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  Հ.Շ. Մաթևոսյան, Գ.Հ. Խաչատրյան 
 

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Ներկայացված են էկոհամակարգերի անվտանգության ապահովմանն ուղղված աղետների ռիսկի 

կառավարման մի քանի հարցեր: Մասնավորապես՝ նշված անվտանգության ապահովման թվով 11 

ուղղությունների համառոտ նկարագրություններ, դրանց կառավարմանն ուղղված ընդհանուր գործըն-

թացներ: Փորձ է արված բացահայտելու էկոհամակարգերի անվտանգության ապահովման գործընթացում 

գիտելիքի կարողությունների կառավարման դերը, անվտանգության մշակույթի ձևավորման կարևորու-

թյունը:  

Առանցքային բառեր. էկոհամակարգ, աղետ, խոցելիություն, աղետների ռիսկի կառավարում, 

շրջակա միջավայր, խոցելիության աստիճան, կայուն կառավարում, անվտանգության մշակույթ: 
  

 

Г.Ш. Матевосян, Г.Г. Хачатрян 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ БЕДСТВИЙ  

В ЭКОСИСТЕМЕ 
 

 В статье представлены некоторые вопросы управления риском бедствий, направленные на 

обеспечение безопасности экосистем. В частности, дано краткое описание 11 направлений, обеспечивающих  

упомянутую безопасность, и общие процессы управления ими. Предпринята попытка раскрыть роль 

управления возможностями знаний и формирования культуры безопасности с целью обеспечения 

безопасности экосистем.  

 Ключевые слова: экосистема, бедствие, уязвимость, управление риском бедствий, окружающая среда, 

степень уязвимости, стабильное управление, культура безопасности.     

 
 

H.Sh. Matevosyan, G.H. Khachatryan 
 

SOME ISSUES OF DISASTER RISK MANAGEMENT 

IN THE ECOSYSTEM 
 

The article presents some issues of disaster risk management aimed at ensuring the safety of ecosystems. 

Particularly, a brief description of 11 directions providing this security and a general management process are 

given. An attempt has been made to disclose the role of knowledge management and the formation of a safety 

culture with a view to ensuring the safety of ecosystems. 

Keywords: ecosystem, disaster, vulnerability, disaster risk management, environment, vulnerability, stable 

management, safety culture.  
 

 Մաթևոսյան Համլետ Շմավոնի- փ/ծ գեներալ-մայոր, ռեկտոր (ՃԿՊԱ). 

Խաչատրյան Գայանե Համլետի-տնտեսագիտության թեկնածու (ՃԿՊԱ, ՀՀ ԿԲ). 
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Ա.Զ. Ոսկանյան 
 

ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  
 

Կայուն զբոսաշրջության նպատակը հանդիսանում է զբոսաշրջության զարգացման հետևանքով 
առաջացող տնտեսական և սոցիալական առավելությունների պահպանումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով 
կամ մեղմելով անցանկալի հետևանքները բնական, մշակութային, պատմական և սոցիալական 
միջավայրի վրա: Հայաստանում զարգացող գյուղական զբոսաշրջային գործունեությունը հարկավոր է 
ուղղորդել դեպի բնության, շրջակա միջավայրի, պատմամշակութային և սոցիալական ժառանգության 
պահպանությանը, վերարտադրությանն ու զարգացմանը: Հոդվածում վեր հանված խոչընդոտները 
հաղթահարելով՝ զբոսաշրջությունը կարող է խթանել գյուղական միջավայրում և′ զբոսաշրջային նպա-
տակների, և′ տեղի՝ մերձքաղաքային բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն ու կայուն 
զարգացմանը: 

Առանցքային բառեր. կայուն զարգացում, գյուղական զբոսաշրջություն, հյուրընկալում, 
ազդեցություն, ենթակառուցվածք, համայնք, կազմակերպում, խոչընդոտ: 

 

 

А.З. Восканян 
 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА  

И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  
 

Целью устойчивого туризма является сохранение социально-экономических преимуществ, 
возникающих в результате развития туризма, одновременно с минимизацией или смягчением 
нежелательных воздействий на природную, культурно-историческую и социальную среду. В Армении 
назрела необходимость направить агро-туристическую деятельность в русло сохранения, воспроизводства и 
дальнейшего развития природной окружающей среды, а также историко-культурного и социального 
наследия. В статье определены некоторые проблемы и препятствия на данном пути, преодоление которых 
приведет к такому развитию туризма, которое станет стимулом не только для достижения туристских целей, 
но и для повышения жизненного уровня и устойчивого развития деревенского и пригородного населения. 
 Ключевые слова: устойчивое развитие, сельский туризм, гостеприимство, эффект, инфраструктура 
сообщество, организовать, препятствиe.  

 

 

A.Z. Voskanyan 
 

RURAL TOURISM AND OBSTACLES FOR ITS DEVELOPMENT IN THE RA  

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM 
 

The goal of sustainable tourism is to preserve the economic and social benefits of tourism development while 
minimizing or mitigating undesirable impacts on the natural, cultural, historical and social environment. In 
Armenia there is a need to guide rural-touristic activities in the direction of conservation, reproduction and further 
development of nature, as well as historical, cultural and social heritage. Some obstacles in this way, which 
identified in the article, should be overcome by tourism so that it will promote not only the achievement of tourism 
goals, but also raising the living standards and sustainable development of the rural and suburban population. 

Keywords: sustainable development, rural tourism, hospitality, effect, infrastructure, community, organize, 
obstacle. 

Ոսկանյան Անահիտ Զարզանդի –  տնտ. գիտ. թեկնածու (Եվրոպական կրթական  

 տարածաշրջանային ակադեմիա). 
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V.A. Bagiyan 
 

STRENGTHENING PREPAREDNESS FOR CHEMICAL ACCIDENTS IN ARMENIA USING THE 

FLASH ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL 
 

The activities on Strengthening Preparedness for Chemical Accidents in Armenia were conducted as part of 

the UNEP project “Strengthening Environmental Emergency Preparedness Capacities in the Organization for 

Security and Cooperation in Europe (OSCE)”. 

FEAT is primarily of interest to countries that use emergency preparedness and response measures in order 

to improve their chemical safety. In this regard, for the implementation of FEAT at the national level UN experts 

have chosen Armenia as a pilot project, taking into account the diverse nature of the chemical industry of the 

republic. 

Keywords: chemical accident, chemical safety, preparedness, response, environment assessment.   
 

 

Վ.Ա. Բագիյան 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 

ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԳՈՐԾԻՔԻ (FEAT) ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ  
 

Հայաստանում Քիմիական վթարներին պատրաստվածության մակարդակի հզորացմանն ուղղված 

միջոցառումներն իրականացվել են UNEP-ի «Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 

կազմակերպությունում (ԵԱՀԿ) բնապահպանական աղետներին պատրաստվածության կարողու-

թյունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում:  

FEAT-ով հիմնականում հետաքրքրված են այն երկրները, որոնք արտակարգ իրավիճակներին 

պատրաստվածության ու արձագանքման միջոցներն օգտագործում են քիմիական անվտանգության 

մակարդակի բարելավման նպատակով: Այս առումով, ազգային մակարդակի վրա FEAT-ի ներդրման 

համար ՄԱԿ-ի փորձագետները որպես պիլոտային նախագիծ ընտրեցին Հայաստանը՝ հաշվի առնելով 

վերջինիս քիմիական արդյունաբերության բազմազան բնույթը:  

Առանցքային բառեր. քիմիական վթար, քիմիական անվտանգություն, պատրաստվածություն, 

արձագանքում, շրջակա միջավայրի գնահատում:    

 

  



 

В.А. Багиян  
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ХИМИЧЕСКИМ АВАРИЯМ 

 В АРМЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА БЫСТРОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ (FEAT) 
 

Мероприятия по усилению готовности к химическим авариям в Армении были проведены в рамках 

проекта UNEP «Укрепление потенциала обеспечения готовности к чрезвычайным экологическим ситуациям 

в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».  

FEAT в первую очередь представляет интерес для стран, которые используют меры по обеспечению 

готовности к и реагированию на чрезвычайные ситуации в целях повышения их химической безопасности. В 

этой связи, для внедрения FEAT на национальном уровне эксперты ООН выбрали Армению в качестве 

пилотного проекта с учётом разнообразия химических производств в данной республике. 

Ключевые слова: химическая авария, химическая безопасность, готовность, реагирование, оценка 

окружающей среды.  

 

 

 

Bagiyan Valeri A. - PhD, Asst. Prof. (Colonel of Rescue Service of MES).  
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Ռ.Գ. Ղարիբյան, Ա.Զ. Գասպարյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԴԵՐԸ 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

  

Մարդու կենսագործունեության միջավայրի անվտանգության բնագավառում գործողությունների 

արդյունավետ պլանավորման և համակարգման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և լիարժեք 

տեղեկատվություն:  

ՀՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի համաձայն. «Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության 

իրավունք, ներառյալ` տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատու-

թյունը տեղեկատվության ցանկացած միջոցով՝ անկախ պետական սահմաններից»։  

Առանցքային բառեր. մարդու կենսագործունեության միջավայր, էկոլոգիական տեղեկատվություն, 

ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական իրավիճակի մոնիտորինգ: 
 

 

Р.Г. Гарибян, А.З. Гаспарян 
 

 

ВАЖНАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Для эффективного планирования и координации действий в области безопасности среды 

жизнедеятельности человека,  необходимо иметь точную и полную информацию. 

В соответствии с 27-ой статьей  Конституции Республики Армении: «Каждый человек имеет право на 

свободу слова, включая право поиска, получения и распространения сведений через любые средства 

информации вне зависимости от государственных границ». 

Ключевые слова: среда жизнедеятельности человека, экологическая имформация, мониторинг 

радиационной, химической и биологической обстановки. 

 

 

  



R.G. Gharibyan, A.Z. Gasparyan  
 

THE IMPORTANT INFORMATIVE ROLE OF ENVIRONMENT OF HUMAN BIOLOGY IN 

EMERGENCY SITUATIONS DURING THE PROCESS OF CRISIS MANAGEMENT  

 

For effective planning and coordination of activities in the field of human living environment of security is 

essential to have accurate and complete information. 

According to the Article 27 of the Constitution "Everyone has the right of freedom of speech, including the 

freadom of searching, receiving and spreading informations and ideas through different informative means and 

regardless of f state borders." 

Keywords. human life environment, environmental information, radiological, chemical, monitoring of 

biological situation. 

 

Ղարիբյան Ռուզաննա Գուրգենի – ՔՊ ամբիոնի դասախոս (ՃԿՊԱ). 

Գասպարյան Արայիկ Զավենի–ՔՊ ամբիոնի դասախոս, Էկոլոգիայի և կենսագործունեության 

անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի 

թղթակից–անդամ, փ/ծ պ. փոխգնդապետ (ՃԿՊԱ). 
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Ս.Լ. Հայրապետյան 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Արտակարգ իրավիճակների կամ տարերային աղետների ժամանակ մարդկանց մեծամասնությունը 

կորցնում կամ պահպանում է կյանքը պատահարից անմիջապես հետո: Մարդիկ ապավինում են 

հիվանդանոցների արագ և արդյունավետ արձագանքմանը՝ որպես միակ հույս և հենարան: Խոշոր 

արտակարգ իրավիճակների դեպքում ողբերգական իրավիճակն ավելի է բարդանում, եթե բժշկական 

հաստատությունները չեն կատարում իրենց խնդիրները: Երբ փլվում է հիվանդանոցը կամ ընդհատվում է 

դրա գործունեությունը, շտապ օգնության կարիք ունեցող մարդիկ կարող են զոհվել: 

Հրդեհների ժամանակ հաճախ ի հայտ են գալիս թերություններ և սխալներ, որոնք թույլ են տրվել 

շենքի նախագծման, շինարարության և շահագործման ընթացքում: Հրդեհային անվտանգության կանոն-

ների պահանջներից նույնիսկ աննշան շեղումը կարող է բերել լուրջ հետևանքների: Հակահրդեհային 

պաշտպանության բարձր աստիճանի կարելի է հասնել միայն նախագծային, կոնստրուկտիվ և տեխնի-

կական լուծումների միաժամանակյա կիրառման շնորհիվ: 

 Առանցքային բառեր. հրդեհ, տարհանում, հրդեհաշիջում, կրակմարիչ, պրոֆիլակտիկա, հիվան-

դանոց, հրդեհային անվտանգություն, հակահրդեհային գործելակարգ: 
 

 

 

С.Л. Айрапетян 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНИЦ 
 

Во время чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий большинство людей теряет или сохраняет 

жизнь сразу после происшествия. Люди надеются на быстрое и эффективное реагирование больниц как на 

единственную надежду и опору. В случае крупной чрезвычайной ситуации трагичность усугубляется, если 

медицинское учреждение не выполняет свои задачи. Когда рушится больница или приостанавливается ее 

деятельность, люди, нуждающиеся в скорой помощи, могут погибнуть. 

