հեռուստացույց, համակարգիչ, տեսախ-

ցիկներ, անվտանգության լուսային և ձայնային համակարգ: Հյուրանոցի օրը 

պետք է տեսագրվի 24 ժամ շարունակ:  

Ծառայությունը պատասխանատու է նաև կողպեքների, չհրկիզվող պա-

հարանների համար: Ծաայության աշխատակցին խստիվ արգելվում է կրել 

այնպիսի ծառայողական համազգեստ, որը կարող է ազդել հաճախորդների 

տրամադրության վրա, տեսանելի մասում պետք է կախել ատրճանակը: 

Կրծքին ամրացված անվանանշանը և ծառայության անունը բավական է:  

Այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են սպանությունը, զինված 

հարձակումները, հետաքննում են իրավապահ մարմինները, որոնք անմի-

ջապես տեղեկացվում են դրա մասին: Նման իրավիճակների ժամանակ պետք է 
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աշխատել, որ այդ ծառայությունների իրականացրած աշխատանքները հյուրա-

նոցի հաճախորդներին չանհանգստացնեն:  

Վերջին ժամանակներում ավելի արդի են դարձել զինված ահաբեկչու-

թյունները տարբեր խմբավորումների կողմից,ուստի հյուրանոցի անվտանգու-

թյան ծառայությունը պարտավոր է նախապատրաստել հյուրանոցի աշխա-

տակիցներին նման իրավիճակների համար և մշակել հատուկ վարքագիծ:  

Այսպիսով, հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունը իրականացնում 

է հետևյալ ֆունկցիաները. 

 ապահովում է հյուրանոց այցելած հաճախորդների անձնական և նյու-

թական անվտանգությունը 

 պահպանում է հյուրանոցի սեփականության անվտանգությունը 

 հյուրանոցը պաշտպանում է ահաբեկչական հարձակումներից, հան-

րային անկարգություններից  

 պահպանում է կարգ ու կանոն հյուրանոցի բոլոր հատվածներում 

 ապահովում է հաճախորդների հանգստությունը 

 իրականացնում է արագ և էֆեկտիվ տարհանում 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1.Հյուրանոցում ծառայությունների մատուցման փուլերն են_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

2.Հյուրանոցի հիմնական ծառայություններն են_____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

 

3.Ամրագրումը__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________:  

 

4.Ամրագրման գործով զբաղվում են_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________: 

 

5.Հյուրանոցի համար ցանկալի է ամրագրման պատվեր ստանալ_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

6.Հյուրանոցի զբաղված լինելը կախված է __________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 
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7.Կրկնակի ամրագրումը_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

8.Հաշվառման և տեղավորման ծառայությունն իրականացնում է ____________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________: 

 

9.Հաշվառման և տեղավորման ծառայությանն անվանում են________________ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

 

10. Հաշվառման և տեղավորման ծառայության հիմնական նպատակն է 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 

11.Ծառայության աշխատակիցները_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________: 

 

12.Հաշվառման և տեղավորման ծառայությունը բաժանում են________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________:  
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13.Գրանցասեղանի մոտ աշխատում են____________________________________  

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________: 

 

14.Գրանցասեղանը բաժանվում է ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________:  

 

15.Հաշվառման և տեղավորման ծառայությանը ներկայացվող հիմնական 

պահանջներն են ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16.Հյուրանոցի աշխատանքը______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

17.Սպասարկման ծառայությունը_________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

18.Սպասարկման ծառայության ամենակարևոր ֆունկցիան է _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

19.Ծառայությունը ղեկավարում է _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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20.Սպասուհին__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________:  

 

21.Սպասուհին պարտավոր է ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________:  

 

22.Սպասարկման ծառայության աշխատակիցներն են_______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

23.Հյուրանոցի սպասարկման տարածքներն են_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

24.Սպասարկման տարածքների առկայությունը և մակերեսը________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

25.Հյուրանոցի սպասարկման տարածքները ծառայում են____________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

 

26.Հյուրանոցի վարսավիրանոցի համար նախատեսված է ___________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 
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27.Վարսավիրանոցները և կոսմետիկ սենյակները գտնվում են_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

28.Քիմմաքրումը , ֆոտոսրահները նախատեսված են________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________:  

 

29.Հյուրանոցում կոշկակարանոցի , լվացքատան և քիմմաքրման ծառայության 

բացակայության դեպքում________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________:  

 

30.Բուժկետը նախատեսված է____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 

31.Բուժկետը գտնվում է__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________: 

 

32.Լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման մասնագիտացված տարածքնե-

րից են_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  
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33.Ժամանցի կազմակերպման տարածքները տեղակայված են_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________:  

 

34.Խորհրդակցության և կոնֆերանսների դահլիճները համալրված են_________ 

35.Գրադարանները______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

36.Բիլիարդի սրահը_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________:  

 

37.Լողավազանները_____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________:  

 

38.Սննդի սպասարկումը_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

39.Հյուրանոցի սննդի օբյեկտները դասակարգվում են_______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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40.«Լյուքս» կարգը_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

41.Բարձր կարգը________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

42.Առաջին կարգը_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

43.Սննդի մատուցման այլ տարբերակներ են_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

44.Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունը____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________:  

 

45.Անվտանգության ծառայության գերխնդիրն է ___________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________: 
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46.Անվտանգության ծառայության իրավասություններն են___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

47.Անվտանգության ծառայությունը մշակում է_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________:  

 

48.Ծառայության աշխատակիցների թիվը__________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________: 

 

49.Ցանկալի է , որ անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մեջ 

լինեն_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

 

50.Ծառայությունը պետք է ունենա________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________: 
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51.Հյուրանոցի առօրյան տեսագրվում է ____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________:  

52.Ծառայության աշխատակիցներին խստիվ արգելվում է ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

 

53.Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունը իրականացնում է հետևյալ 

ֆունկցիաները__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________:  
 

 

Գրաֆիկի միջոցով պատկերել հյուրանոցի հիմնական ծառայությունները` ըստ 

մատուցման հերթականության: 
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Առաջադրանք-խաչբառ 3 

 

                  7  

                    

                    

                    

             2  5     

                    

                    

                    

                    

      3           6   

          4          

   2                 

1                    

                    

                    

                    

                    

                    

  3                  

 

Ուղղահայաց 

1. Համարային ֆոնդի տարր:  

2. Սննդի ծառայության մատուցածը:  

3. Ամրագրման ծառայության աշխատանքը:  

4. Հյուրանոցի հիմնական գործը:  

5. Անվտանգության ծառայությունը ապահովում է հյուրանոցի…..:  

6. Ընդունման ծառայության աշխատանքը:  

7. Բացի հիմնական ծառայությունից` հյուրանոցը մատուցում է ….          

ծառայություններ:  

Հորիզոնական 

1. Հյուրանոցը մատուցում է լրացուցիչ և …… ……:  

2. Գրանցման ծառայության աշխատանքը:  

3. Տեղավորման ծառայության աշխատանքը: 
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Թ Ե Ս Տ 

Հյուրանոցի ամրագրման ծառայությունը իրականացնում է  

1. հաճախորդի տեղավորում 

2. հաճախորդի ամրագրում 

3. հաճախորդի ճանապարհում 
 

Հյուրանոցի հաշվառման, տեղավորման ծառայությունը իրականացնում է  

1. հաճախորդի ամրագրում 

2. հաճախորդի ճանապարհում 

3. հաճախորդի սպասարկում 
 

Հյուրանոցի հաշվառման, տեղավորման ծառայությանը անվանում են. 

1. Front Desk  

2.  Reception 

3.  Front Office 
 

Հաշվառման, տեղավորման գրանցասեղանը բաժանվում է  

1. երկու մասի 

2. երեք մասի 

3. չորս մասի 
 

Հյուրանոցի հաշվառման, տեղավորման ծառայությունը գտնվում է  

1. հյուրանոցի բնակելի հարկում 

2. ընդունելությունների դահլիճում 

3. մուտքի մոտ`վեստիբյուլում 
 

Հյուրանոցի աշխատանքը 

1. 20 ժամ է  

2. 24 ժամ է  

3. շուրջօրյա է  
 

Համարային ֆոնդի սպասարկման ծառայության կարևոր ֆունկցիան է  

1. պահպանել համարի մաքրությունը 

2. կատարել ամրագրում 

3. ճանապարհել հաճախորդին 
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Համարային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունը ղեկավարում է  

1. հյուրանոցի տնօրենը 

2. ադմինիստրատորը 

3. համարային ֆոնդի տնօրենը 
 

Յուրաքանչյուր սպասուհի մաքրում է  

1. 10-15 համար 

2. 5-10 համար 

3. 16-20 համար 
 

Սպասուհին առաջինը մաքրում է  

1. ազատ համարները 

2. զբաղված համարները 

3. ամրագրված համարները 

 

Ըստ հերթականության սպասուհին երկրորդը մաքրում է  

1. ամրագրված համարները 

2. ազատված համարները 

3. զբաղված համարները 
 

Ըստ հերթականության սպասուհին երրորդը մաքրում է  

1. ամրագրված համարները 

2. ազատված համարները 

3. զբաղված համարները 
 

Սպասուհին մաքրում է զբաղված համարը, երբ 

1. համարում մարդ չկա 

2. համարում մարդ կա 

3. համարում մարդ լինելու դեպքում հարցնելուց հետո 
 

Սենյակը մաքրելիս 

1. սպասուհին փակում է համարի դուռը 

2. սպասուհին բաց է թողնում համարի դուռը 

3. սպասուհին շարժասայլակը հենում է դռանը 
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Հաճախորդի ճամպրուկից ընկած իրը սպասուհին  

1. պետք է դնի իր տեղը 

2. պետք է դնի պահարանի մեջ 

3. չպետք է ձեռք տա 
 

Խոշոր հյուրանոցներում վարսավիրանոցներին տրվում է  

1. 50-ից ավել տեղ 

2. 10-րց ավել տեղ 

3. 20-ից ավել տեղ 
 

Քիմմաքրումը, լվացքատունը, ֆոտոսրահը նախատեսված են 

1. հյուրանոցի հաճախորդների համար 

2.  հյուրանոցի աշխատողների համար 

3. լրացուցիչ եկամուտ ստանալով պայմանավորված`նաև քաղաքի բնա- 

կիչների համար 
 

Բիլիարդի սրահը,գրադարանը,լողավազանը նախատեսված են 

1. հյուրանոցի հաճախորդների համար 

2. հյուրանոցի աշխատողների համար 

3. լրացուցիչ եկամուտ ստանալու համար ծառայում են նաև քաղաքի 

բնակիչներին 
 

Հյուրանոցի սննդի սպասարկման ծառայությունն իրականացնում է  

1. հաճախորդի ընդունում 

2. հաճախորդի ամրագրում 

3. հաճախորդին սննդով սպասարկում 
 

 Հյուրանոցի սննդի սպասարկման օբյեկտներն ունեն դասակարգման 

1. երկու կարգ 

2. երեք կարգ 

3. չորս կարգ 
 

ОВ, NA (only bad) նշանակում է  

1. առանց սնունդ 

2. նախաճաշ 

3. երեքանգամյա սնունդ 
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Սպասարկում ըստ ճաշացուցակի նշանակում է  

1. ճաշատեսակների սահմանափակ ընտրություն 

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ընթրիքի մատուցումը  

3. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ճաշի մատուցումը 
 

a-la carte նշանակում է  

1. ճաշացուցակի մեջ յուրաքանչյուր ուտեստի դիմաց գրված է գինը 

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա սնունդը և ըմպելիք-

ների մատուցումը  

3. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ընթրիքի մատուցումը  

 

BB (bed & breakfast) նշանակում է . 

1.  բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումը օրվա ցանկացած ժամի, բացի, լրացուցիչ կերակրատե-

սակների մատուցումը 

2.  բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումը  

3.  բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի մատուցումը  
 

HB (half board) նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ճաշի մատուցումը  

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ընթրիքի մատուցումը  

3. բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա սնունդ 
 

HB+ (half board +, extended half board) նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում է ամեն ինչ, բացի խանութից գնում-

ներ կատարելը, հեռախոսից օգտվելը, բժշկի և վարսավիրանոցի ծառայություն-

ներից օգտվելը 

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ընթրիքի մատու-

ցումը  

3.  բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա սնունդը և ըմպելիք-

ների մատուցումն օրվա ցանկացած ժամի 
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FB (full board) նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում է երեքանգամյա սնունդը  

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումը  

3. բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումն օրվա ցանկացած ժամի, բացի այդ լրացուցիչ կերակրա-

տեսակների մատուցումը 
 

FB+, EXTFB (full board +, extended half board) նշանակում է  

1.  բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումն օրվա ցանկացած ժամի 

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմ-

պելիքների մատուցումը  

3. ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրա-

վենիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիքների մատուցումը, հնարավոր է 

այլ ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկ-

րի և պատվերի 
 

Mini all inclusive նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում է ամեն ինչ, բացի խանութից գնումներ 

կատարելը, հեռախոսից օգտվելը, բժշկի և վարսավիրանոցի ծառայություննե-

րից օգտվելը 

2. ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրավե-

նիքի լայն տեսականու մատուցումը, ըմպելիքների մատուցումը: Հնարավոր է 

այլ ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկ-

րի և պատվերի 

3. ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրավե-

նիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիքների մատուցումը: Հնարավոր է 

այլ ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկ-

րի և պատվերի:  
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ALL, Al (all inclusive) նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում են երեքանգամյա սնունդը և ըմպե-

լիքների մատուցումն օրվա ցանկացած ժամի, բացի այդ, լրացուցիչ կերակրա-

տեսակների մատուցումը 

2. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ընթրիքի մատու-

ցումը  

3. բնակության արժեքի մեջ մտնում է նախաճաշի և ճաշի մատուցումը 
 

HCAL (high class all inclusive) նշանակում է  

1. բնակության արժեքի մեջ մտնում է ամեն ինչ, բացի խանութից գնում-

ներ կատարելը, հեռախոսից օգտվելը, բժշկի և վարսավիրանոցի ծառայություն-

ներից օգտվելը 

2. ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրա-

վենիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիքների մատուցում, հնարավոր է 

այլ ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկ-

րի և պատվերի 

3. ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրավե-

նիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիքների մատուցում, հնարավոր է այլ 

ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկրի և 

պատվերի 

 

UAL, UAI (ultra all inclusive) նշանակում է  

1.  առանց սնունդ 

2.  նախաճաշ 

3.  ներառում է նախաճաշը, ուշ նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը, քաղցրավե-

նիքի լայն տեսականու մատուցում, ըմպելիքների մատուցում, հնարավոր է այլ 

ազգային ուտեստների և ըմպելիքների մատուցում` ըստ նախընտրած երկրի և 

պատվերի 
 

Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունը իրականացնում է  

1. հաճախորդի անվտանգության ապահովումը 

2. հաճախորդի ամրագրումը 

3. հաճախորդի տեղավորումը 
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500 տեղանոց հյուրանոցը պետք է ունենա 

1. 10 անվտանգության աշխատակից 

2. 20 անվտանգության աշխատակից 

3. 25 անվտանգության աշխատակից 
 

Անվտանգության աշխատակիցը պարտավոր է  

1. տեսանելի մասում կրել զենք 

2. հագնել հատուկ համազգեստ 

3. ուղղակի կրել անվանանշան` ծառայության անվանումով 

 

 

5.Հյուրանոցային օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները 

 

5.1. Հյուրանոցային լրացուցիչ ծառայությունները և դրանց տնտեսական 

հետևանքը 
 

 Ծառայությունը սպառողի և իրականացնողի անմիջական փոխհարաբե-

րությունն է, ինչպես նաև իրականացնողի սեփական գործողության արդյունքն 

է սպառողի ցանկությունները բավարարելու հարցում: «Ծառայություն» հաս-

կացությունը ունի ունիվերսալ նշանակություն: Այն ո´չ առարկայական է, ո´չ էլ 

պահպանվող: Ծառայությունը չի կարելի փոփոխել , այն կարելի է միայն գնա-

հատել: Հյուրանոցային ծառայությունների բովանդակությունը հետևյալն է. 

1. օգտագործման համար տրվում են տարածքներ (հյուրանոցային հա-

մարներ) 

2. մատուցվում են ծառայություններ, որոնք անմիջականորեն իրակա-

նացնում են հյուրանոցի աշխատողները` պորտյեն` փաստաթղթերի ձևա-

կերպման և հյուրերի տեղավորման ժամանակ, սպասուհին` սենյակները մաք-

րելու գործում և այլն:  

Հյուրանոցային ծառայություններն ունեն իրենց յուրահատկությունները: 

Ծառայությունների մատուցման ժամանակ պետք է ակտիվ լինեն և´ սպառողը , 

և´ իրականացնողը: Ընդ որում, ծառայությունը իրականացվում է հենց իրակա-

նացնողի տարածքում: Ծառայություն իրականացնող անձնակազմը պետք է 
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միշտ անմիջական կապ ունենա սպառողի հետ, իսկ վերջինս իրականացնողին 

համարում է ծառայության անբաժանելի մասը:  

 Հյուրանոցային ծառայությունները կայուն չեն. դրանք անընդհատ փո-

փոխվում են, և այդ փոփոխությունը կախված է նրանից, թե ով է մատուցում 

ծառայությունը և ինչ պայմաններում: Մատուցման պահին ծառայություն մա-

տուցողի վիճակը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ծառայության որակի 

վրա: Նույն մարդը կարող է այսօր լավ սպասարկել հյուրին, իսկ վաղը` ավելի 

վատ (ընտանեկան խնդիրների, վատ զգացողության պատճառով և այլն): Այս-

պիսով, ծառայությունների որակի փոփոխությունը կարող է խիստ ազդել հյու-

րանոցի վարկանիշի վրա:  

Ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության՝ ծառայությունները լինում են երկու 

տեսակ՝ 
 

1. առարկայական 2. սոցիալ-մշակութային 

Առարկայական ծառայությունը սպառողի առարկայակենցաղային կա-

րիքների բավարարումն է, իսկ սոցիալ-մշակութային ծառայությունը սպառողի 

հոգևոր, գիտական կարիքների բավարարումն է: Վերջինս օգնում է վերա-

կանգնել առողջությունը, նպաստել մասնագիտական հմտությունների բարձ-

րացմանը:  
 

Հյուրանոցում մատուցվող ծառայությունները լինում են . 

1. հիմնական 

2. լրացուցիչ 

3. օժանդակ 

Սրանք կարող են լինել անվճար և վճարովի: Հիմնական ծառայություններ 

են համարվում ապրելը և սնունդը:  

Հաճախորդների տեղավորման և նրանց մեկնման կազմակերպումը 

պետք է իրականացվի շուրջօրյա գրաֆիկով: Սննդի, կապի և կենցաղային 

սպասարկման տարածքներում, որոնք տեղակայված են հյուրանոցներում, հա-

ճախորդներին պետք է սպասարկեն առանց հերթի: Առանց լրացուցիչ վճարի 

հյուրերին պետք է մատուցել հետևյալ ծառայությունները. 
 

1. բժշկական արկղից օգտվելը 

2. օրվա թերթերն ու նամակները ստանալը 
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3. ասեղի, տաք ջրի, թեյի, մեկ զույգ սպասքի տրամադրում 

4. շտապ օգնություն կանչելը 

Բացի պարտադիր և անվճար ծառայություններից՝ հյուրանոցները մա-

տուցում են մի ամբողջ լրացուցիչ ծառայությունների համակարգ, որոնք պա-

հանջում են լրացուցիչ վճար: Լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների մատուց-

ման որակը պետք է համապատասխանի հյուրանոցային կարգին: Միջին և մեծ 

հյուրանոցային կոմպլեքսները`միջին և բարձր հարմարավետության մակար-

դակով, մատուցում են լրացուցիչ ծառայությունների հետևյալ տեսակները. 

1. հասարակական սննդի կետերի ծառայությունները(բար, ռեստորան, 

սրճարան, ճաշարան, գարեջրատուն) 

2. խանութներ 

3. ժամանցի կազմակերպում` դիսկոտեկ, կազինո, գիշերային ակումբ, 

բիլիարդի սրահներ 

4. էքսկուրսիոն ծառայություններ 

5. տրանսպորտային ծառայություններ 

6. ծաղիկների պատվիրում և առաքում 

7. հուշանվերների , բացիկների վաճառք 

8. խորհրդակցությունների դահլիճի վարձույթ 

9. բիզնես-կենտրոնի ծառայություն 

10. լրացուցիչ ծառայություններ 

Վերը նշված ծառայությունները կախված են նաև հյուրանոցների կարգից: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, բոլոր հյուրանոցներում էլ հնարավոր է մատուցել 

կենցաղային ծառայություններ, որոնք կարևոր են իրենց մատուցման որակով: 

Այս ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունները պետք է տեղակայ-

ված լինեն հասանելի վայրերում` հիմնականում առաջին հարկում: Ճեմասրա-

հում, հարկերում և համարներում պետք է փակցված լինի ինֆորմացիա, թե որ-

տեղ և ինչպես օգտվել վերոհիշյալ ծառայություններից, իսկ դրանց գործունեու-

թյան ժամերը պետք է հարմար լինեն հաճախորդներին: Սակայն չմոռանանք 

նշել, որ ցանկացած ծառայության մատուցման ժամանակ աշխատակիցները 

պետք է իրենց դրսևորեն նորմալ, լինեն կոռեկտ և ունենան աշխատանքային 

տակտ, քանի որ կարևոր է ոչ թե ծառայության քանակը, այլ մատուցման որակը:  
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5.2. Հյուրանոցային օժանդակ ծառայությունները, դրանց դերը և կապը հիմ-

նական ծառայությունների հետ 
 

 Օժանդակ ծառայությունները ապահովում են հյուրանոցային համալիրի 

աշխատանքը` առաջարկելով լվացքատան, քիմմաքրման ծառայության, տա-

րածքների մաքրման, պահեստային տարածքի տրամադրման ծառայությունը: 

Օժանդակ ծառայությունները վճարովի են: Ծառայությունների թվին են պատ-

կանում նաև վարսավիրանոցի, լողավազանի,շոգեբաղնիքի,սպորտային հա-

մալիրների ծառայությունները:  
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Հյուրանոցային գործում օժանդակ ծառայությունները կախված են հյու-

րանոցի կարգից: Օրինակ` չորս և հինգաստղանի հյուրանոցներում նախա-

տեսվում է հաճախորդների հագուստի լվացում և քիմմաքրում, կարող է կա-

տարվել նաև հագուստի թեթև վերանորոգում `երեքաստղանիից սկսած:  

Հյուրանոցում նմանօրինակ ծառայություններ ունենալու անհրաժեշտու-

թյունը հյուրանոցատերերին ստիպում է կա´մ պայմանագիր կապել քաղա-

քային լվացքատան հետ, որը իր հետ կբերի նաև այլ ծախսեր, կա´մ ունենալ 

սեփականը: Քիմմաքրման ծառայությունը մտնում է լվացքատան ծառայության 

մեջ.եթե հյուրանոցը կարող է տրամադրել մեկը, ապա տրամադրում է նաև 

մյուսը: Հաջորդ օժանդակ ծառայություններից են լողավազանը, շոգեբաղնիքը, 

սպորտդահլիճը: Քանի որ հյուրանոցը նախատեսված է տարբեր նախասիրու-

թյունների տեր մարդկանց համար, ապա վերոհիշյալ ծառայությունները հյու-

րանոցում ուղղակի անփոխարինելի են և շատ անհրաժեշտ: Երբեմն թվում է, 

որ օժանդակ ծառայությունները հիմնական ծառայությունների անբաժան բա-

ղադրիչներն են: Ինչպես նշեցինք, օժանդակ ծառայությունները վճարովի են և 

հյուրանոցին բերում են լրացուցիչ եկամուտ. որքան շատ են օժանդակ ծառա-

յությունները, այնքան մեծ է հյուրանոցի եկամուտը, հյուրանոցի հետաքրքրու-

թյունը: Երբեմն հաճախորդներ գրավելու նպատակով շատ հյուրանոցներ հիմ-

նական ծառայությունների հետ մեկտեղ առաջարկում են մեկ կամ մի քանի ան-

վճար օժանդակ ծառայություններ:  
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Հյուրանոց________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N_________________________ 

 

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

(ձև 12-Г) 

 

Ծառայության 

տեսակը___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Գումար________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ամսաթիվ_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5.3 Պատկերացրեք, որ դուք հյուրանոցատեր եք և ձեր բիզնեսի բարգավաճման 

համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ծառայությունների համալիր համակարգ: 

Ուսումնասիրելով շուկան և մրցակիցների հնարավորությունները` ձեր 

հաճախորդներին առաջարկե� ք այնպիսի լրացուցիչ ծառայություններ, որոնք 

կլինեն միայն ձեզ մոտ և մեծ պահանջարկ ու հետաքրքրություն կունենան և 

ձեր հյուրանոցին կբերեն լրացուցիչ եկամուտ: 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 

1.Ծառայությունը________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

2.«Ծառայություն» 

հասկացությունը________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

3.Ծառայությունը իրականացվում է__________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

4.Ծառայության մատուցման որակը կախված է____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

5.Ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության ծառայությունները լինում են_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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6.Առարկայական ծառայությունը_____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

7.Սոցիալ-մշակութային ծառայությունը________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

8.Հյուրանոցի մատուցած ծառայությունները լինում են_______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

9.Ծառայությունը կարող է լինել_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

10.Հյուրանոցի հիմնական ծառայություններն են______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

11.Անվճար ծառայություններն են________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

12.Հյուրանոցում մատուցվող լրացուցիչ ծառայություններն են____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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13.Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները պետք է 

տեղակայված լինեն14.Հյուրանոցի օժանդակ ծառայություններն են__________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

  

15.Օժանդակ ծառայությունը_________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

16.Հյուրանոցում օժանդակ ծառայությունների առկայությունը_____________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 

17.Որքան շատ են օժանդակ ծառայությունները________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

_______________________________________________________________________:  

18.Հաճախորդ գրավելու նպատակով______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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Առաջադրանք-խաչբառ 4 
                      4      5  

                     2         

                              

                              

                              

              2                

                3              

    1                          

                              

3                              

                              

    4                          

                              

                              

                              

                              

                              

Հորիզոնական 

1. Հյուրանոցի մատուցած վճարովի ծառայությունները:  

2. Հյուրանոցի ժամանցի կազմակերպման միջոց, որը դասվում է օժանդակ 

ծառայությունների շարքին:  

3. Հյուրանոցը մատուցում է … , լրացուցիչ և օժանդակ ծառայություններ:  

4. Լվացքատանը կից ծառայություն:  

Ուղղահայաց 

1. Քիմմաքրմանը կից օժանդակ ծառայություն:  

2. Հյուրանոցը մատուցում է հիմնական, լրացուցիչ և … ծառայություն:  

3. Հյուրանոցի օժանդակ ծառայություն, մատուցում է սպորտաառողջարանա-

յին ծառայություն:  

4. Օժանդակ ծառայություն է :  

5. Օժանդակ ծառայություն է, դասվում է կենցաղային սպասարկման ծառայու-

թյունների շարքին:  
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Թ Ե Ս Տ 

Ծառայությունը 

1. առարկայական է  

2. ոչ առարկայական է  

3. ոչ պահպանվող է 
 

Ծառայությունը կարելի է  

1. ետ վերադարձնել 

2. փոխել 

3. գնահատել 
 

Ծառայությունը իրականացվում է  

1. իրականացնողի տարածքում 

2. սպառողի տարածքում 
 

Հյուրանոցային ծառայությունները 

 1. կայուն չեն 

 2. կայուն են 

 3. Փոփոխվող են 
 

Մատուցվող ծառայության որակը կախված է  

1. մատուցողից 

2. սպառողից 

3. հյուրանոցի կարգից 
 

Ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության` ծառայությունները լինում են 

1. երկու տեսակի 

2. երեք տեսակի 

3. չորս տեսակի 

Հյուրանոցում մատուցվող ծառայությունները լինում են 

1. երկու տեսակի 

2. երեք տեսակի 

3. չորս տեսակի 
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Հիմնական ծառայությունները լինում են 

1. անվճար 

2. վճարովի 

3. մասնակի վճարովի 
 

Բժշկական արկղիկից օգտվելը,ասեղի, թեյի, տաք ջրի, մեկ զույգ սպասքի 

տրամադրումը, շտապօգնություն կանչելը 

1. անվճար է 

2. վճարովի է  

3. կիսավճարով է  
 

Լրացուցիչ ծառայությունները 

1. վճարովի են 

2. անվճար են 

3.  կիսավճարով են 

Հասարակական սննդի կետերի ծառայությունները դասվում են 

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 
 

 Ժամանցի կազմակերպում` դիսկոտեկ, կազինո, գիշերային ակումբ, բիլիարդի 

սրահներ, դասվում են  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 
 

Էքսկուրսիոն ծառայությունները դասվում են 

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 
 

Տրանսպորտային ծառայությունները ,ծաղիկների պատվիրումը և առաքումը 

դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 
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Հուշանվերների, բացիկների վաճառքը ,խորհրդակցության դահլիճի վարձույթը 

դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 
 

Օժանդակ ծառայությունները  

1. վճարովի են 

2. անվճար են 

3. կիսավճարով են 
 

Լվացքատան, քիմմաքրման ծառայությունը դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 

3. օժանդակ ծառայությունների շարքին 
 

Վարսավիրանոցի ծառայությունը դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 

3. օժանդակ ծառայությունների շարքին 
 

Լողավազանի և շոգեբաղնիքի ծառայությունը դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 

3. օժանդակ ծառայությունների շարքին 
 

Սպորտդահլիճի ծառայությունը դասվում է  

1. հիմնական ծառայությունների շարքին 

2. լրացուցիչ ծառայությունների շարքին 

3. օժանդակ ծառայությունների շարքին 
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ՄՈԴՈՒԼ -«Հիմնական ծառայությունների կազմակերպումը 

հյուրանոցային համալիրներում» 

 

1.Հաճախորդի ամրագրումը, ընդունումը և հաշվառումը 

 

1.1. Հաճախորդի ամրագրման գործընթացը 
 

 Հյուրանոցում հաճախորդների սպասարկման աշխատանքը սկսվում է 

հենց տեղերի ամրագրումից: Տեղերի ամրագրման ֆունկցիան իրականացնում 

է կա՛մ վերոհիշյալ ծառայության մենեջերը, կա՛մ էլ անմիջապես ընդունման 

ծառայությունը: Որպես կանոն, հյուրը կամ գործարարը, չցանկանալով հան-

դիպել ամրագրման ընթացքում ծագող որևէ խնդրի, նախապես կապ է հաստա-

տում վերոհիշյալ ծառայության հետ: Համարի ամրագրման ծառայության 

ֆունկցիաներն են. 