При пожарах часто обнаруживаются недостатки и ошибки, допущенные во время проектирования, 

строительства и эксплуатации здания. Даже незначительное отступление от требований правил пожарной 

безопасности может привести к серьезным последствиям. Высокой степени противопожарной защиты можно 

достичь только благодаря одновременному применению проектных, конструктивных и технических 

решений. 

Ключевые слова: пожар, эвакуация, пожаротушение, огнетушитель, профилактика, больница, 

пожарная безопасность, противопожарный режим. 

 
 

  



S.L. Hayrapetyan 
 

FIRE SECURITY OF HOSPITALS 
 

During emergency situations or natural disasters, most people lose or save their lives right after the accident. 

People rely on quick and effective response from hospitals as the only hope and support. In the case of major 

emergency, tragedy is exacerbated if the medical institution does not perform its tasks. When a hospital collapses or 

its activities are suspended, people in need of first aid may die. 

In case of fires, shortcomings and mistakes made during the design, construction and operation of the 

building are often found. Even a slight deviation from the requirements of fire safety regulations can lead to serious 

consequences. A high degree of fire protection can only be achieved through the simultaneous use of design, 

construction and technical solutions. 

Key words: fire, evacuation, fire extinguishing, fire extinguisher, preventive maintenance, hospital, fire 

safety, fire fighting regime. 
 

 

Հայրապետյան Սերգեյ Լևոնի – դասախոս (ՃԿՊԱ). 



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2017. No 12  
 

Ա.Ա. Ղալումյան 

 

ԲՈՒՀ-ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁՆ ԱՄՆ-ՈՒՄ 
 

Սույն հոդվածը նվիրված է բուհ-աշխատաշուկա համագործակցությանն ԱՄՆ-ում, որպես մի երկրի, 

որտեղ այդ հարաբերությունները վերաճել են մարտավարական և երկարաժամկետ համագործակցության: 

Հոդվածում ներկայացված է ԱՄՆ-ի փորձն այդ ոլորտում և այն մեխանիզմներն ու միասնական 

մոտեցումները, որոնք կիրառվում են համագործակցությունը խթանելու համար: Ներկայացված է 

նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման գործում համալսարանների ունեցած դերի, ինչպես նաև երկրի 

տնտեսական զարգացման և մրցունակության բարձրացման գործում նշանակության մասին: Հոդվածում 

դիտարկված է ԱՄՆ-ում բուհ-աշխատաշուկա համագործակցության տարբեր ոլորտները, համագործակ-

ցության առանձնահատկությունները և այն պայմանները, որոնք այն դարձնում են արդյունավետ: 

Հոդվածում հեղինակն անդրադառնում է նաև ոլորտում առկա խնդիրներին և մարտահրավերներին: 

Առանցքային բառեր. նորարարություն, ներդրում, տնտեսական զարգացում, բուհ-աշխատաշուկա, 

մարտավարական և երկարաժամկետ համագործակցություն, բուհ-գործատու հարաբերություններ, 

ձեռնարկատիրական կրթություն, միասնական հետազոտական ծրագրեր, բիզնես ինկուբատորներ: 
 

 

А.А. Галумян 

 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВУЗАМИ И РЫНКОМ ТРУДА В США 
 

Эта статья посвящена теме сотрудничества между вузами и рынком труда в США, как одной из стран, 

которая достигла стратегического и долгосрочного сотрудничества между работодателями и вузами. В ней 

обсуждается опыт США в этой сфере, механизмы и общие подходы, применяемые для содействия 

сотрудничеству, роли университетов в технологических инновациях, а также в экономическом развитии и 

повышении конкурентоспособности страны. В ней говорится о различных сферах сотрудничества между 

вузами и рынком труда, об особенностях отношений между ними и тех условиях, которые делают 

сотрудничество эффективным. Статья также обращает внимание на основные проблемы и задачи, 

существующие в этой сфере.  

Ключевые слова: инновация, инвестиции, экономическое развитие, вуз – рынок труда, тактическое и 

долгосрочное взаимодействие, взаимоотношения вуз – работодатель, бизнес – образование, совместные 

исследовательские проекты, бизнес-инкубаторы. 

 

 

 

  



A.A. Ghalumyan 
 

HEI-LABOR MARKET COOPERATION EXPERIENCE IN THE USA 
 

This article is devoted to the theme of HEI-labor market cooperation in the USA, as one of the countries that 

has reached strategic and long-term cooperation between HEI and labor market. It discusses the experience of the 

USA in this sphere, the mechanisms and common approaches applied to fostering cooperation, the role the 

universities play in technological innovation, as well as in economic development and competitiveness of the 

country. It speaks about the different spheres of cooperation between HEI and labor market, the peculiarities of 

relations between the two and the conditions that make the cooperation effective. The article also pays attention to 

the challenges and main problems presented in the sphere. 

Keywords: innovation, investment, economic development, HEI-labor market, strategic and long-term 

cooperation, HEI-employer relationships, entrepreneurial education, common research projects, business-

incubators: 
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УДК 502       II.  ТЕХНОЛОГИИ 

 Г.Ш. Алавердян 

НОВЫЙ ПРИНЦИП ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Предложен новый принцип обезвреживания воздушно-капельных выбросов микробиологических 

производств. 

Суть нового принципа заключается в следующем: на выход из ферментатора (на отводящей трубе) 

устанавливается одиночный циклон из нержавеющей стали. Очистка циклоном воздушных выбросов 

составляет 60 %. 

Дополнительная очистка проводится в каталитическом реакторе – на катализаторе TiO2 при 

температуре (200-250) 0С. 

При правильном выборе циклона и времени контакта воздушной смеси новый принцип позволяет 

очистить загрязненный выброс практически полностью, включая неприятный запах в окружающей среде. 

Ключевые слова: циклон, ферментатор, принцип, выбросы, каталитический реактор, катализатор. 
 

 

 

Գ.Շ. Ալավերդյան 
 

ՄԻԿՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԴԱԿԱԹԻԼԱՅԻՆ 

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ՆՈՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔ 
 

Նոր սկզբունքի էությունը կայանում է հետևյալում՝ ֆերմենտատորի ելքից դուրս եկող խողովակի 

վրա տեղադրվում է ցիկլոն: Ցիկլոնով օդակաթիլային արտանետումների մաքրումը կազմում է 60 %: 

Լրացուցիչ մաքրումը կատարվում է թերմիկ եղանակով՝ կատալիտիկ ռեակտորում TiO2 կատալիզատորի 

միջոցով (200-250) 0C ջերմաստիճանում: 

Ցիկլոնի ճիշտ ընտրության դեպքում և թերմիկ ռեակտորում կոնտակտի ժամանակի ճիշտ 

ընտրության դեպքում, նոր սկզբունքը թույլ է տալիս մաքրել արտանետումն ամբողջությամբ և հեռացնել 

տհաճ հոտը շրջակա միջավայրում: 

Առանցքային բառեր. ցիկլոն, ֆերմենտատոր, սկզբունք, արտանետումներ, կատալիտիկ ռեակտոր, 

կատալիզատոր: 

 

 

  



G.SH. Alaverdyan 

NEW NEUTRALIZATION PRINCIPLE OF AIRBORNE EMISSIONS OF MICROBIOLOGICAL 

PRODUCTIONS 

The new principle consists in the following: a cyclon is installed on the pipe coming throughout the 

fermenter exit. Cleaning rate of airborne emissions through the cyclone makes 60%. The supplemental cleaning 

takes place through thermal method-in catalytic reactor TiO2 through catalyzer at (200-250)0C temperature. In case 

of relevant cyclone selection and in case of precise contact time selection in thermal reactor the new principle 

enables to clean the emissions completely. Besides it also promotes the elimination of unpleasant smell in the 

environment. 

Key words: cyclone, fermenter, principle, emissions, catalytic reactor, catalyzer. 

 

Алавердян Гарик Шагенович – доктор технических наук (ГАКУ). 
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Ա.Հ. Գևորգյան, Վ.Ս. Խոնդկարյան  

  

ՀԻԴՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

Հայտնի է, որ ջրամբարների պատվարները վտանգ ներկայացնող հիդրոտեխնիկական կառույցներ 

են: Պատվարի ցանկացած վթարի դեպքում բարձր է ներքին բիեֆում բնակվող մարդկանց սպառնացող 

վտանգի աստիճանը: Աշխատանքի նպատակն է գնահատել Տոլորսի ջրամբարի պատվարի հնարավոր 

փլուզման հետևանքով ջրածածկված տարածքի սահմանները:  

Առանցքային բառեր. ջրամբար, պատվար, հիդրոհանգույց, ջրածածկված տարածք, ուղղահատածք: 
 

  

 

А.А. Геворкян, В.С. Хондкарян 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  

АВАРИЯХ 
 

Известно, что плотины являются опасными гидротехническими сооружениями. При аварии плотины 

высока степень риска для людей, живущих в нижнем бьефе. 

Целью данной работы является прогнозирование масштабов затопления местности при возможной 

аварии плотины Толорского водохранилища.  

Ключевые слова: водохранилище, плотина, гидросооружение, зона затопления, створ. 

 

 

A.H. Gevorgyan, V.S. Khondkaryan 

ENSURING SAFETY OF HUMAN DURING  HYDRODYNAMIC ACCIDENTS 

It is known, that the dams are dangerous hydraulic structures. In any case dam accident has a high of risk for 

people living downstream. 

The aim of the work is to predict the extent of the flooding area during the possible accident of the reservoir 

Tolors. 

Keywords: reservoir, dam, hydraulic structures, flooded area, target.  
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А.Н. Кочарян, Г.О. Торосян 

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ СВЕТА 

Быстрое развитие современной энергетики и транспорта приводит цивилизацию к глобальному 
экологическому кризису. Одновременно с каждым годом снижаются запасы ископаемого топлива, что 
способствует развитию альтернативных источников энергии.  

В настоящей работе предлагается технология получения двухслойного кадмиевого покрытия, 
пригодного в качестве подслоя, для получения CdSe полупроводниковых электродов, применяемых в 
фотоэлектрохимических преобразователях. Созданная система может служить в качестве локального 
источника энергии в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: полупроводниковый электрод, фотоэлектрохимический преобразователь, 
светочувствительная моноклинная 2 фаза, гальваностатический метод, кадмиевое покрытие, реверсия тока. 

 

 

Հ.Ն. Քոչարյան, Գ.Հ. Թորոսյան 

ԵՐԿՇԵՐՏ ԿԱԴՄԻՈՒՄԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՍՏԱՑՈՒՄ՝ ԼՈՒՅՍԻ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ 

ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  

Էներգետիկայի և տրանսպորտի հետագա արագ զարգացումը քաղաքակրթությանը կհանգեցնի 
բնապահպանական ճգնաժամի: Միաժամանակ ամեն տարի կրճատվում են հանածո վառելիքի 
պաշարները, որի պատճառով ավելի մեծ նշանակություն է տրվում էներգիայի այլընտրանքային 
աղբյուրների զարգացմանը: Այս աշխատանքում առաջարկվում է երկշերտ կադմիումապատման 
տեխնոլոգիա, որպես ենթաշերտ ֆոտոէլեկտրաքիմիական կերպափոխիչներում կիրառվող CdSe 
կիսահաղորդիչային էլեկտրոդների համար: Ստեղծված համակարգն արտակարգ իրավիճակներում 
կարող է ծառայել որպես էներգիայի լոկալ աղբյուր:  

Առանցքային բառեր. կիսահաղորդչային էլեկտրոդ, ֆոտոէլեկտրաքիմիական կերպափոխիչ, 
լուսազգայուն մոնոկլինային 2 ֆազ, գալվանաստատիկ եղանակ, կադմիումե ծածկույթ, հոսանքի 
դարձափոխում: 

 

H.N. Kocharyan, G.H. Torosyan 

THE OBTAINMENT OF BILAYER COATING OF CADMIUM FOR THE USE IN 

SEMICONDUCTOR CONVERTERS OF LIGHT 

The fast development of modern energetics and transport leads the civilization to the global ecological crisis. 
At the same time, every year the stock of fossil fuel is reduced, which promotes the development of alternative 
sources of energy.  

In real work it is offered the technology of obtainment of bilayer coating of cadmium, which is used as the 
sub layer for the CdSe semiconductor electrode, which is used in photo electrochemical converters. The established 
system can serve as a local energy source in emergency situations.  

Keywords: semiconductor electrode, photo electrochemical converter, light sensitive monoclinic 2 phase, 
galvanostatic method, coating of cadmium, the reverse of current. 

 

Кочарян Асмик Нориковна – к.х.н., доцент (ГИУА). 
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Ա.Ի. Սահրադյան, Ա.Ս.Հակոբյան  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հոդվածում տեխնոլոգիական կրթությունը և մտածողությունը դիտարկված են որպես գիտելիքահենք 

տնտեսության կառուցման կարևոր գործոն: Ներկայացված է ճարտարագիտական գործունեությամբ 

անվտանգության խնդիրների վերլուծությունը` հրդեհային անվտանգության տեսնակյունից, լուծման նոր 

ուղիների առաջադրումը` ժամանակակից եռաչափ մոդելավորման ծրագրերով եռաչափ տարհանման 

պլանի նախագծումն ու կազմակերպումը: 

Առանցքային բառեր. տեխնոլոգիական կրթություն, տեխնոլոգիական մտածողություն, եռաչափ 

մոդելավորում, տարհանման պլան:  
 

 

А.И. Саградян, А.С. Акопян  

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  

В статье технологическое образованиe и мышлениe рассматриваются как важные факторы в 

построении экономики основанной на знании. Представлен анализ проблем задач безопасности через 

инженерную деятельность, с точки зрения пожаробезопасности, предложены новые пути решения 

проектирования и организации трехмерного плана эвакуации современными программами трехмерного 

моделирования.  

Ключевые слова: технологическое образование, технологическое мышление, трехмерное 

моделирование, план эвакуации. 

 

A.I. Sahradyan, A.S. Hakobyan  

THE ROLE OF TECHNOLOGICAL EDUCATION AND THINKING IN THE PROCESS OF 

SAFETY SOLVING PROBLEMS  

The article examines technological education and thinking as an important factor in building an economy 

based on knowledge. The analysis of the problem of the security sector of technological activity is presented: 

offering new solutions: design and three-dimensional organization of the evacuation plan for 3D modeling software 

fire safety point of view. 

Keywords. technological education, technological thinking, three-dimensional modeling, evacuation plan. 
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С.Г. Нерсесян, А.П. Карибян 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ КАНАЛОВ В ОБМОТКАХ СИЛОВЫХ СУХИХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Для охлаждения обмоток силовых сухих трансформаторов предусматриваются каналы, в которых 

циркулирует охлаждающий воздух. Так как радиусы коаксиальных цилиндрических поверхностей обмоток 

имеют большие размеры, то расчеты свободно-конвективного теплообмена можно рассматривать как задачу 

плоского канала. Дается определение ширины плоского канала в обмотках силовых сухих трансформаторов 

при свободно-конвективном теплообмене для практически “спокойной” среды, где имеют место 

дополнительное движение и завихрение охлаждающего воздуха. Результаты аналитического исследования 

подтверждены экспериментально полученными данными. 

Ключевые слова: трансформатор, обмотка, канал, температура, теплообмен. 
 

Ս.Գ. Ներսեսյան, Հ.Պ. Ղարիբյան 

ՈՒԺԱՅԻՆ ՉՈՐ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ 

ԽՈՒՂԱԿՆԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ  

Ուժային չոր տրանսֆորմատորների փաթույթների հովացման համար նախատեսվում են ճեղքային 

խուղակներ, որոնցում շրջանառություն է կատարում հովացնող օդը: Քանի որ համառանցք 

փաթույթների մակերեսների շառավիղները մեծ են կրիտիկականից, ապա դիտվում է խնդիրը որպես 

բնական կոնվեկտիվ ջերմափոխանցում հարթ ճեղքային խուղակներում: Որոշվել է ուժային 

տրանսֆորմատորների փաթույթներում ճեղքային խուղակների լայնությունն ազատ կոնվեկցիայի 

դեպքում իրական հանգիստ պայմաններում, երբ առկա է հովացնող օդի լրացուցիչ շարժումը: 

Վերլուծության արդյունքները հաստատված են փորձնական տվյալներով:  

Առանցքային բառեր. տրանսֆորմատոր, փաթույթ, ճեղքային խուղակ, ջերմաստիճան, ջերմափո-

խանակություն: 

S.G. Nersesyan, A.P. Gharibyan 

DETERMINATION OF CHANNEL WIDTH IN WINDOWS OF POWER DRY TRANSFORMERS 

To cool the windings of power dry transformers, channels are provided in which the cooling air circulates. 

Since the radii of the coaxial cylindrical surfaces of the windings are large, calculations of free-convective heat 

transfer can be regarded as a problem of a plane channel. The definition of the width of a flat channel in the 

windings of power dry transformers is given for free-convective heat transfer for a practically "quiet" environment 

where additional movement and swirl of cooling air take place. The results of the analytical study are confirmed by 

experimentally obtained data. 

Keywords: transformer, winding, channel, temperature, heat exchange. 

Нерсесян Седрак Геворкович - кандидат технических наук, доцент (НПУА). 

Карибян Айкандухт Папиновна - кандидат технических наук, доцент (ГАКУ). 
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Գ.Ս. Մինասյան 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԱՂՄՈՒԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 

Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում գնահատվել է Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Սայաթ-

Նովա, Պ. Սևակ, Ա. Շիրակացի փողոցների ավտոտրանսպորտի հոսքի համարժեք աղմուկի մակարդակը 

և չափվել իրական աղմուկի մակարդակը: Վերջինս ստացվել է 8-10 դԲ-ով ավել: Պատճառը ավտոտրանս-

պորտի հին լինելը և շահագործման կանոնների չպահպանելն է: 

Առանցքային բառեր. աղմուկի մոնիթորինգ, ձայնի համարժեքային մակարդակ, ավտոտրանսպորտի 

հոսք: 
  

Г.С. Минасян 

 

МОНИТОРИНГ ШУМА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В ГОРОДЕ ГЮМРИ 

В статье оценён эквивалентный уровень звука и измерен истинный уровень звука автотранспортного 

потока на улицах Саят-Нова, П. Севака и А. Ширакаци. Последний получается на (10-15) дБ больше 

расчётного уровня звука. Причиной этого является изношенность транспортных средств и несоблюдение 

правил эксплуатации автомобиля. 

Ключевые слова: мониторинг шума, эквивалентный уровень звука, автотранспортный поток. 

 

 

G.S. Minasyan  

 

NOISE MONITORING OF AUTOMOBILE TRANSPORT STREAM IN THE CITY OF GYUMRI 

 

During the research work the equivalent sound level was estimated and the true level of sound of traffic was 

measured of Sayat-Nova, P. Sevak, A. Shirakaci streets, in Gyumri. The level was obtained (10-15) dB higher. The 

reason for this is the depreciation of vehicles and failure to comply with the rules of operation of the vehicle. 

Keywords: noise monitoring, equivalent sound level, traffic flow. 

 

Մինասյան Գոհար Սայաթի –ուսուցչուհի (ք. Գյումրի, «Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ). 
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Ս.Հ. Ավագյան, Ռ.Ս. Պետրոսյան, Ա.Կ. Սիրադեղյան, Ս.Հ. Բակունց 

ՓԱԿ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԱՃԵՑՎՈՂ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԱՃՄԱՆ ՏԵՄՊԵՐԸ 

ՏԱՐԲԵՐ ՏՈՐՖԱԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱԿՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Ուսումնասիրվել են փակ արմատային համակարգով՝ տարբեր տորֆախառնուրդների վրա 

աճեցված լայնատերև և ասեղնատերև տեսակների տնկանյութի աճման տեմպերը: Փորձերն անցկացվել 

են հինգ տարբեր՝ երկու Իտալիայից ներմուծված և երեք տեղական (Վարդենիսի, Մարգահովիտի և դրանց 

50%+50% խառնուրդի) տորֆախառնուրդների վրա:  

Ամենալավ արդյունքներն արձանագրվել են Իտալական տորֆերի կիրառման տարբերակներում: 

Տեղական տորֆերից լավագույնը հանդիսացել է երկու մարզերի 50%+50% տորֆախառնուրդը: 

Կատարված հետազոտությունները հիմք են հանդիսանում առաջարկել տեղական 50%+50% 

տորֆախառնուրդը որպես արտասահմանյան տորֆի փոխարինող, ինչը թույլ կտա խնայել ներկրման վրա 

ծախսվող միջոցները և նվազեցնել արտադրանքի ինքնարժեքը: 

Առանցքային բառեր. տորֆախառնուրդ, աճման տեմպ, փակ արմատային համակարգ, տերևավոր, 

ասեղնատերև տեսակներ: 
 

 

С.Г. Авагян, Р.С. Петросян, А.К. Сирадегян, С.Г. Бакунц 
 
 

ТЕМПЫ РОСТА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ВЫРАЩЕННОГО МЕТОДОМ 

ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТОРФЯНЫХ 

СМЕСЕЙ 

Были изучены темпы роста широколиственных и хвойных пород при выращивании на различных 

торфяных смесях с закрытой корневой системой. Опыты были проведены в пяти вариантах: на двух 

торфяных смесях, импортированных из Италии, и трех местных (Варденисской, Маргаовитской и их помеси  

в соотношении 50% на 50%). 

Наилучшие результаты получены при использовании итальянских торфяных смесей. При 

использовании отечественных торфов наилучшим оказался вариант торфяной помеси из двух областей (50% 

на 50%). 

Опыты дают основание в качестве заменителя импортных торфяных смесей предложить именно этот 

вариант, что позволит сократить затраты на приобретение и траспортировку зарубежного торфа, что в свою 

очередь значительно сократит себестоимость продукции. 

Ключевые слова: торфяная смесь, темп роста, закрытая корневая система, лиственные, хвойные 

породы. 

 

 

  



S.H. Avagyan, R.S. Petrosyan, A.K. Siradeghyan, S.H. Bakunts 

THE GROWTH RATE OF PLANTING MATERIAL GROWN BY CLOSED ROOT SYSTEM, 

USING DIFFERENT PEAT MIXTURES 

The growth rates of broad-leaved and coniferous species have been studies, when they grew on different 

peat mixtures with closed root system. 

The experiments were conducted, using 5 different peat mixtures: 2 turf mixtures, imported from Italy and 3 

local turf mixtures (from Vardenis, Margahovit and the mixture from Vardenis and Margahovit 50%+50%). 

On the basis of the experiments can be argues, that the use of local resources for seedlings growing 

significantly reduces the cost of acquiring and transportation foreign peat, which reduces production costs. 

Key words: Turf mixture, growth rate, closed root system, broadleaf, coniferous species. 