 պատվերի ընդունում և մշակում, 

 համապատասխան փաստաթղթերի լրացում և ստորագրում, 

 մուտքի և ելքի ամենօրյա գրաֆիկի ստեղծում:  

 Տեղերի ամրագրման պատվերը կարելի է կատարել հեռախոսով, ֆաք-

սով, փոստով, ինտերնետի օգնությամբ և անձամբ: Յուրաքանչյուր պատ-

վեր պետք է պարունակի հետևյալ ինֆորմացիան. 

 այցելության օրը և ժամը 

 մեկնելու մոտավոր օրը և ժամը 

 այցելուների թիվը 

 համարի կարգը(լյուքս, ապարտ, էկոնոմ, բիզնես կլաս) 

 համարի ծառայությունները(լոգարան, սառնարան, չհրկիզվող պահա-

րան, հեռուստացույց) 

 սննդի ծառայությունները(միայն նախաճաշ, ճաշ կամ ընթրիք) 

 գինը 

 այն մարդու անունն ու ազգանունը, ով պետք է վճարի(կամ կազմակեր-

պության անվանումը) 

 վճարման ձևը( կանխիկ, փոխանցումով, կրեդիտ քարտով) 

 լրացուցիչ ծառայություններ 
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 Բացի վերոհիշյալից՝ պատվիրատուն պետք է թողնի իր կոորդինատ-

ները` հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը , հաշվեհամարը և այլն: Պատվերն 

ուսումնասիրելուց հետո, եթե այն հնարավոր է իրականացնել, հյուրանոցը 

հաստատում է պատվերը և տեղյակ պահում պատվիրատուին, հակառակ դեպ-

քում մերժում է: Եթե պատվերը հաստատվել է, ապա հյուրանոցը պարտավոր-

վում է պատվիրատուին տրամադրել այն բոլոր ծառայությունները, որոնք նշվել 

են նախնական պատվիրման փուլում: Հաստատումը ուղարկվում է գրավոր 

ձևով, որպեսզի ներկայանալու ժամանակ հաճախորդը այն ներկայացնի: Յու-

րաքանչյուր պատվերի ընդունում կամ մերժում գրանցվում է հատուկ կարգով: 

Եթե պատվերի մերժումը ժամանակին չի գրանցվում (երբ պատվիրատուն 

պատվերը մերժում է), ապա այնպես կարող է լինել, որ համարը մնա չվա-

ճառված: Եթե համարը մնում է չվաճառված, ազատ, ապա բնականաբար հյու-

րանոցի ցանկալի եկամուտը նվազում է: Շատ երկրներում ընդունված է, որ ամ-

րագրման ժամանակ պատվիրատուն իր ամրագրումը հաստատելու համար 

ինչ-որ գրավ թողնի, որպեսզի պատվերի ուշացման կամ չգալու դեպքում հյու-

րանոցը վնաս չկրի: Այդպիսի գրավը լինում է մատուցվող ծառայության 50%-ի 

չափով:  
 

 

1.2 Հաճախորդի ընդունման և տեղավորման գործընթացը 

 Ընդունման,գրանցման և տեղավորման ծառայությունն իրականացնում է 

հյուրերի ընդունումը, գրանցումը, տեղավորումը: Ընդունման ծառայության 

կարևոր ֆունկցիաների մեջ են մտնում հաճախորդին ողջունելը և բնակեցման 

համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպումը: Այս ծառայությունից է 

կախված հաճախորդի առաջին տպավորությունը: Ծառայության աշխատա-

կիցների աշխատանքային պարտականություններից են. 

1.Ազատ համարների հաշվառում, համարների տեսակավորում, հաշվի 

լրացում և վերջնահաշվարկի կազմում: Հաճախորդների գալուն պես ընդուն-

ման ծառայությունը ամրագրման ծառայությունից ստանում է այցելուի ներկա-

յացրած պատվերը մշակված ձևով, ըստ որի աշխատակիցը բացում է հյուրի 

քարտ և տալիս համապատասխան համար:  
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2.Սենյակի բանալիների հանձնումը: Ընդունման ծառայության տարած-

քում գտնվում է սենյակների բանալիների համար նախատեսված պահարան: 

Այստեղ բանալիները կախված են ըստ շարքերի, կարգերի, հարկերի:  

3.Հաճախորդի անձնական քարտի բացում: Յուրաքանչյուր այցելուի հա-

մար նրա ժամանումից հետո բացվում է անձնական քարտ, որտեղ պահվում է 

ինֆորմացիա նրա մասին, որից էլ օգտվում են հյուրանոցում ծառայություններ 

մատուցողները: Եթե տվյալ անձը որոշ ժամանակ անց նորից է գալիս այդ հյու-

րանոց, աշխատակիցների աշխատանքն ավելի է հեշտանում, քանի որ նրանք 

ունեն այդ հաճախորդի մասին ողջ ինֆորմացիան:  

Ընդունման ծառայության կարևոր փաստաթղթերից են. 

 անկետա (1-Г տեսակի ) 

 արտասահմանյան հյուրի գրանցման մատյան(2-Г տեսակի ) 

 հաշիվ (3-Г տեսակի ) 

 հաշիվ (3-Г ա տեսակի ) 

 հյուրի քարտ (4-Г տեսակի ) 

 դրամարկղային հաշվետվություն(5-Г տեսակի ) 

 ամրագրման և բնակեցման հաշիվ ` փոխանցումով(7-Г տեսակի ) 

 գումարի վերադարձման տեղեկանք(8-Г տեսակի ) 

 հյուրանոցի սեփականության վնասման ակտ(9-Г տեսակի ) 

 տեղերի ամրագրման փաստաթուղթ(10- Г տեսակի ) 

 ավտոկանգառ(11- Г տեսակի ) 

 տրամադրվող լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների հաշիվ (12- Г տե-

սակի )  

 պահպանման համար հանձնված իրերի տեղեկանք (13- Г տեսակի ) 

 Բարձրակարգ հյուրանոցները այցելուներին կարող են դիմավորել թե՛ 

օդանավակայանում, թե՛ կայարանում` ժամանման ճշգրիտ ժամն իմանալով: 

Ոչ մեծ հյուրանոցներում այցելուին դիմավորում են մուտքի մոտ կամ ճեմա-

սրահում: Հյուրանոց գալով՝ հյուրը պետք է գրանցվի, գրանցման գործընթացի 

երկարատևության պատճառ կարող է հանդիսանալ նախօրոք ամրագրում չու-

նենալը: Բնականաբար, եթե կա նախօրոք ամրագրում- պատվեր, ապա այդ 

գործընթացը մի քանի րոպե է պահանջում, որովհետև բոլոր անհրաժեշտ 

տվյալները առկա են նախնական ամրագրման ժամանակ: Նախնական պատ-
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վեր չունենալու դեպքում գրանցման գործընթացը մի փոքր երկար է տևում, որի 

ընթացքում ադմինիստրատորը և հաճախորդը պետք է քննարկեն այնպիսի 

հարցեր, ինչպիսիք են համարի գինը, ապրելու ժամանակահատվածը, վճար-

ման կարգը և այլն: Եթե կողմերը համաձայնության են գալիս , ապա կնքվում է 

պայմանագիր, որտեղ առկա են քննարկված բոլոր պայմանները: Դրա համար 

հյուրը պարտավոր է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և լրացնել 

հատուկ համարի` 1- Г տիպի անկետա: Անկետան հենց պայմանագիրն է ` 

կնքված պատվիրատուի և հյուրանոցի միջև: Ադմինիստրատորը պետք է ստու-

գի՝ արդյոք այցելուն ճիշտ է լրացրել, թե ոչ: Եթե օրինակ՝ սխալ լրացված լինի 

հասցեն, ապա համարում մոռացված իրերը չեն կարող վերադարձվել: Կամ էլ 

եթե սխալ է նշվել մեկնելու ժամանակը, ապա հաճախորդի և ադմինիստրատո-

րի միջև կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ, քանի որ համարը կարող է արդեն վա-

ճառված լինել:  

Հաճախորդները, որոնք այցելում են կոնֆերանսներ, հանդիպումներ, հա-

վաքույթներ անցկացնելու նպատակով, լրացնում են անկետայի մեկ օրինակ, 

իսկ մնացածը` 2 օրինակ: Լրացրած տվյալները ստուգելուց հետո հաճախորդի 

անձնական փաստաթղթերը հետ են վերադարձվում: Լրացված անկետաները 

պահվում են դրանց համար նախատեսված 2 պահարաններում, որոնք գտնը-

վում են ադմինիստրացիայում: Առաջինում պահվում են գործող անկետաները, 

երկրորդում՝ 1 ամսվա ընթացքում հյուրանոցը լքած մարդկանց անկետաները: 

Գրանցման հետ մեկտեղ բացվում է նաև հյուրի հաշիվը, որի մեջ մտնում են 

համարի կարգը, տեղերի թիվը, մատուցվող ծառայությունները, մնալու օրերի 

թիվը, լրացուցիչ ծառայությունները և այլն: Հաշիվը կազմվում է 3 օրինակից. 

Առաջինը լրացվում է հաճախորդի համար, երկրորդը ուղարկվում է հաշվա-

պահություն, իսկ երրորդը պահվում է ադմինիստրացիայում` մինչև հաճա-

խորդի հեռանալը: Եթե հյուրանոցում օգտագործվում են ավտոմատացված հա-

մակարգեր, ապա հաշիվը կազմվում է 2 օրինակից:  

Վճարումից հետո ադմինիստրատորը լրացնում է հյուրի քարտը և հանձ-

նում է համարի բանալիները: Երբ հաճախորդը հեռանում է հյուրանոցից, հար-

կի հերթապահը նշում է համարի ազատման օրը և ժամը, իսկ հաճախորդը բա-

նալիները և քարտը հանձնում է ադմինիստրացիա: Շատ ժամանակակից հյու-

րանոցներում հյուրի քարտի վրա տեղակայված է հյուրանոցի գովազդը: Այնու-
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հետև լրացվում է ելքի կտրոն` 2 օրինակից, որոնցից մեկն ուղարկվում է հաշ-

վապահություն, երկրորդը մնում է ադմինիստրացիայում: Եթե հյուրանոցը 

սպասարկում է տուրիստական խմբի, ապա ամրագրումը նախապես կատա-

րում է տուրիստական ֆիրման: Խմբի յուրաքանչյուր անդամ լրացնում է իր ան-

կետան և հաշիվը փակվում է մեկ վճարումով:  

Օտարերկրյա այցելուին սպասարկելու ժամանակ ադմինիստրատորը 

պետք է ստուգի նրա անձնագրի վավերականության ժամկետը, վիզայի կնիքի 

վրա գրի հյուրանոցի անունը, գրանցման օրը, գրանցման համարը և այս բոլոր 

կարևոր տվյալները գրանցի օտարերկրյա հաճախորդների համար նախատես-

ված գրանցամատյանում: Օտարերկրացին պարտավոր է անձնագիրը գրանցել 

տվյալ երկրի ոստիկանության անձնագրային բաժնում: Հիմնականում հյուրա-

նոցն ինքն է զբաղվում իր հաճախորդին երկրում գրանցելու հարցերով:  
 

1.3 Հաճախորդների կարիքների հաշվառում,հաճախորդի ընդունման և տեղա-

վորման ընթացքում ծագած կոնֆլիկտների հարթում 

Կոնֆլիկտը/ լատիներեն conflictus-ընդհարում/ երկու կամ մի քանի հոգու 

միջև համաձայնության բացակայությունն է :  

Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ ունի իր թե´ դրական, թե´բացասական կողմե-

րը` կախված տարբեր հանգամանքներից: Այնինչ, այն կարծիքն է ձևավոր-

ված, որ այն վատ, անախորժություններով լի, տհաճ երևույթ է, բայց եթե հաշ-

վի առնենք, որ կոնֆլիկտը (թե միջանձնային, թե ներանձնային) նպաստում է 
ներքին պոռթկումների, լարվածության, ֆրուստրացիոն վիճակների արտա-

մղմանը, բացասական ապրումների դուրս թափմանը, ապա հասկանալի է 
նաև կոնֆլիկտի դրական կողմը, որը նպաստում է հոգեկան կոմֆորտ վիճակի 
առաջացմանը և ներքին հանգստությանը: 

Բացի այդ, հաճախ կոնֆլիկտները նպաստում են դրական հարաբերու-

թյունների ստեղծմանը, վատ հարաբերությունների լավացմանը, քանի որ 
շատ հաճախ հենց բանակցությունների, քննարկումների ու վիճաբանու-

թյունների արդյունքում են առաջանում բարիդրացիական հարաբերություն-

ներ: Ուստի, կոնֆլիկտը երբեմն օգտակար կարող է լինել. չպետք է միշտ խու-

սափել դրանից, այլ պետք է առաջացած կոնֆլիկտը ճիշտ հանգուցալուծել: 
Դրա համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր հանգամանքները` սեռային, 
տարիքային, կրթական: Ելնելով դրանցից` պետք է հակամարտող կողմերը 
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կարողանան ճիշտ հասկանալ միմյանց, առողջ փոխզիջման գնան: Դա հա-

ճախ պահանջում է մեծ ջանքեր, վարպետություն, խելամտություն ու ճկունու-
թյուն, իսկ դրանց բացակայության դեպքում հաճախ կոնֆլիկտը ավելի սուր 
ընթացք է ստանում:  

Կոնֆլիկտային իրավիճակներ հյուրանոցներում հաճախ են լինում: 

Հյուրանոցային սպասարկման հոգեբանության մեջ կա <<բարդ հաճախորդ>> 

հասկացությունը,ինչից էլ սկիզբ են առնում բոլոր կոնֆլիկտային իրա-

վիճակները: Կոնֆլիկտային իրավիճակները կարող են ծագել նույնիսկ մանր 

պրոբլեմներից, և հստակ հնարավոր չէ ասել, թե կոնկրետ ով է մեղավորը` 

հաճախո՞րդը, թե՞ աշխատակիցը: Երբեմն հյուրանոցի անձնակազմը դառնում է 

հաճախորդի ագրեսիվ վերաբերմունքի զոհ: Այդ ագրեսիան երբեմն անձնա-

կազմին մղում է պատասխան հարվածի, երբեմն էլ դարձնում նրան անզոր: 

Հիմնականում կոնֆլիկտները ծագում են սպասարկման մեջ տեղ գտած թերու-

թյունների պատճառով: Կոնֆլիկտները հարթելու համար անհրաժեշտ է բացա-

հայտել և հասկանալ կոնֆլիկտի առաջացման պատճառը:  

 Կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները տարբեր են` օբյեկտիվ, սուբյեկ-

տիվ: Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է վերացնել կոնֆլիկտածին գործոնը, սա-

կայն սովորաբար օբյեկտիվ գործոնը վերացնելն ավելի հեշտ է, քան սուբ-

յեկտիվ գործոնը, որը մեծապես կախված է հակամարտող կողմերի անձնային 

ուղղվածությունից և միմյանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից: Սուբյեկ-

տիվ գործոնի մեջ են մտնում մարդկային տիպերը. ոմանք մտածում են, թե 

մեղավոր են բոլորը, բացի իրենցից. դա տիպիկ ագրեսորի կերպար է: Մյուս-

ները ողջ մեղքը բարդում են իրենց վրա. սրանք էլ տիպիկ «զոհ» են: Երրորդ-

ներն էլ համարում են, որ կյանքն է այդպիսին՝ հաշտվելով իրավիճակի հետ:  

 Սովորաբար կոնֆլիկտի ընթացքն այսպիսին է. «հերոսներից» մեկը հարձակ-

վում է մյուսի վրա: Սա պահանջում է հակազդման երեք տարբերակներից մեկի 

ընտրություն. «պարտություն-հաղթանակ»,«հաղթանակ-հաղթանակ», «պար-

տություն-պարտություն»՝ կախված նրանից, թե «ով ինչպես է դուրս գալիս իրա-

վիճակից»:  

Եթե հնարավոր չէ լուծել կոնֆլիկտը, պետք է գոնե թուլացնել անձի հու-

զական լարվածությունը: Ինչպե՞ս հասնել դրան. 
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1. Անհրաժեշտ է չներփակվել սեփական վիճակի, մտքերի մեջ: Պետք է 

փորձել լավ տրամադրվել դիմացինի նկատմամբ, քեզ պատկերացնել նրա փո-

խարեն և փորձել զգալ այն, ինչ նա էր զգում այդ իրավիճակում: 

 2. Պետք է թույլ տալ, որ «ագրեսորը» արտահայտվի, և ուշադիր լսել նրա 

ասածը: Դա համեմատաբար կթուլացնի հակառակորդի լարվածությունը:  

 3.Ագրեսիվ հարձակման դեպքում լավագույն արդյունք կտա հակազ-

դեցության հանկարծակիությունը: Անշուշտ, «ագրեսորը» սպասում է, որ դիմա-

ցինը կհարձակվի կամ կխուսափի: Մի´ արդարացրեք նրա հույսերը, նրա խոս-

քերը իրեն «վերադարձրե´ք»:  

4. Զրույցը խաղաղ կանցնի, եթե դուք հայտնեք ձեր վրա նրա խոսքերի 

թողած ազդեցության մասին: Փորձեք ավելի հարգանքով ու մեծահոգաբար վե-

րաբերվել նրան, և դրանով ավելի փափկացրեք նրա կռվարար հոգին. Թող նա 

իրեն մեղավոր զգա և ներողություն խնդրի: 

 5. Անհրաժեշտության դեպքում դիմե´ք փաստերին, քննարկումներին, պար-

զաբանումներին, թու´յլ տվեք, որ դիմացինը խոսի և ճիշտ բացատրի իր քայ-

լերը, հետո նոր հաստատե´ք ձեր տեսակետը: 

 6. Եթե իրավիճակը հեշտ լուծելի է, մի´ բարդացրեք, փորձե´ք առաջինը համե-

րաշխության առաջարկ անել, ինչ-որ ընդհանուր բան գտեք նրա հետ, մի´ 

դիմեք վերադասին, եթե կարող եք ինքներդ լուծել այդ խնդիրը: Դրանով դուք 

նրան կհասկացնեք,որ ավելի բարեխիղճ ու ազնիվ մարդ եք, քան ինքը:  

 7. Փորձե´ք խաղարկել դիմացինի թույլ տեղերը (առանց վիրավորելու նրան), 

որը թույլ կտա սեփական սխալներին կողքից նայել:  

 8. Հումորը հուզական լարվածությունը թուլացնելու հիանալի միջոց է, բայց 

անհրաժեշտ է դրանից զգույշ օգտվել, քանի որ հաճախ անհաջող հումորն էլ 

կարող է դառնալ կրկնակի կոնֆլիկտի պատճառ:  

 Կոնֆլիկտների հարթման վերոհիշյալ ելքերը երբեմն կարող են վատ ազդեցու-

թյուն ունենալ: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ աշխատակիցը իր համար 

պարզի հաճախորդի հոգեբանական նկարագիրը և ըստ այդմ էլ փորձի ընդդի-

մանալ կոնֆլիկտային իրավիճակին: 

Եվ պետք է հիշել, որ հաճախորդը միշտ ճիշտ է :  
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

 

Իրավիճակ 1. Զբոսաշրջիկների խումբը ժամանում է հյուրանոց ` 

ունենալով երկտեղանոց համարների նախնական ամրագրում: Ժամանելուց 

հետո պարզ է դառնում, որ հյուրանոցում տեղի են ունենում կոյուղու շինա-

րարական աշխատանքներ և նախապես ամրագրված երկտեղանի համարների 

փոխարեն նրանց են առաջարկվում երեքտեղանի համարներ, որը ենթադրում է 

լրացուցիչ վճար:  

 

Իրավիճակ 2.Անթալիայի հյուրանոցներից մեկի տնօրենը մինչև պայ-

մանագրի ժամկետի ավարտը խզում է ռուս տուրիստների խմբի հետ պայ-

մանագիրը և նրանց դուրս հրավիրում հյուրանոցից` պատճառաբանելով, որ 

վերջիններս խախտել են հյուրանոցի ներքին կանոնները, և անմիջապես հա-

մարները ազատելուց հետո դրանք տրամադրում է գերմանացի տուրիստների 

խմբի:  

 

Իրավիճակ 3. Բարձրակարգ հյուրանոցային համարներից մեկում 

տեղադրում են ձեռքերը չորացնելու ժամանակակից սարք: Համարի հաճա-

խորդը, երկար ժամանակ փորձելով կռահել, թե ինչպես է աշխատում սարքը, 

պատահաբար կոտրում է այն: Կանչելով հյուրանոցի ինժեներատեխնիկական 

ծառայության աշխատակցին՝ պարզվում է, որ սարքը հնարավոր չէ վերա-

նորոգել և հյուրանոցի ադմինիստրացիան հաճախորդից պահանջում է վնասի 

փոխհատուցում ` 1200 ԱՄՆ դոլարի չափով:  

 

Իրավիճակ 4.Տարեց կինը նախաճաշը պատվիրում է համարում: Հինգ 

րոպեից տաք նախաճաշը մատուցողը բերում է համար, ստանում իր թեյա-

վճարը, սակայն չի հեռանում համարից` պահանջելով նախաճաշի գումարի 

կանխիկ վճարում: Հաճախորդը ասում է, որ չունի կանխիկ գումար և առա-

ջարկում է հաշիվը փակել պլաստիկ քարտով: Մատուցողը առարկում է, 

ասելով, որ հյուրանոցը չի ընդունում վճարման նման ձև: Սակայն հետո 

պարզվում է, որ հաշվի փակման նման ձևը ընդունված է հյուրանոցում, իսկ 

նախաճաշն արդեն սառչել է :  
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Իրավիճակ 5. Ընտանեկան զույգը ամրագրել է համար ` պատուհանից 

բացվող ծովի տեսարանով: Հյուրանոց գալուն պես պարզվում է, որ համարն 

արդեն վաճառված է, և ադմինիստրատորը նրանց առաջարկում է ուրիշ 

համար՝ պատշգամբից բացվող ոչ պակաս գեղեցիկ տեսարանով: Զույգը չի 

պատկերացնում, որ իրենց սպասվում է համար, որի պատուհանները նայում 

են փողոց, ուր ընթանում է մեծամասշտաբ շինարարություն:  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1.Լրացնել ներկայացված ձևաթղթերը` հաշվի առնելով դրանց լրացմանը 

ներկայացվող բոլոր մանրամասները:  

2. Մտածել ընդունման և տեղավորման ժամանակ ծագող կոնֆլիկտների 

օրինակներ, վերածել դրանք դերային խաղի և որոնել ելքեր` այդ կոնֆլիկտ-

ները հարթելուն միտված:  

3.Համարի ամրագրման ծառայության ֆուկցիաներն են___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

4.Տեղերի ամրագրման պատվերը կարելի է կատարել______________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

5.Պատվերը պետք է պարունակի հետևյալ ինֆորմացիան__________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

6.Պատվիրատուն ամրագրման ժամանակ պետք է հայտնի_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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7.Եթե պատվերը հաստատվում է ______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

8.Յուրաքանչյուր պատվերի հաստատումը և մերժումը_____________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

9.Ամրագրման գրավը_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

10.Ընդունման, գրանցման և տեղավորման ծառայությունը իրականացնում է  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

11.Ընդունման ծառայության աշխատակցի աշխատանքային պարտականու-

թյուններից են______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

12.Ընդունման ծառայության կարևոր փաստաթղթերն են_________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

 

13.Նախնական ամրագրումը_________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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14.Ամրագրամն ժամանակ աշխատակիցը և հաճախորդը քննարկում են 

հետևյալ հարցերը___________________________________________________  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

 

15.Ամրագրման ժամանակ հաճախորդը ներկայացնում է________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 

16.Գործնական նպատակներով այցելած հաճախորդները լրացնում 

են_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

17.Լրացված ձևաթղթերը ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

18.Գրանցման հետ բացվում է նաև _______________________________________ 

_______________________________________________________________________:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

19.Հաշիվը կազմվում է __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________:  

20. Ավտոմատացված հյուրանոցներում լրացվում է_______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________:  
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21.Վճարումից հետո ադմինիստրատորը լրացնում է____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________:  
 

22.Հաճախորդի մեկնման ժամանակ լրացվում է_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
 

23.Տուրիստների խումբը հաշիվը փակում է_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________: 

 
24.Օտարերկրյա հաճախորդին սպասարկելու ժամանակ ստուգվում է 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 
25.Կոնֆլիկտը___________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 
26.Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ ունի_____________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 
 27.Կոնֆլիկտի բացասական կողմերն են___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 



 
 

122 
 

28.Կոնֆլիկտի դրական կողմերն են_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
 

29.Կոնֆլիկտի առաջացմանը նպաստում են________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________:  
 

30.Կոնֆլիկտային իրավիճակ կարող է ծագել_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
 

31.Հյուրանոցում հիմնականում կոնֆլիկտները ծագում են___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
 

32.Կոնֆլիկտն ունի առաջացման երկու պառճառ___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
 

33.Սուբյեկտիվ գործոնի մեջ մտնում են_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

34Կոնֆլիկտը հարթելու ելքերն են_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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ԹԵՍՏ 

1.Հյուրանոցում հաճախորդի սպասարկման աշխատանքը սկսվում է 

1. ընդունումից 

2. ամրագրումից 

3. տեղավորումից 
 

2.Համարի ամրագրման ծառայության ֆունկցիաներն են 

1. պատվերի ընդունումն ու մշակումը 

2. հաճախորդի ճանապարհումը 

3. հաճախորդի դիմավորումը 

4. համապատասխան փաստաթղթերի լրացումն ու ստորագրումը 
 

3.Ամրագրման ժամանակ պատվիրատուն պետք է  

1. ճիշտ թողնի իր կոորդինատները 

2. թաքցնի իր տվյալները 

3. տա ուրիշ հասցե 
 

4.Ամրագրման պատվերի հաստատումը ուղարկվում է  

1. գրավոր ձևով 

2. բանավոր տարբերակով 
 

5.Ամրագրման գրավը կազմում է  

1. մատուցվող ծառայության գնի 50 %-ը 

2. մատուցվող ծառայության գնի 20 %-ը 

3. գրավ չի գանձվում 
 

6.Ընդունման և տեղավորման ծառայության աշխատակիցների աշխատանքա-

յին պարտականություններից են 

1. հաճախորդների ամրագրումը 

2. ազատ համարների հաշվառումը 

3. սենյակի բանալիների հանձնումը 
 

7.Գրանցման շամանակ հաճախորդը ներկայացնում է  

1. սոցիալական քարտ 

2. աշխատանքային գրքույկ 

3. անձը հաստատող փաստաթուղթ 
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8.Գրանցման ժամանակ հաճախորդը լրացնում է  

1. 1-Г տեսակի ձևաթուղթ  

2. 9-Г տեսակի ձևաթուղթ  

3. 12-Г տեսակի ձևաթուղթ  
 

9.Ֆիզիկական անձը լրացնում է 1-Г տեսակի ձևաթղթի 

1. 1 օրինակ 

2. 2 օրինակ 

3. 3 օրինակ 

10.Գործարար նպատակով ժամանած հաճախորդը լրացնում է 1-Г տեսակի 

ձևաթղթի 

1. 1 օրինակ 

2. 2 օրինակ 

3. 3 օրինակ 
 

11.Ծառայության հաշիվը կազմվում է  

1. 1 օրինակից 

2. 2 օրինակից 

3. 3 օրինակից 
 

12.Ավտոմատացված հյուրանոցներում կազմվում է հաշվի 

1. 1 օրինակ 

2. 2 օրինակ 

3. 3 օրինակ 
 

13.Ելքի կտրոնը լրացվում է  

1. 1 օրինակով 

2. 2 օրինակով 

3. 3 օրինակով 
 

14.Եթե հաճախորդը ստեղծել է կոնֆլիկտային իրավիճակ, ապա 

1. աշխատակիցը պետք է նրան հակահարված տա 

2. աշխատակիցը պետք է փորձի հարթել կոնֆլիկտը 

3. աշխատակիցը պետք է հաճախորդին հյուրանոցից դուրս հրավիրի 
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15.Եթե սպասարկման մեջ գտած թերությունները դառնում են կոնֆլիկտի 

պատճառ, ապա 

1. աշխատակիցը պետք է ապացուցի , որ հաճախորդը սխալ է 

2. աշխատակիցը պետք է հարթի թերությունը և հաճախորդից ներողու-

թյուն խնդրի 

3. աշխատակիցը պետք է մեղքը գցի տնօրինության վրա 

 

16.Դերային խաղ 

Խաղ 1. 