 

Ավագյան Սամվել Հրանտի- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ. 

Պետրոսյան Ռուբեն Սամվելի- կենս. գիտ. թեկնածու (ՀՊԱՀ). 

Սիրադեղյան Արուսյակ Կառլենի- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ. 

Բակունց Սաթենիկ Հրաչիկի- գյուղ. գիտ. թեկնածու (Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտու-

թյան, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական 

կենտրոն). 
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Հ.Ս. Ղազարյան 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՌՈԲՈՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում ներկայացված է արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած տեխնածին 

վթարների հետևանքների վերացման ժամանակ վթարափրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխա-

տանքների կատարման համար նախատեսված ռոբոտատեխնիկական համակարգերի և ռոբոտների 

կառավարման համակարգերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները, առավելություններն ու 

թերությունները:  

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, վթարափրկարարական և այլ անհետաձգելի 

աշխատանքներ, ռոբոտներ և ռոբոտատեխնիկական համակարգեր, կառավարման համակարգ, 

աշխատանքային անորոշ պայմաններ, կառավարման համակարգին ներկայացվող պահանջներ: 

 

А.С. Казарян 

ОБЗОР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

 СИТУАЦИЯХ 

В статье представлены разновидности систем управления роботами и роботизированные системы, 

предусмотренные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий аварий, вызванных техногенными чрезвычайными ситуациями, их виды, особенности, 

преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, аварийно-спасательные и другие неотложительные работы, 

роботы и робототехнические системы, система управления, неопределенные условия работы, требования, 

предъявляемые к системам управления. 

 

 

H.S. Ghazaryan 

REVIEW OF THE CONTROL SYSTEMS OF ROBOTS FOR EMERGENCY 

 SITUATIONS 
 

The article provides for emergency-response and other urgent work to eliminate the effects of emergencies 

caused by natural disasters the types of robotics systems and robot management systems, their specifications, 

advantages and disadvantages. 

Keywords. state of emergency, rescue and other urgent works,robots and robotics systems, management 

systems, working uncertain conditions, requirements to the management system. 

 

Ղազարյան Հայկ Սամվելի-հայցորդ, փ/ծ մայոր (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ). 
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Ս.Լ. Հայրապետյան 

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

Հակահրդեհային ինքնաշխատ սարքավորումները լայն կիրառություն ունեն ինչպես մեր երկրում, 
այնպես էլ արտասահմանում: Դրանք բավականին տնտեսող են, ունեն պարզ կառուցվածք և հարմար են 
սպասարկման առումով: Շահագործման տևական փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք հանդիսանում են 
հրդեհային պաշտպանության առավել հուսալի և արդյունավետ տեխնիկական միջոցներ, կիրառվում են 
տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Դրանք օգտագործում են նաև տեխնիկական սարքավորումների, 
մալուխային թունելների, մշակութային օբյեկտների (թատրոններ, մշակույթի տներ և այլն) պաշտպա-
նության համար: Այդ սարքավորումների տեսակը, շիջման ձևը, կրակմարիչ միջոցները որոշվում են 
նախագծող կազմակերպության կողմից` կախված պաշտպանվող շենքերի ու կառույցների տեխնոլոգիա-
կան, կառուցվածքային, ծավալահատակագծային առանձնահատկություններից: 
 Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհաշիջում, ազդանշանում, համակարգ, ինքնաշխատ, սպրինկլեր, 
դրենչեր, տվիչ, կրակմարիչ նյութ: 

 

 

С.Л. Айрапетян 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

  Автоматические противопожарные оборудования имеют широкое применение как в нашей 
стране, так и за рубежом. Они довольно экономны, имеют простое устройство и удобны в обслуживании. 
Длительный опыт их эксплуатации показывает, что они являются более надежными и результативными 
техническими средствами пожарной защиты, применяются в различных отраслях экономики. Они 
применяются также для защиты технических устройств, кабельных тоннелей, культурных объектов (театры, 
дома культур и т.д). Вид, способ тушения, огнетушащие средства этих оборудований определяет 
конструкторская организация, исходя из технологических, конструктивных, объемно-планировочных 
особенностей защищаемых зданий и сооружений.  
 Ключевые слова: пожар, пожаротушение, извещение, система, автоматическое, спринклер, дренчер, 
датчик, огнетушащее средство. 

  

S.L. Hayrapetyan 

AUTOMATIC FIRE-FIGHTING EQUIPMENT 

Automatic fire fighting equipment is widely used both in our country and abroad. They are quite 
economical, they have simple device and are easy to maintain. Long-term experience of their operation shows that 
they are more reliable and effective technical means of fire protection, they are used in various sectors of the 
economy. They are also used to protect technical devices, cable tunnels, cultural objects (theaters, houses of 
cultures, etc.). The type, method of extinguishing, fire extinguishing means of these equipments is determined by 
the design organization, proceeding from technological, constructive, volumetric and planning features of the 
protected buildings and structures. 

Keywords: fire, fire fighting, signallling, system, automatic, sprinkler, drench, sensor, fire extinguishing 
agent. 

 

Հայրապետյան Սերգեյ Լևոնի – դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Հ.Ս. Ղազարյան 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՌՈԲՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՏԵՂԱՇԱՐԺՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Ուսումնասիրելով ժամանակակից ռոբոտներն ու դրանց տեղաշարժն ապահովող համակարգերը, 

հոդվածում ներկայացված են դրանց այն տեսակների համեմատական վերլուծությունը, որոնք հնարավոր 

է արդյունավետ կիրառել տեխնածին վթարների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների 

ժամանակ տուժածների հայտնաբերման, հետախուզության, որոնողափրկարարական և հրդեհաշիջման 

աշխատանքներում` ապահովելով այդ աշխատանքների արդյունավետությունն ու անվտանգությունը:  

Առանցքային բառեր. ռոբոտ, ռոբոտատեխնիկական համակարգ, որոնողափրկարարական 

աշխատանքներ, շարժաբեր և սարքավորումներ, անվավոր ռոբոտ, քայլող ռոբոտ, թրթուրավոր ռոբոտ, 

սողացող ռոբոտ: 
 

А.С. Казарян 

РОБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ВИДЫ СИСТЕМ 

ДВИЖАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  

  Исследуя современные роботы и системы, обеспечивающие их передвижение, в статье представлен 

сравнительный анализ тех их видов, эффективное применение которых возможно в чрезвычайных 

ситуациях, возникших в результате техногенных аварий, для обнаружения потерпевших, разведки, 

поисково-спасательных и противопожарных операций, с целью обеспечения эффективности и безопасности 

этих мероприятий. 

Ключевие слова: робот, робототехнический комплекс, поисково-спасательные работы, движательные 

установки и оборудование, колесный робот, шагающий робот, гусеничный робот, ползущий робот. 

 

H.S. Ghazaryan 

ROBOTS FOR THE RESCUE WORKS AND THE TYPES OF THE  

PROCESSING SYSTEM 

 

Studying the modern robots and their moving systems, the article presents a comparative analysis of those 

species, which can be effectively utilized in the detection, intelligence, search and rescue operations in the 

emergency situations arising from technical accidents, ensuring the efficiency and security of those works. 

Keywords: robot, robotic system, search and resque works, mobile and equipment, robust robot, walking 

robot, caterpillar robot, snake robot. 

 

 

Ղազարյան Հարություն Սամվելի-հայցորդ, փ/ծ մայոր (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ). 
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Ս.Վ. Փահլևանյան 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում են սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում 

մանկավարժական նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները: 

Առանցքային բառեր. մանկավարժական տեխնոլոգիա, դաստիարակության տեխնոլոգիա, 

ֆիզիկական դաստիարակություն, նորարարական տեխնոլոգիաներ: 
 

 

С.В. Пахлеванян 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье рассматриваются возможности применения педагогических инновационных технологий в 

процессе физического воспитание учащихся. 

Ключевые слова: педагогическая технология, технология воспитания, физическое воспитание, 

инновационные технологии. 

 

S.V. Pahlevanyan 

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF THE STUDENTS' 

PHYSICAL EDUCATION 

 

The article looks at the possibilities of applying innovative pedagogical technologies in the physical 

education process of the students. 

Keywords: pedagogical technology, education technology, physical education, innovative technologies. 

 

 

Փահլևանյան Սարգիս Վանյայի - դասախոս  («Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական 

միջազգային համալսարան). 
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ՀՏԴ 378  III. ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 
 

Ա.Ա. Առաքելյան, Ս.Ն. Նազարեթյան, Մ.Տ. Տիգրանյան   
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ   

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՈՒՂԻՂ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 

ՈՒժեղ երկրաշարժից հետո միշտ կարիք է լինում գնահատել կորուստները, այդ թվում ուղիղ 
նյութական կորուստները: Այդ կորուստները բազմազան են, սակայն էականը արտադրական ֆոնդերի 
կորուստների գնահատումն է: Եթե սարքավորումների, պատրաստի արտադրանքի և հումքի 
կորուստները համեմատաբար հեշտ է գնահատել,  ապա դժվարություններ են առաջանում շենք – 
շինությունների արժեքը գնահատելիս: Բանն այն է, որ երկրաշարժից վնասված շենքերի արժեքները 
կախված են բազմաթիվ գործոններից՝ շենքի տեսակից ու չափերից, տարիքից, մաշվածությունից, ստացած 
վնասվածքից և այլն: Այս հոդվածում առաջին անգամ փորձ է արվում առաջարկել մոտեցում երկրաշարժից 
վնասված շենքերի արժեքը գնահատելու համար, կախված հիմնական երեք գործոններից՝ շենքի արժեքից, 
դրա մաշվածությունից ու ստացած վնասվածքներից: 

Առանցքային բառեր.  շենքեր, երկրաշարժ, վնասվածքներ, նյութական կորուստներ, կորուստների 
գնահատում:       

 

А.А. Аракелян, С.Н. Назаретян, М.Т. Тигранян  
 

РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫX ПОТЕРЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  
         

После сильных землетрясений всегда возникает необходимость оценки потерь, в том числе прямых 
материальных потерь. Эти потери многочисленны, однако из них наиболее существенны потери 
производственных фондов. Если достаточно  легко рассчитать потери оборудования, готовой продукции и 
сырья, то возникают сложности при оценке стоимости зданий. Дело в том, что стоимость  зданий, 
пострадавших от землетрясения, зависит от многих факторов: типа и размера здания, возраста, износа, 
полученных повреждений и т.д. В этой статье впервые предпринята попытка  предложить подходы для 
оценки поврежденных от землетрясений зданий в зависимости  от стоимости здания, его износа и от 
полученных повреждений. 
        Ключевые слова: здание,  землетрясение, повреждения, материальные потери, оценка потерь. 

 
 

A.A. Arakelyan, S.N. Nazaretyan, M.T. Tigranyan 
 

CALCULATIONS OF VALUE OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

FOR EVALUATION OF DIRECT MATERIAL LOSSES OF EARTHQUAKE 
 

  After strong earthquakes, there is always a need to assess losses, including direct material losses. These losses 
are numerous, but production assets are the most significant. Тhe calculation of losses of equipment, finished 
products, and raw materials are relatively easy, whereas there are difficulties in assessing the value of buildings. 
This is because the cost of buildings affected by the earthquake depends on many factors: type and size of the 
building, age, wear, damages, etc. This article is the first attempt to propose approaches for the evaluation of 
buildings damaged by earthquakes, depending on the value of the building, wear and damages received. 

   Keywords: building, earthquake, damage, material losses, loss assessment. 
 