Խաղին մասնակցում է երկու ուսանող` մեկը` հաճախորդ, մյուսը` ըն-

դունման ծառայության աշխատակից: Դասախոսը նախապես ներկայացնում է 

խնդիրը: Հաճախորդը տեղավորվում է հյուրանոցի մեկսենյականոց համա-

րում` ունենալով նախնական ամրագում: Ամրագրման պատվեր տալու ժամա-

նակ հաճախորդը ոչ մի հատուկ ցանկություն չի հայտնում: Ամրագրված հա-

մարը մեկսենյականոց, հարմարավետ համար է, որի պատուհանները նայում 

են քաղաքի կենտրոնական և մարդաշատ փողոցներից մեկին: Մեկ օր ապրելով 

համարում` հաճախորդը ներկայանում է ադմինիստրացիա և պահանջում, որ 

իրեն տեղավորեն այնպիսի մեկսենյականոց համար, որի պատուհանները 

նայեն այգուն: Իսկ հյուրանոցում ոչ մի նմանատիպ մեկսենյականոց ազատ 

համար չկա:  

         Ուսանողներին տրվում է ժամանակ նախապատրաստվելու և նման իրա-

վիճակից ելքեր փնտրելու համար:  

Հաճախորդ-ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ ներկայացնել իր պա-

հանջը, իսկ աշխատակից-ուսանողը աշխատի նման իրավիճակից դուրս գալու 

այնպիսի ելքեր փնտրել, որ չնեղացնի հաճախորդին և կոնֆլիկտային իրա-

վիճակ չստեղծի:  

Դասախոսը հաճախորդ-ուսանողին նոր պահանջներ ներկայացնելու 

հուշումներ կարող է տալ: Խաղի ավարտից հետո ուսանողները կարող են 

փոխվել տեղերով:  
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Խաղ 2.«Կոնֆլիկտների հարթում» 

Դերային խաղի նպատակն է կոնֆլիկտների հարթման ունակությունների 

ձեռքբերումը:  

Դասախոսը պատմում է, թե որքան կարևոր է արագ հարթել կոնֆլիկտ-

ները, որպեսզի վերջիններս չվերածվեն վեճի, և առաջարկում է գործողու-

թյունների և ստեղծված իրավիճակների միջոցով գտնել կոնֆլիկտների լուծման 

տարբերակներ:  

Ուսանողները բաժանվում են երեքական խմբերի: Հինգ րոպեի ընթաց-

քում յուրաքանչյուր եռյակ պետք է մտածի կոնֆլիկտային իրավիճակ / ոլորտը 

կարող է լինել նաև կենցաղային/: Մասնակիցներից երկուսը բեմադրում են 

կոնֆլիկտային իրավիճակը, իսկ երրորդ մասնակիցը խաղում է հաշտեցնողի 

դերը:  

  

Քննարկման ժամանակ դասախոսը տալիս է հետևյալ հարցերը. 

1.  ի՞ նչ մեթոդներ գործածվեցին կոնֆլիկտները հարթելու համար, 

2.  ի՞ նչ հետաքրքիր նորամուծություններ օգտագործեցին մասնակիցները 

խաղի ժամանակ, 

3.  ի՞ նչպես պետք է պահեին իրենց այն մասնակիցները , ում չհաջողվեց 

հարթել կոնֆլիկտը:  
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ ( ձև 1-Г) 

1. Ազգանուն___________________  Սենյակ N ___________________ 

2. Անուն______________________  Գրանցման N_________________ 

3. Հայրանուն_________________   Ժամանել է ___________________ 

 (ամսաթիվ, ժամ)  

Մեկնել է ________________ 

(ամսաթիվ, ժամ) 

 4.Ծննդյան թիվ «____»___________________19______թ. 

 5.Ծննդավայր___________________________________________________________ 

 (հանրապետություն, մարզ,շրջան, քաղաք կամ բնակավայր) 

 

 6.Անձնագիր N_____________ սերիա________ տրված է _____________________ 

 (ամսաթիվ) 

 ում կողմից է տրված______________________________________________:  

 7.Բնակության վայրի հասցեն____________________________________________ 

 8. Ժամանման նպատակը ______________________________________________ 

 9.Բնակության ժամկետը _______________________________________________ 

 10. Բնակության ժամկետի երկարացումը _____________________________  

 11.Հակահրդեհային կանոնների հետ ծանոթացել եմ:__________________  

 Ստորագրություն_________________________________________________ 

 (հյուրի ստորագրությունը)--------------------------------------------------------------  

 Բնակեցնում եմ համարը «____»____________________20____թ.  

 Քաղաք ( բնակավայր)___________________________________________________ 

 Հյուրանոց______________________________________________________________ 

Դեմ չեմ համարում առկա լրացուցիչ տեղին_____________________________ 

 (հյուրի ստորագրություն) 

Համաձայն եմ վճարել համարում առկա բոլոր տեղերի համար______________ 

 (հյուրի ստորագրություն)___________________________________________ 

 Պատասխանատու անձ ____________________________________________ 

 (ստորագրություն)_________________________________________________ 
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 ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀՅՈՒՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ ( ձև 2-Г ) 
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ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԱՇԻՎ (ձև 3-Г) 

 

Հյուրանոց______________________________________________________________ 

 

Քաղաք_________________________________________________________________ 

 

 Հաշիվ N__________________, «_______» _____________________ 20____թ. 

 

Վճարող __________________________________________________________  

Բնակեցման N_____________________________________________________ 

 (անուն , ազգանուն, հայրանուն, երկիրը) 

 

 Սենյակի համարը _____________ Ժամանում_________________________ 

 (ամսաթիվ, ժամ) 
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N Վճարման ձևը 

Վճարման 
հաշվարկա-
յին միավորը 

Հաշվար-
կային 

միավորի 
քանակը 

Արժեքը 
(դրամ, 
լումա) 

Վճարը 
(դրամ, լումա) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 

Ամրագրում 
 
Ամրագրում  
 
Ուշացում_____________ 
 (նշել ժամանակը) 

 
Բնակեցում______________ 
 (նշել ժամանակը) 

 
Լրացուցիչ տեղ 
 
Հեռուստացույց 
 
Սառնարան 
 
 
________________________ 

(ստորագրություն) 

% 
 

ք /ս 
 

ք/ս 
 
 

ք/ս 
 
 

ք/ս 
 

շուրջօրյա 
 

շուրջօրյա 

   

 

Ստորաբաժանման անունը _____________________________________________ 

Հերթապահ ադմինիստրատոր ___________________________________________ 

 (ստորագրություն) 
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ՀԱՇԻՎ (ձև 3-Гм) 
 

Հյուրանոց______________________________________________________________ 

Անուն, հայրանուն, ազգանուն____________________________________________ 

Երկիր__________________________________________________________________ 

Կազմակերպություն_____________________________________________________ 

Ժամանում___________________________________________ 

Մեկնում_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Բնակեցում 
 

2. Ամրագրում 
 

3. Հեռախոս 
 

4. Սառնարան 
 

5. Քիմմաքրում 
 

6. Լվացքատուն 
 

7. Լրացուցիչ ծառայություններ 
 

ՏՕ________տեղ-օր 

Վ_________վերադարձ 

Վ_________վնաս 
 

Վերջնահաշիվ______________________________ 
 

Գանձապահ________________________________ 

 (ստորագրություն) 

N Վճարման ձևը Գումար 
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ՀՅՈՒՐԻ ՔԱՐՏ ( ձև № 4-Г) 

Հյուրանոց______________________________________________________________ 

Հասցեն_________________________________________________________________ 

Հեռախոսահամարը_____________________________________________________ 

Հյուրի քարտ № _________ 

Օրեր ամիս 

1. 17 I 

2. 18 Ա.Ա.Հ._______________________________ II 

3. 19 Համար _________________ III 

4. 20 IV 

5. 21 Համարի բանալին տրվում է միայն հյուրի քարտի առկայության  V 

6. 22 դեպքում:  VI 

7. 23 VII 

8. 24 Հաճախորդը իրավունք ունի անհերթ սպասարկման հասարակական VIII 

9. 25 սննդի ձեռնարկություններում,կապի , տեխնիկական և հյուրանոցի  IX 

10. 26 այլ ծառայություններում X 

11. 27 XI 

12. 28 XII 

13. 29 

14. 30 

15. 31 

 

 

 

Ադմինիստրատոր_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 ստորագրություն անուն, հայրանուն , ազգանուն 
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ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ձև 5-Г) 

 

Հյուրանոց______________________________________________________________ 

Դրամարկղային հաշվետվություն 

_______________________________________________________________________ 

 (վճարողի անուն, հայրանուն , ազգանուն) 

«______» ____________________ 20_____թ. 

N Վճարման ձևը 

Վճարման 

հաշվարկային 

միավորը

Հաշվարկային 

միավորի 

քանակը 

Վճարը

(դրամ, 

լումա)

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Բնակեցում և ուշացում 

 

Հաշիվ_______________համար 

 (նշել ժամանակը) 

 

Ամրագրում 

 

Ամրագրում 

 

Լրացուցիչ տեղ 

 

Հեռուստացույց 

 

Սառնարան 

 

Ցնցուղ 

 

Հեռախոսային 

բանակցություններ 

 

____________________________ 

(ստորագրություն)

ք /ս 

 

% 

 

 

ք/ս 

 

ք/ս 

 

ք/ս 

 

շուրջօրյա 

 

շուրջօրյա 

 

մեկ անգամ 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

134 
 

Հաշիվ_____________________________________________________________ 

Գույքին հասցված վնասի ակտի հիման վրա___________________________ 

 (գումար)__________________________________________________________ 

Հետվճարում____________________________________________________________ 

 (տեղ-օր) (գումար) 

Ընդամենը______________________________________________________________ 

 (գումար) 

Պատասխանատու անձի ստորագրություն_________________________________ 

 Հյուրանոց______________________________________________________________ 
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ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԱՇԻՎ`ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՈՎ 

( ձև 7-Г) 
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սկիզբը 

 

Ժամանում 

 

մեկնում 

 

Ա
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ո
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

 

Ամրագրման, ուշացման,բնակեցման գումար_______________________________ 

 

Հերթապահ ադմինիստրատոր_______________________________________ 

 ա.ա.հ. ստորագրություն 
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ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ձև 8-Г) 

 

Հյուրանոց______________________________________________________________ 

Սենյակ________________________________________________________________ 

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ N_____________ 

 

 Գումարի վերադարձում ________________ հաշվից 

 

_____________________________ից __________________ը հյուրանոցում ապրած 

 (ամսաթիվ, ժամ) ( ամսաթիվ, ժամ) 

 քաղաքացի____________________________________________________________ 

 ( անուն, հայրանուն , ազգանուն) 

Վերադարձված է . 

ա) բնակեցման համար__________________________,________________________ 

 (տեղ-օր) (գումար) 

 

Ընդամենը___________________դրամ, 

________________________________________________________________________ 

(գումարը գրել տառերով) 

«______» ____________________ 20____թ. 

 Ստացավ______________________________________ 

(ստորագրություն) 

 Վճարեց_______________________________________ 

(ստորագրություն)   
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ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՆԱՍՄԱՆ ԱԿՏ (ձև 9-Г ) 

 

 Ակտ №_____________ 

 

«____»__________________20 թ. 

 

Հայտնաբերվել է հետևյալը. Քաղաքացի ___________________________________ 

 ազգանուն, անուն, հայրանուն 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Ընդհանուր գումարը____________________________________________________ 

Հյուրանոցի աշխատակիցներ_____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 վնասի համար պատասխանատու անձի ստորագրությունը 

 

 

Քաղաքացի ________________________________________________ից գանձվել է 

_______________________________________________________________________ 

անուն, հայրանուն ազգանուն դրամ 

Ստացավ_______________________________________________________________ 

 հաստիքը, անուն, ազգանուն, հայրանուն ստորագրություն 

Վնասված իրերը _______________________________________________________ 

 Ստացվել են___________________________________________________________ 

 ազգանուն, հայրանուն, անուն ստորագրություն  
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ՀԱՄԱՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ( ձև № 10-Г) 

Գրանցման № ________________________________________________________ 

Հյուրանոցի տնօրեն` _______________________________________________ին 

Տեղերի ամրագրման պատվեր  

Խնդրում ենք տեղավորել_____________________հյուրանոցում _________ մարդ. 

 

 

1. ____________________________________________________________________ 

 Անուն, ազգանուն, հայրոնուն, ազգությունը, անձնագրային տվյալներ, 

համարի կարգը 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 

 

 

Օտարազգի հաճախորդների համար պահանջվում է նշել քաղաքացիությունը: 

10 հոգուց ավել պատվերի դեպքում օգտագործում են նոր ցուցակ:  

Ժամանում« ____» _________________________20 թ. 

________________________________________________ժամանակահատվածում 

 /Ժամը 0-12 կամ 12-24/ 

 

Մեկնում « ____» ______________________________20 թ. 

______________________________________________ժամանակահատվածում 

 /Ժամը 0-12 կամ 12-24/ 
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Ժամանման նպատակը և վճարման ձևը___________________________________ 

 գործուղում,հանգիստ, այլ նպատակ______________________________________ 

_______________________________________________________________________: 

 ապառիկ, կանխիկ 

Պարտավորվում ենք վճարել ամրագրման ծառայությունների և պատվերից 

ուշացման գումարը: ____________________________________________________ 

 

Բանկի հաշվեհամարը___________________________________________________  

Բանկի անվանումը______________________________________________________ 

 

Կատարող______________________________________________________________ 

 ստորագրություն անուն , ազգանուն, հայրանուն, զբաղեցրած պաշտոնը 

 

Գլխավոր հաշվապահ___________________________________________________ 

ստորագրություն անուն , ազգանուն, հայրանուն, զբաղեցրած պաշտոնը 

 

Հյուրանոցի տնօրեն_____________________________________________________ 

 ստորագրություն անուն , ազգանուն, հայրանուն, զբաղեցրած պաշտոնը 

 

« ____» _________________20 թ.   
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ԱՎՏՈԿԱՆԳԱՌՈՒՄ ԿԱՅԱՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ձև 11-Г) 

 

Տեղեկանք N__________________________ սերիա N__________________________ 

 

Տրված է քաղաքացի _____________________________________________________ 

 (անուն, հայրանուն , ազգանուն) 

 

Ապրող ________________________________________________________________ 

(հյուրանոցի անունը) 

Մեքենայի մակնիշը____________________ գույնը___________________________ 

 

 Հյուրանոցի համարը____________________________________________________ 

 

Ընդունում«______» ____________________ 20____թ., ժամ___________ 

րոպե_____ 

Հանձնում«______» ____________________ 20____թ. ,ժամ___________ րոպե_____ 

 

Կայանման ժամանակը __________________________________________________ 

 

Վճարը_________________________________________________________________ 

 

 Գանձապահի ստորագրություն_____________________________ 

 

 Պահակի ստորագրություն_________________________________ 
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2. Հաճախորդներին մատչելի տեղեկությունների տրամադրումը 

2.1 Տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ իրավական ակտերը, 

հյուրանոցային ծառայությունների մասին հիմնական տեղեկատվությունը 

Հաճախորդի մասին հյուրանոցը իրավունք չունի մեկ այլ անձի տրամադրել 

ինֆորմացիա 

 

 Հաճախորդի ամենակարևոր պահանջն է հասկանալ տեղի ունեցածը և 

զգալ, որ ինքն է վերահսկում իրադարձությունները, իսկ դրա համար նրան ան-

հրաժեշտ է ինֆորմացիա հյուրանոցի մասին: Հաճախորդի բավարարման 

գործընթացը ունի երկու կողմ.  

 Դա ինֆորմացիայի տրամադրման այնպիսի գործընթաց է, երբ գոր-

ծում են թե´ հաճախորդը և թե´ աշխատակիցը (ձևաթղթերի լրացում, 

տարադրամի փոխանակում,վերելակով բարձրանալը):  

 Հաճախորդի նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք:  

Հաճախորդի նկատմամբ լավ վերաբերմունքի դրսևորման ակնհայտու-

թյունը կախված է սպասարկման գործընթացի պարզեցումից, ժամանակի 

խնայողությունից: Սա կարելի է ապահովել երկու ձևով. 

 Անհրաժեշտ ինֆորմացիան զետեղված է ցուցումներում: Հաճախորդը 

ինքնուրույն պետք է ստանա իր հարցերի պատասխանները:  

 Հաճախորդի բոլոր հարցերին պատասխանում է աշխատակիցը:  

Առաջին ձևը թույլ է տալիս հաճախորդին հասկանալ, թե ինչ գործողու-

թյուններ են իրենից սպասում, բայց դա մի փոքր անհանգստացնում է վերջի-

նիս, քանի որ նա պետք է ինքնուրույն հասկանա և ստանա իր հարցերի պա-

տասխանները: Երկրորդ ձևը ավելի մարդասիրական է, այն թույլ է տալիս անձ-

նակազմին ցուցաբերել ջերմ և հարգալից վերաբերմունք հաճախորդին:  

Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ կա երկու տեսակի հաճախորդ. մի մա-

սը գերադասում է հարցնել անծանոթ մարդու, ստանալ ինֆորմացիա, քան 

ինքնուրույն կարդալ և փորձել եզրահանգման գալ: Իսկ մյուս խումբը գերադա-

սում է ինքնուրույն լուծել խնդիրը. նրանց համար ցուցումներն ու այլ ինֆորմա-

ցիայի աղբյուրները կյանքի անբաժան մասն են: Այդ պատճառով հյուրանոցում 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձևավորման ժամանակ պետք է նկատի ունե-

նալ հաճախորդների երկու տիպերին էլ:  



 
 

142 
 

 Հաճախորդը կարող է ինֆորմացիա ստանալ հայտարարություններից և 

գովազդներից, որոնց շնորհիվ նա պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել: 

Բացի այդ հյուրանոցի յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է պատրաստ լինի 

սիրալիր և հարգալից կերպով պատասխանել հաճախորդի բոլոր հարցերին: 

Հաճախորդին պետք է տեղեկացնել հյուրանոցում առաջարկվող հիմնական և 

լրացուցիչ ծառայությունների, նրանց գնի մասին:  

Հիմնականում հյուրանոցի լրացուցիչ և օժանդակ ծառայությունների 

մասին հաճախորդը ինֆորմացիա է ստանում համարում առկա բուկլետներից 

և այլ միջոցներից: Հիշենք նաև, որ բնակության սկզբում հաճախորդը և ծառա-

յություններ մատուցողը` հյուրանոցը, կնքում են պայմանագիր, որտեղից էլ 

հաճախորդը կարող է ստանալ իրեն հետաքրքրող շատ հարցերի պատաս-

խաններ (ի՞նչպես վճարի, ե՞րբ վճարի, ի՞նչ պարտականություններ և իրա-

վունքներ ունի, ու՞մ կարող է դիմել ծագած խնդիրները հարթելու համար և 

այլն): Ծառայություններ մատուցողը պարտավոր է յուրաքանչյուր համարում 

փակցնել հյուրանոցում բնակվելու կարգուկանոնի, տեխնիկական անվտան-

գության, տեխնիկական միջոցներից օգտվելու կանոնների մասին ինֆորմա-

ցիա, քանի որ հյուրանոցը մեծ մարդկային հոսքեր ակնկալող հասարակական 

կառույց է:  

Նշենք նաև, որ անձնակազմի բարեհամբույր վարքագիծն ու գրագետ պա-

տասխանները թույլ են տալիս հյուրանոցում ստեղծել հոգեբանական լավ 

մթնոլորտ: Բացի այդ, ակնհայտ է՝ հաճախորդը պետք է ստանա իր բոլոր հար-

ցերի պատասխանները: Եթե աշխատակիցը չունի որևէ հարցի պատասխան, 

նա կարող է դիմել գործընկերների օգնությանը: Չի կարելի մերժել հաճախոր-

դին`ասելով.«Դա իմ պարտականությունների մեջ չի մտնում» կամ «Ներեցե´ք, 

ես չգիտեմ»:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 
 

1.Ինֆորմացիայի տրամադրման համար ստեղծել բուկլետներ հյուրանոցի 

մասին, նշել հյուրանոցի հասցեն, ծառայությունները և դրանց գները:  

2.Ստեղծել գովազդային պաստառ, որը կնպաստի հյուրանոցի ճանաչ-

մանը:  

3.Ուսանողներին հանձնարարել այցելել տարածաշրջանում գործող 

հյուրանոցներ, ուսումնասիրել դրանցում եղած հիմնական, լրացուցիչ և օժան-

դակ ծառայությունները, դրանց մատուցման յուրահատկությունները, գները և 

ներկայացնել, թե ինֆորմացիայի հավաքագրման համար ինչ միջոցներից են 

օգտվել:  

4.Հյուրանոցային ծառայությունների մասին ձևավորել հայտարարություն:  

 

Դերային խաղեր 

 

Խաղ 1.Հեռախոսային զրույց 

Դերային խաղի նպատակն է ուսանողների մոտ հաղորդակցման հմտու-

թյունների, ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից օգտվելու կարողու-

թյունների ձևավորումը:  

Դասախոսը հիշեցնում է, թե որքան կարևոր է հաճախորդի առաջին 

տպավորությունը, որը նա կարող է ստանալ նաև աշխատակցի հետ հեռախո-

սային խոսակցության ժամանակ:  

Ուսանողները բաժանվում են երկու խմբի` աշխատակիցների և հաճա-

խորդների: Դասախոսը նախապես օգնում է հաճախորդ- ուսանողներին` 

նրանց հուշելով այն հերթական հարցերը, որոնք վերջիններս կարող են տալ 

աշխատակից -ուսանողներին: Խաղի վերջում մասնակիցները կարող են տեղե-

րով փոխվել: Քննարկումը կատարում են խաղի վերջում:  
  

 Խաղ 2.Ամրագրման գործընթացը 

Դերային խաղի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ամրագրման բոլոր 

ձևերի հետ և դրանց ժամանակ տրվող հարցերին: Ուսանողները բաժանվում են 

երկու խմբի` ամրագրման ծառայության աշխատակիցներ և հաճախորդներ: 

Խաղը սկսելուց ամրագրման աշխատակիցները չպետք է իմանան, թե հաճա-
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խորդը համարի ամրագրման ինչ ձևից կարող է օգտվել: Այդ նպատակով խաղը 

կազմակերպելուց առաջ լսարանը պետք է հագեցած լինի ամրագրումը կազմա-

կերպեկու տեխնիկական տարբեր միջոցներով` համակարգչով, ֆաքսով, հեռա-

խոսով, փոստային ծառայությամբ/ կարող է լինել նաև փոստատար/ և այլն: 

Դասախոսը կարող է գնահատել հենց խմբին:  
 

Խաղ 3.Խորհրդատվություն 

Դերային խաղի նպատակն է ուսանողի մեջ ձևավորել հաճախորդի հետ 

գրագետ շփման կանոններ, որպեսզի նա կարողանա տալ ցանկացած կարգի 

պատասխան, որը կտա նրան հաճախորդը: Դերային խաղը սկսելուց առաջ դա-

սախոսը նախապես առանձնացված հաճախորդ և աշխատակից խմբերին 

պետք է հանձնարարի ուսումնասիրել որևէ հյուրանոց, նրա ծառայությունները 

և գները/ իհարկե յուրաքանչյուր խումբ իր տեսանկյունից/: Խմբերը պետք է բե-

մադրեն մի իրավիճակ, երբ հաճախորդը չկողմնորոշվելով ինչ ընտրել, մոտե-

նում է ադմինիստրացիա և աշխատակցից խորհուրդ է հարցնում:  
 

Խաղ 4.Հաճախորդի գաղտնիությունը 

Դերային խաղի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հաճախորդի 

անձը հարգելու, վերջինիս գաղտնիությունը պահպանելու կարողություն:  

Ուսանողները բաճանվում են երկուական խմբերի: Ուսանողներից մեկը 

աշխատակիցն է, իսկ մյուսը կարող է ներկայանալ որպես ոստիկանության 

աշխատակից, հաճախորդի ամուսին կամ կին, մոտիկ բարեկամ, ընկեր և այլն: 

Երկրորդ խմբի դերակատարը պետք է փորձի աշխատակցից իմանալ իրեն հե-

տաքրքրող հաճախորդի տվյալները, իսկ աշխատակիցը պետք է պահպանի 

հաճախորդի գաղտնիությունը: Գնահատվում է այն մասնակիցը, ով հասնում է 

իր առջև դրված նպատակին:  
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3.Ծառայությունների ֆինանսական հաշվարկումը 

3.1. Հյուրանոցային ծառայությունների գները, հաշվարկման կանոնները, 

ձևաչափերը և վերջնահաշվարկի կազմման գործընթացը 
 

 Հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է ըստ 

օրենքի և հյուրանոցային կանոնակարգի: Համապատասխանաբար հյուրանո-

ցային ծառայությունների գները որոշվում են` հիմնվելով հաստատված գնա-

ցուցակի և գործող տարիֆային քաղաքականության վրա, որը հաստատա-

գրված է պայմանագրով: Բնակվճարը գանձվում է միևնույն հաշվարկային ժա-

մանակահատվածում` տեղական ժամանակով ժամը 1200-ին:  

Հյուրանոցում մեկ օրից քիչ բնակեցման դիմաց գանձվում է 1 օրվա` 24 

ժամվա վճար: Եթե համարը նախապես ամրագրված չի եղել և բնակեցվել է 2400 

-ից մինչև 1200 ընկած ժամանակահատվածում, ապա գումար չի գանձվում: Եթե 

համարն ազատվում է 1200-2400 ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն ժամը 

1200 –ից 12 ժամ հետո, ապա գանձվում է կես օրվա գումար, իսկ 12 ժամից ավել 

մնալու դեպքում` ամբողջ օրվա համար:  

Մինչև 12 տարեկան այն երեխաներից, որոնց տեղ չի հատկացվել, գումար 

չի գանձվում, իսկ 2- 12 տարեկան երեխաներից, որոնց տեղ է հատկացվել, 

գանձվում է գումար՝ երկտեղանի համարի գնի 50 % -ի չափով: Մինչև 2 տարե-

կան երեխաների համար բնակեցումն անվճար է :  

Ամրագրված տեղերի վճար 

Բարձր կարգի համարներում առկա լրացուցիչ տեղն արժե հիմնական 

տեղի չափ, իսկ ոչ բարձրակարգ համարում այդ տեղի վճարը կազմում է հիմ-

նական տեղի արժեքի 20%-ը: Ամրագրման համար գանձվում է գումար` մեկ 

օրվա բնակվարձի 50% -ի չափով:  

 Եթե խումբը կամ խմբի անդամների մի մասը հյուրանոց է ժամանում 

նշված ժամանակից ուշ, ապա նրանցից գանձվում է համարի մեկ օրվա 

արժեքը: Քանի որ հյուրանոցը աշխատում է անընդմեջ աշխատանքային ռե-

ժիմով, տեղերի հաշվարկի թվի վրա հսկողություն սահմանելու և ֆինանսական 

հաշվետվություն կազմելու համար ամեն ամսվա առաջին օրվա ժամը 1200-ին 

հաշիվները փակվում են, և այդ պահից բացվում են նորերը:  

 Օրինակում ներկայացված է ապրած օրերի թվի աղյուսակային հաշվե-

տվության ձև.  
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Բացի հաստատագրված ընդհանուր օրենքներից՝ հյուրանոցները կարող 

են մշակել սեփական կանոնները, որոնք չեն հակասի եղածներին: Մշակված 

սեփական վճարման կանոնները շատ ավելի արդի են և գործածվող, քանի որ 

այդ փոփոխությունները թելադրում է պրակտիկ աշխատանքը: Այդպիսի օրի-

նակ է մոթելներում, տրանզիտային հյուրանոցներում գործող վճարման ժամա-

վճարային համակարգը: Հակառակ դեպքում հաշվի չի առնվում հաստատված 

հաշվարկային ժամանակը և 6 ժամ ապրելու համար վճարվում է կես օրվա 

գումար:  

 Քանի որ հյուրանոցում ապրելու հաշիվները փակվում են յուրաքանչյուր 

ամսվա մեկին՝ ժամը 1200-ին , և նույն պահից բացվում են նորերը, հյուրանոցում 

բացվում է երկու հաշիվ և լրացվում 3- Г ձևի բլանկ: Օրինակ. 