Առաքելյան Արևիկ Արտաշեսի–   (ՀՀ ԱԻՆ ՍՊՀսԾ ՊՈԱԿ).  
Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի –  երկր. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր (ՀՀ ԱԻՆ ՍՊՀսԾ ՊՈԱԿ).  
Տիգրանյան Մուրադ Տիգրանի – (ՀՀ ԱԻՆ ՍՊՀսԾ ՊՈԱԿ). 
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Հ.Հ. Պետրոսյան 

 

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ  
 

Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել թղթապանակի տեխնոլոգիայի էությունը, գործառույթ-

ները, թղթապանակի տեսակները, դրանց կառուցվածքը, արդյունավետ կիրառության պայմանները, 

գնահատման ձևերն ու մեթոդները:  

Առանցքային բառեր. ուսումնական նպատակադրում, թղթապանակ, տեխնոլոգիա, աշխատանքային 

նյութ, ուսումնական նվաճում, գնահատման չափանիշ, ուսումնական բնութագիր, մասնագիտական աճ:  

Г.А. Петросян 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО В ВУЗАХ 
 

Целью данной статьи является выявление сущности, функций, видов и структуры технологии 

«потрфолио» и условий их эффективного применения, форм и методов оценки. 

Ключевые слова: учебное целеполагание, портфолио, технология, рабочий материал, учебные 

достижения, критерии оценки, учебная характеристика, профессиональный рост. 

 

 

H.H. Petrosyan 
 

USE OF TECHNOLOGY PORTFOLIO IN THE HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

The purpose of this article is to identify the essence, functions, types and structure of technology 

"portfolio" and the conditions for their effective application, forms and methods of evaluation. 

Keywords: educational goal-setting, portfolio, technology, working material, educational achievements, 

evaluation criteria, educational characteristics, professional growth.  
 

Պետրոսյան Հայկ Հմայակի-  մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր (Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ). 
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Д.А. Хачатрян 
 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ФОТО И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

МАРУН В ИРАНЕ 
 

В связи с проектированием водохранилища Марун в провинциях Конгилуе и Бохерахмед Ирана были 

проведены комплексные геолого-геофизические исследования с целью обоснования параметров проектных 

решений плотины. В задачи исследования входило также выяснение наличия природных бедствий с целью 

проектирования превентивных мер. В ходе работ выяснилась перспективность фотографической сьемки для 

решения множества вопросов. В частности: установлен сложный характер тектонических и разрывных 

нарушений антиклиналей ущелья Марун, элементы залегания геологических формаций, наличие оползней 

сейсмогенного происхождения, сложный характер карстовых явлений, изучены гидрометеорологические 

явления как паводки и сели р. Марун и ее притока Джен, вопросы переработки берегов ущелья. В последние 

годы, используя космические снимки, нами были решены ряд других вопросов, представляющих научно-

практический интерес, в частности моделированы оползневые процессы тектонического происхождения, 

определены параметры селевого потока и русла рек.  

Ключевые слова: фото, космический, снимок, тектонический, нарушение, оползень, карст, сель.  
 

 

 

Դ.Ա. Խաչատրյան 
 

ՖՈՏՈ ԵՎ ԿՈՍՄԻԿԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐԸ, ԻՐԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ 

ՄԱՐՈՒՆ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐՆ 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼԻՍ 
 

Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քոնքիլույե և Բոհերահմեդ նահանգում նախագծվող 

Մարուն ջրամբարի տարածքում կատարվել էր երկրաբանա-երկրաֆիզիկական համալիր հետազոտու-

թյուններ, պատվարի նախագծման պարամետրերի որոշման նպատակով: Ուսումնասիրությունների 

խնդիրներից էր նաև պարզաբանել բնական աղետների առկայությունը, հակազդեցիկ միջոցառումների 

նախագծման նպատակով: Աշխատանքի ընթացքում պարզվեց ֆոտոհանսւյթի հեռանկարայնությունը: 

Մասնավորապես, պարզաբանվեց և քարտեզահանվեց Մարունի կիրճի տեկտոնական և խզումնային 

խախտումների բարդ բնույթը, երկրաբանական ֆորմացիաների տեղադրման տարրերը, սեյսմածին 

սողանքների առկայությունը, կարստային երևույթների բարդ բնույթը, Մարուն գետի և նրա վտակ Դժենի 

հիդրոօդերևութաբանության երևույթներից հեղեղումները և սելավները, կիրճի ափերի վերամշակումները: 

Վերջին տարիներին օգտագործելով կոսմիկական հանույթները, մեր կողմից լուծվել են մի շարք գիտա-

պրակտիկ այլ խնդրիներ:  

Առանցքային բառեր. ֆոտո, կոսմիկական, նկար, տեկտոնական, խախտում, սողանք, կարստ, 

հեղեղ: 

  



 

D.A. Khachatryan 

 

PHOTO AND COSMICIAN COMPLEX MARKING NATURAL DISASTERS IN MARUN DAM 

SIDE IN IRAN 
 

Geological-geophysical complex surveys were carried out in the Marun reservoir (province Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad) in the Islamic Republic of Iran to determine the local problems' solution parameters. One of the 

issues of the study was to clarify the existence of natural disasters, in order to prevent any types of accidents. 

During the work, the perspective of the photographic survey has been figured out. In particular, the complex 

nature of the tectonic and disruptive faults of the Marunian canyon were determined, the elements of geological 

formations, the presence of seismic landslides, the complex nature of the karst phenomena, the floods and 

mudflows of the Marun River and its tributary Dzhen's hydrology, have been explored. In recent years, using 

cosmetic extras, we have solved a number of other scientific and practical issues. 

Keywords: photo, cosmic, picture, tectonic, faults, landslide, karst, flood. 

 

Хачатрян Дмитрий Агванович – кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

(ГАКУ). 



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2017. No 12  
 

Վ.Ա. Բրուտյան 
 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 
 

Աշխարհի պատկերի փոփոխման հետ փոխվում են նաև դաստիարակության վերաբերյալ մարդու 

հայացքներն ու պատկերացումները: Անձի վերացական-օբյեկտիվ մոդելներին փոխարինելու է գալիս 

մարդու հումանիստական դիտարկումն իր ամբողջության մեջ՝ ֆիզիկական և հոգևոր: Ժամանակակից 

մանկավարժական մարդաբանությունը դաստիարակությունն ընկալում է որպես հասարակության մար-

դասիրական բնույթը պահպանող գործընթաց: 

Առանցքային բառեր դաստիարակության գործընթաց, դաստիարակության միասնականություն, 

մոդել, մարդասիրական բնույթ, կենսասոցիալական, օբյեկտիվ արժեք: 
 

 

 

В.А. Брутян 
 

ВОСПИТАНИЕ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

С изменением картины мира меняются также взгляды и представления человека о воспитании. На 

замену абстрактно-объективным моделям идет гуманистическое воспитание человека в ее целостности – 

физической и духовной. Антропология современной педагогики воспринимает воспитание как процесс, 

сохраняющий гуманистическую сущность общества.  

 Ключевые слова: процесс воспитания, единство воспитсания, модель, гуманистическая сущность, 

биосоциальный, объективная ценность. 

 

 

 

V.A. Brutyan 

 

UPBRINGING AS ANTHROPOLOGICAL PROCESS 
 

People’s views and ideas on the upbringing are changing with the world’s image change. Their abstract-

objective models are going to replace person’s humanitarian observations with its entirety physically and 

spiritually. The contemporary pedagogical anthropology considered to be a process that protects humanitarian 

character of the society.  

Keywords: upbringing process, upbringing unity, model, humanitarian character, biosocial and objective 

value. 
 

 

Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի – մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՃԿՊԱ). 
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Հ.Պ. Ղարիբյան 
 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 
 

Սույն մեթոդական հոդվածում ներկայացվում է բուհերում և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում դասախոսության մեթոդիկան ուսուցման գործընթացի արդի զարգացումների 

հաշվառմամբ: 

 Առանցքային բառեր. դասախոսություն, գիտելիք, ուսուցողական նյութ, դասախոսության 

կառուցվածք, մտապահում, ամրապնդում, իմաստավորում, յուրացում: 
 

 

 

А.П. Карибян 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕКЦИИ 
 

В данной методологической статье представлена методика лекций в вузах и в средних специальных 

учебных заведениях, с учетом современных процессов развития преподавания. 

Ключевые слова: лекция, знание, обучаюший материал, структура лекции, запоминание, 

закрепление, осмысление, усвоение.     
 

 

H.P. Gharibyan  
 

A NEW APPROACH FOR LECTURE CONSTRUCTION 
 

This methodological article presents the methodology of lectures according to the modern development of 

learning process in high educational institutions and secondary educational institutions.  

 Keywords: lecture, knowledge, teaching material, lecture structure, memorize, strengthening, giving a 
meaning, learning. 

 

Ղարիբյան Հայկանդուխտ Պապինի- տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՃԿՊԱ). 
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Հ.Հ. Պետրոսյան 
 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված է ուսանողների մասնագիտական պատրաստության արդյունավետու-

թյան ապահովման խնդիրը տնտեսագիտական կրթության գործընթացում՝ գործընթացի մանկավարժա-

կան կառավարման համատեքստում:  

Առանցքային բառեր. մասնագիտական պատրաստություն, կրթության որակ, որակի կառավարում, 

մանկավարժական կառավարում, տնտեսագիտական կրթություն, մասնագիտական կրթություն, ուսուց-

ման տեխնոլոգիաներ: 

 

  

 

Г.Г. Петросян  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

В статье представлена проблема обеспечения эффективности профессиональной подготовки студентов 

в процессе экономического профессионального образования в контексте педагогического управления. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, качество образования, управление качества, 

педагогическое управление, экономическое образование, профессиональное образование, технологии 

обучения. 

 

 

H.H. Petrosyan  

 

QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS 

ON ECONOMIC SPECIALTY 
 

The article presents the problem of ensuring the effectiveness of students’ professional training in the process 

of economic vocational education in the context of pedagogical management. 

Keywords: professional training, quality of education, quality management, pedagogical management, 

economical education, professional education, teaching technologies. 

  

 

Պետրոսյան Հրայր Հայկի - մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (Գորիսի պետական 

համալսարան). 
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Կ.Մ. Սարաֆյան 
 

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Մարդը պետք է նպատակ ունենա, 

 նրան տված է դրա համար գիտակցություն, 

 իսկ եթե նպատակ չունի՝ նա այն հնարում է: 
 

Ստրուգացկի եղբայրներ 
 

Հոդվածում փորձ է արվում ներկայացնել հայեցողական ուսուցման դիդակտիկ ինտերնետ համա-

կարգերի կիրառման մեթոդաբանությունը, կարևորելով ուսանողակենտրոն ուսուցման նշանակությունը 

խմբային համագործակցային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ներկայացվում է նաև բաց դպրոցների 

գաղափարը, նշելով ուսումնական խմբերի ներդաշնակ ձևավորման ազդեցությունը հայեցողական 

ուսուցման վրա: 

Առանցքային բառեր. համագործակցական տեխնոլոգիաներ, հայեցողական ուսուցում, տեղեկատ-

վական սթրես, սոկրատյան զրույցի մեթոդ: 
 

К.М. Сарафян 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТA ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕТОДОЛОГИИ СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье делается попытка представить возможности использования дидактических систем интернетa 

для реализации методологии созерцательного обучения, указывая на важность студентоцентрической 

системы обучения с использованием технологии группового сотрудничества. Представляется так же идея 

открытых школ, подчеркивая влияние правильного формирования учебных групп для созерцательного 

обучения.  

Ключевые слова: технологии сотрудничества, созерцательное обучение, информационный стресс, 

метод сократовских бесед. 

 

K.M. Sarafyan 
 

USE OF DIDACTIC SISTEMS ON THE INTERNET FOR IMPLEMENTATION OF THE 

METODOLOGY OF CONTEMPLATIVE LEARNING 
 

The article attempts to present the possibilities of using didactic systems on the Internet to implement the 

methodology of contemplative learning, pointing to the importance of the student-centric learning system using 

the technology of group collaboration. It seems like the idea of open schools, emphasizing the influence of the 

proper formation of training groups for contemplative learning. 

Keywords: Cooperative technologies, contemplative learning, informative stress, method of Socratic 

conversations. 