            
 

№ 

  

Ժամանում 

Մեկնում 

Օրերի թիվը 
ամսաթի

վ 

Ժամ ամսաթի

վ 

ժամ 

1 18.06 1800 21.06 1500 3,5(3) 

2 24.06 1300 25.06 200 1 

3 27.06 500 29.06 300 2 

4 29.06 900 2.07 2300 2/1,5 

5 3.06 1100 5.06 1400 2,5(2) 

6 6.06 1500 8.06 600 2 

7 9.06 1900 12.06 2100 3,5 

8 12.06 1700 14.06 1100 2 

9 15.06 1600 17.06 2000 2,5 

10 16.06 1400 18.06 1300 2,5(2) 
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Ք. Ծաղկաձոր 

Հյուրանոց «Ոսկու աշխարհ» 

Հաշվարկային համար 98754328 

 Հաշիվ № 00765 
Հակոբյան Հակոբ Հակոբի 

ազգանուն, անուն , հայրանուն 

 

Ժամանում 30.08. 1800  
 (ամսաթիվ) (ժամ) 
 

Մեկնում 1.09. 1200  
 (ամսաթիվ) (ժամ) 
 

 Սենյակի N 215 

 
 

Վճարման 

առարկան 

Վճարման 

միավորը 

Քանակը Նախնական 

վճար 

Ընդհանուր 

վճար 
Ամրագրում Տեղ-օր 0,5 * 2 60 60 

Հեռախոս Տեղ-օր 2 * 2 60 240 

Հեռուստացույց Տեղ-օր 2 5 10 

Սառնարան Տեղ-օր 2 3 6 

զեղչ (20%) Տեղ-օր 2 * 2 10 40 

Ընդամենը Տեղ-օր   316 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 

1.Ուսումնասիրել տարածաշրջանում գործող առնվազն 5 հյուրանոցի 

գնային քաղաքականությունը:  

2.Ուսումնասիրել վերոհիշյալ հյուրանոցներում մատուցվող ծառայու-

թյունները, դրանց շուկայական գները, գնային տարբերությունները, հաշվարկ-

ման կանոնները և ձևաչափերը:  

3.Օգտվելով 3-Г և 3-Гм ձևաթղթերից կատարել հաճախորդին մատուցված 

հյուրանոցային ծառայությունների գնի վերջնահաշվարկ:  

 

4.Համարային ֆոնդի սպասարկումը 

4.1. Համարային ֆոնդի առանձնահատկությունները՝ ըստ հյուրանոցային հա-

մալիրի տեսակի և համարի /սենյակի/տեսակի 

 
 

 Համարը տարածք է, որը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի բնակելի սեն-

յակներից, որոնք կահավորված են հյուրանոցի կարգին և պահանջներին հա-

մապատասխան: Հյուրանոցային համարները դասակարգվում են տարբեր հի-

մունքներով. 

1. Տեղերի քանակով: Լինում են մեկ և ավելի տեղանոց համարներ: 

Մեկտեղանոց համարը հյուրանոցում, մոթելում մեկ մարդու համար ճոխու-

թյուն է: Երկտեղանի համարները հյուրանոցում նախատեսված են երկու անձի 

համար: Դրանք կարող են լինել նաև անծանոթ մարդիկ: Նման սենյակում լի-

նում է երկու մահճակալ՝ իրարից հեռու կամ իրար մոտ դրված, կամ երկտե-

ղանի մահճակալ ամուսնական զույգերի համար:  

2. Համարի որակով: Տարբերում են բիզնես կարգի, էկոնոմ կարգի, 

ապարտ համարներ և այլն:  

 Բիզնես կարգի համարները նախատեսված են գործարարների և գոր-

ծուղման մեկնած մարդկանց համար: Այս դեպքում բացի ապրելու հարմարու-

թյուններից` այդ համարներում պետք է լինեն աշխատելու պարագաներ՝ գրա-

սեղան, հեռախոս, համակարգիչ , ֆաքս և այլն:  
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 Էկոնոմ կարգի համարները հասու են տարբեր տիպի մարդկանց : Աչքի են ընկնում 

համեստ տեսքով և ոչ թանկ գնով, կան հարմարավետություն ստեղծելու ամենաան-

հրաժեշտ պայմանները: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 Ապարտ համարները  լինում են երկու, երեք , չորսսենյականոց և նախատեսված են 

ընտանեկան խմբերի համար: Այս համարներում պետք է անպայման լինի խոհանոց ՝ 

բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով: 
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 Լյուքս համարները  բաղկացած են 3-4 սենյակից և աչքի են ընկնում իրենց բարձր 

գնով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Սենյակների թվով: Կան մեկսենյականոց, երկսենյականոց, երեք և ավելի սենյականոց 

համարներ: Գոյություն ունի նաև համարների դասակարգման եվրոպական չափանիշ: 

Եվրոպական երկրներում համարները բաժանվում են. 
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Double twin-համար երկու մահճակալով:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Extra bed (կամ king size)-մեկ մեծ երկտեղանի մահճակալով համար՝ 

նախատեսված ընտանեկան զույգերի համար:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Triple-համար՝ երկու մահճակալով և բազմոցով, որի վրա կարող է քնել երեխան:  
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 Single-ը double twin համարի չափ է , բայց մեկ մահճակալով: Երբեմն մեկ 

մարդուն տեղավորում են երկտեղանոց համարում , իսկ նա ստիպված 25% 
շատ է վճարում իր համարի համար( մեկ տեղանոց գումարած 25%): 

Այս տեսակը կոչվում է նաև double for single use: 
 

 
 

 Unior suite-երկտեղանի մեկսենյականոց համար է : 
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 De luxe-վերջինիս նման է, բայց ավելի թանկ է :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Suite-լավ կահավորված համար է` հյուրասենյակով և ննջարանով :  
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 Business-մեծ համար է, ուր կան համակարգիչ, ֆաքս և այլ 

անհրաժեշտ տեխնիկա: 

 

 

 

 Family studio-ընտանեկան համար է : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 President-ամենաշքեղ համարներն են, ունեն մի քանի ննջարան, հյուրա-
սենյակներ, գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց: 
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 STD( standart)-հյուրանոցի ստանդարտ համար 

 BDR, BDRM(bedroom)-համար ննջարանով 

 Superior-ստանդարտ համարից մեծ 

 Corner room-անկյունային սենյակ 

 Studio-մեկսենյականոց մեծ համար է , ունի խոհանոց 

 Family room-ընտանեկան համար է , ստանդարտ համարից մեծ է  

 Suite mini-բարեկարգված համար է  

 Executive suit,suite senior-բարձրակարգ համար է , ունի 2-ից ավել 

սենյակ 

 Honeymoon room-համար նորապսակների համար 

 Connected rooms-համար է , որի սենյակները բացվում են մեկը մյուսի մեջ 

 Duplex-երկհարկանի համար է  

 Balcony-պատշգամբով համար 

Համարները դասակարգվում են` հաշվի առնելով պատշգամբից բացվող 

տեսարանը. 

 City view-համար պատշգամբից բացվող քաղաքի տեսարանով 

 Beach view-համար պատշգամբից բացվող լողափի տեսարանով 

 Pool view- համար պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 
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 Garden view- համար պատշգամբից բացվող այգու տեսարանով 

 Ocean view- համար պատշգամբից բացվող օվկիանոսի տեսարանով 

 Land view- համար պատշգամբից բացվող տեղանքի տեսարանով 

 Dune view- համար պատշգամբից բացվող ավազուտների տեսարանով 

 Mountain view- համար պատշգամբից բացվող լեռների տեսարանով 

 Park view- համար պատշգամբից բացվող զբոսայգու տեսարանով 

 SV,Sea view- համար պատշգամբից բացվող ծովի տեսարանով 

 Inside view- համար , որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 

 
 

4.2 Համարային ֆոնդի սպասարկումը՝ ըստ տեսակների 

 Հյուրանոցի համարային ֆոնդը նրա հիմնական եկամուտի աղբյուրն է , 

այդ պատճառով հյուրանոցը նախագծելիս պետք է հաշվի առնել համարների 

անհրաժեշտ և հաստատագրված ստանդարտներն ու չափորոշիչները: Այդ չա-

փորոշիչներից է օրինակ՝ համարի մակերեսը: Սովորական երկտեղանի հա-

մարի մակերեսը ըստ եվրոպական չափանիշների` պետք է լինի 15 ք/մ-ից ոչ 

պակաս, և եթե սրան էլ գումարվում է լոգարանի և միջանցքի  մակերեսը ` 

ստացվում է 25 ք/մ: Յուրաքանչյուր երկտեղանոց համարում պետք է տեղա-

վորվի երկտեղանոց մահճակալ կամ երկու մեկտեղանոց :  
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Այսպիսով, համարում պետք է լինի. 

 Մահճակալ 

 Մահճակալին կից փոքրիկ պահարաններ 

 Լուսամփոփ 

 Աթոռ 

 Գրասեղան 

 Հեռուստացույց 

 Աղբաման 

 Ջրաման և բաժակներ 

 Հայելի 

 Զգեստապահարան 

 Հեռախոս 

 Մինի-բար 

Շատ կարևոր է պահպանել նման համարների նույն չափը:  

Սանհանգույցը համարի ամենակարևոր մասերից մեկն է: Այն պետք է 

ներառի. 

 Լողախցիկ  

 Լվացարան 

 Զուգարանակոնք 

 Սրբիչների կախիչ 

 Լոգարանային խալաթ 

 Ոտնամաններ 

 Հայելիով պահարան  

 Բաժակ ատամի խոզանակներրի համար 

 Ջրիկ օճառ 

 Աղբաման 

 Վարսահարդարիչ  
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Համարի սպասարկման ամենակարևոր գործընթացը համարի մաքրումն է , 

որն իրականացնում է սպասուհին ` հատուկ հերթականությամբ:  

Բնակելի հարկերում իրականացվող մաքրման աշխատանքները լինում 

են 3 տեսակ. 

1.ամենօրյա 

2.ըստ անհրաժեշտության 

3.արմատական 

Բնակելի համարների ամենօրյա մաքրումը տեղի է ունենում հետևյալ 

հերթականությամբ. 

 Մաքրվում է սենյակի օդը` 20-30 րոպե բացելով պատուհանը 

 Լվացվում է սպասքը, իսկ մաքուր սպասքը ծածկվում է սրբիչով 

 Հավաքվում է անկողինը, որի ժամանակ անպայման ուղղվում է ներք-

նակը, թափ են տալիս և հարթեցնում սպիտակեղենը, թափահարվում են բար-

ձերը և այլն 

 Անկողնու հավաքումը տեղի է ունենում հետևյալ ձևով. ներքնակի ծած-

կոցը փռում են այնպես, որ վերևի և ներքևի գլուխները մտնեն ներքնակի տակ, 

հետո թափահարում են բարձերը, ծածկում վերմակով, վերջում փռում են ծած-

կոցը:  

 Մաքրում են կահույքի փոշին 

 Փոշեկուլով մաքրում են հատակի և գորգերի փոշին:  

Մաքրման ժամանակ սպասուհուն խստիվ արգելվում է կանգնել սեղանի 

և սենյակի այլ իրերի վրա: Երկսենյականոց համարներում սկզբում մաքրում են 

ննջարանը, հյուրասենյակը, միջանցքը, վերջում` լոգարանը: Երեքսենյականոց 

համարում մաքրում են ննջարանը,հյուրասենյակը,գրասենյակը, միջանցքը, 

վերջում` լոգարանը, սանհանգույցը: Երբ սպասուհին մաքրում է սանհանգույ-

ցը, նա պետք է հագնի ռետինե ձեռնոցներ: Սանհանգույցի մաքրումը կա-

տարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 

1. Մաքրում են հայելիով դարակը, որտեղ դրված են լոգարանային 

պարագաները 

2. Մաքրում են կերամիկական սալիկները 

3. Լվացվում է լոգարանը, զուգարանը 

4. Լվացվում է ռետինե գորգը և հատակը 
 



 
 

159 
 

 Մաքրումից և ձեռքերի լվացումից հետո հատուկ հենակի վրա դրվում են 

բաժակներ,ատամի խոզանակներ և այլ պարագաներ: Այնուհետև կախում են 

մաքուր սրբիչներ. Մեկ և երկաստղանի հյուրանոցներում կախվում է 2 սրբիչ, 

երեքաստղանի հյուրանոցում` 3 սրբիչ, հինգաստղանի հյուրանոցում կախում 

են 5 սրբիչ: Լոգարանում դրվում են պոլիէթիլենային տոպրակներ` կեղտոտ 

հագուստի համար, և զուգարանի թուղթ:  

Արմատական մաքրումը տեղի է ունենում 7-10 օրը մեկ: Արմատական 

մաքրման ժամանակ պատերից մաքրվում է փոշին, փոշեկուլով մաքրվում են 

փափուկ կահույքը, գորգերը: Մաքրվում են բոլոր հայելիները և ապակիները: 

Այս ընթացքում հնարավոր է իրականացնել լրացուցիչ աշխատանքներ` գորգե-

րի լվացում և այլն: Շերտավարագույրները մաքրվում են խոնավ շորով, իսկ 

տարին 2 անգամ ուղարկվում են քիմմաքրման, վարագույրներն էլ ուղարկվում 

են լվացման:  

Սպասարկման հաջորդ տեսակը սննդի մատուցումն է համար: Սա 

իրականացվում է հաճախորդի ցանկությամբ, նախապես կատարվում է պատ-

վեր, իսկ մատուցումն իրականացնում է մատուցողը` պահպանելով սննդի 

մատուցման նորմերը: Անկախ համարի կարգից՝ սպասարկումը պետք է լինի 

որակյալ և համապատասխանի ընդունված ստանդարտներին:  

         Համարները իրարից տարբերվում են իրենց տարածքով, նրանցում եղած 

հարմարություններով, կահույքով և սպասարկման որոշակի նրբություններով:  

 

 

4.3. Ծառայությունների տրամադրումը համար՝ ըստ հաճախորդի կարիքների 

կամ պատվերի 

 

 Համարներում ամենաշատ պահանջվող սպասարկման ձևը սննդով 

սպասարկումն է: Սպասարկման այս տեսակը կառավարվում է հյուրանոցային 

համարների սպասարկման հատուկ ծառայության կողմից, որը սովորաբար 

գտնվում է հյուրանոցի խոհանոցի մերձակայքում: Հյուրանոցային համար-

ներում սպասարկումն իրականացնելու համար նշանակվում է մատուցողների 

հատուկ խումբ կամ բրիգադ: Սպասարկումը շուրջօրյա է :  
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 Պատվերների ընդունումն ու կատարումն իրականացվում է հետևյալ 

կարգի համաձայն: Հյուրանոցի բոլոր համարներում դրվում է հատուկ կերակ-

րացանկ` հյուրանոցային համարներում սպասարկման համար: Այդ կերակրա-

ցանկը սովորաբար ներառում է նախաճաշ, ճաշ, ազատ ընտրության փոքր կե-

րակրացանկ (a´ la carte),գիշերային կերակրացանկ: Համարում ապրող հյուրը 

հեռախոսով կապ է հաստատում գրասենյակի հետ և տալիս իր պատվերը: 

Պատվերն ընդունելով` կարգավարը(դիսպետչեր) հատուկ մատյանում գրան-

ցում է սենյակի համարը, ուր պետք է գնա պատվերը, ճաշողների թիվը, կերա-

կրատեսակների մանրամասն անվանացանկը և կերակրաբաժինների թվաքա-

նակը, պատվերի ընդունման և մատուցման ժամը: Պատվիրատուին անպատ-

ճառ պետք է տեղեկացնել սպասման հնարավոր ժամանակի մասին (մինչև 30 

րոպե), եթե պատվերը նախնական չէ: Խոսակցության վերջում կարգավարը 

կրկնում է պատվերը և շնորհակալություն հայտնում պատվիրատուին:  

Նախքան պատվերի կատարումը մատուցողը սայլակի կամ մատուցա-

րանի վրա է դնում ափսեները, ճաշի պարագաներն ու սպիտակեղենը,հացը, 

համեմունքների պարագաները,պատրաստում է հաշիվը, ապա խոհանոցում 

ստանում է պատվերը և բարձրացնում համար:  

Համար մտնելուց առաջ մատուցողը պարտավոր է բարձր և հստակ թա-

կել դուռը:  

Պատվիրված սնունդով մատուցարանը ձեռքին համար մտնելիս մատու-

ցողն այն դնում է կողասեղանին, այնուհետև սեղանին փռում փոքրիկ սփռոց 

կամ առանձին անձեռոցիկ յուրաքանչյուր հյուրի համար: Դրա վրա նա դասա-

վորում է սպասքի պարագաները և պատվերով բերված մթերքները` պահպա-

նելով սեղանի սպասքավորման և ակրատների, կերակրատեսակների ու խմիչ-

քի դասավորման հիմնական կանոնները:  

Օգտագործված և դատարկված ամանեղենը մատուցողը հավաքում է 

համարից` կանխավ հայցելով պատվիրատուի թույլտվությունը, քանի որ 

պատվիրատուի մոտ ցանկություն կարող է առաջանալ որոշ ժամանակով սեն-

յակում թողնելու սպասքեղենի մի մասը:  

Պատվիրատուի կողմից նշանակված ժամին մատուցողը վերադառնում է 

սենյակ` ստանալու պատվերի գումարն ըստ հաշվի և տանելու օգտագործված 

սպասքը:  
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Հյուրանոցային համարներում սպասարկումը կազմակերպելու համար 

բացի սովորական սպասքեղենից` անհրաժեշտ է ունենալ նաև հատուկ գույք 

(ինվենտար),հարմարանքներ և ամանեղեն: Դրանց թվին են պատկանում. 

 սայլակ-դարակները, որոնք նախատեսված են մեծ թվով կերակրատե-

սակներ և սպասքեղեն տեղափոխելու համար 

 ուղղանկյունաձև մատուցարանները, որոնք նախատեսված են սուրճի ու 

թեյի տեղափոխման համար 

 կերակրատեսակների տաքացման ու դրանց ջերմաստիճանի պահ-

պանման համար նախատեսված սարքերը (սպիրտայրոց,shefundish) 

Սանիտարական հիգիենայի կանոնները պահանջում են, որպեսզի կերա-

կրատեսակներն ու սննդամթերքը հյուրանոցային համար բերվեն կափարիչով 

փակված կամ անձեռոցիկով ծածկված վիճակում:  

Հյուրանոցային մեկ համարի պատվերը բերելիս սայլակը մտցվում է 

սենյակ: Այն կարելի է թողնել համարում ` որպես կողադիր սեղանիկ:  

Հյուրանոցային մի քանի համարների պատվերը միաժամանակ բերելիս 

մատուցողը միևնույն սայլակի կամ մատուցարանի վրա բերում է բոլոր ան-

հրաժեշտ մթերքները, համարից համար անցնելով թողնում է յուրաքանչյուրի 

պատվիրածը:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1.Համարը______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

2.Հյուրանոցային համարները դասակարգվում են _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

3.Ըստ տեղերի քանակի համարը լինում է __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

4.Ըստ որակի համարը լինում է ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

5.Ըստ սենյակների թվի համարը լինում է __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  
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6.Եվրոպական երկրներում համարները բաժանվում են _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

7.Համարները դասակարգվում են նաև____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________:  

 

8.Համարի նախագծման չափորոշիչներից է_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________:  

 

9.Երկտեղանի համարը_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

10.Յուրաքանչյուր համարում պետք է լինի_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

_______________________________________________________________________: 

 

11.Համարի սանհանգույցում պետք է լինի_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________:  
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12.Համարի սպասարկման կարևոր էլեմենտներից է_____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________:  

 

13.Մաքրման աշխատանքները լինում են_________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

14.Համարի ամենօրյա մաքրումը ունի հետևյալ հերթականությունը_________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

15.Համարի արմատական մաքրումը_________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________:  

 

16.Համարի սպասարկման մեջ մտնում է_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

17.Սննդի սպասարկումը պետք է տևի________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  
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18.Համարում դրված հատուկ կերակրացանկը ներառում է__________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

19.Պատվերը ընդունելով կարգավարը հատուկ մատյանում գրանցում է 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________: 

 

20.Պատվերը իրականացվում է_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

21.Համար մտնելիս մատուցողը_____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

 

22.Մատուցողը պատվերն իրականացնում է հետևյալ հերթականությամբ_____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

23.Կերակրատեսակները ու սննդամթերքը_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  
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ԹԵՍՏ 

 

1.Բիզնես կարգի հյուրանոցը նախատեսված է 

       1.ընտանեկան զույգերի համար 

   2.ավտոտուրիստների համար 

   3.գործարարների համար 
 

2.Էկոնոմ կարգի համարը աչքի է ընկնում 

1. մատչելի գնով 

2. սպասարկմամբ 

3. շքեղությամբ 
 

3.Ապարտ համարները նախատեսված են 

1. ավտոտուրիստների համար 

2. ընտանեկան զույգերի համար 

3. երիտասարդների համար 

4. գործարարների համար 
 

4.Լյուքս համարները աչքի են ընկնում 

1. ցածր գներով 

2. բարձր գներով 

3. շքեղությամբ 
 

5.Double twin համարը ունի 

1. երկու սենյակ 

2. երկու լոգարան 

3. երկու մահճակալ 

6.Extra bed (կամ king size) համարը նախատեսված է  

1. ընտանեկան զույգերի համար 

2. երիտասարդական խմբերի համար 

3. գործարարների համար 
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7.Triple-ը 

1. երեքտեղանի համար է  

2. նախատեսված է ընտանիքի համար 

3. երկտեղանի մեկսենյականոց համար է  
 

8.Single-ը նման է  

1.double twin համարին 

2. Unior suite համարին 

3. Extra bed համարին 
 

9.Unior suite -ը 

1. երկտեղանի մեկսենյականոց համար է 

2. թանկ համար է  

3. հյուրասենյակով և ննջարանով լավ կահավորված համար է  
 

10.De luxe-ը . 

1. թանկ համար է  

2. երկտեղանի մեկսենյականոց համար է 

3. նման է double twin համարին 
 

11.Suite -ը 

1. հյուրասենյակով և ննջարանով լավ կահավորված համար է 

2. թանկ համար է  

3. երկտեղանի մեկսենյականոց համար է 
  

12.Business -ը 

1. մեծ համար է, ուր կա համակարգիչ, ֆաքս և այլ անհրաժեշտ տեխնիկա 

2. երկտեղանի մեկսենյականոց համար է 

3. հյուրանոցի ստանդարտ համար է 

13.Family studio-ն 

1. երկհարկանի համար է 

2. ընտանեկան համար է  

3. բարձրակարգ համար է , ունի 2-ից ավել սենյակ 
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14.President -ը 

1. ամենաշքեղ համարն է, ունի մի քանի ննջարան, հյուրասենյակներ, 

գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց 

2. ստանդարտ համարից մեծ է 

3. համար է նորապսակների համար 

15.STD( standart) -ը 

1. հյուրանոցի ստանդարտ համարն է 

2. համար է` ննջարանով 

3. ամենաշքեղ համարն է. ունի մի քանի ննջարան , հյուրասենյակներ, 

գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց 
 

16.BDR, BDRM(bedroom) -ը 

1. ունի ննջարան 

2. համար է , որի սենյակները բացվում են մեկը մյուսի մեջ 

3. պատշգամբով համար է 
 

17.Superior -ը 

1. ստանդարտ համարից մեծ է 

2. մեկսենյականոց մեծ համար է , ունի խոհանոց 

3. ամենաշքեղ համարն է. ունի մի քանի ննջարան , հյուրասենյակներ, 

գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց 
 

18.Corner room -ը 

1. անկյունային համար է  

2. ամենաշքեղ համարն է. ունի մի քանի ննջարան , հյուրասենյակներ, 

գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց 

3. համար` պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 
 

19.Studio -ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 

2. մեկսենյականոց մեծ համար է , ունի խոհանոց 

3. համար է` պատշգամբից բացվող ավազուտի տեսարանով 
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20.Family room-ը 

1. ընտանեկան համար է ,որը մեծ է ստանդարտ համարից  

2. համար է` պատշգամբից բացվող այգու տեսարանով 

3. համար է` պատշգամբից բացվող լողափի տեսարանով 
 

21.Suite mini -ը 

1. համար է`պատշգամբից բացվող լողափի տեսարանով 

2. երկհարկանի համար է  

3. բարեկարգված համար է  
 

22.Executive suit,suite senior -ը 

1. երկհարկանի համար է  

2. համար է` պատշգամբից բացվող քաղաքի տեսարանով 

3. բարձրակարգ համար է , ունի 2-ից ավել սենյակ 
 

23.Honeymoon room -ը 

1. նախատեսված է նորապսակների համար 

2. երկհարկանի համար է  

3. համար է` պատշգամբից բացվող քաղաքի տեսարանով 
 

24.Connected rooms -ը 

1. համար է , որի սենյակները բացվում են մեկը մյուսի մեջ 

2. երկհարկանի համար է  

3. պատշգամբով համար է 
 

25.Duplex -ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող քաղաքի տեսարանով 

2. երկհարկանի համար է  

3. նախատեսված է նորապսակների համար 
 

26.Balcony -ը 

1. պատշգամբով համար է 

2. անկյունային համար է  

3. ամենաշքեղ համարն է. ունի մի քանի ննջարան , հյուրասենյակներ, 

գրասենյակ, 2-3 սանհանգույց 
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27.City view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող քաղաքի տեսարանով 

2. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 

3. համար է` պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 
 

28.Beach view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 

2. համար է` պատշգամբից բացվող լողափի տեսարանով 

3. համար է` պատշգամբից բացվող օվկիանոսի տեսարանով 
 

29.Pool view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող այգու տեսարանով 

2. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 

3. համար է` պատշգամբից բացվող լողավազանի տեսարանով 
 

30.Garden view- ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող այգու տեսարանով 

2. համար է` պատշգամբից բացվող ավազուտների տեսարանով 

3. համար է` պատշգամբից բացվող զբոսայգու տեսարանով 
 

31.Ocean view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող տեղանքի տեսարանով 

2. համար է` պատշգամբից բացվող օվկիանոսի տեսարանով 

3. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 
 

32.Land view- ը 

1. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 

2. համար է` պատշգամբից բացվող տեղանքի տեսարանով 

3. համար է` պատշգամբից բացվող ավազուտի տեսարանով 

33.Dune view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող ավազուտների տեսարանով 

2. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 

3. համար է` պատշգամբից բացվող ծովի տեսարանով 
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34.Mountain view- ը 

1. նախատեսված է նորապսակների համար 

2. երկհարկանի համար է  

3. համար է` պատշգամբից բացվող լեռների տեսարանով 
 

35.Park view- ը 

1. երկհարկանի համար է  

2. բարեկարգված համար է  

3. համար է` պատշգամբից բացվող զբոսայգու տեսարանով 
 

36.SV, Sea view- ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող ծովի տեսարանով 

2. ստանդարտ համարից մեծ է 

3. մեկսենյականոց մեծ համար է , ունի խոհանոց 
 

37.Inside view-ը 

1. համար է` պատշգամբից բացվող տեղանքի տեսարանով 

2. համար է` պատշգամբից բացվող ավազուտի տեսարանով 

3. համար է, որի պատշգամբից երևում է հյուրանոցի ներսը 
 

38.Համարի մաքրման աշխատանքները սկսվում են 

1. ննջարանից 

2. լոգարանից 

3. հյուրասենյակից 

39.Համարը մաքրելիս վերջում մաքրում են 

1. հյուրասենյակը 

2. սանհանգույցն ու լոգարանը 

3. միջանցքը 

40.Արմատական մաքրումը իրականացվում է  

1. 7-10 օրը մեկ 

2. 15 օրը մեկ 

3. 5 օրը մեկ 
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Առաջադրանք-խաչբառ 5 
           5       

                  

        4          

                  

      3            

1 1  2        2 6      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 3                 

                  

Հորիզոնական 

1.Հյուրանոցի ամենամեծ ծառաությունը:  

2.Համար սնունդ մատակարարողը:  

3.Համարի մաքրությունն ապահովողը:  

 

Ուղղահայաց 

1.Երկու, երեք, չորս սենյականոց համար է, նախատեսված է ընտանեկան 

զույգերի համար:  

2.Համարի մաքրման ձև:  

3.3-4 սենյականոց համար է , աչքի է ընկնում իր բարձր գնով:  

4.Համար է `նախատեսված գործարարների համար:  

5.Համար է, որն աչքի է ընկնում համեստ տեսքով և ոչ թանկ գնով, ունի 

հարմարավետություն ստեղծելու ամենաանհրաժեշտ պայմանները:  

6. Համարի մաքրման ձև է, իրականացվում է 7-10 օրը մեկ:  
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5.Սննդի սպասարկման ծառայություն 
5.1. Հյուրանոցային համալիրներում սննդի կազմակերպման տարբերակները և 

առանձնահատկությունները 
 

 Հյուրանոցային համալիրներում սննդի կազմակերպման ձևերը տարբեր 

են՝ ռեստորան, սրճարան, բար: Հյուրանոցային ռեստորանները ոչ միայն հյու-

րանոցի վարկն ու դեմքն են, այլև հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից 

մեկը: Հյուրանոցը առանց ռեստորանի նման է գիշերակացի. մարդը պետք է 

լավ ուտի, իսկ հետո հանգիստ քնի: Ռեստորաններում սպասարկումը կազմա-

կերպելիս առաջարկվում են սննդի մատուցման հետևյալ տարբերակները. 

 Լիարժեք պանսիոն-երեքանգամյա սնունդ՝նախաճաշ,ճաշ և ընթրիք 

 Կիսապանսիոն-երկանգամյա սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ կամ ընթրիք 

 Միայն նախաճաշ- մեկանգամյա սնունդ 

Բոլոր հյուրանոցներում մեծ ուշադրություն է դարձվում նախաճաշի մա-

տուցմանը:  

Նախաճաշով է սկսվում հաճախորդի օրը, և դրա մատուցումից է կախ-

ված վերջինիս տրամադրությունը: Նախաճաշին ավելի շատ հյուր է մասնակ-

ցում, քան ճաշին և ընթրիքին: Տարբերում ենք նախաճաշի հետևյալ տեսակները. 

 Կոնտինենտալ նախաճաշ: Այն ներառում է սուրճ,թեյ կամ տաք շոկո-

լադ, կաթ,կիտրոն, ջեմ կամ մեղր, հացաբուլկեղեն և կարագ: Կիրակի օրե-

րին նախաճաշին գումարվում է ձու: Շատ եվրոպական երկրներում նա-

խաճաշի գինը մտնում է տեղավորման գնի մեջ:  

 Ընդլայնված նախաճաշ: Կոնտինենտալ նախաճաշին գումարվում է 

հյութ, խոզապուխտով ուտեստ, պանիր, երշիկ, ձվով ուտեստ, յոգուրտ-

ներ, կաթնաշոռ, չորահաց:  

 Անգլիական նախաճաշ: Դասական անգլիական նախաճաշը սկսվում է 

համար բերված թեյով կամ սուրճով: Այն ներառում է նաև շաքարավազ, 

հացաբուլկեղեն, կարագ և մեղր, մուրաբա: Կարող են ավելանալ նաև 

ձվով, ձկով ուտեստներ:  

 Ամերիկյան նախաճաշ: Լրացուցիչ տրամադրվում են նաև սառույցով 

ջուր, մրգային հյութեր, թարմ մրգեր, ընդեղենով ուտեստներ, փոքր քա-

նակությամբ միս, խմորեղեն:  
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 Շամպայնով նախաճաշ: Այս նախաճաշը մատուցվում է ժամը 10-11: 30 

ընկած ժամանակահատվածում: Մատուցվում են սուրճ, թեյ, ալկոհոլային 

խմիչքներ, սառը և տաք ուտեստներ, ապուրներ, սալաթներ և աղանդեր: 

Շամպայնով նախաճաշը մատուցվում է հատուկ առիթների դեպքում:  

 Ուշ նախաճաշ: Այն իրենից ներկայացնում է այլընտրանքային 

նախաճաշ և ճաշ: Մատուցվում է ժամը 10-14-ը ընկած ժամանակահատ-

վածում: Մատուցվում են և´ նախաճաշի, և ´ճաշի տարրեր՝ սառը և տաք 

խմիչքներ, հացաբուլկեղեն, կարագ, ջեմ, երշիկ, պանիր, ապուրներ, մսով 

տաք ուտեստներ, աղանդեր:  

Նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի մատուցման մեթոդները հետևյալն են՝  

 Ա- լա կարտ: Երբ հյուրը կերակրացանկից ընտրում է այն, ինչ իրեն դուր 

է գալիս, պատվերը ուղարկվում է խոհանոց, և անմիջապես սկսվում է 

դրա իրականացումը: Այսպիսի սպասարկման ժամանակ հաճախորդը 

մատուցողից խորհուրդ կարող է հարցնել, իսկ մատուցողը կարող է օգնել 

հաճախորդին ուտելիքի և խմիչքի ընտրության հարցում:  

 Ապարտ: Երբ հաճախորդները, կատարելով նախնական պատվեր, 

սպասարկվում են նախապես հաստատված ժամանակահատվածում: Այս 

մեթոդը հատուկ է հանգստյան տներին և կուրորտներին:  

 Տամբլդոտ: Երբ հաճախորդները սպասարկվում են միևնույն ժամանա-

կում և նույն կերակրացանկով: Սպասարկումը սկսվում է այն ժամանակ, 

երբ բոլորը նստում են սեղանի շուրջ:  

 Շվեդական սեղան կամ բուֆետային սպասարկում: Հիմնված է ինքնա-

սպասարկման սկզբունքի վրա: Հյուրերն իրենց ընտրությունը կատարում 

են առաջարկվող կերակրատեսակների լայն ընտրանուց:  
 

5.2. Սննդի սպասարկման սանիտարահիգիենիկ նորմերը 

Սննդի սանիտարիան սննդամթերքի նկատմամբ սանիտարահիգիենիկ 

նորմերի պահպանումն է և հասարակությանը որակյալ, համեղ սննդի մատու-

ցումը:  

ՀՀ սննդի սպասարկման սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանու-

մը կարգավորվում է օրենքով, որտեղ ասվում է. « Հանրային սննդի կազմակեր-

պություններում սննդամթերք պատրաստող (խոհարար, հրուշակագործ) և 

սպասարկող (մատուցող, բարմեն, բուֆետապան) անձնակազմը պետք է ունե-
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նա համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն և պահպանի 

անձնական և աշխատանքային հիգիենայի պահանջները` Հայաստանի Հան-

րապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով»:  

Հանրային սննդի կազմակերպությունում սննդամթերք պատրաստող և 

սպասարկող անձնակազմը պետք է ենթարկվի նախնական (աշխատանքի ըն-

դունվելիս) և պարբերական բժշկական զննությունների և ունենա սանիտարա-

կան գրքույկ:  

Հասարակական սննդի կազմակերպություններում աշխատող անձինք 

պետք է զերծ լինեն վնասակար սովորություններից` ծխելուց, խմելուց,բացի 

այդ ուշադրություն դարձնեն իրենց անձնական հիգիենային` ամեն օր լոգանք 

ընդունել, լինել միշտ սափրված, մաքուր հագնված, կարճ եղունգներով:  

Ճաշատեսակի պատրաստման սանիտարահիգիենիկ պայմանները կա-

րելի է չառանձնացնել հասարակական սննդի ձեռնարկությունների սանիտա-

րահիգիենիկ նորմերից: Այդ պահանջները վերաբերում են նաև տեխնիկական 

սարքավորումներին, սպասքին, ինչպես նաև սննդամթերքի մշակմանը:  

 Խոհանոցային սեղանների մակերեսը պետք է հարթ լինի, առանց կարի, 

անկյունները լինեն կլոր: Խոհանոցային լվացարանները պետք է պատրաստ-

ված լինեն չժանգոտվող մետաղից: Մթերքը կտրատելու տախտակները պետք է 

պատրաստված լինեն ամուր փայտից, լինեն հարթ: Խորհուրդ է տրվում, որ 

վերջիններս պատրաստված լինեն ամբողջական փայտից: Խոհանոցային ցան-

կացած գույք պետք է օգտագործվի նպատակային. չի կարելի հաց կտրելու դա-

նակով միս կտրել:  
Պատրաստված սնունդը մատուցվում է համապատասխան սպասքով, 

այդ պատճառով այդ պարագաները չպետք է պատրաստված լինեն քիմիական 

վնասակար նյութերից, որոնք կարող են թունավորել որակյալ սնունդը: Բացի 

դրանից սպասքը պետք է հեշտ լվացվի և իր մակերևույթին չպահի յուղային 

նստվածք: Բացի մետաղական սպասքից` օգտագործվում է նաև կերամիկա-

կան և պոլիէթիլենային սպասք: Չի թույլատրվում խոհանոցում օգտագործել 

կիսակոտրված սպասք:  

Ավելացնենք , որ սննդի պատրաստման ամենակարևոր պայմաններից է 

պահպանել սննդի սննդարարությունը և չափից շատ չյուղազրկել մթերքը:  
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5.3 Կերակրացանկի ձևավորման սկզբունքները 

 

Կերակրացանկը ակրատների, ճաշատեսակների և ըմպելիքների ցանկն 

է: Կերակրացանկը կազմելիս ակրատները, ճաշատեսակներն ու ըմպելիքները 

դասավորվում են որոշակի հերթականությամբ` կախված այն բանից, թե հաս-

տատության աշխատանքի ողջ ընթացքում դրանցից որոնք են առկա պա-

հեստում:  

Կերակրացանկի կազմումը հաստատության տնօրենի և շեֆ-խոհարարի 

պարտականությունն է: Կերակրացանկը ոչ միայն ռեստորանի այցեքարտն է, 

այլև կապված է հաստատության ամբողջ աշխատանքի կազմակերպման հետ:  

Կերակրացանկը կազմելիս անհրաժեշտ է կարևորել հետևյալը. 

 պահանջվող սննդի տեսակի ճիշտ գնահատումը,սպասարկող անձնա-

կազմի գնահատումը և որպես արդյունք` կերակրացանկի սահմանումը 

(օրինակ` ազգային խոհանոցի ճաշատեսակների ընտրություն) 

 համապատասխան սարքավորման և աշխատակազմի առկայությունը 

 սպասարկման հնարավորությունները (ամանեղենի և ճաշի պարագա-

ների բավարար տեսականի, սպասարկող անձնակազմի բավարար որա-

կավորում) 

 տեղական շուկայում սննդամթերքի մատչելիությունը 

 որոշ ճաշատեսակների սեզոնային բնույթը 

 տարաբնույթ ակրատների, ճաշատեսակների և խոհարարական արտա-

դրանքի ապահովումը ըստ հումքի տեսակների (ձկնեղեն,մսեղեն և այլն), 

ինչպես նաև ըստ խոհարարական մշակման եղանակների (եփում, շոգե-

խաշում, տապակում և այլն),խավարտի ճիշտ համադրում գլխավոր ճա-

շատեսակի հետ 

 բուսակերային խոհանոցի ընդգրկում 

 Կերակրացանկի ձևավորումը մեծապես կախված է հասարակական 

սննդի հաստատության տեսակից և կարգից,նրա ընդհանուր դիզայնից: Կերա-

կրացանկի հրապուրիչ տեսքը ծառայում է որպես յուրօրինակ գովազդ հաս-

տատության համար, օգնում սպասարկման ոլորտի աշխատողներին շփվել 

հաճախորդների հետ: Լյուքս կարգի ռեստորաններում խորհուրդ է տրվում կե-
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րակրացանկը ձևավորել տպագրատառ եղանակով,ճաշատեսակների անվա-

նումները ներկայացնել նախ հայերեն, ապա օտար լեզվով(առաջին հերթին` 

անգլերեն և ռուսերեն): Անկախ հաստատության կարգից` անհրաժեշտ է ապա-

հովել կերակրացանկի գրագետ կազմումը և զանազան տերմինների կիրա-

ռումը: Կերակրացանկը ստորագրում են հաստատության տնօրենը, շեֆ –խո-

հարարը և հաշվապահը:  

Կերակրացանկի տեսակները տարբերակում են ըստ կիրառության` 

ճաշատեսակների`ազատ ընտրությամբ կերակրացանկ,պատվիրվող ճաշատե-

սակների կերակրացանկ,համալիր ճաշերի կերակրացանկ, ցերեկային օրա-

բաժնի կերակրացանկ, բանկետի կերակրացանկ,սպասարկման հատուկ տե-

սակների կերակրացանկ,«ա-լա-կարտ» կերակրացանկ և այլն:  

Ճաշատեսակների ազատ ընտրությամբ կերակրացանկը կազմվում է ռես-

տորաններում, սրճարաններում, ճաշարաններում և խորտկարաններում: Ճա-

շատեսակները կերակրացանկում թվարկվում են խմբերով, իսկ հաճախորդ-

ներն ընտրում են դրանք ըստ ցանկության:  

Պատվիրվող ճաշատեսակների կերակրացանկը տարբերվում է նախոր-

դից ֆիրմային ուտեստների առավել լայն տեսականիով: Պատվիրվող կերա-

կրացանկում թվարկված բոլոր ճաշատեսակներն ու ակրատները պատրաստ-

վում են անհատական պատվերով և մատուցվում են 15-20 րոպեի ընթացքում:  

Կոմպլեքսային (համալիր) ճաշերի ու լանչի կերակրացանկերը երեք-չորս 

ճաշատեսակների հանրագումար են, որոնք ընտրվել են սնման ֆիզիոլոգիա-

կան նորմերի համաձայն շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա համար: Կերակրա-

ցանկի այս տեսակն ավելի հաճախ կիրառվում է ռեստորանի աշխատանքի 

ցերեկային ժամերին, ինչպես նաև կայանամերձ ռեստորաններում:  

Ցերեկային օրաբաժնի կերակրացանկը կազմվում է զբոսաշրջիկների 

խմբերի, համագումարների մասնակիցների և կորպորացիայի անդամների 

սպասարկման նպատակով: Ցերեկային օրաբաժինը կարող է լինել երեք կամ 

չորս անգամվա:  

Սպասարկման հատուկ տեսակների կերակացանկը կազմվում է Ամանո-

րի առթիվ, ինչպես նաև զանազան հանդիսությունների ու տոնախմբություն-
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ների կապակցությամբ: Նման դեպքերում ռեստորանները հաճախ ձևավորում 

են կերակրացանկի հատուկ քարտեր:  

 «Ա-լա-կարտ» կերակրացանկի ճաշատեսակների համար պահանջվող 

մոտավոր թույլատրելի ժամանակը. 

 հատուկ ակրատներ` 10 րոպե 

 ապուրներ` 5 րոպե 

 ձու` 10 րոպե 

 տապակած կամ գրիլի վրա խորոված ձուկ` 10 րոպե 

 գրիլի վրա խորոված սաղմոն` 20 րոպե 

 լյարդ` 15 րոպե 

 բիֆշտեքս`15 րոպե 

 տապակած ճուտ` 25 րոպե 

 սուֆլե`30 րոպե 

 «Ա-լա-կարտ» կերակրացանկի մեկ այլ տարբերակ է «Օրվա ճաշա-

տեսակ» կամ «Շեֆ-խոհարարն առաջարկում է …» ճաշացանկը, որը կազմված 

է առանձին գնով ներկայացված ճաշատեսակներից, որոնք կարող են փոփոխ-

վել ամեն օր կամ մնալ անփոփոխ որոշակի ժամանակահատվածում: Դրանք, 

որպես կանոն, հիմնական ճաշատեսակներն են:  
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5.4 Սննդի սպասարկման միջոցառումները ՝ խմբային և անհատական 

պատվերների դեպքում 

 

Խմբակային պատվերի դեպքում սննդի սպասարկման  միջոցառումներն են` 

  բանկետ 

  ընդունելություն 

 Բանկետը հանդիսավոր ճաշ է կամ ընթրիք, որը կազմակերպվում է ինչ-

որ իրադարձության առթիվ կամ որևէ անձնավորության պատվին:  

 Կախված սպասարկման ձևից` տարբերում են բանկետների հետևյալ 

տեսակները. 

1. Բանկետ սեղանների շուրջ` լիարժեք սպասարկմամբ 

2. Բանկետ սեղանների շուրջ` մասնակի սպասարկմամբ 

3. Բանկետ-ֆուրշետ 

4. Բանկետ-կոկտեյլ 

5. Բանկետ-բուֆետ 

6. Բանկետ-թեյ 

Ընդունելությունը հրավիրյալ անձանց հավաքույթ է, որի ժամանակ նըշ-

վում է հատուկ հագուստը, և ուղարկվում են հատուկ հրավիրատոմսեր:  

Բանկետ սեղանների շուրջ` լիարժեք սպասարկմամբ: Բանկետի այս ձևը 

մեծ մասամբ կիրառվում է պաշտոնական ընդունելությունների անցկացման 

նպատակով: Մասնակիցների թիվը սովորաբար 8-50 հոգի է, շատ հազվադեպ 

այն հասնում է հարյուր հոգու: Մատուցողը սպասարկում է 4-8 հյուրի: Բան-

կետի տևողությունը 50-60 րոպե է :  

Բանկետ սեղանների շուրջ` մասնակի սպասարկմամբ: Սա բանկետի 

առավել տարածված ձևն է, որը կիրառվում է ընկերական հանդիպումների, ըն-

տանեկան ճաշկերույթների, հարսանեկան տոնակատարությունների ժամա-

նակ: Մեկ մատուցողը սպասարկում է 12-15 հոգու:  

Բանկետ ֆուրշետը սովորաբար կազմակերպվում է այն դեպքերում, երբ 

անհրաժեշտ է հարաբերականորեն կարճ ժամանակամիջոցում ընդունել մեծա-

քանակ հաճախորդներ: Նման ճաշկերույթներին հաճախորդները սեղանի 

շուրջ չեն նստում և ինքնուրույն ընտրում և վերցնում են իրենց հավանած 

ուտեստներն ու ըմպելիքները: Մեկ մատուցողը սպասարկում է 20-25 հոգու:  
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Բանկետ-կոկտեյլը կազմակերպվում է միջազգային սիմպոզիումների, 

կոնֆերանսների, համաժողովների, խորհրդակցությունների և այլ միջոցառում-

ների սպասարկման ժամանակ: Բանկետ-կոկտեյլի ժամանակ կարելի է 

ընդունել մեծ քանակությամբ հյուրերի համեմատաբար փոքր տարածքում:  

         Հյուրերին սպասարկելիս մատուցողներն աշխատում են զույգերով: Մեկը 

մատուցում է խմիչքները, մյուսը` ակրատները:  

Անհատական զբոսաշրջիկ սպասարկելու ժամանակ սպասարկումն ավե-

լի անհատական է և նկատելի: Պատվերն ընդունելիս հաշվի են առնվում հաճա-

խորդի նախասիրությունները: Եթե ազատ սեղան չկա, ապա զբաղված սեղան-

ների շուրջ այցելուներ տեղավորելու համար անհրաժեշտ է հարցնել նստած-

ների թույլտվությունը: Չի թույլատրվում հյուրերին նստեցնել այն սեղանների 

շուրջ, որոնք դեռևս սպասարկման պատրաստ չեն:  

Պատվերի ընդունումն սկսվում է` կերակրացանկն առաջարկելով: Սեղանա-

պետը կամ մատուցողը կերակրացանկի թղթապանակը մոտեցնում է ձախ կողմից 

և բաց վիճակում: Այցելուների խմբի սպասարկելիս կերակրացանկը տրվում է ամե-

նատարեց հյուրին, իսկ եթե սեղանի շուրջ կան կանայք, ապա նրանցից ամենատա-

րեցին: Մեծ խմբի դեպքում, որոնց կազմում կան և�  կանայք, և�  տղամարդիկ, կերա-

կրացանկը տրվում է այն հաճախորդին , ով խնդրել է այն բերել:  

Եթե հաճախորդներին ժամանակ է պետք կերակրացանկին ծանոթանա-

լու համար, ապա մատուցողը հեռանում է որոշ ժամանակով: Իսկ եթե դժվա-

րանում են ճաշատեսակների ու խմիչքների ընտրության հարցում, ապա օգնու-

թյուն են խնդրում սեղանապետից կամ մատուցողից: Սեղանի սպասքադրումից 

հետո մատուցողը սկսում է կատարել պատվերը` ճաշատեսակների մատուց-

ման հերթականությունը չխախտելով:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 
 

1.Հյուրանոցային համալիրներում սննդի սպասարկման ձևերն են 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

2.Ռեստորանում սննդի սպասարկման տարբերակներն են__________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;  

3.Նախաճաշը լինում է___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

4.Կոնտինենտալ նախաճաշը___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________;  

5.Ընդլայնված նախաճաշը____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;  

6.Անգլիական նախաճաշը___________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

7.Ամերիկյան նախաճաշը_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;  

8.Շամպայնով նախաճաշ_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;  



 
 

182 
 

 

9.Ուշ նախաճաշը______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

10.Նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի մատուցման մեթոդներն են_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

11.Ա-լա կարտ մեթոդը______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

12.Ապարտը____________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________:  

13.Տամբլդոտը___________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

14.Շվեդական սեղանը կամ բուֆետային սպասարկումը__________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

15.Սննդի սանիտարիան________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________:  
16.ՀՀ-ում սննդի սպասարկման սանիտարահիգիենիկ պայմանները 

կարգավորվում են__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________: 

17.Հանրային սննդի կազմակերպությունում աշխատող անձնակազմը______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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18.Հասարակական սննդի կազմակերպության աշխատակազմը_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

19.Սննդի պատրատման սանիտարահիգիենիկ պայմանները տարածվում են 

նաև____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

20.Խոհանոցային յուրաքանչյուր գույք պետք է ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

21.Խոհանոցային սպասքը ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

22.Կերակրացանկը______________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

23.Կերակրացանկը կազմում են _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

24.Կերակրացանկը կազմելիս անհրաժեշտ է կարևորել _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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Առաջադրանք-խաչբառ  6 
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Հորիզոնական 

1.Ձեռնարկության ձև, որը հասարակությանը ապահովում է սննդով:  

2.Դրա օգնությամբ սնման կետերում փակում են հաշիվը:  

3.Մենյու կամ…. 

4.Նախաճաշ կամ …. 

5.Սննդի սպասարկման մեթոդ է, որը հատուկ է առողջարաններին և 

կուրոտներին:  

6. Սնման կետ է :  

 Ուղղահայաց 

1.Սննդի կազմակերպման ձև է հյուրանոցային համալիրներում` մասնագի-

տացված տարբեր տեսակի ըմպելիքների մատուցմամբ:  

2.Սննդի կազմակերպման ձև է, որի դեպքում մատուցվում են բազմապիսի 

ուտեստներ:  

3.Սննդի կազմակերպման ձև է մեծ թվով մարդկանց սպասարկելու համար, 

կերակրացանկը նախապես հաստատված է և հանրամատչելի :  

4.Սննդի սպասարկման կետ է, նախատեսված է հաճախորդների արագ 

սպասարկման համար:  

5.Թեթև սննդի տեսակ է :  

6.Դեսերտ:  

7.Մատուցվում է արթնանալուց անմիջապես հետո:  

8.Տաք ըմպելիք, որը մատուցվում է մուրաբայի և հացաբուլկեղենի հետ:  

9.Մատուցվում է ճաշից հետո:  

10.Սպառողների սննդի և հանգստի կազմակերպման հաստատություն է, 

որտեղ առաջարկվում է արտադրանքի սահմանափակ տեսականի:  

11.Հրավիրյալ անձանց հավաքույթ է, որի ժամանակ նշվում է հատուկ 

հագուստ և ուղարկվում են հատուկ հրավիրատոմսեր:  

12.Տալիս են մատուցողին:  

13.Դասական նախաճաշ է, որը սկսվում է թեյով կամ սուրճով:  

14. Նախաճաշի տեսակ է, ներառում է սուրճ,թեյ կամ տաք շոկոլադ, կաթ, 

կիտրոն, ջեմ կամ մեղր, հացաբուլկեղեն և կարագ:  

15. Հաջորդում է նախաճաշին:  
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ԹԵ Ս Տ 

Ռեստորաններում առաջարկվում է սննդի մատուցման 

1. Մեկ տարբերակ 

2. Երկու տարբերակ 

3. Երեք տարբերակ 

 

Տարբերում ենք նախաճաշի 

1. Վեց տեսակ 

2. Չորս տեսակ 

3. Երեք տեսակ 

 

Կոնտինենտալը 

1. Նախաճաշի տեսակ է  

2. Ճաշի տեսակ է  

3. Ընթրիքի տեսակ է  

 

Անգլիական նախաճաշը 

1. Սկսվում է թեյով կամ սուրճով 

2. Սկսվում է ժամը 1200-ին 

3. Նման է կոնտինենտալ նախաճաշին 

 

Շամպայնով նախաճաշը մատուցվում է  

1. Ժամը 10-1130–ին 

2. Ժամը 12 00–ին 

3. Ժամը 13 00-ին 

 

Ուշ նախաճաշը մատուցվում է  

1. Ժամը 10-14–ին 

2. Ժամը 9 00–ին 

3. Ժամը 14 30-ին 
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Նախաճաշի,ճաշի և ընթրիքի մատուցման մեթոդները 

1. Չորսն են 

2. Երեքն են 

3. Երկուսն են 
 

Ա-լա կարտ մեթոդը 

1. Հիմնված է ինքնասպասարկման վրա 

2. Հաճախորդները կերակրացանկից ընտրում են այն , ինչ իրենց դուր է 

գալիս 

3. Հաճախորդի սպասարկումն իրականացվում է հատուկ սահմանված 

ժամանակահատվածում 
 

Ապարտ մեթոդի դեպքում 

1. Հաճախորդները սպասարկվում են այն ժամանակ,երբ բոլորը նստում են 

սեղանի շուրջ 

2. Հաճախորդները սպասարկվում են նախապես հաստատված ժամանա-

կահատվածում 

3. Գործում է ինքնասպասարկումը 

 

Տամբլդոտ մեթոդի դեպքում  

1. Հաճախորդները սպասարկվում են նախապես հաստատված ժամանա-

կահատվածում 

2. Գործում է ինքնասպասարկումը  

3. Հաճախորդները կերակրացանկից ընտրում են այն , ինչ իրենց դուր է 

գալիս 

 

Շվեդական սեղանի կամ բուֆետային սպասարկման դեպքում 

1. Հաճախորդները սպասարկվում են այն ժամանակ,երբ բոլորը նստում են 

սեղանի շուրջ 

2. Հաճախորդները սպասարկվում են նախապես հաստատված ժամանա-

կահատվածում 
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3. Գործում է ինքնասպասարկումը 

 

ՀՀ-ում սննդի սպասարկման սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանու-

մը կարգավորվում է  

1. Օրենքով 

2. Սահմանադրությամբ 

3. Հրամանով 

 

Հասարակական սննդի հետ աշխատող անձինք պետք է  

1.  պարբերաբար անցնեն բժշկական զննություն 

2. Ունենան վնասակար սովորույթներ 

3. Չհետևեն իրենց անձնական հիգիենային 

 

Խոհանոցում օգտագործում են միայն 

1. Ապակյա սպասք 

2. Երկաթյա սպասք 

3. Պոլիէթիլենային սպասք 

4. Տարբեր նյութերից պատրաստված սպասք 

 

Կերակրացանկի կազմումը  

1. Տնօրենի և շեֆ-խոհարարի պարտականությունն է  

2. Բարմենի պարտականությունն է  

3. Մատուցողի պարտականությունն է  

 

Կերակրացանկի ձևավորումը կախված է  

1. Ռեստորանի աշխատելու ժամանակահատվածից 

2. Ռեստորանի տեսակից և կարգից 

3. Ռեստորանի գտնվելու վայրից 
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Կերակրացանկը ստորագրում է  

1. Մատուցողը 

2. Խոհարարի օգնականը 

3. Տնօրենը,շեֆ-խոհարարը և հաշվապահը 

 

Կերակրացանկը ունի 

1. Ութ և ավելի տեսակ 

2. Վեց տեսակ 

3. Երեք տեսակ 

 

Ճաշատեսակների ազատ ընտրությամբ կերակրացանկը 

1. Ներառում է ֆիրմային ուտեստների լայն տեսականի 

2. Ճաշատեսակները կերակրացանկում թվարկված են խմբերով 

3. Երեք-չորս ճաշատեսակների հանրագումար է  

 

Պատվիրվող ճաշատեսակների կերակրացանկը  

1. Երեք-չորս ճաշատեսակների հանրագումար է  

2. Ֆիրմային ուտեստների առավել լայն տեսականի է 

3. Հիմնական ճաշատեսակներն են 

 

Կոմպլեքսային (համալիր) ճաշերի կերակրացանկը 

1. Մատուցվում է ռեստորանի աշխատանքի ցերեկային ժամերին 

2.  Կազմվում է զբոսաշրջիկների խմբերի, համագումարների 

մասնակիցների և կորպորացիայի անդամների սպասարկման 

նպատակով 

3. Կազմվում է Ամանորի առթիվ 
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Ցերեկային օրաբաժնի կերակրացանկը 

1. Կազմվում է Ամանորի առթիվ 

2. Երեք-չորս ճաշատեսակների հանրագումար է 

3. Կազմվում է զբոսաշրջիկների խմբերի, համագումարների 

մասնակիցների և կորպորացիայի անդամների սպասարկման 

նպատակով 

 

 Սպասարկման հատուկ տեսակների կերակացանկը 

1. Ֆիրմային ուտեստների առավել լայն տեսականի է 

2. Հիմնական ճաշատեսակներն են 

3. Կազմվում է Ամանորի առթիվ 

 

 «Ա-լա-կարտ» կերակրացանկը 

1. Յուրաքանչյուր ուտեստի պատրաստման համար նշված է հստակ 

ժամանակ 

2. Ֆիրմային ուտեստների առավել լայն տեսականի է 

3. Հիմնական ճաշատեսակներն են 

 

Խմբակային պատվերի դեպքում սննդի սպասարկման միջոցներն են 

1. Բանկետը 

2. Նախաճաշը 

3. Ընդունելությունը 

 

Բանկետը 

1. Հանդիսավոր ճաշ է կամ ընթրիք 

2. Հրավիրյալ անձանց հավաքույթ է 

3. Անհատական սպասարկման ձև է  
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Ընդունելությունը 

1. Հանդիսավոր ճաշ է կամ ընթրիք 

2. Հրավիրյալ անձանց հավաքույթ է 

3. Անհատական սպասարկման ձև է  

  

Բանկետը լինում է  

1. Վեց տեսակ 

2. Յոթ տեսակ 

3. Ութ տեսակ 

 

Բանկետի ժամանակ մեկ մատուցողը սպասարկում է  

1.  10-12 հաճախորդ 

2. 20 հաճախորդ 

3. 12-15 հաճախորդ 
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6.Անվտանգության համակարգի շահագործումը և սանիտարահիգիենիկ 

պայմանները հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

6.1 Անվտանգության համակարգի բաղադրիչները հյուրանոցներում և 

զբոսաշրջային համալիրներում 

Վերջին տարիներին անվտանգության խնդիրը դարձել է շատ արդի և 
կարևոր, հատկապես հյուրանոցային ոլորտում: Միջազգային կոնֆլիկտները, 
հանցագործությունների թիվը և ահաբեկությունները, զենքի անօրինական 
շրջանառությունը և մեծածավալ պայթյունները չեն կարող չանդրադառնալ 

մարդկանց կյանքի անվտանգ ընթացքի վրա: Հյուրանոցային կոմպլեքսներին 

կարող են սպառնալ բնական, էկոլոգիական, տեխնիկական և ահաբեկչական 

տիպի վտանգներ: Ներկայումս ավելի շատ են հանդիպում և ավելի վտանգա-

վոր են ահաբեկությունները, որոնք կարող են մեծ թվով զոհեր պահանջել, 

սարսափի մեջ պահել մարդկանց , խախտել կյանքի բնականոն ընթացքը և բա-

ցասական գովազդ հանդիսանալ թե՛ հյուրանոցի, թե՛ հյուրընկալող երկրի հա-

մար: Այդ պատճառով պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել հյուրանոցի ան-

վտանգության ծառայության աշխատակիցների մասնագիտացմանը:  

Անվտանգության ծառայության աշխատակցի ամենօրյա աշխատանքի 

կարևոր մասն է յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ շրջել հսկվող տարածքներով, 

կապ պահպանել գործընկերների հետ, ինֆորմացիա փոխանակել և այլն: Եթե 

հյուրանոցային համալիրում պետք է մեծ մասշտաբի հավաքույթ կազմակերպ-

վի, ապա ցանկալի է, որ համապատասխան մասնագետը շան հետ ստուգի տա-

րածքը ՝ պայթուցիկների առկայությունը բացառելու համար: Նաև կարևոր է օգ-

տագործել ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ, տեսախցիկներ և այլն:  

Բացի վերոհիշյալ սպառնալիքներից, հաճախ կարող է մարդկանց 

կյանքին տեխնիկական բնույթի վտանգ սպառնալ,օրինակ՝ հրդեհ: Այդ պատ-

ճառով հյուրանոցի ողջ անձնակազմը պետք է անցնի հակահրդեհային հրա-

հանգավորում, կարողանա պաշտպանվել հրդեհից: Բացի ինքնապաշտպա-

նությունից` նրանք պետք է կարողանան փրկել հյուրերին, կազմակերպել 

նրանց անվտանգ տարհանումը(էվակուացիան): Էվակուացիայի համար պետք 

է նախատեսված լինեն մի քանի ելքեր, որոնք մարդկանց կտանեն անվտանգ 

տարածք: Պահակային տարածքի մուտքին պետք է անպայման փակցված լինի 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործողությունների ճիշտ կատարման 
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մեթոդական ցուցումներ: Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ հյուրանոցի ան-

վտանգությունը ապահովված կլինի այն դեպքում, երբ այդ գործընթացին մաս-

նակցի ողջ անձնակազմը, և վերջինս ուղղորդվի ճիշտ գործողություններով:  

 

6.2.Հյուրանոցի տեխնիկական, անձի/ աշխատակցի ու հաճախորդի/ և գույքի 

անվտանգության ապահովման միջոցառումները 

 Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող ցանկացած կազմակերպության 

համար կարևոր խնդիրներն են. 