Սարաֆյան Կարապետ Մեսրոպի - դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Վ.Գ. Կրբեկյան 
 

1679 թ. ԳԱՌՆԻԻ ԱՎԵՐԻՉ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

1679թ. հունիսի 4-ի Արարատյան գավառի ավերիչ երկրաշարժը և դրա ետցնցումները խոր արտա-

հայտություն են գտել ժամանակակից և հետագա գրեթե բոլոր հայ պատմիչների, ժամանակագիրների և 

գրիչների մոտ: Դրանցից հատուկ ուշադրության արժանի են երկրաշարժի ականատեսների` պատմիչ 

Զաքարիա Սարկավագի, գրիչ Գրիգոր Երևանցու և ժամանակագիր Զաքարիա Ագուլեցու մանրամասն ու 

արժեքավոր նկարագրությունները: Այն առավել մանրամասնորեն արտացոլված է հայ պատմագրության 

աննալներում և հենց այդ իմաստով ունի բացառիկ նշանակություն ոչ միայն կիրառական սեյսմոլոգիա-

յում, այլև ապագա փրկարարների մասնագիտական կրթության ապահովման հարցում: 

Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, եկեղեցի, շինություն, գյուղ, աղբյուր, ահավոր թնդում:  

   

В.Г. Крбекян 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ГАРНИЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  

1679 ГОДА 
 

 Разрушительное землетрясение в Араратской области 4 июня 1679 г. и последовавшие за ним 

афтершоки нашли свое глубокое отображение почти у всех современных и последующих армянских 

историков, хронографов и летописцев. Из них особого внимания заслуживают подробные и ценные 

описания очевидцев землетрясения: историка Закария Саркавага, летописца Григора Ереванци и хронографа 

Закария Агулеци. Оно наиболее подробно отображено в анналах армянской историографии и именно в этом 

смысле имеет исключительное значение не только для прикладной сейсмологии, но и в вопросах 

обеспечения профессионального образования будущих спасателей. 

Ключевые слова: землетрясение, церковь, строение, деревня, родник, ужасный грохот. 

 

 

V.G. Krbekyan 
 

HISTORIOGRAPHY OF THE DESTRUCTIVE GARNI EARTHQUAKE  

IN 1679  
 

The devastating earthquake in the Ararat region (in 1679, 4 June) and the aftershocks that followed it 

found their deep reflection in almost all modern and subsequent Armenian historians, chronographs and 

chroniclers. Among them, detailed and valuable descriptions of eyewitnesses of the earthquake deserve special 

attention: the historian Zakaria Sarkavag, the chronicler Grigor Erevantsi and the chronograph Zakaria Aguletsi. It 

is most prominently displayed in the annals of Armenian historiography and in this sense it’s exceptional 

importance not only for applied seismology, but also for the provision of professional education for future rescuers. 

Keywords: earthquake, church, structure, village, spring, terrible thunder. 

 

Կրբեկյան Վահագն Գևորգի - պատմական գիտությունների թեկնածու (ՃԿՊԱ). 
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Ս.Բ. Հովհաննիսյան  
 

ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ 
 

Անհատի սոցիալականացման կարևորագույն վայրը համարվում է ընտանիքը: Սոցիալական 

փոխհարաբերությունների առաջին փորձը մարդը ստանում է հենց ընտանիքում: Այն որոշակի 

ժամանակահատվածում համարվում է երեխայի համար միակ վայրը, որտեղ նա ստանում է այդ փորձը: 

Այնուհետև մարդու կայանքի ընթացքին են միանում այնպիսի սոցիալական ինստիտուտներ, ինչպիսիք են 

մանկապարտեզը, դպրոցը, փողոցը և այլն: Բայց այդ ժամանակահատվածում ևս անհատի 

սոցիալականացման կարևորագույն, երբեմն առավել կարևոր գործոնը մնում է հենց ընտանիքը: Այն 

ապահովում է անվտանգության զգացողության բազային հիմքը, երաշխավորում է երեխայի 

անվտանգությունն արտաքին աշխարի հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ: 

Առանցքային բառեր. ընտանիք, երեխա, սոցիալականացում, անհատի սոցիալականացման, 

անվտանգություն,  
 

 

С.Б. Оганнисян 
 

СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 

ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица и т.д. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным фактором социализации личности. Семья выступает как базовая 

основа чувства безопасности, гарантирует безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром. 

Ключевые слова: семья, ребенок, социализация, социализации личности, безопасность. 

  

S.B. Hovhannisyan 
 

FAMILY AS A SOURCE OF SAFETY CULTURE FORMATION  
 

The family is the most important institution of socialization of the individual. It is in the family that a person 

receives the first experience of social interaction. For some time, the family in general is the only place for a child 

to receive such an experience. Then, social institutions such as kindergartens, schools, streets are included in a 

person's life. However, at this time the family remains one of the most important factor in the socialization of the 

individual. The family acts as the basis of a sense of security. The family provides a basic sense of security, 

guaranteeing the safety of a child when interacting with the outside world. 

Keywords: family, socialization, socialization of personality, security. 

Հովհաննիսյան Սիրուշ Բադիլի - դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Ա.Հ. Մատինյան, Ս.Մ. Կիրակոսյան 
 

ԿԻՆՈԹԵՐԱՊԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ 
 

«Լուսանկարչությունը ճշմարտություն է:  
Իսկ կինոն՝ 24 կադրի ճշմարտությունն է մեկ վայրկյանում» 

 ժան - Լյուկ Գոդար  
 

Հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հետ աշխատելիս հոգեբաններն օգտագոր-
ծում են հոգեթերապիայի և հոգեվերլուծական տարբեր մեթոդներ, որոնցից է կինոթերապիան: 

Հոգեբանությունը, Զ. Ֆրոյդի հոգեվերլուծության տեսությունը և կինոն սերտորեն կապված են 
միմյանց հետ: Համաշխարհային կինեմատոգրաֆի բոլոր գլուխգործոցները կառուցված են կերպարների 
անձնական վառ ու արժանահավատ կողմերի բացահայտման վրա՝ իրենց ներքին հակամարտությունների 
միջոցով: 

Առանցքային բառեր. կինոթերապիա, հոգեթերապևտիկ ֆիլմ, հոգեվիճակի վերապրում, ինքնիրա-
ցում, խմբային դիտում, ձևաչափ, ոգեշնչման գաղտնիք: 
 

 

А.А. Матинян, С.М. Киракосян 
 

КИНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОАНАЛИЗА 
 

Фотографирование – истина 
А кино – истина 24 кадров в одну секунду 

Жан-Люк Годар 
Во время работы с людьми, нуждающимися в психологической помощи, психологи  используют 

различные методы психотерапии и психоанализа, в том числе кинотерапию. 
Психология, теория психоанализа З. Фрейда и кино тесным образом взаимосвязаны. Все шедевры 

мирового кинематографа построены на выявлении ярких личностных и достоверных сторон образов, 
посредством их внутреннего противостояния.  

Ключевые слова: кинотерапия, психотерапевтический фильм, повторное переживание 
психологического состояния, самореализация, групповой просмотр, формат, секрет вдохновения.   

 

 

A.A. Matinyan, S.M. Kirakosyan 
 

FILM THERAPY AS A PSYCHOANALYTIC METHOD 
 

Photography is truth. The cinema is truth twenty-four times per second 
 Jean-Luc Godard 

 

Different kinds of psychotherapeutic and psychoanalytic methods are being used in a work with people who 
have a need of psychological help, and the film therapy is one of those methods. 

The psychology, the psychoanalytic theory by Sigmund Freud and the cinematography are strongly 
connected with each other. 

All the masterpieces of the world cinema are based on the exploration of personal realistic characteristics - 
through their inner conflict. 

Keywords: film therapy, psychotherapeutic film, double-experience of the state of mind, self-realization, 
group screening, format, secret of inspiration. 

Մատինյան Անահիտ Համազասպի – դասախոս (ՃԿՊԱ). 

Կիրակոսյան Սերգեյ Մանվելի - դասախոս (ԵԿԹԻ). 
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Թ.Ա.Դիլբարյան 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐՀԱՆՈՒՄԸ ՀՐԴԵՀԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

Մարդկային կուտակումներով օբյեկտներում հրդեհները հաճախ վերածվում են աղետի` ինչպես 

շենքի նախագծման և կառուցման փուլում, այնպես էլ շահագործման ժամանակ` շինարարական և 

հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջների խախտման պատճառով: Մշակութային օբյեկտնե-

րում, հատկապես, դյուրավառ նյութերի առկայությունը, ազդարարման համակարգի անհուսալիությունը 

կամ բացակայությունը դառնում են զգալի մարդկային կորուստների պատճառ: Հրդեհի դեպքում 

մշակութային օբյեկտների արագ և կազմակերպված տարհանումը համարվում է մարդկանց փրկության 

ամենագործուն եղանակը:  

Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհային անվտանգություն, հրդեհաշիջման միջոցներ, տարհանում, 

մարդկային կուտակումներով օբյեկտ: 
 

Т.A. Дилбарян 

  

ЭВАКУАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

В объектах с массовым пребыванием людей крупные пожары часто становятся катастрофами из-за 

нарушений требований пожарной безопасности как при проектировании и строительстве, так и при 

эксплуатации зданий. В театрах и других объектах культуры обилие легкогорючих и токсичных при 

горении синтетических отделочных материалов, отсутствие систем дымоудаления и незадымляемых 

эвакуационных путей и выходов, ненадёжность или отсутствие систем оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, неподготовленность персонала к действиям при пожаре, становились причиной 

гибели многих невинных людей. При пожаре в объектах культуры самым действенным способом спасения 

людей является эвакуация. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, средства пожаротушения, эвакуация, чрезвычайная 

ситуация, объекты с массовым пребыванием людей. 

 
 

T.A. Dilbaryan 
 

EVACUATION OF OBJECTS OF CULTURE DURING FIRE 
 

In objects with a massive stay of people, large fires often become disasters due to violations of fire safety 

requirements both in the design and construction, as well as in the operation of buildings. In theaters and other 

cultural sites, the abundance of light-fire and toxic synthetic materials, the absence of smoke removal systems and 

smoke-free evacuation routes and exits, the unreliability or lack of warning systems and evacuation management in 

the event of fire, the unpreparedness of personnel to act in case of fire, have caused the death of many innocent 

people . In case of fire in cultural objects, evacuation is the most effective way of saving people. 

Keywords: fire, fire safety, fire extinguishing means, evacuation, emergency situation, objects with mass stay 

of people. 

Դիլբարյան Թերեզա Արշակի – դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Ս.Վ. Սիմոնյան 
 

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  
 

 

Առօրյա կյանքում, գործնական իրավիճակներում շատ երևույթներ տեղի են ունենում ոչ օրինաչա-

փորեն, ունեն պատահական բնույթ: Օրինակ՝ հնարավոր չէ ճշգրիտ որոշել, թե քանի՞ կանչ կլինի վաղը ՀՀ 

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում (911): Սակայն, ելնելով ինչ որ պայմաններից, 

կարողանում ենք գտնել դրանց հավանական թիվը: Այս կամ այն իրավիճակի հանդես գալը, դրանց 

ընթացքի կանխատեսումը և այլ նման հարցերի պատասխան տալիս է հավանականությունների տեսու-

թյունը: 

Առանցքային բառեր. հավանականություն, փրկարար, իրավիճակ, կողմնորոշվել, պատահույթ, 

համատեղելի, անհամատեղելի: 
 

 

С.В. Симонян 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 

 В повседневной жизни, в обыденных ситуациях многие явления происходят незакономерно и имеют 

случайный характер. Например, невозможно точно определить, сколько звонков будет сделано завтра в 

Национальном центре кризисного управления при МЧС (911). Однако, исходя от каких-то условий, мы 

можем найти их вероятное число. Возникновение той или иной ситуации, предвидение их хода и на другие 

подобные вопросы отвечает теория вероятности.   

Ключевые слова: вероятность, спасатель, ситуация, ориентироваться, случай, совместимый, 

несовместимый. 