 Մարդկանց առողջության և կյանքի ապահովագրում 

 Անձնական գույքի պահպանություն 

 Շրջապատող միջավայրի պահպանություն 

Այս խնդիրները լուծելու համար ծառայություններ մատուցողը պետք է 

հնարավոր ռիսկերը հասցնի մինիմալի, ինչպես սովորական պայմաններում 

,այնպես էլ արտակարգ իրավիճաներում :  

Զբոսաշրջային և հյուրանոցային համալիրների ղեկավարը պատասխա-

նատվություն է կրում թե´ իր աշխատակիցների և թե´ հաճախորդների ան-

վտանգության համար: Ուստի նա պարտավորվում է մշակել արտակարգ իրա-

վիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և գործելու պլան, որի օգնությամբ հնա-

րավոր է խուսափել մեծ կորուստներից:  

Ծառայություն մատուցողները պարտավոր են հաճախորդներին ծանո-

թացնել յուրաքանչյուր ծառայությունում գոյություն ունեցող ռիսկային գործոն-

ներին և դրանցից խուսափելու ճանապարհներին: Հաճախորդների կյանքը և 

առողջությունը պահպանելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը նրանց տրամա-

դրվում է ինչպես հյուրանոց գալուց , այնպես էլ հյուրընկալության ընթացքում:  

 

6.3.Արտակարգ իրավիճակների դեպքում վնասի կանխարգելման և 

նվազագույն կորուստներ ունենալուն ուղղված միջոցառումները 
 

Հյուրանոցի անձնակազմի և հյուրերի էվակուացիոն աշխատանքների 

ճիշտ կազմակերպումը և իրականացումը իրենից ներկայացնում է երկար 

կազմակերպված և պլանավորված գործողությունների համակարգ: Յուրաքան-

չյուր համարում պետք է լինի հատուկ ցուցատախտակ, ուր պատկերված կլինի 

էվակուացիայի ժամանակ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման 
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սխեման: Յուրաքանչյուր հարկում պետք է լինի այնպիսի ցուցատախտակ, ուր 

նշված կլինի աստիճանավանդակների , վերելակների, դեպի դուրս տանող աս-

տիճանների գտնվելու վայրը, որոնցով հնարավոր է տեղափոխվել անվտանգ 

տարածք: Էվակուացիայի հիմնական ճանապարհը պետք է լինի աստիճանը, 

որը տանում է կա´մ դուրս, կա´մ առաջին հարկ: Եթե կա 2 հավասարաչափ 

էվակուացիոն աստիճանավանդակ, ապա էվակուացվողները պետք է ընտրեն 

այդ երկուսից ամենամոտը: Էվակուացիոն պլակատի վրա սիմվոլներով պատ-

կերված են նաև` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դրանց օգնությամբ կարելի է իրագործել մի շարք կարևոր գործողու-

թյուններ: Վերոհիշյալ սիմվոլները պետք է լինեն հստակ և հասկանալի: Սիմ-

վոլների բացատրությունը պետք է նշված լինի պլակատի ներքևի մասում 

մայրենի լեզվով, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզուներով: 

Ինչպես նշվեց, էվակուացիոն հստակ պլանը պետք է առկա լինի յուրաքանչյուր 

սենյակում` փակցված տեսանելի մասում: Հյուրանոցի անվտանգության ծառա-

յողները պետք է հյուրերին ծանոթացնեն անվտանգության կանոններին և էվա-

կուացիոն ուղիներին:  

 

6.4.Սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանության միջոցառումները 

հյուրանոցներում 

Հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում պետք է պահպանվեն 

սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային պայմանները:  
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Պետք է պահպանվեն գույքին ներկայացվող սանիտարահիգիենիկ պայ-

մանները, վերացվեն թափոնները և տարածքը պահպանեն կրծողներից և 

միջատներից:  

Մաքրման աշխատանքներն իրականացնում են սպասարկման ծառայու-

թյան աշխատակիցները, որոնց մեջ են մտնում սպասուհիները, ավագ սպա-

սուհիները և այլք: Բացի հյուրանոցի արտաքին տարածքի մաքրությունից`շատ 

կարևոր է հյուրանոցի հասարակական, բնակելի, ծառայողական տարածքների 

մաքրությունը, հիգիենիկ նորմերի պահպանումը և այլն: Մաքրության և սանի-

տարահիգիենիկ նորմերի պահպանումը ազդում է հյուրանոցի վարկանիշի 

վրա, ուստի այդ նորմերը և կանոնները պետք է խստորեն պահպանվեն:  

 
 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

Իրավիճակ 1. 

Անվտանգության ծառայության աշխատակիցը հայտնաբերել է տեխնիկական 

սարքավորումների անսարքություն, որը կարող է հանգեցնել կա´մ հրդերի 

առաջացման, կա´մ ջրհեղեղի:  

 

Իրավիճակ 2.  

Հյուրանոցում երկու հաճախորդ վիճաբանում են, հետո վեճը վերածվում է 

ծեծկռտուքի:  

 

Իրավիճակ 3. 

Հյուրանոցի վրա իրականացվել է զինված ահաբեկչական հարձակում:  

 

Իրավիճակ 4.  

Հյուրանոցում ահազանգ է ստացվել, որ ռեստորանում ական է տեղադրված, 

որը ցանկացած պահի կարող է պայթել:  
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1.Անվտանգության խնդիրը_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

2.Հյուրանոցային կոմպլեքսներին կարող են սպառնալ_____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

3.Անվտանգության ծառայության աշխատակիցը_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

4.Հյուրանոցային համալիրներում մեծ մասշտաբի հավաքույթների 

ժամանակ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________::  

 

5.Հյուրանոցի աշխատակիցները պետք է ________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

6.Էվակուացիայի համար նախատեսված են______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________:  
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7.Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար 

կարևոր խնդիրներ են________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________:  

 

8.Զբոսաշրջային համալիրի ղեկավարը_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________:  

 

9.Ղեկավարը մշակում է ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

10.Ծառայություն մատուցողները պարտավոր են___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

11.Հյուրանոցի անձնակազմի և հաճախորդների էվակուացումը__________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

 

12.Էվակուացիայի հիմնական ճանապարհը______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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13. Էվակուացիոն պլակատի վրա սիմվոլներով պատկերված են 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________:  

 

14.Էվակուացիոն պլակատի սիմվոլները___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

15.Հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում պետք է պահպանվեն 

սանիտարահիգիենիկ հետևյալ պայմանները___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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7.Տեխնիկական սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցային և 

զբոսաշրջային համալիրներում 
 

7.1. .Հյուրանոցային համալիրների տեխնիկական սպասարկման համակարգը 

 Հարմարավետություն ստեղծելու նկատառումներից ելնելով` հյուրանոցները և 

զբոսաշրջային համալիրները պետք է համալրված լինեն ինժեներատեխնիկա-

կան սարքավորումներով:  

 Ինժեներատեխնիկական սարքավորումները ներառում են. 

 Ինժեներային սարքավորումները 

 Կոմունիկացիոն սարքավորումներ 

 Տեխնոլոգիական սարքավորումներ 

 Ինժեներային սարքավորումներ ասելով` ի նկատի ենք ունենում . 

 Սանիտարատեխնիկական համակարգը(ջեռուցում,տաք և սառը ջրա-

մատակարարում, օդափոխություն և օդորակում,կոյուղի) 

 Վերելակները 

 Էներգետիկ տնտեսությունը 

          Կոմունիկացիոն համակարգերը ծառայում են ձայնի, տվյալների հաղորդ-

մանը,թույլ են տալիս ավտոմատացնել հյուրանոցի աշխատանքը և կապ հաս-

տատել տարբեր ծառայությունների միջև(հեռախոս, ֆաքս, փեյջեր, անվտան-

գության համակարգ, էլեկտրական փականներ, տեսախցիկներ և այլն):  

 Էներգետիկ տնտեսության մեջ մտնում են այն բոլոր սարքավորումները, որոնք 

ապահովում են հյուրանոցի լուսավորությունը. դրանք ջահերն են, լամպերը, 

էլեկտրական հանգույցները և այլն:  

         Տեխնիկական սարքավորումների օգտագործումը ապահովում է կառույցի, 

տարածքների,սարքավորումների, կահույքի սանիտարական վիճակը (փոշե-

կուլներ, հատուկ մաքրող սարքեր և մեքենաներ,համակարգիչներ, անհատա-

կան համակարգիչներ, հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ): Հյուրանոցի անձ-

նակազմը պետք է կարողանա օգտվել վերոհիշյալ սարքավորումներից, կարո-

ղանա ինքնուրույն հարթել աշխատանքի ընթացքում սարքավորումների հետ 

ծագած տեխնիկական խնդիրները:  
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Տեխնիկական հագեցվածությունը տարբեր աստղերում. 

 

Հյուրանոցների տեխնիկական հագեց-
վածությունը 

 

Աստղային 
դասակարգումը 

* ** *** **** ***** 

Անվտանգության համակարգ,էլեկտրական 

փականներ կամ տեսախցիկներ 
   + + 

Օդորակում  + + + + 

Օդափոխություն + + + + + 

Կոյուղի + + + + + 

Վերելակներ   + + + 

Հեռախոս + + + + + 

Ֆաքս   + + + 

Ջեռուցման համակարգ + + + + + 

 

 

7.2.Հյուրանոցային համալիրների տեխնիկական սպասարկման աշխատանք-

ների և կոմունիկացիոն տեխնիկական համակարգերի անխափան շահա-

գործման կազմակերպումը՝ ըստ սանիտարատեխնիկական նորմերի 

 

Ջրամատակարարմամբ, կոյուղով, էլեկտրականությամբ և էլեկտրակա-

նության միջոցով աշխատող մեքենաներով և տեխնիկայով հագեցած հյուրա-

նոցը ապահովում է հարմարավետություն յուրաքանչյուր մարդու, ինչպես նաև 

հյուրանոցի հաճախորդների համար:  



 
 

201 
 

Ստեղծված հարմարությունը, ինժեներական ցանցը և կոմունիկացիա-

ները պահանջում են մշտական ուշադրություն և ճիշտ շահագործում, որով 

պետք է զբաղվեն հյուրանոցի բոլոր աշխատակիցները: Ուղղակի հոսող ջուրը, 

կեսօրին վառվող լամպը մեծացնում են հյուրանոցային ծառայությունների ար-

ժեքը և չեն նպաստում հյուրանոցի սահմանափակ սեփականության խնայողու-

թյանը: Նմանօրինակ վերաբերմունքը կանխելու համար անձնակազմը պետք է 

ուշադիր լինի և խնայողաբար օգտագործի հյուրանոցի ողջ ինժեներատեխնի-

կական տնտեսությունը:  

 

Հյուրանոցի էլեկտրասարքավորումները. 

Համարային ֆոնդի և հասարակական տարածքների լուսավորությունը, 

ինչպես նաև այլ էլեկտրասարքավորումները և ժամանակակից տեխնիկան, 

որոնց օգնությամբ հնարավոր է դառնում բավարարել հաճախորդների կարիք-

ները, մեծ կարևորություն ունեն: Ինչքան բարձր է հյուրանոցի կարգը, այնքան 

դժվար են աշխատակիցների պատրաստման աշխատանքները: Որքան շատ են 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագենում նման կառույցները, այնքան 

դրանցում հաճախ են իրականացվում հաստիքային կրճատումներ:  

 

Լուսավորություն. 

 Հյուրանոցի արհեստական լուսավորվող տարածքները բաժանվում են 3 

մասի. 

1. հասարակական մաս- վեստիբյուլ, նախամուտք, հյուրասրահ, մի-

ջանցք 

2. համարային ֆոնդ- բոլոր համարները 

3. տեխնիկական սպասարկման սրահները- խոհանոց, լվացքատուն 

Տարածքների լուսավորման համար օգտագործվող տարրական տեխնի-

կական միջոցը էլեկտրական լամպն է: Այն լինում է տարբեր ձևերի, չափսերի, 

գույների` կախված լուսավորվող տարածքի նշանակությունից: Լամպի գույնը 

նույնպես պետք է համապատասխանի ինտերիերի դիզայնին, գույնին, նշանա-

կությանը: Լուսավորման միջոցով կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի: Հա-
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սարակական տարածքների լուսավորման անջատումը պետք է կենտրոնաց-

ված լինի: Այդ վայրերում և միջանցքներում պետք է լինեն էլեկտրական հան-

գույցներ, որոնք պետք է ծառայեն էլեկտրական սարքավորումների միացման 

համար:  

Հյուրանոցի համարը պետք է համալրված լինի բավականաչափ թվով լու-

սային աղբյուրներով: Լամպերը և անջատիչները պետք է այնպես դասավորել, 

որ պարզ լինի, թե որ անջատիչը որ լամպն է անջատում: Խորհուրդ է տրվում 

սենյակի անջատիչը տեղադրել մուտքի մոտ, կարելի է նաև մահճակալի մոտ:  

 

Ներքին կապի միջոցներ. 

Ներքին կապի միջոցները շատ կարևոր են հյուրանոցի աշխատակիցների 

աշխատանքի արդյունավետության հարցում: Վերջիններս հեռախոսային կա-

պի մեջ են մտնում և օգնում կապ հաստատելու տարբեր ծառայությունների 

հետ: Կապը հաստատվում է հեշտությամբ, միայն անհրաժեշտ է դրա համար 

նախատեսված սարքավորման վրա սեղմել համապատասխան կոճակը: Պա-

տասխանող կողմը չպետք է բացակայի իր աշխատատեղից: Օրինակ ՝ խոհա-

նոցի աշխատակիցը կարող է պատասխանել մատուցողի հարցերին և ընդունել 

պատվերներ: Ներքին կապի միջոցները օգնում են հեշտացնել աշխատանքը և 

չլքել աշխատատեղը:  

 

Հակահրդեհային ահազանգ. 

Բացի ձայնային և օպտիկական ահազանգից ,որը տեղակայված է կենտ-

րոնական հրշեջ կայանում` անհրաժեշտ է նախատեսել նաև ահազանգեր ադ-

մինիստրատիվ կետում: Այդ կետից պետք է իրականացվեն ահազանգեր ` հյու-

րանոցի տարբեր ծառայություններին վտանգի մասին տեղեկացնելու նպա-

տակով:  

 

Ջրամատակարարում. 

Խմելու և տնտեսական կարիքները բավարարելու համար նախատեսված 

ջրով հյուրանոցն ապահովելը կարևոր խնդիր է: Քաղաքում կառուցվող հյու-
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րանոցը օգտվում է քաղաքային ջրագծից և կոյուղուց, իսկ ոչ քաղաքային տա-

րածքում կառուցվող հանգստյան տները և փոքր հյուրանոցները ստեղծում են 

սեփական ջրամատակարարման համակարգ` օգտվելով ջրամբարներից: Հյու-

րանոցներ, հանգստյան տներ և այլ հասարակական վայրեր մատակարարվող 

ջուրը պետք է լինի որակյալ, մաքուր, թորված` անկախ օգտագործման նպա-

տակից:  

 

Կոյուղի. 

 Հյուրանոցը կառուցելիս թե ջրամատակարարումը և թե կոյուղին 

միաժամանակ են նախագծվում: Շատ կարևոր է, որ կոյուղու խողովակները լի-

նեն ամուր, անթափանց, պատրաստված լինեն չժանգոտվող նյութերից և եր-

կար ծառայեն:  

 

 Ջեռուցման համակարգ 

Ջեռուցման համակարգը հյուրանոցում կենտրոնական է : Այն ջեռուցվող 

տարածքներում պետք է ապահովի անփոփոխ ջերմաստիճան, համապատաս-

խան հիգիենիկ պայմաններ: Հարկ եղած դեպքում համակարգը պետք է անխա-

փան աշխատի ,կորուստներ չտա և բոլոր տարածքներում լինի նույն ջերմաս-

տիճանը:  

 

Օդափոխություն և արհեստական միկրոկլիմայի ստեղծում. 

Հյուրանոցի միկրոկլիման պետք է համապատասխանի հետևյալ ստան-

դարտներին`համարի ջերմաստիճանը` 18-20 oC, խոնավությունը` 40-45%, օդի 

շարժման արագությունը` 0,25 մ/վ:  

Համարների, հյուրասրահների, ծառայողական տարածքների օդափոխու-

թյունից է կախված այդ տարածքներում մարդկանց ապրելու հարմարավետու-

թյունը: Օդափոխության միջոցով տարածքի օդը մաքրվում է ածխաթթու 

գազից, չափից ավելի խոնավությունից, ծխից և շնչառության համար վտանգա-

վոր գազերից: Օդափոխությունն իրականացվում է կա՛մ բնական ճանապար-

հով` ուղղակի բացելով պատուհանները, դռները, կա՛մ մեխանիկական ձևով` 
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օգտագործելով օդափոխիչ սարքերը: Շատ կարևոր է նաև օդափոխության սար-

քավորումների անձայն աշխատանքը: Աղմուկի առկայությունը կվկայի, որ 

օդափոխիչը ցածրորակ է կամ խափանված: Օդափոխիչ սարքերը պետք է տե-

ղակայված լինեն այնպես, որ դրանք կարողանա անջատել և միացնել հյուրա-

նոցի յուրաքանչյուր աշխատակից:  

 

 

7.3.Տեխնիկական սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման  

աշխատանքների կազմակերպումը 

 

Հյուրանոցի տեխնիկական սարքերն ու սարքավորումներն են. 

 

 Մաքրման տեխնիական միջոցները 

 Համակարգիչները, կապի միջոցները 

 Էլեկտրական սարքավորումները 

 Վերելակները և այլն 

Հյուրանոցի տեխնիկական սարքերի և սարքավորումների համար պա-

տասխանատու է հյուրանոցի տնտեսական ծառայությունը , մասնավորապես 

հյուրանոցի գլխավոր ինժեները: Նա պատասխանատու է տեխնիկական սար-

քավորումների անխափան աշխատանքի, վերանորոգման և աշխատանքային 

անվտանգության պահպանման համար: Եթե տեխնիկան խափանվել է ,նա այդ 

մասին գրավոր տեղյակ է պահում վերադասին և հետագա քայլերի մասին ցու-

ցումներ ստանում: Նրա պարտականություններից է հետևել , որ հաճախորդ-

ները և աշխատակիցները կարողանան ճիշտ օգտագործել տեխնիկական մի-

ջոցները, և որ վերջիններս նրանց կյանքին վտանգ չսպառնան(բաց էլեկտրալա-

րերի, անսարքության պատճառով):  

Եթե հյուրանոցը չի նախատեսում այդ հաստիքը, ապա հյուրանոցի ադ-

մինիստրացիան պայմանագիր է կապում տեխնիկական սպասարկում իրակա-

նացնող կազմակերպության հետ և անհրաժեշտության դեպքում կանչվում է 

մասնագետ, որը վերացնում է ծագած խնդիրը:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1.Հյուրանոցները և զբոսաշրջային համալիրները պետք է համալրված լինեն  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  

 

2.Ինժեներային սարքավորումները ներառում են ___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________: 

 

 3.Ինժեներային սարքավորումներ ասելով` հասկանում ենք_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

4.Կոմունիկացիոն համակարգերը____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________: 
  

 

5.Էներգետիկ տնտեսության տարրերն են_____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

6.Տեխնիկական սարքավորումների օգտագործումն ապահովում է________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:  
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7.Հյուրանոցում հաճախորդների հարմարավետությունն ապահովում են______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

8.Հյուրանոցի էլեկտրասարքավորումները_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

9.Հյուրանոցի լուսավորությունը _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

10.Հյուրանոցի ներքին կապի միջոցները __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11.Հյուրանոցի հակահրդեհային ահազանգը ______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________: 

 

 12.Հյուրանոցի ջրամատակարարումը ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

13.Հյուրանոցի կոյուղին __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  
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14.Հյուրանոցի ջեռուցման համակարգը ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

15.Օդափոխության և արհեստական միկրոկլիմայի ստեղծումը ______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

16.Հյուրանոցի տեխնիկական սարքերն ու սարքավորումները _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

17.Հյուրանոցի տեխնիկական սարքերի համար պատասխանատու է 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

18.Եթե տեխնիկան խափանվել է __________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________:  

 

19.Եթե հյուրանոցում չկա տեխնիկական սարքերը նորոգող վարպետ, 

ապա___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

 

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱԹԱՆԿ ԵՎ ԱՄԵՆԱՇՔԵՂ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԸ 

 
President Wilson (Ժնև, Շվեյցարիա) Ժնևի ամենաթանկ հյուրանոցի թագավո-

րական համարը ամրագրելու համար անհրաժեշտ է վճարել 54000 դոլար: Աշ-

խարհի ամենաթանկ համար կարելի է բարձրանալ մասնավոր վերելակով և 

եթե ցանկություն կա համարում խնջույք կազմակերպելու, հաճախորդի տրա-

մադրության տակ է համարի հյուրասենյակը՝ նախատեսված 40 մարդու հա-

մար: Այս շքեղությունը նաև լավ պահպանվում է . դեպի դուրս նայող ապակի-

ները հրակայուն են :  
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Martinez Hotel (Կանն, Ֆրանսիա): Թագավորական համարի գինը այս հյուրա-

նոցում տատանվում է 13700-43800 դոլարի սահմաններում: Կաննը վայր է, ուր 

սիրում են լինել ճանաչված մարդիկ, աստղերը, և նրանցից շատերը կանգ են 

առնում հենց այս հյուրանոցում: Համարներում կա 2 հյուրասենյակ, 2 ճաշա-

սենյակ, 4 ննջարան, թուրքական բաղնիք և շոգեբաղնիք: Պատուհանները նա-

յում են ծովախորշին: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emirates Palace (Աբու-Դաբի, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ) : Այս 

հյուրանոցի համարի գինը՝ 12251 դոլար է, ինչը թույլ է տալիս վերջինիս 

համարվել Մերձավոր Արևելքի ամենաթանկ հյուրանոցը: Արաբական ճոխու-

թյամբ ձևավորված ամենալավ համարը ծածկված է ոսկով, մարմարով և 

զարդարված է թանկագին քարերից պատրաստված ջահերով: Հյուրանոցը 

նման է «1000 ու մի գիշեր» հեքիաթի պալատներին: Նույնիսկ թագավորներն ու 

շահերն են հիանում հյուրանոցային արվեստի այս նմուշով:  
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Աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցներից մեկը` Marina Bay Sands-ը, գտնվում է 

Սինգապուրում (Ավստրալիա): Հյուրանոցի կառուցման վրա ծախսվել է 8 միլի-

արդ դոլար: Հյուրանոցը պատկանում է Las Vegas Sands կազմակերպությանը: 

Այն կարծես փոքրիկ ակնարկ է դեպի ապագան՝ իր ոչ սովորական դիզայնով, 

ճարտարապետական լուծումներով:  
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The Peninsula (Բանգկոկ, Թայլանդ)  Երեսունինը  հարկանի հյուրանոց է , 

տեղակայված է ափեզրին: Ունի 370 համար, որոնց մեծ մասը լյուքս են, 60՝-ը 

մեկտեղանի: Հյուրանոցը աչքի է ընկնում աշխարհում հայտնի եզակի լողա-

վազանով:  
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«Presigent Wilson Hotel»(Ժնև, Շվեյցարիա) 
Հյուրանոցի թագավորական համարը 1200 ք/մ է, ունի 16 սենյակ, 6 լոգա-

րան,հավաքույթների սենյակ 40 հոգու համար,ապակիները հրակայուն են: Հա-

մարի գինը 1 օրվա համար 31462 դոլար է:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<George V>>( Փարիզ, Ֆրանսիա) 
Այս հյուրանոցի թագավորական համարը ունի 2 սենյակ , որոնք կահավորված 

են բացառապես անտիկ ոճով, հնություն հանդիսացող կահույքով: Ինչպես նաև 

համարը ունի սեփական մարմարե կտուր , շոգեբաղնիք և առանձին խոհանոց: 

Համարի ընդհանուր մակերեսը 2500 ք/ ֆուտ է, իսկ գինը ՝ 16000 դոլար:  
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§Mardan Palace¦ (Անթալիա, Թուրքիա) Հյուրանոցի սեփականատերը Թելման 

Իսմայլովն է : Շինարարության համար ծախսվել է 5 միլիարդ դոլար:  

 

 

 

 

 

 

 

§Helix Hotel¦(Աբու-Դաբի, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ) 

 

Հյուրանոցը գծագրվել է է Leeser Architects կազմակերպության կողմից, այն 

չունի ստանդարտ համարվող հարկեր: Կառույցը ունի պարույրի տեսք և հի-

շեցնում է բազմաստիճան ավտոկանգառ: Ունի 208 համար, բնակելի և առևտ-

րային տարածքներ: Աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցներից մեկն է: Համարի 

գինը սկսվոմ է 1000 դոլարից և հասնում 15000 դոլարի: Աչքի է ընկնում իր 

յուրօրինակ ճարտարապետական լուծումներով:  
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ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱ- ԱՄԵՆԱ … 

  

Ամենաբարձրահարկ և ամենաթանկ «Burdg al- Arab» (Աբու-Դաբի, Արա-

բական Միացյալ Էմիրություններ) հայտնի է նաև որպես <<Առագաստ>>: Հան-

դիսանում է աշխարհի ամենաթանկ և շքեղ հյուրանոցը: Այն չունի հասարակ 

համարներ. բոլոր 202 համարները երկհարկանի են և լյուքս կարգի: Ամե-

նափոքր համարի մակերեսը 170 ք/մ է, իսկ ամենամեծ համարինը` 780 ք/մ: 
Մեկ գիշերը ամենաէժան համարում արժե 1 500 դոլար: Այն աշխարհի առա-

ջին յոթաստղանի հյուրանոցն է և միաժամանակ Դուբայի խորհրդանիշը: Մու-

համեդ Շեյխը` Դուբայի կառավարիչը, հասկանում էր, որ Էմիրություններում 

տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ է այնպիսի խորհրդանիշ, ինչպի-

սին Էյֆելյան աշտարակն է Փարիզում կամ Ազատության արձանը Նյու-

Յորքում: Այդ նպատակների համար նա վարձեց անգլիացի ճարտարապետ 

Թոմ Ռայթին: Հյուրանոցի նմանօրինակ ճարտարապետական ձևի մտահղա-

ցում վերջինիս մոտ պատահաբար ծագեց. Թոմ Ռայթը նստած էր բարում և գա-

րեջուր էր խմում: Պատահաբար բաց պատուհանից նա տեսնում է լճում լողա-

ցող արաբական առագաստով նավակ(դոու), Ռայթը բղավում է .<< Էվրիկա>>:  
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Ամենամեծ հյուրանոցը ըստ համարների: Palazzo Resort Hotel & Casino (Լաս-Վեգաս, 
ԱՄՆ) 

Հյուրանոցը ունի 8108 համար, ռեստորաններ, խանութներ և կազինո `139 խաղասեղա-

նից բաղկացած: Հյուրանոցը ունի մեքենաների ցուցադրման և վաճառքի դահլիճ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ամենասառը հյուրանոցը: Ice Hotel (Յուկասյավրի, Շվեդիա) 

Սառույցից պատրաստված հյուրանոց է : Իսկական սառցե համարներում կենվորները 

կարող են թարմանալ 23F (-5C) и 17F (-8C) ջերմաստիճանային պայմաններում: 

Հյուրանոցային կոմպլեքսի մեջ է մտնում սառցե եկեղեցին, որը ունի պսակադրության 

և օծման արարողությունների իրավունք: Դրությունը փոքր-ինչ փրկում են հատակին 

փռված մորթիները, սակայն հաճախորդներին խորհուրդ է տրվում քնել տաք 

քնապարկերի մեջ: Հյուրանոցն ունի երկու ռեստորան, ուր կոկտեյլները մատուցվում 

են սառցե բաժակներով: Այս հյուրանոցը ամեն տարի այլ տեսք է ստանում, որովհետև 

այն ամեն տարի նորից են կառուցում: Այն կանգնած է մնում ընդամենը հինգ ամիս, իսկ 

հետո գարնան գալուն պես հալչում է :  
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Աշխարհի հնագույն հյուրանոցը Hoshi Ryokan (Կոմացու, Ճապոնիա): Ճապոնիայի 

տեսարժան վայրերից մեկը կարելի է համարել Hоshi Ryokan հյուրանոցը, որը գտնվում 

է Իսիկավա նահանգի Կոմացու քաղաքում: Կառույցը 1291 տարեկան է: Հյուրանոցը 

պատկանում է մի ճապոնական ընտանիքի, որն արդեն 46 սերունդ ղեկավարում է այն: 

Հյուրանոցը իր դռները բացել է 718 թվականին, երբ Ճապոնիայում առաջին անգամ 

հայտնագործեցին բարութը, և երբ Արևելքում բուլղարացիները և այլ ազգեր պայքա-

րում էին փլուզված Հռոմեական կայսրության հողերի համար: Լեգենդի համաձայն` 

հյուրանոցի կողքին,ընդերքում կա տաք ջրի աղբյուր, որը հիմնադիրին ցույց է տվել 

լեռնային հոգին: Hоshi Ryokan-ը տեսել է սամուրայների վերելքն ու անկումը, շատ 

ճապոնական կայսրերի և երկու 

համաշխարհային պատերազմնե-

րը: Այսօր հյուրանոցն ունի հար-

յուր համար: Համարների սպա-

սարկման մեջ աչքի են ընկնում 

մեծ լոգարանները, որոնց մեջ 

լցվող տաք ջուրը հենց ստոր-

գետնյա տաք աղբյուրից է: Հյու-

րանոցում ապրելն արժե 580 դո-

լար, որի մեջ մտնում են նախա-

ճաշը և ճաշը:  

 

Ամենաէքսկլյուզիվ հյուրանոցը` 
Aria (Պրագա, Չեխիա) Տուրիստ-

ներին գրավում է իր ռոմանտիկ 

մթնոլորտով:  Հյուրանոցի ձևա-

վորման մեջ մեծ տեղ է հատկաց-

վում երաժշտությանը: Կառույցի 

յուրաքանչյուր հարկ ունի յուրա-

հատուկ հնչողություն, իսկ հաճա-

խորդներին առաջարկվում է ընտ-

րել իրենց համար հաճելի երա-

ժըշտություն: Հյուրանոցի ինտերիերի ձևավորման հեղինակներն են իտալացի 

ճանաչված դիզայներներ Ռոկկո Մանոլին և Կորենցո Կարմելին: Յուրաքանչյուր հա-

մարում կա երաժշտական և DVD- գրադարան, CD/DVD նվագարկիչ, համակարգիչ 

ինտերնետով:  
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Աշխարհի ամենաթանկ համարը: Royal Villa, Grand Resort Lagonissi (Աֆիններ, 

Հունաստան) 

Մեկ գիշերն այս համարում արժե $50 000. Հաճախորդների տրամադրության տակ է 

անձնական պալատապանը, շեֆ-խոհարարը և դաշնակահարը: Համարում կա լողա-

վազան, բաց պատշգամբ, որից բացվում է Էգեյան ծովի հիասքանչ տեսարան: Կա նաև 

մարմարապատ լոգարան, լայնարձակ զգեստապահարան և սեփական բաց տանիք: 

Հյուրանոցը սեփական ինքնաթիռով իրականացնում է էքսկուրսիաներ հունական 

կղզիներում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Շինարարության վրա ծախսված գումարի չափով ամենաթանկ հյուրանոցը:  
Emirates Palace (Աբու-Դաբի,Արաբական Էմիրություններ): 2005թվականին բացված 

հյուրանոցի կառուցումը սեփականատիրոջից պահանջել է երեք միլիարդ դոլար 

ներդրում: Ինտերիերը ձևավորված է թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերով և 
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մետաղներով: Հյուրանոցն ունի երկու լողավազան` ջրային ատրակցիոններով, 

սեփական լողափ:  
Ամենամեծ հյուրանոցային համարը: Royal Suite, Grand Hills Hotel & Spa (Բրումա-

նա,Լիվան)Grand Hills Hotel & Spa հյուրանոցի Royal Suiteհամարը աշխարհի ամենամեծ 

համարն է: Այն զբաղեցնում է վեց հարկ` ընդհանուր ութ հազար ք/մ տարածքով, 

բնակելի տարածքը չորս հազար ք/մ է: Այս համարում տեղ են գտնել երկու լողավազան, 

սեփական այգի, բաց տանիք և երեք զբոսուղի: Հյուրանոցի տարածքում կա տասներկու 

ռեստորան և բար, գիշերային ակումբ, երեք լողավազան և դիզայներական արտա-

դրանքի վաճառասրահներ:  
 

 

 

 

 

Ամենաբարձրահարկ հյուրանոցը: Park Hyatt (Շանհայ,Չինաստան): Ամենաբարձրա-

դիր հյուրանոցային համարները գտնվում են շանհայական Park Hyatt հյուրանոցում: 

Դրանք զբաղեցնում են Միջերկրական ֆինանսական կենտրոնի 79- 93-րդ հարկերը: 

Տեղակայվածության ամենամեծ դրական կողմերից է հիասքանչ տեսարանը, որը բա-
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ցվում է դեպի քաղաքը և Հուանպու գետը: Հյուրանոցի սպա-կենտրոնը ճանաչված է 

նույնիսկ Չինաստանի սահմաններից դուրս:  
Ամենաբարձրադիր հյուրանոցը: Hotel Everest View (Նեպալ): Աշխարհի ամենա-

բարձրադիր հյուրանոցը տեղակայված է ամենաբարձր լեռան` Էվերեստի վրա: Hotel 

Everest View հյուրանոցը գտնվում է Սագարմատխա ազգային արգելոցի տարածքում, 

ծովի մակերևույթից 3880մ բարձրության վրա: Հյուրանոցի բոլոր համարների պատու-

հաններից բացվում է տեսարան դեպի լեգենդար բարձունքը: Լեռնագնացների համար 

հյուրանոցն առաջարկում է էքսկուրսիոն երթուղիներ և բացի այդ, Էվերեստ բարձրա-

նալու ութօրյա էքստրեմալ տուր: Ավելացնենք, որ հյուրանոց հասնելու համար ան-

հրաժեշտ է ուղղաթիռ, իսկ հաճախորդներին խորհուրդ է տրվում հագնել հարմար կո-

շիկներ, քանի որ օդակայանից հյուրանոց հասնելու համար անհրաժեշտ է քայլել 45 
րոպե:  

 

Ամենա էկոլոգիական հյուրանոցը: Daintree Eco Lodge & Spa (Քվինսլենդ,Ավստրալիա) 

 Daintree Eco Lodge & Spa հյուրանոցը թաքնված է մարդկային հայացքներից Դեյտրիի 

տրոպիկական անտառում: Հենց այստեղ են կառուցվել տասնհինգ առանձնատներ` 

էկոլոգիական բոլոր նորմերին համապատասխան: Հյուրանոցը օգտագործում է արևի 

էներգիան,իսկ տարածքում կա այգի, որտեղ մշակվում են բանջարեղեն, մրգեր: Այստեղ 

հանգստանալու են գալիս այն մարդիկ, ովքեր փորձում են կտրվել քաղաքային 

կյանքից, փորձում են մոտենալ բնությանը,վերականգնել երբեմնի եղած կապը:  
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Աշխարհի ամենափոքր հյուրանոցը շուտով կբացվի Դանիայում ` Կոպենհագենի 

ամենամարդաշատ և հին փողոցներից մեկում` Վեստերբրոյում: Եթե ասենք , որ 

հյուրանցում շատ տեղ չկա, ապա ոչինչ չենք ասի: Միակ հաճախորդին սպասելու է 12 

ք/մ բնակելի տարածք` մեծ մահճակալով, լոգարանով: Չնայած իր փոքրությանը` 

համարում կլինի բար` ոգելից խմիչքով և ուտեստներով, իսկ համարի և հյուրասենյակի 

ինտերիերը զարդարված կլինի ծաղիկներով: Արթնանալուց հետո հաճախորդը կարող 

է նախաճաշել աստիճանների տակ գտնվող սեղանի մոտ` համարյա փողոցում: Մեկ 

գիշերն այս հյուրանոցում արժե 1500 կրոն կամ 300 դոլար:  
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Հյուրանոց ծովի ընդերքում 

 
 
 

 

 

 

 

Հյուրանոց Jules’ Undersea Lodge գտնվում է է ամերիկյան Կի Լարգո ստորջրյա 

արգելոցում` 9 մետր խորության վրա:  

Հյուրանոցը բացվել է 1986 թվականին, իսկ մինչ այդ այն ծառայել է որպես ստորջրյա 

լաբորատորիա: Հյուրանոցը կարող է ընդունել ընդամենը 6 հաճա-խորդ: Որպեսզի 

հայտնվես հյուրանոցում, պետք է սուզվես 6,5 մետր: Սուզվելու համար հաճախորդ-

ները պետք է անցնեն համապատասխան հրահանգավորում և ադմինիստրատորից 

ստանան համապատասխան սարքավորումներ սուզվելու համար:  
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Առաջին սենյակում դիմավորում են թրջված հաճախորդների, որտեղ մնում են նրանց 

սուզման պարագաները, այնուհետև կարելի է գնալ համար: Դրանք  ընդամենը երկուսն 

են: Յուրաքանչյուրում կա փոքր սառնարան, հեռախոս, նվագարկիչ: Համարում կարելի 

է ընդունել տաք ցնցուղ: Հյուրանոցում կարելի է ճաշել փոքրիկ սեղանատանը,իսկ 

ճաշացուցակը նախապես համաձայնեցվում է :  

Կլոր թափանցիկ ապակիները թույլ են տալիս հետևել ծովի բնակիչների 

կյանքին: Կի Լարգո արգելոցը հարմար վայր է բազմազան ձկնատեսակների բազմաց-

ման և գոյատևման համար: Տրոպիկական ձկները,թութականման ձկները կդառնան 

հանգստացողների հարևանները:  

Հյուրանոցը գրավում է ոչ միայն ջրասուզակներին և էկզոտիկայի սիրահար-

ներին, այլև այն երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են ամուսնանալ ոչ սովորական 

միջավայրում: Ստորջրյա հյուրանոցում զույգին կդիմավորեն ռոմանտիկ երաժշտու-

թյամբ և ծաղիկներով: Եվ միայն այս հյուրանոցում են մատուցում ստորջրյա եզակի 

հարսանեկան տորթ:  
 

Հյուրանոց ամպերի վրա 
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Եթե աշխարհում կան հյուրանոցներ ջրի տակ, ապա դրանք պետք է լինեն 

նաև երկնքում: Եվ դա ցանկություն չէ, այլ իրականություն: Hotelicopter-ը 
հսկայական հյուրանոց –ուղղաթիռ է` ստեղծված ամերիկյան կազմակերպու-

թյան կողմից:  

Այս հյուրանոցի ստեղծման հիմքը դարձավ ռուսական ուղղաթիռ ՄԻ-12-

ը: Մասնագետները շատ ջանք թափեցին ,որպեսզի թռչող բեռնատարը դառնա 

թռչող հյուրանոց: Այն ամբողջությամբ փոփոխվեց և հզորացվեց: Դա օգնեց ուղ-

ղաթիռում ստեղծելու մի քանի հարկ և դրանք համալրելու հյուրանոցային 

տեխնիկայով:  

Կազմակերպությունը իր թռչող հյուրանոցը կոչում է հինգաստղանի, 

սակայն հնարավոր չէ համեմատել ցամաքային հինգաստղանի հյուրանոցները 

թռչող հինգաստղանիների հետ: Հյուրանոցը ամբողջությամբ ձայնամեկուսաց-

ված է, ունի 18 շքեղ համար, որոնցից 16 –ը մեկսենյականոց են, իսկ 2-ը ունեն 

մի քանի սենյակներ: Բոլոր համարներում կա մեծ երկտեղանի մահճակալ և 

համալրված է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով:  
 

Հյուրանոց ծառերի վրա 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Զամբեզիի հիասքանչ տեսարաններով կարելի է հիանալ լյուքս կարգի 12 խրճիթների 

պատուհաններից, որոնք կառուցված են ծառերի բնի վրա: Մի խրճիթից մյուսը 

հասնելու համար օգտագործվում են փայտե կամրջակները:  
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Հյուրանոցը տեղակայված է Զամբեզիայի Մոսի –Օա- Տունուա պետական արգելոցում:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հյուրանոցի բաց պատշգամբներից կարելի է հիանալ Վիկտորիա ջրվեժով: Հյուրանոցն 

ունի նաև լողավազան և հանգստի գոտիներ: Հյուրանոցի մեկ օրվա գինը 2165 դոլար է ` 

ներառյալ ուտելիքը և զվարճանքները:  

Հյուրանոց բետոնե խողովակի մեջ Dasparkhotel, Ավստրիա 
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Dasparkhotel-ը գտնվում է Վիեննայից 190 կմ հեռավորության վրա գտնվող 

Օտտենսխայմ քաղաքի զբոսայգիներից մեկում: Հյուրանոցի համարները տե-

ղակայված են բետոնե խողովակների մեջ, որոնք հիմնականում օգտագործվում 

են ջրահեռացման և կոյուղու համար: Ներսում բավական հարմարավետ է. կա 

երկտեղանի մահճակալ-պահարան,լուսամփոփ,գորգ: Համարում կարելի է 

հանգիստ, առանց կռանալու քայլել: Զուգարան և ցնցուղ համարում չկա, 

սակայն յուրաքանչյուր հաճախորդի տալիս են ինֆորմացիա զուգարանի, 

լոգարանի, հանգստի գոտիների, ժամանցի վայրերի գտնվելու վերաբերյալ: 

Հաճախորդը ինքն է որոշում, թե ինչքան պետք է վճարի համարի համար:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Աշխարհի ամենամեծ հյուրանոցային ցանցերը 

Եթե հաճախորդը հաճախակի կանգ է առնում հյուրանոցային ցանցերից մեկին 

պատկանող հյուրանոցում, չի զարմանում, երբ ցանցի բոլոր հյուրանոցներում 

հանդիպում է նույն բարձրակարգ սպասարկմանը:  

 
1.Ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցային ցանց:  

 2004 թվականից այս հյուրանոցային ցանցը դարձավ աշխարհի խոշորագույն 

ցանցերից մեկը: Այսօր այս ցանցին են պատկանում մոտավորապես վեց 

հարյուր հազար հյուրանոցային համար: Ամեն տարի այս թիվը մեծանում է 

5,9%-ով , քանի որ ամբողջ աշխարհում ցանցը աչքի է ընկնում իր յուրահատուկ 

սպասարկմամբ:  
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2.Հյուրանոցային ցանց 

«Wyndham Hotel Group » 

Այս հյուրանոցային ցանցը 

երկար ժամանակ ճանաչ-

ված է եղել օվկիանոսից 

այն կողմ: Հետագայում 

Ռամադա և Սուպեր ութ 

բրենդով հյուրանոցները 

տարածվեցին Պորտուգա-

լիայում, Նիդեռլանդներում, Հունգարիայում, Չեխիայում և Ռուսաստանում: 

Երբ ցանցը ձեռք բերեց ևս երկու ճանաչված բրենդ Microtel Inns & Suites, իր 

համարային ֆոնդի թվին ավելացրեց ևս 29 հազար համար և գրավեց աշ-

խարհում երկրորդ տեղը իր համարների թվով:  

  
3.Մարիոտ հյուրանոցային 

ցանց` Marriott Inter-

national: Կազմակերպու-

թյունը հաստատում է, որ 

ամեն տարի իրենք ունե-

նում են 4,7%-ի աճ և մոտ 

ապագայում պլանավորում 

են կառուցել ութ հարյուր 

հյուրանոց: Արդյունքում ե-

ղած համարների թվին` 

հինգ հարյուր հազարին, 

կավելանան ևս հարյուր 

քսանհինգ հազար համար-

ներ: Ցանցի ղեկավարու-

թյունը նպատակ ունի ստեղծելու պայմաններ և´ սովորական էկոնոմ կարգ 

նախընտրող տուրիստների, և´ VIP այցելուների համար:  
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4.Հիլթոն հյուրանոցային ցանց` Hilton Hotels:  

Ցանցն իր մեծությամբ աշխարհում զբաղեցնում է չորրորդ տեղը: Ճանաչված է 

ոչ միայն իր հյուրանոցների շքեղությամբ, այլև ցանցի աշխարհահռչակ ժա-

ռանգորդուհի Պերիս Հիլթոնի շնորհիվ: Կազմակերպությունը հյուրանոցային 

բիզնեսում աչքի է ընկնում իր նորամուծություններով: 2008 թվականին ցանցը 

աճել է երեք հարյուր հյուրանոցով և հիմնականում իր գործունեությունը ծա-

վալում է ԱՄՆ-ում: Փորձագետները պնդում են , որ զարգացման նման միտում-

ներով ցանցը կգրավի ողջ աշխարհը:  
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5.Էյքոր հյուրանոցային ցանց:  

Accor Group ցանցի տնօրինության տակ է 500 հազար համար, և տարեկան 

ունի 3,7% աճի միտում: Տոնական 800-երորդ հյուրանոցը բացվել է Շանհայում 

ոչ վաղ անցյալում: Էյքորը պատրաստվում է աշխարհում տարածել իր 

բրենդները` Sofitel, Novotel, Pullman, Mercure, Suite Hotel, All Seasons, Ibis, Etap, 

Motel 6, Formula: Նախատեսվում է մոտ ժամանակներս համարային ֆոնդը 

ավելացնել 105 հազար համարով:  
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6.Չոյս հյուրանոցային ցանց` Choice Hotels:  

Այս ամերիկյան ֆրանչայզերը միավորում է տարբեր բրենդերի մոտավորապես 

չորս հազար հյուրանոց, և ամեն տարի այդ թիվը մեծանում է 4,5%-ով: Ցանցը 

հայտնի է նրանով, որ առաջինը այս ցանցի հյուրանոցային համարներում է 

միացվել հեռախոսակապ, հյուրանոցում կառուցվել է լողավազան և ադմինիստ-

րացիան աշխատել է շուրջօրյա ռեժիմով: Ութսունական թվականներից ցանցի 

հյուրանոցները սկսել են աշխատել ամրագրման համակարգով: Այսօր 

սեփականատերերը աշխատում են բարձրացնել սպասարկման որակը` հենվելով 

հաճախորդների պահանջների վրա. օրինակ` մատուցում են էկոլոգիական 

նախաճաշ: Ցանցը իր գործունեությունը ընդլայնելու նպատակով փորձում է մոտ 

ապագայում միջազգային շուկամտցնել ևս մի քանի ճանաչված բրենդ:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7.Բեսթ Վեսթերն հյուրանոցային ցանց` Best Western :  
Ցանցը ճանաչված է Եվրոպայում` հիմնականում Ֆրանսիայում:  

Կազմակերպությունն աշխատում է գրավել Արևմտյան շուկան, կառուցում է 

հյուրանոցներ Արաբական Էմիրություններում, Չինաստանում, և միակ հյուրա-

նոցային ցանցն է , որ ունի մեծ թվով հյուրանոցներ մեկ բրենդի տակ` մոտավո-

րապես չորս հարյուր հազար հյուրանոց: 2008 թվականին կազմակերպությունը 

Չեխիայում բացեց իր առաջին հինգաստղանի հյուրանոցը:  
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8.Starwood Hotels & Resorts 

Այնպիսի ճանաչված բրենդերով հյուրանոցները , ինչպիսիք են Sheraton Hotels 

& Resorts, Westin Hotels & Resorts, The Luxury Collection, St. Regis, W Hotel և Four 

Points Hotels by Sheraton, Le Meridien, Aloft,կարելի է հանդիպել բոլոր մայր-

ցամաքներում, բացի Ավստրալիայից : Միջազգային հյուրանոցային ցանցերի 

շարքում այն իր մեծությամբ գրավում է ութերորդ տեղը:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
9.Carlson` Կառլսոն հյուրանոցային ցանցին պատկանում է 150 հազար 

հյուրանոցային համար, վերջին տարիներին այս թիվը աճել է 2%-ով: Վերջին 

տարիների ցանցը տարածում է գտել Ասիայում և Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանում, և այժմ կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում է 

Եվրոպայում զարգացող Ռեզիդոր հյուրանոցը:  
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10. Global Hyatt  

 Այս ցանցի դանդաղ առաջխաղացումը կախված է ղեկավարների վարած 

քաղաքականությունից: Վերջիններս մեծ ուշադրություն են դարձնում շքեղու-

թյան վրա: Չնայած դրան` այն միջազգային հյուրանոցային ցանցերի շարքում 

զբաղեցնում է տասներորդ տեղը: 2007 թվականին ցանցը թողարկեց մի նոր 

հյուրանոցային բրենդ` Hyatt Place, որը ձևավորվեց` հաշվի առնելով հարցմա-

նը մասնակցած հաճախորդների ցանկություններն ու կարիքները:  
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ՀՀ  ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ 
 

 Ալմազ հյուրանոցային համալիր: Հասցե`ք.Գյումրի 
Գարեգին Նժդեհի 1, Հեռ/ֆաքս `374-312 3-94-

45, 374-312 3-94-44 
 

 
 Եվրոպա հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան   հանրապե-

տության 38, Հեռ`(+374 10) 546 060 (+374 10) 
546 050  

 
 

   Ավիատրանս հյուրանոց: : Հասցե`ք.Երևան 

   Աբովյան 4, Հեռ`+37410) 567226, 567228 
 
 
 Գոլդեն սեկոնդ հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան  
Նազարբեկյան 15/6, Հեռ`+37410 38 00 14  
 

   Հարսնաքար հյուրանոց: Հասցե` ք.Սևան 

   Ցամաքաբերդ, Հեռ` 37410 2 8-62-72 
 
 
 
  Հրազդան հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան  
  Ձորարփի 72,  Հեռ`(374 10) 53 53 32  
                                (374 10)   53 00 43 
 
 Միլա հյուրանոց: Հասցե` ք.Մեղրի, Հեռ` 
+37428643180, +37494356767, 
+37499407090 
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 Ռուսիա հյուրանոց: Հասցե` ք.Ծաղկաձոր  
Մագիստրոսի 8, Հեռ` +374 223 6 19 19 +374  
                                        980 6 19 19 

 
 
Օլիմպիա հյուրաոցային համալիր: 
Հասցե`ք.Երևան Բարբյուսի 56,  
Հեռ`374 10 27-18-50 374-10 27-18-56 

 
 

 Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան 
Հանրապետության Ամիրյան 1, Հեռ` 374 10 599-
000, 374 10 599-002 

 
 
Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան 

 Աբովյան 14, Հեռ` + 37410 591 600  
+  37410 591 666 

 
 

 Արարատ հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան Գրիգոր 
Լուսավորիչ 7, Հեռ` 374 10-51-00-00,  
                               374 10 - 51-00-01 
 

 
 

 
 Հասցե`ք. Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայների 20, 
Հեռ` 374-223-60409, 60509, 60609 
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Նիագարա հյուրանոց: Հասցե`ք. Երևան, փ. 
Բագրևանդի 88, Հեռ` (37410) 670593, 
(37410) 643460  

 
 
  Մուլտի ռեստ հյուրանոց: Հասցե`ք.Ծաղկաձոր,  
  Հեռ` 374 10 28-74-50, 374 10 28-74-60 
 
 

 
 

  
  Կոնգրես հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան Իտալիայի 1,  
  Հեռ`+374 10 52 22 24 +374-10-59-11-99 
 
 

     
 

         Գոլդեն փելես հյուրանոցային համալիր:       
        Հասցե`ք.Երևան, Ազատության 2/2,  
       Հեռ` +374 10 21 99 99,   +374 10 21 99 21 
 
 

 
 
 
        Բեռլին հյուրանոց: : Հասցե`ք.Գյումրի,Հաղթանակի պող.25,  

        Հեռ` +374 312 57659, +374 312 50386 
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          Ռեժինե հյուրանոց: Հասցե`ք.Երևան Նորքի Այգիներ 
235,  
          Հեռ`374 10 65-16-19, 374 10 65-40-20 

 
 

 
 
  
         Դելյուքս հյուրանոց: Հասցե` ք.Երևան Կոմիտաս 32/1,  
          Հեռ` 374 10-27-77-10,  374 10 22-60-05 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

 

Մասնագիտական որակները ամրապնդելու հոգեբանական թեստեր 

 

1. Ճանաչու՞մ եք  ինքներդ  Ձեզ 

1. Ընդունա՞կ եք ծիծաղել սեփական թերությունների վրա.  

ա. իհարկե, առողջ ինքնաքննադատությունը խորթ չէ ինձ – 1 

բ. ոչ, ինձ միայն դա էր պակաս – 3 

գ. նեղ շրջանակում` միգուցե, բայց ոչ հասարակության մեջ – 2 

 

2. Կհանդգնե՞ք համարձակ շոր հագնել. 

ա. բնավ, կազմվածքս այն չէ – 3 

բ. այո – 1 

գ. թերևս միայն դիմահանդեսի ժամանակ – 2 

 

3. Ըստ ձեզ` ի՞նչն է կարևոր համատեղ կյանքում. 

ա. փոխադարձ հարգանքը – 2 

բ. ընդհանուր ծախսերի արդյունավետությունը – 1 

գ. միասին լինելու հանգամանքը – 3 

 

4. Կարո՞ղ եք ապրել աշխարհից կտրված վայրում. 

ա. ամեն ինչ հնարավոր է – 1 

բ. ոչ մի դեպքում – 2 

գ. այո, համենայն դեպս` այնտեղ ինձ ոչ մեկը չի անհանգստացնի – 3 

 

5. Կգայթակղվե՞ք փող աշխատելու առաջարկով. 

ա. միայն կանխավճար ստանալու դեպքում – 1 

բ. այո, ինչու ձեռքից բաց թողնել նման հնարավորությունը – 3 

գ. ոչ, ավելորդ գլխացավանք է – 2 
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6. Եթե գործը գլուխ չի գալիս, մեղադրու՞մ եք ձեր մերձավորներին. 

ա. այո, եթե մեղավոր են – 3 

բ. միայն հոգուս խորքում – 1 

գ. բոլորիս էլ մեղադրում եմ – 2 

 

7. Մի՞շտ եք ձգտում առաջինը լինել. 