 

 

S.V. Simonyan 
 

OVERVIEW OF OBSERVATIONS DOCTRINE 
 

 In everyday life in many situations, many phenomena occur in dysfunctional situations, have a random 

character. For example, it is impossible to determine exactly how many calls will be made tomorrow at the National 

Crisis Management Center under the Ministry of Emergency Situations (911). However, depending on the 

circumstances, we can find a probable number. Regardless of whether this situation gives, the prediction of their 

course and answers to other similar questions, the probability of seeing a probability. 

Keywords: probability, rescue, situation, orientation, case, compatible, incompatible. 

 

Սիմոնյան Սիրվարդ Վաչագանի - ուսուցչուհի (Արագածոտն մարզի Աշտարակի 

քաղաքի Ն. Աշտարակեցու անվան թիվ 1 

հիմնական դպրոց). 
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Ա.Ս. Գևորգյան 
 

ՓՐԿԱՐԱՐԻ ԱՆՁԻ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՄԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Արդի ժամանակաշրջանում տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ բարձրանում է փրկարա-

րի անձի խոցելիության մակարդակը: Ահա թե ինչու կարևոր է նրա կամային և բնավորության առանձ-

նահատկությունների ուսումնասիրումը:  

 Հոգեբանական գործընթացների մասին խոսելիս, հասկանում ենք, որ դրա հիմնական կրողը մարդն 

է (փրկարարը), այդ իսկ պատճառով հոդվածում ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում փրկարարի 

անձը, բնավորության գծերը և մասնագիտական գործունեությունը: 

Առանցքային բառեր. փրկարար, անձ, անհատ, բնավորություն, վարք, կամային հատկանիշներ: 
 

 

 

А.С. Геворгян 
 

ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ СПАСАТЕЛЯ И ВОЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Параллельно с развитием технологий растет уровень уязвимости спасателя. Вот почему важно изучать 

характеристики его воли и характера. 

 Говоря о психологических процессах, мы понимаем, что его основным носителем является человек 

(спасатель), поэтому предметом статьи является личность, характерные черты и профессиональная 

деятельность спасателя. 

Ключевые слова: спасатель, личность, индивидум, характер, поведение, волевые свойства. 

 

 

A.S. Gevorgyan 
 

RESCUER'S CHARACTERISTICS AND WILL SPECIFICS 
 

Rescuers’ vulnerability level is rising parallel with the development of technology, so it becomes important to 

explore the characteristic of their will and character. 

Talking about the psychological processes we realize that the basic principle is a person (rescuer), that is why 

the article discusses rescuers’ personality, characteristic features and professional activities. 

Keywords. rescuer, person, personality, character, will, characteristic features. 
 

 

Գևորգյան Անի Սեյրանի -  հայցորդ (ՃԿՊԱ). 
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Ն.Ն. Մկրտչյան 
 

 ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

Մարզական գործունեության առանձնահատկությունների ուսումնասիրման արդիականությունն 
առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ մարդու կենսագործունեության պայմանների էական 
փոփոխությունները, որոնք կապված են լարված իրավիճակների թվի ավելացման հետ, հատուկ 
պահանջներ են ներկայացնում պատանիների ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը: Մարզական բարդ 
շարժողական գործունեությունը և բարձր մրցակցային նվաճումներին ձգտումը պայմանավորված են 
տարբեր հոգեկան կարգավորիչ մեխանիզմներով, որոնցում կարևոր դեր են խաղում մարզիկի 
դրդապատճառները: Սույն հոդվածում ներկայացված են տվյալ հիմնախնդրին նվիրված տեսական 
դրույթների վերլուծությունը և պատանի մարզիկների սպորտում ներառվածության դրդապատճառների 
թեստավորման արդյունքները:  

Առանցքային բառեր. անձ, գործունեություն, մարզիկ, դրդապատճառ, կայունություն, նվաճում: 
 

Н.Н. Мкртчян 
 

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ МОТИВОВ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Актуальность исследования особенностей спортивной деятельности обусловлена тем, что 
существенные трансформации в условиях жизнедеятельности человека, которые связаны с увеличением 
числа экстремальных ситуаций, предъявляют особые требования к физическому и психическому здоровью 
юношества. Сложная двигательная спортивная деятельность и стремление к высоким соревновательным 
результатам обусловлены различными механизмами психической регуляции, в которой важную роль 
играют мотивы спортсмена. В данной статье представлены анализ теоретических положений 
рассматриваемой проблемы и результатов тестирования мотивов вовлеченности юношей в спорте. 

Ключевые слова: личность, деятельность, спорт, мотив, устойчивость, достижение. 

 

 

 

N.N. Mkrtchyan 
 

PECULIARITIES OF RELATIONSHIP OF MOTIVES OF SPORT  

ACTIVITY OF YOUNG SPORTSMEN 
 

The urgency of research of features of sports activity is caused by that essential transformations in the 
conditions of human activity, which are connected to the increase number of extreme situations, put special 
requirements to physical and mental health of the person. Complex motor sports activities and the desire for high 
competitive results are due to various mechanisms of mental regulation, in which the motive of an athlete plays an 
important role. This article presents an analysis of theoretical positions of the problem and the results of testing the 
motives for the involvement of young men in sports.  

Keywords: person, activity, sport, motive, stability, achievement. 

 

Մկրտչյան Նարինե -Արցախի պետական համալսարան. 
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А.Г. Овакимян  
 

ВИДЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДИАГНОЗ И КОРРЕКЦИЮ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье рассматривается проблема поиска эффективных способов коррекции девиантного 

поведения подростков, что может быть использовано при их эмоционально-мотивационной адаптации с 

целью преодоления психологических последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Ключевые слова: девиантное поведение, психолого-педагогическая помощь, предупреждение, 

профилактика, преодоление, коррекция, реабилитация. 
 

 

Ա.Գ. Հովակիմյան 
 

ՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ՝ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԻ ՆԱԽԱԿԱՆԽՄԱՆԸ, ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆԸ ԵՎ 

ՇՏԿՄԱՆԸ 
 

Հոդվածում դիտարկվում է դեռահասների շեղվող վարքի շտկման արդյունավետ եղանակների 

որոնման հիմնախնդիրը, որը կարող է նպաստել նրանց հուզական-մոտիվացիոն հարմարմանը՝ 

արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական հետևանքների հաղթահարման համար: 

Առանցքային բառեր. շեղվող վարք, հոգեբանա-մանկավարժական օգնություն, նախականխում, 

կանխարգելում, հաղթահարում, շտկում, վերականգնում: 

 

A. G. Hovakimyan 
 

THE WAYS AND METHODS OF THE SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITES CONCERNING 

TO THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND CORRECTION OF TEENAGERS’ BEHAVIOUR  
 

The article examines the problem of finding effective ways to correct teenagers’ behavior, in order to 

overcome the psychological effects caused by emergency situations.  

Keywords: deviant behavior, psychological and pedagogical help, prevention, prophylaxis, correction, 

rehabilitation. 

 

Овакимян Анна Гугушевна – соискатель кафедры педагогики (ЕГУ).  
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Ն.Խ. Մելքումյան 
 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԵԼՈՒ 

ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

«Սովորել` որպեսզի կանխատեսել,  

կանխատեսել` որպեսզի գործել»:  

Օգյուստ Կոնտ 
 

«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի նպատակն է աշակերտների մեջ ձևավորել շրջապատի 

նկատմամբ ուշադիր լինելու, հետազոտելու, խնամելու, պահպանելու, բարեկարգելու կարողությունները, 

նպաստել հաղորդակցվելու, համագործակցելու, շրջապատող մարկանց նկատմամբ հարգալից լինելու 

կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը: Նպաստում է աշակերտների դիտողականության, 

շրջապատում օրինաչափություններ նկատելու, դիտարկելու, վերլուծելու կարողության, ինքնաճանաչ-

ման, ինքնադրսևորման ու ինքնակազմակերպման հմտությունների զարգացմանը, հետազոտության, փոր-

ձի միջոցով իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռք բերելու կարողությունների, առողջ, անվտանգ ապ-

րելակերպին նպաստող վարքագծի և շրջապատի, բնության հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի ձևավոր-

մանը: Այն պետք է հնարավորություն ընձեռի տարրական դասարանի աշակերտների մոտ զարգացնելու 

բնական ծագման արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործելու վարքականոնների հմտությունները:  

 Առանցքային բառեր. տարրական դասարան, «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկա, արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու վարքականոններ: 
 

 

Н.Х. Мелкумян 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
  

  Согласно государственному стандарту общего образования предмет «Я и окружающий мир» является 

обязательным для учеников 2-4 классов и представляет области естественных и общественых наук. Изучение 

элементов и разных явлений природы в начальной школе, параллельно с систематическим развитием 

взглядов ученика, должно позволить учащемуся развивать навыки действий в чрезвычайных ситуациях в 

природе, в классе или дома, посредством наблюдений, экспериментов и других обширных практических 

работ. 

  Ключевые слова: начальный класс, предмет «Я и окружающий мир», правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 



N.Кh. Melqumyan 

  

TRAINING TO BEHAVIORAL RULES IN EMERGENCY SITUATIONS IN THE PROCESS OF 

TEACHING "ME AND THE ENVIRONMENT" IN ELEMENTARY CLASSES 
 

 According to the state standard of general education, the subject "Me and the environment" is obligatory for 

pupils of grades 2-4 and represents the areas of natural and social sciences. The study of elements and different 

phenomena of nature in the primary school, in parallel with the systematic development of the student's views, 

should enable students to develop emergency skills in nature, in class or at home, through observations, 

experiments and other extensive practical work. 

 Key words: primary classes, subject "Me and the environment", rules of behavior in emergency situations. 

 

 Մելքումյան Նաիրա Խաչիկի- դասվար (Ք. Երևան, թիվ 171 հիմնական դպրոց). 
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Գ.Վ. Գևորգյան 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Կրթական միջավայրի անվտանգության հիմնախնդիրը գնալով առավել կարևորություն է ձեռք բե-

րում, ինչը ենթադրում է հիմնախնդրի էության առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրություն,  հոգեբանա-

կան անվտանգության չափորոշիչների հստակեցում, այդ հասկացության գիտական որոշարկում և սահ-

մանում: Այդ ամենը կդյուրացնի հիմնախնդրի լուծման առավել արդյունավետ ուղիների որոնման գործըն-

թացը:  

Առանցքային բառեր. կրթական միջավայր, սուբյեկտ, հոգեբանական անվտանգություն, փոխազդե-

ցություն, հոգեբանական օգնության համակարգ, ներգործություն, չափորոշիչ: 

 

 

Г.В. Геворкян 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Проблема безопасности образовательной среды со временем становится все актуальнее, что 

предполагает более скрупулезное изучение сущности этой проблемы, конкретизацию критериев 

психологической безопасности, научную спецификацию и дефиницию данного понятия. Все это в 

комплексе позволит найти наиболее эффективные пути решения проблемы. 

Ключевые слова: образовательная среда, субъект, психологическая безопасность, взаимовлияние, 

система психологической помощи, взаимопроникновение, критерий. 

 

 

G.V. Gevorgyan 

 

PSYCHOLOGICAL SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

The psychological security of educational environment is getting more and more important which assumes 

more detailed study of the fundamental problem essence clarification of the psychological security rubrics, 

scientific determination and definition of that conception. All this will make process of searching for more 

productive ways of the fundamental problem solution. 

 Keywords: educational environment, subject, psychological security, interaction, system of psychological 

aid, influence, rubric. 

 

 

Գևորգյան  Գոհար Վալերի – ուսուցչուհի (Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց). 
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Ն.Ա. Սարհատյան 
 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ 
 

Արտակարգ իրավիճակները սովորաբար գծագրվում և սահմանվում են տարերային երևույթների 

շուրջ: Սակայն մենք համարում ենք, որ ընտանեկան ճգնաժամերը, որոնք բերում են ամուսնա-

լուծությունների, կոնֆլիկտների, դժբախտ պատահարների, ևս պետք է դիտարկվեն արտակարգ 

իրավիճակների սահմանների մեջ: Ամուսնական ճգնաժամերը հղի են սոցիալական վտանգներով և 

հաճախ մենք վկա ենք դառնում նման ընտանեկան կոնֆլիկտների բացասական հետևանքների հետ, 

որոնք պահանջում են շտապ օպերատիվ լուծումներ, պահանջում են արտակարգ իրավիճակների 

ծառայության համապատասխան մասնագետների միջամտությունը: Հոդվածում փորձում ենք 

ներկայացնել ընտանեկան ճգնաժամերի խնդիրը, որը իր մեջ լուրջ սոցիալական վտանգ է պարունակում: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, սոցիալական վտանգ, հոգեբանական ճգնաժամ, 

կարծրատիպ, ընտանեկան կոնֆլիկտր, անգիտակցական դրդապատճառ: 

 

 

Н.A. Саргатян 
 

СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Понятие «чрезвычайная ситуация» часто воспринимается в контексте природных или технических 

катастроф. Однако, семейные кризисы и конфликты также находятся в границах этого понятия. Особенно 

важно рассматривать эти конфликты в контексте социальной опасности. Семейный конфликт является 

экстремальной социальной ситуацией, последствия которой часто оборачиваются катастрофой для 

человеческих жизней. Поэтому, как мы считаем, семейные кризисы также должны рассматриваться в 

границах психологии чрезвычайных ситуаций.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, социальная опасность, психологический кризис стереотип, 

семейный конфликт, бессознательная мотивация.  

 

N.A. Sarhatyan 

 

FAMILY CRISES AS AN EXTREME SOCIAL PHENOMENA 
 

The term "emergency situation" is often perceived in the context of natural or technical disasters. However, family 

crises and conflicts are also within the boundaries of this concept. It is especially important to consider these 

conflicts in the context of social danger. Family conflict is an extreme social situation, the consequences of which 

often turn into a catastrophe for human lives. Therefore, family crises should be also considered within the 

boundaries of emergency situations. 

Keywords. Emergency situation, social danger, psychological crisis, stereotype, family conflict, instinctive 

motive. 

 

 Սարհատյան Նաիրա Ալբերտի – հայցորդ (ԵՊՀ). 
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Հ.Հ. Մարգարյան 
 

ՐԻՎԻՆԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԲՈՒՀՈՒՄ «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

2003 թվականից գործող Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում որոշ առարկանե-

րի ուսուցումն իրականացվում է կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքների միջոցով: Սույն հոդվածում 

հեղինակը, «Հայոց պատմություն» առարկայի ուսուցման սեփական փորձից ելնելով, ներկայացնում է 

կոլեկտիվ ուսուցման եղանակին բնորոշ տեխնոլոգիաներից մեկը՝ Րիվինի մեթոդիկան և նրա կիրառման 

առանձնահատկությունները:  

Առանցքային բառեր. կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքներ, Րիվինի մեթոդիկա, փոփոխական 

կազմով զույգերով աշխատանք, պարբերությունների վերնագրում և յուրացում:  
 

А.Г. Маргарян 

 

МЕТОДИКА РИВИНА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ 
 

В действующей с 2003 года Государственной академии кризисного управления обучение некоторых 

предметов осуществляется посредством коллективных учебных занятий. В данной статье автор, опираясь на 

собственный опыт преподавания предмета “История Армении”, представляет одну из технологий, 

характерных для коллективного способа обучения, – методику Ривина и особенности ее применения.  

Ключевые слова: коллективные учебные занятия, методика Ривина, работа парами с переменным 

составом, усвоение разделов и их озаглавливание. 

 
H.H. Margaryan 

 

RIVIN'S METHODOLOGY AND ITS USAGE PECULIARITIES AT HIGHER EDUCATIONAL 

SYSTEM ON THE SAMPLE OF TEACHING "ARMENIAN HISTIORY" SUBJECT 
 

Teaching of some subjects in the Crisis Management State Academy existing since 2003 is being realized 

through collective mode of studies. In this article the author represents one of the typical techniques of the 

collective mode of learning based on the own experience of teaching “Armenian History” according to Rivin’s 

methodology and its application features. 

Keywords: collective educational study, Rivin's methodology, group work with changeable form, learning 

and entitling of the paragraphs. 

Մարգարյան Հասմիկ Հրանտի-հայցորդ (ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ). 
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Ա.Լ. Գրիգորյան 
 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐՆ ԸՍՏ ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 
 

Հոդվածում քննարկվում են միջնադարյան մի շարք վիմագիր արձանագրություններ, որոնք 

ուշագրավ վկայություններ են պարունակում Հայաստանի պատմական երկրաշարժերի վերաբերյալ: 

Աշխատանքում առաջին անգամ փորձ է արվում երկրաշարժագիտության տեսանկյունից ուսումնասիրել 

Հայաստանի Հանրապետության և հարակից տարածքներում սփռված միջնադարյան հայերեն վիմագրերը: 

Առանցքային բառեր. պատմական երկրաշարժեր, վիմագիր արձանագրություն, միջնադար, եկեղեցի, 

տապանաքար: 
 

 

А.Л. Григорян 
 

 

ЭПИГРАФИКА И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 

В статье обсуждается ряд средневековых лапидарных надписей, в которых содержатся замечательные 

свидетельства об исторических землетрясениях в Армении. Впервые в работе делается попытка изучить 

средневековые армянские литографии, распространенные по всей Армении и прилегающим территориям с 

точки зрения сейсмологии. 

Ключевые слова:  исторические землетрясения, лапидарные источники, средневековье,  церковь, 

надгробный камень. 

 

 

A.L. Grigoryan 
 

EPIGRAPHY AND EARTHQUAKE 
 

The article discusses a number of medieval epigraphs, which contains remarkable testimonies about the 

historical earthquakes in Armenia. For the first time in the research work, an attempt is made to study medieval 

Armenian lithographs spread across Armenia and adjacent territories from the point of view of seismology. 

Keywords:  historical earthquakes, epigraphic sources, medieval, church, gravestone. 

 

 

Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի –հայցորդ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, ՍՊԱրմԾ). 
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Ա.Ի. Սարգսյան, Տ.Հ. Բոյնարգյան 

 

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

‹‹Բոլոր գիտությունները այնքան են կապված միմյանց  

հետ, որ դրանք հեշտ է սովորել բոլորը միանգամից, 

քան դրանցից ինչ որ մեկը բոլորից առանձին››: 

 Ռենե Դեկարտ 
 

Հոդվածում ներկայացված են միջառարկայական կապերի օգտագործման արդյունավետությունը, 

ինտեգրված դասերի կազմակերպման և անցկացման առանձնահատկությունները: 

Առանցքային բառեր. միջառարկայական կապեր, ինտեգրված ուսուցում:  
 

 
А.И. Саргсян, Т.А. Бойнаргян  

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  
 

В статье представлена эффективность использования межпредметных связей, особенности 

организации и проведение интегрированных уроков. 

Ключевые слова: межпредметные связи, интегрированное обучение. 

 

A.I. Sargsyan, T.H. Boynargyan 
 

CONNECTIONS BETWEEN THE OBJECTS OF "CIVIL PROTECTION AND ISSUES OF 

EMERGENCY SITUATIONS" IN THE TEACHING PROCESS 
 

Тhe aim of the article is to introduce the effectiveness of using the connections between the objects, their 

classification, characteristics, capabilities, peculiarities of organizing and implementing integrated lessons. 

Keywords: connections between objects, integrated education. 

 

Սարգսյան Անդրանիկ Իսրաելի – զինղեկ (Վանաձորի №6 հիմնական դպրոց).  

Բոյնարգյան Տիգրան Հակոբի – զինղեկ (Վանաձորի №12 հիմնական դպրոց).  
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հիմնականները նաև համարակալվում են նույն տողի աջ անկյունում` (փակագծերի մեջ): 

Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման 

հերթականությանը համապատասխան համարակալում և տեքստում նշվեն` [1], [2],...տեսքով:  

Հոդվածի վերջնամասից երկու տող ներքև, մեջտեղում նշվում է Գրականություն 
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լեզուներով նույն ձևով կրկնվում է հոդվածի գլխամասը` հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը 
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Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո ժողովածուի պատասխանատու 

քարտուղարին է ներկայացվում գրախոսականը, հոդվածը A4 ֆորմատի վրա տպված մեկ 

օրինակ և հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը: 

Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության համար 

այլ հանդեսներ ուղարկած հոդվածներ: 

Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածը մնում է 

խմբագրությունում: 

Խմբագրական խորհուրդ 

Հեռ. 060-69-10-00 
E-mail: info@cmsa.am 

mailto:info@cmsa


ТРЕБОВАНИЯ  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ  

«КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Статьи могут быть представлены на армянском, русском и др. иностранных языках. Тип 

шрифта: юникод; размер шрифта: 11; межстрочный интервал: 1,5 строки; параметры страницы: А4 

(210х297 мм.); рабочее поле: 165х252 мм.; пробелы: слева: 25 мм., сверху: 20 мм., справа: 15 мм., 

снизу: 25 мм.  

Посередине первой строки первой страницы даются инициалы и фамилия (ии) автора (ов) 

(прописными буквами, bold, размер шрифта: 11). Посередине следующей строки дается заглавие 

(заглавными буквами, bold, размер шрифта: 12), а строчкой ниже на языке статьи представляется 

краткая аннотация, в которой должны быть отражены цель и результаты статьи, обоснована 

необходимость проделанной работы, с 5-8 ключевыми словами (всего в объеме 10 строк, (Italic), 

размер шрифта: 10): Через строку после анотации представляется основной текст статьи (размер 

шрифта: 11): Абзацы начинаются с новой строки, с отступом в 10 мм.  

Картинки и таблицы (схемы) размещаются в тексте, после соответствующей ссылки на той 

же, или на следующей странице, должны иметь заглавия и нумерацию. Заглавия и пояснения 

должны быть размещены под картинками и на таблицах (схемах) (Italic, размер шрифта: 9).  

Формулы и математические выражения даются в Microsoft Equation, Italic, размер шрифта: 10. 

Формулы представляются на отдельных строках и посередине, а основные нумеруются на той же 

строке в правом углу (в скобках). 

Используемая в статье литература должна иметь нумерацию, соответствующую очередности 

ее использования и отмечаться в тексте квадратными скобками: ввиде [1], [2] ... и т.д. 

В конце статьи, двумя строками ниже, посередине пишется слово Литература (прописными 

буквами, bold, размер шрифта: 11) и согласно принятым стандартам дается список литературы, в 

котором Фамилия (ии) и инициалы автора (ов) или первое слово даются в bold (размер шрифта: 11). 

Желательно в списке литературы представить до 10 публикаций.  

После литературы, двумя строками ниже на двух языках, отличных от языка текста 

повторяется заглавная часть статьи: инициалы и фамилия (ии) и автора (ов), название статьи и 

аннотация.  

Строкой ниже даются Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание, краткое 

название организации (в скобках) и контактные телефоны.  

Общий объем статьи может составить до 10 страниц (желательно использовать последнюю 

страницу полностью).  

Не разрешается представлять опубликованные ранее статьи или статьи направленные ранее 

на публикацию.  

Статья, отклонённая со стороны редакционного совета, возврату не подлежит.  
 

Редакционный совет 
Тел.. 060-69-10-00 

E-mail: info@cmsa.am 
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«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների 

ժողովածուն համապատասխանում է պարբերական գիտական հրատարակություններին  

և գիտական աշխատանքների ժողովածուներին ներկայացվող 

ՀՀ ԲՈՀ-ի պահանջներին 

 
 

Ստորագրված է տպագրության 23.10.2017թ.: 

Չափսը` 60x84      1/8:  

Ծավալը`  17,68: 

Տպագրությունը` օֆսեթ: 

Տպաքանակը` 110: 
 

Տպագրվել է «Շուշան տեխնիկս» ՍՊԸ տպագրատանը 

Լույս է տեսնում տարեկան մեկ անգամ: 

Ժողովածուն վաճառքի ենթակա չէ: 

 