ա. այո, միայն առջևից գնացողն է հաջողության հասնում – 3 

բ. ոչ, դա մեծ լարվածություն կլինի ինձ համար – 1 

գ. շատ քչերին է ամեն ինչ միանգամից հաջողվում – 2 

 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

7-11 միավոր – Չեք վախենում ինքներդ ձեզ բաց աչքերով նայել: Փորձում եք 

հաղթահարել սեփական թերությունները, ինչն ինքնավստահություն է ներշն-

չում և հոգեկան անդորր բերում: 12-16 միավոր- Իրատես եք: Ձեր պատկերա-

ցումները սեփական անձի մասին միանգամայն հստակ են: Ճանաչում և ըն-

դունում եք ձեր թույլ և ուժեղ կողմերը: Վստահ եք սեփական ուժերի վրա:  

17-21 միավոր – Առայժմ համարձակություն չեք ունեցել քննադատաբար նա-

յելու սեփական անձին, այդուհանդերձ` ընդունում եք, որ շատ դժվարու-

թյունների պատճառն ինքնախաբեությունն է: Ձգտեք ինքներդ ձեզ հետ անկեղծ 

լինել, եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել:  

 

2.Դիկտատո՞ր, թե՞ դեմոկրատ 

Այս թեստն թույլ է տալիս հասկանալ , թե ով ինչ ոճով է շփվում մարդ-

կանց հետ: Յուրաքանչյուր դրական պատասխան գնահատվում է 2 միավոր:  

1. Դուք սիրում եք տեղյակ լինել բոլոր իրադարձություններին, որոնք տեղի են 

ունենում ձեր ծանոթների հետ: 
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2. Դուք զգուշավորությամբ եք վերաբերվում նոր ծանոթներին և դժվար եք 

մտերմանում մարդկանց հետ: 

3. Դուք հիշաչար եք և դժվարությամբ եք դիմանում քննադատությանը:  

4. Ավելի շուտ դուք կսկսեք խորհուրդներ տալ, քան խորհրդակցել ուրիշների 

հետ:  

5. Ձեզ համար հանգստության գրավականն ամեն ինչում կարգ ու կանոնը և 

կարգապահությունն է: 

6. Դուք հաճախ եք զայրանում, երբ ծանոթները պատմում են իրենց նվաճում-

ների մասին:  

7. Նախապատվությունը տալիս եք մոխրադարչնագույն երանգներով հան-

դերձներին:  

8. Սիրում եք վաղ արթնանալ, նույնիսկ հանգստյան օրերին: 

9.Սիրում եք միայն այն կինոնկարներն ու հաղորդումները, որոնց մասին 

դրական արձագանք եք կարդացել կամ լսել: 

10. Ձեզ բարկացնում են մարդիկ, ովքեր հաշվի չեն առնում ձեր կարծիքը:  

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

16-20 միավոր-Դուք իսկական դիկտատոր եք՝ ուժեղ, ինքնավստահ, իշխանու-

թյան ձգտող մարդ: Հավատարիմ ընկերներ ունեք, բայց նրանց էլ կարող եք 

հեշտ ու հանգիստ վիրավորել՝ անտեսելով կամ նվազեցնելով նրանց ընդու-

նակություններն ու տաղանդը: 

8-14 միավոր-Դուք առաջնորդ եք՝ ուժեղ և տիրական մարդ: Կարողանում եք 

մարդկանց ներշնչել ըստ ձեզ միակ ճշմարիտ տեսակետները: Այդուհանդերձ, 

միանգամայն բարեհաճ եք նաև ուրիշ կարծիքների հանդեպ, առանձնապես՝ 

եթե դրանք անձամբ ձեզ են վերաբերում:  

0-6 միավոր-Դուք դեմոկրատ եք: Բազմաթիվ ընկերներ ունեք, բոլորի հետ էլ 

հավասար փոխհարաբերությունների մեջ եք: Սակայն այդ փոխհարաբերու-

թյունները որքան արագ առաջանում, նույնքան արագ էլ քայքայվում են: Դուք 

սիրում եք լսել բոլոր կողմերին, իսկ հետո արդեն որոշում ընդունել: Հաճախ 
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մտերիմները կշտամբում են ձեզ, որ անտարբեր եք իրենց ճակատագրի հան-

դեպ: 

 

3.Իմպուլսիվ անհատականություն/ կանանց համար/ 

Ըստ տարածված կարծիքի` կանայք ավելի հուզական են, քան տղա-

մարդիկ: Զգացմունքների ու հույզերի ազդեցության տակ մենք կարող ենք 

չկշռադատված արարքներ գործել:  

1. Նկատե՞լ եք արդյոք, որ որոշումներ կայացնելիս շտապողականություն եք 

ցուցաբերում։ 

2. Նկատե՞լ եք արդյոք, որ ամենօրյա կյանքում հաճախ պահի ազդեցության 

տակ եք քայլերի դիմում` առանց հնարավոր հետևանքների մասին մտածելու։ 

3. Հետևո՞ւմ եք արդյոք «Յոթ անգամ չափի՛ր, մեկ անգամ կտրի՛ր» ասաց-

վածքին։ 

4. Փաստե՞լ եք արդյոք, որ առանց մտածելու՝ խոսելու հակվածություն ունեք։ 

5. Հատո՞ւկ է Ձեզ արդյոք ինչ-ինչ քայլերի դիմել զգացմունքների ազդեցության 

տակ։ 

6. Հակվա՞ծ եք, արդյոք երկար մտածելու և ծանրութեթև անելու Ձեր արարքները։ 

7. Ազդո՞ւմ են արդյոք Ձեր նյարդերին անվստահ և երկչոտ մարդիկ։ 

8. Ձեզ խոհեմ մարդ համարո՞ւմ եք։ 

9. Արդյո՞ք որոշումներ կայացնելիս զգացմունքները վճռական դեր ունեն։ 

10. Որոշում կայացնելիս Ձեզ հատո՞ւկ է երկար-բարակ մտածելուց խուսափելը։ 

11. Արդյոք հաճա՞խ եք ինքներդ Ձեզ հանդիմանում շուտափույթ և 

անխոհեմորոշում կայացնելու համար։ 

12. Որոշում կայացնելիս մտածո՞ւմ եք արդյոք վերջինիս հետևանքների մասին։ 

13. Տատանվո՞ւմ եք արդյոք մինչ որոշում կայացնելը։ 

14. Նույնիսկ ամենահեշտ հարցը լուծելիս մի՞շտ է, որ Ձեզ երկար մտածելու 

ժամանակ է հարկավոր։ 

15. Կոնֆլիկտի առկայության պարագայում մի՞շտ է արդյոք, որ կարողանում եք 

հակահարված տալ հակառակորդին։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

          Հաշվե՛ք ընդհանուր միավորների քանակը: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 և 15-րդ 

հարցերին տրված յուրաքանչյուր «այո» և 3, 6, 8, 13, 14-րդ հարցերին տրված 

«ոչ» պատասխանների համար Դուք վաստակում եք 1 միավոր։ 

Մինչև 5 միավոր 

Դուք զուսպ և հավաք մարդ եք։ Ձեր յուրաքանչյուր բառ կամ որոշում 

մտածված և ծանրութեթև արված է։ Ձեր կողմից ձեռնարկված յուրաքանչյուր 

գործ կատարվում է ժամանակին և ինչպես հարկն է։ Դուք հուսալի մարդ եք։ 

Երբեմն Ձեզ այնպիսի զգացողություն է համակում, ասես կյանքն անցնում է Ձեր 

կողքով, իսկ Դուք ոչինչ չեք հասցնում անել։ Երբեմն շրջապատի մարդիկ Ձեզ 

կարող են դանդաղկոտ և ոչ զգայուն համարել։ Ավելի մեծ ուշադրություն և 

ժամանակ տրամադրեք Ձեր հանգստին։ Հավատացե՛ք Ձեր ներքին ձայնին. և 

երբեք չեք խաբվի։ 

 

6-10 միավոր 

         Դուք իդեալական մարդ եք։ Ձեր զգացմունքները միշտ կառավարվում են 

բանականությամբ։ Ձեր ներքին ձայնը լավ զարգացած է, այդ իսկ պատճառով 

նույնիսկ զգացմունքների ազդեցության ներքո կայացված որոշումներն արդար 

են լինում։ Դուք «բիզնես-լեդիի» իդեալական կերպար եք։ Ձեզ վրա կարող են 

հույս դնել թե՛ գործընկերները, թե՛ հարազատները և թե՛ մտերիմները։ Սակայն 

վտանգավորն այն է, որ հենց այս տիպի կանանց շատ հաճախ մի չափազանց 

անհարիր` «փեշով տղամարդ» մականուն կարող են տալ։ Պատճառը այն է, որ 

Ձեր մտածելակերպը նման է տղամարդկանց մտածելակերպին, ինչը հակառակ 

սեռի ներկայացուցիչների մոտ մրցակցության զգացողություն կարող է առա-

ջացնել։ Միշտ հիշե՛ք, որ Դուք կին եք։ Սիրե՛ք և երես տվե՛ք ինքներդ Ձեզ. դա 

Ձեր պարագայում լավ է ստացվում։ 

10 միավոր և ավելի 

          Դուք «հարյուր տոկոսանոց» կին եք։ Ձեր զգացմունքները գրեթե միշտ 

վեր են դասվում ամենից։ Դուք այն տիպի մարդկանցից եք, ովքեր իրենց հե-
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տևից կարող են մի ամբողջ ամբոխ տանել։ Ձեր կյանքը լի է անկանխատեսե-

լի իրադարձություններով։ Ձեր խառնվածքի տեր անհատականությունները 

կտրուկ քայլեր գործելու սիրահարներ են։ Սակայն դեպրեսիայի մեջ ընկնելը 

ևս հատուկ է Ձեզ։ Դուք շատ երկրպագուներ ունեք, սակայն Ձեր իմպուլսիվ 

և չմտածված քայլերի պատճառով հաճախ կարող եք Ձեր իսկ անձնական 

կյանքը դժոխքի վերածել։ Որոշումներ կայացնելիս ծայրաստիճան զգույշ և 

խոհական եղե´ք: 

 

4.Շփվողականության մակարդակը չափող թեստ 

Նշանակությունը 

Այս թեստը թույլ է տաիս չափել և որոշել այլ անձանց հետ շփվողականության 

մակարդակը, անձնական կամ գործնական հարաբերություններ հաստատելու 

և պահպանելու ունակությունը:  

Արդյունքների մշակում. 

Տրված հարցերին պահանջվում է պատասխանել <<այո>>, <<ոչ>> կամ 

<<երբեմն>>:  

 

<<Այո>>  2 բալ 

<<Ոչ>>  0 բալ 

<<Երբեմն>>  1 բալ 

  

          

Հրահանգ: Պատասխանները հարկ է տալ` ելնելով վարքի կամ այլ 

իրավիճակների ձեր փորձից:  

 

1. Դուք պատրաստվում եք գործնական կամ սովորական հանդիպման: Ձեզ 

հունից հանում է դրան երկար սպասելը:  
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2. Դժգոհություն և անհանգստություն է առաջանում Ձեզ մոտ, երբ պատրաստ-

վում եք ինչ-որ ժողովի, հանրագումարի կամ նման այլ մեծ լսարանի առաջ զե-

կույցով, հաղորդագրությամբ կամ ինչ-որ տեղեկությամբ հանդես գալ:  

3. Դուք բժշկին այցելելը ձգձգում եք մինչև վերջին պահը:  

4. Ձեզ առաջարկում են գործուղման գնալ մի քաղաք, որտեղ երբեք չեք եղել: 

Դուք կփորձեք բոլոր հնարավոր ձևերով խուսափել այդ գործուղումից:  

5. Սիրում եք բոլորի հետ կիսվել ձեր ապրումներով:  

6. Ձեզ նյարդայնացնում է, երբ փողոցում անծանոթը խնդրանքով դիմում է ձեզ 

(ցույց տալ ճանապարհը, ժամը ասել կամ մեկ այլ բան):  

7. Դուք հակված եք մտածելու, որ կա այսպես կոչված <<հայրերի և որդիների 

խնդիր>>, և տարբեր սերունդների մարդկանց դժվար է միմյանց հասկանալը:  

8. Անհարմար կզգաք ձեր ծանոթին հիշեցնել այն մասին, որ նա մոռացել է 

վերադարձնել ձեզանից մի քանի ամիս առաջ վերցված պարտքը:  

9. Ռեստորանում կամ սրճարանում ձեզ անորակ սնունդ են մատուցել: Կլռեք և 

միայն սպասքը զայրացած հետ կհրեք:  

10. Մենակ մնալով անծանոթի հետ` դուք կլռեք և ճնշված կզգաք ձեզ, եթե 

նույնիսկ նա սկսի առաջինը խոսել:  

11. Դուք նյարդայնանում եք ցանկացած տեսակի հերթերից, որտեղ էլ որ դրանք 

լինեն (գրադարան, խանութ և այլն): Թողնում և գնում եք:  

12. Դուք կխուսափեք մասնակացել մի քննարկման, որը վերաբերում է ինչ-որ 

կոնֆլիկտային իրավիճակի:  

13. Դուք ունեք ձեր խիստ անհատական գնահատականները մշակույթների, 

գրական ստեղծագործությունների, այլ քաղաքակրթությունների վերաբերյալ և 

այդ առումով այլ կարծիք հաշվի չեք առնում:  

14. Ձեզ լավ ծանոթ հարցի վերաբերյալ ակնհայտ սխալ արտահայտություն եք 

լսում: Կլռեք և բանավեճի մեջ չեք մտնի:  

15. Ինչ-որ մեկի խնդրանքը, որ օգնեք իրեն գործնական հարցով կամ այլ թե-

մայով, ձեզ մոտ սրտնեղություն է առաջացնում:  

16. Դուք ավելի նախընտրում եք ձեր տեսակետը (կարծիքը, գնահատականը) 

արտահայտել գրավոր ձևով (քան բանավոր):  
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

3 միավորից ցածր 

          Ձեր շփվողականությունը կրում է հիվանդագին բնույթ: Դուք շատախոս 

եք, շաղակրատ, խառնվում եք ձեզ հետ ոչ մի կապ չունեցող գործերում: Դատո-

ղություններ եք անում նույնիսկ այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք դուրս են ձեր 

իրավասությունից: Կամա թե ակամա դուք հաճախ ձեր շրջապատում տարբեր 

տեսակի կոնֆլիկտների պատճառ եք դառնում: Բռնկուն եք, նեղացկոտ, հա-

ճախ սուբյեկտիվ: Լուրջ գործերը ձեզ համար չեն: Թե´ աշխատանքում, թե´ 

տանը և առհասարակ մարդկանց դժվար է ձեզ հետ շփվելը: Դուք պետք է 

աշխատեք ձեր վրա և շտկեք ձեր բնավորության գծերը: Առաջնահերթ սո-

վորե´ք լինել համբերատար և զուսպ: Հարգանքով վերաբերվեք մարդկանց և 

մտածեք ձեր առողջության մասին, քանզի կյանքի այդպիսի ոճը անհետևանք չի 

մնում:  

 

4-8 միավոր 

          Դուք չափազանց շփվող եք: Ձեր մեջ առկա շփվողականությունը 

ակնհայտ նկատելի է դիմացիններին: Դուք միշտ տեղյակ եք բոլոր գործերից, 

սիրում եք մասնակցել բոլոր քննարկումներին, սակայն լուրջ թեմաները ձեզ 

մոտ կարող են գլխացավանք առաջացնել: Դուք հաճույքով խոսակցության 

նախաձեռնության թեման վերցնում եք ձեր ձեռքը նույնիսկ հարցի մասին 

մակերեսային պատկերացում ունենալու դեպքում: Ամեն տեղ ձեզ զգում եք 

<<ինչպես ձուկը ջրում>>: Ցանկացած գործի համար պատասխանատվություն 

եք վերցնում, բայց միշտ չէ, որ կարողանում եք գործը իր հաջող ավարտին 

հասցնել: Դրա համար ձեր ղեկավարները և աշխատակիցները ձեզ փոքր-ինչ 

զգուշավորությամբ և կասկածանքով են վերաբերվում: Մտածե´ք այդ մասին:  
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9-13 

          Դուք շատ մարդամոտ եք (երբեմն նույնիսկ չափազանց), հետաքրքրասեր, 

շփվող, սիրում եք տարբեր թեմաներով արտահայտվել, որը երբեմն առա-

ջացնում է շրջապատի դժգոհությունը: Շատ հեշտ ծանոթանում եք մարդկանց 

հետ: Սիրում եք լինել ուշադրության կենտրոնում: Ոչ ոքի խնդրանքը չեք 

մերժում, չնայած որ միշտ չէ, որ կարողանում եք այն կատարել: Լինում է, որ 

շուտ բռնկվում եք, բայց շուտ էլ հանգստանում: Լուրջ խնդիրների լուծման հա-

մար պակասում է համբերատարությունը, աշխատասիրությունն և քաջու-

թյունը: Սակայն ցանկության դեպքում կարող եք նաև չնահանջել:  

 

14-18 

Ձեր շփվողականության մակարդակը նորմալ է: Դուք հետաքրքրասեր եք, 

ուշադիր և մեծ հաճույքով լսում եք ձեր զրուցակցին: Համբերատար եք, պնդում 

եք ձեր տեսակետը առանց բռնկվելու: Մեծ հաճույքով ծանոթանում եք նոր 

մարդկանց հետ, բայց միևնույն ժամանակ չեք սիրում աղմկոտ միջավայրեր, 

իսկ էքստրավագանդ քմահաճույքները ձեզ նյարդայանցնում են:  

 

19-24 

Դուք բավականին շփվող եք և անծանոթ միջավայրում ձեզ շատ վստահ եք 

զգում: Կյանքի նոր խնդիրները ձեզ չեն վախեցնում: Բայց համենայն դեպս 

զգուշանում եք անծանոթներից, խուսափում եք վեճերի և բանավեճերի մեջ 

մտնելուց: Ձեր արտահայտությունների մեջ շատ է սարկազմը` առանց ինչ-որ 

պատճառի, բայց այդ թերությունը շտկելի է:  

 

25-29 

Դուք ներամփոփ եք, լռակյաց, քչախոս, գերադասում եք մենակությունը, դրա 

համար էլ քիչ ընկերներ ունեք: Նոր աշխատանքը և նոր ծանոթները, եթե 

նույնիսկ խուճապի մեջ չգցեն ձեզ, հանում են հավասարակշռությունից: Դուք 

գիտեք ձեր այդ բնավորության գծի մասին և դժգոհ եք ձեզանից: Բայց մի´ 

սահմանափակվեք դժգոհությամբ, ձեր ուժերով կարող եք փոխել ձեր 
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խառնվածքի առանձնահատկությունները: Երբևէ չի՞ եղել, որ դուք, ինչ-որ 

բանում ուժեղ 

հետաքրքրված լինելով, ավելի շփվող եք դարձել: Հարկավոր է միայն, որ 

վերահսկեք ինքներդ ձեզ 

 

30-31 բալ 

Դուք ակնհայտ չշփվող մարդ եք, և դա է ձեր դժբախտությունը, քանի որ 

դրանից ավելի շատ հենց դուք եք տանջվում: Բայց և ձեր մտերիմներին էլ հեշտ 

չէ: Ձեզ դժվար է խմբային ջանքեր պահանջող գործեր վստահել: Աշխատե´ք 

լինել ավեի շփվող, կառավարե´ք ձեզ:  

  

6. Կարողանու՞մ եք համոզել 
1.Դուք ավելի շուտ տրամաբանորեն եք մտածում, քան պատկերավոր և 

ինտուիտիվ:  

2. Սովորաբար դուք հանգիստ եք և պահպանում եք ինքնատիրապետումը:  

3.Մարդիկ ասում են, որ գեղեցիկ ձայն ունեք:  

4.Դուք կենսական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող մարդ եք:  

5.Շատ կարդացած ու խորագիտակ մարդ եք:  

6.Սիրում եք կենդանիներ:  

7.Ձեզ խորթ չէ մարդկանց իշխելու ձգտումը:  

8.Դպրոցում առաջնորդի դերում եք եղել:  

9. Նույնիսկ ձեզ սակավ ծանոթ մարդիկ սիրում են տրտնջալ ձեզ մոտ:  

10.Դուք լավատես եք:  
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Յուրաքանչյուր դրական պատասխանի դեպքում գրանցեք 2 միավոր:  

0-6 միավոր- Դուք մեղմ ու զիջող մարդ եք` հակված ենթարկվելու ավելի ուժեղ 

անհատականությունների: Ցանկացած հարցում ձեզ համոզելը անչափ հեշտ 

բան է, սակայն ինքներդ գործնականում ի վիճակի չեք որևէ մեկին համոզել:  

8-12 միավոր- Մյուսներին, հատկապես աշխատակիցներին ինչ-որ բանում 

համոզելը այնքան էլ հեշտ չէ ձեզ համար: Ձեզ պակասում է համառությունն ու 

ինքնավստահությունը:  

14- 20 միավոր- Դուք օժտված եք ղեկավարի բոլոր տվյալներով, գերազանց 

կարողանում եք մարդկանց համոզել: Սակայն զգուշացե´ք մարդկանց իշխելու 

և նրանց ձեր ոչ միշտ օբյեկտիվ կարծիքը պարտադրելու գայթակղությունից:  

 

 

7. Շփվո՞ ղ եք, թե՞ ոչ 

Յուրաքանչյուր դրական պատասխան գնահատվում է 1 միավոր:  

1. Սիրում եք ավելի շատ խոսել, քան` լսել:  

2. Կարողանում եք անծանոթ մարդկանց հետ գտնել խոսելու թեմա:  

3. Միշտ ուշադիր լսում եք խոսակցին:  

4. Սիրում եք խորհուրդներ տալ:  

5. Երբ խոսակցության թեման Ձեզ հետաքրքիր չէ, ցույց եք տալիս:  

6. Բարկանում եք , երբ Ձեզ չեն լսում:  

7. Յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ ունեք Ձեր սեփական կարծիքը:  

8. Եթե խոսակցության նյութը Ձեզ ծանոթ չէ , դուք շարունակում եք խոսել:  

9. Սիրում եք լինել ուշադրության կենտրոնում:  

10. Կա երեք ոլորտ, որից Դուք լավ հասկանում եք:  

11. Դուք լավ ճարտասան եք:  
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1-3 միավոր-Երկուսից մեկը. կա´մ դուք քչախոս եք, կա´մ էլ այնքան շփվող եք, 

որ Ձեզնից շատերը փորձում են խուսափել: Բայց փաստը մնում է փաստ. Ձեզ 

հետ շփվելն այնքան էլ հաճելի չէ:  

4-8 միավոր-Դուք շփվող չեք , սակայն ուշադիր և հաճելի անձնավորություն եք:  

9-11 միավոր-Մարդկանց հաճելի է շփվել ձեզ հետ,և Ձեր ընկերներն առանց ձեզ 

չեն կարող: Դա հիանալի է, սակայն թույլ տվեք, որ ուրիշներն էլ արտահայտվեն:  

 

8.Կարողանու՞մ եք տիրապետել Ձեզ 

Հարցերին պատասխանե´ք այո կամ ոչ: 1,5 և 7–րդ հարցերին ոչ պատաս-

խանելու դեպքում, իսկ 2, 3, 4, 6, 8, 9 և 10-րդ հարցերին այո պատասխանելու 

դեպքում յուրաքանչյուրը հաշվե´ք 1 միավոր:  

1. Ես դժվարանում են ուրիշներին նմանակել:  

2. Երևի ես կկարողանամ հիմար ձևանալ, որպեսզի գրավեմ դիմացինի ուշա-

դրությունը:  

3. Ինձանից լավ դերասան դուրս կգա:  

4. Մարդկանց երբեմն թվում է, որ ես ամեն ինչ շատ խորն եմ տանում, քան 

պետք է :  

5. Ընկերական շրջապատում ես համարյա միշտ ուշադրության կենտրոնում 

չեմ:  

6. Տարբեր իրավիճակներում, տարբեր մարդկանց հետ շփվելիս ես ինձ 

տարբեր կերպ եմ դրսևորում:  

7. Ես կարող եմ հաստատել միայն այն, ինչում համոզված եմ:  

8. Որպեսզի ինչ-որ բանի հասնեմ և մարդիկ շփվեն ինձ հետ, ես փորձում եմ 

լինել այնպիսին, ինչպիսին մարդիկ ուզում են ինձ տեսնել:  

9. Կարող եմ սիրալիր լինել նաև այն մարդկանց հետ, որոնց տանել չեմ 

կարողանում:  

10. Ես միշտ այնպիսին եմ, ինչպիսին երևում եմ:  
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0-3 միավոր-Դուք չունեք կայուն վարքագիծ և փորձում եք այն փոխել 

յուրաքանչյուր իրավիճակի ժամանակ: Դուք կարողանում եք շփվել, սակայն 

շատերը ձեզ մեղադրում են ձեր ուղղախոսության համար:  

4-6 միավոր-Դուք ազնիվ եք,բայց էմոցիաների դրսևորման առումով շատ զուսպ 

եք: Ձեզ անհրաժեշտ է ձեր վարքագիծը համաձայնեցնել շրջապատի կարծիքի 

հետ:  

7-10 միավոր-Դուք կարողանում եք տիրապետել ձեզ: Դուք հեշտությամբ 

կարողանում եք տարբեր դերեր ստանձնել,հեշտությամբ ընկալում եք իրա-

վիճակի փոփոխությունը և ըստ այդմ էլ նոր գործելաոճ մշակում:  

 

9.Ունե՞ք թեթև բնավորություն 

Հարցերին պատասխանեք այո կամ ոչ: 1,3 և 7–րդ հարցերին այո պա-

տասխանելու դեպքում, իսկ 2, 4, 5, 6 և 8-րդ հարցերին ոչ պատասխանելու 

դեպքում յուրաքանչյուրը հաշվեք 1 միավոր:  

1. Դուք հարգում եք ընկերությունը:  

2. Ձեզ գրավում է ցանկացած նոր բան:  

3. Դուք նոր հագուստը գերադասում եք հնից և հակառակը:  

4. Առանց որևէ առիթի գոհ եք ձևանում:  

5. Պատանի ժամանակ մոտավորապես երեք անգամ մտովի փոխել եք ձեր 

ընտրած մասնագիտությունը:  

6. Երբ պետք է բարդ խնդիր լուծեք, կորցնում եք վստահությունը ձեր ուժերի 

նկատմամբ:  

7. Դուք ինչ- որ իրեր եք հավաքում և ստեղծում հավաքածու:  

8. Դուք հաճախ եք վերջին պահին փոխում ձեր պլանները:  
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1-3 միավոր-Դուք չէք հավատում Ձեր ուժերին,պետք է հավատաք և վստահեք 

մարդկանց և ընկերներ փնտրեք Ձեր շրջապատում:  

3-6 միավոր-Ձեր բնավորությունը չի կարելի թեթև անվանել: Ձեր լավ 

տրամադրությունը հեշտությամբ կարող է փոխվել վատի: Իսկ դա բնականա-

բար ազդում է աշխատանքի, անձնական կյանքի վրա:  

6-ից ավելի միավոր-Դուք հավասարակշռված մարդ եք, հարազատները չեն 

կարող դժգոհել, դուք ունեք թեթև և բարի բնավորություն:  

 

10. Որքանո՞վ եք Դուք վստահ Ձեզ վրա 

Հաշվեք.  

 Յուրաքանչուր «ա» պատասխանի համար հաշվե´ք 3 միավոր, 

 Յուրաքանչուր «բ» պատասխանի համար հաշվե´ք 0 միավոր 

 Յուրաքանչուր «գ» պատասխանի համար հաշվե´ք 5 միավոր 

 Յուրաքանչուր «դ» պատասխանի համար հաշվե´ք 2 միավոր 

 Յուրաքանչուր «ե» պատասխանի համար հաշվե´ք 4 միավոր 

 Յուրաքանչուր «զ» պատասխանի համար հաշվե´ք 1 միավոր 

 

1. Դուք իմացել եք, որ Ձեր լավագույն ընկերը Ձեր մասին վատ է արտահայտ-

վել: Ի՞նչ կանեք. 

ա.պարզաբանելու համար հարմար առիթ կփնտրեք, 

բ.կխզեք նրա հետ Ձեր կապը և կխուսափեք նրանից 

 

2.Փորձում եք բարձրանալ քաղաքային տրանսպորտ, բայց Ձեզ հրում են. 

ա.բարձրաձայն կբողոքեք 

բ.լուռ առաջ կգնաք 

զ.կսպասեք , որ բոլորը բարձրանան, հետո Դուք կբարձրանաք 
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3.Խոսակցության ժամանակ նկատում եք , որ խոսակիցը այլ կարծիք ունի, որը 

տարբերվում է Ձեր կարծիքից. 

բ.չեք ասում Ձեր կարծիքը, որովհետև համոզված եք , որ չեք կարող նրան 

համոզել 

ե.պաշտպանում եք Ձեր դիրքորոշումը և փորձում եք համոզել դիմացինին 

 

4.Դուք ուշացել եք ժողովից և նկատում եք ,որ նստելու տեղ մնացել է միայն 

առաջին շարքում. 

բ.կանգնում եք անկյունում և ուշացման համար սկսում եք մեղադրել 

ինքներդ Ձեզ 

զ.մինչ նստելը ուրիշ աթոռ եք փնտրում  

ե.վստահ քայլում եք դեպի ազատ աթոռը 

5.Ձեզ չի՞ թվում, որ Դուք շատ հաճախ եք ներողություն խնդրում.  

      զ.այո 

      ե.ոչ 

 

6.Դժվարանու՞մ եք անծանոթների հետ զրույցի բռնվել. 

զ.այո 

ե.ոչ 

 

7.Ինքնասպասարկմամբ խանութում Դուք չեք գտել Ձեզ անհրաժեշտ 

ապրանքը: Ամաչու՞մ եք խանութից դատարկաձեռն դուրս գալ. 

ե.այո 

ա.ոչ 

 

8.Ձեր կոլեկտիվում մարդասիրական նպատակների համար գումար են 

հավաքում. 

ա.սպասում եք , որ Ձեզ խնդրեն գումար տալ 

գ.անմիջապես տալիս եք, 

դ.հաճելի չէ , որ Ձեզանից նման բան են խնդրում 
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9.Ձեզանից խնդրում են անել մի բան, որը կարող է Ձեզ վնասել: Հե՞շտ եք 

կարողանում մերժել. 

գ.այո 

բ.ոչ 

 

10.Ունեք հնարավորություն շփվել ճանաչված մարդու հետ. 

ե.օգտագործում եք այդ առիթը 

զ.չեք օգտագործում 

 

11.Աշխատավայրում հնարավորություն կար աճելու, սակայն Ձեր մասին 

մոռանում են. 

ա.բացատրություն եք պահանջում 

դ.լռում եք, որպեսզի խնդիրներ չունենաք 

 

12.Ձեր երեխան շատ ցածր գնահատական է ստացել. 

բ.ուսուցչին չեք մեղադրում 

զ.հանդիպում եք ուսուցչի հետ և բացատրություն պահանջում 

 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

17-ից ցածր միավոր-Դուք չափազանց շատ անվստահ եք 

18-21 միավոր-շատ անվստահ եք 

22-25 միավոր- անվստահ եք 

26-29 միավոր- ավելի շատ անվստահ եք , քան վստահ 

30-33 միավոր – ավելի շատ վստահ եք, քան անվստահ 

34-37 միավոր-վստահ եք 

38-41 միավոր – շատ վստահ եք 

42-ից բարձր միավոր-Դուք չափազանց վստահ եք Ձեզ վրա:  
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