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ՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Հեղինակները հոդվածում ներկայացրել են շտաբային ուսումնավարժությունների կազմակերպման 

և կառավարման համառոտ նկարագիրը: Մասնավորապես՝ շտաբային ուսումնավարժությունը որպես 

ղեկավար կազմի ուսուցման ձև, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման մար-

մինների պատրաստվածության բարձրացման գործիք և առաջին անգամ փորձ են արել հիմնավորել, որ 

ուսումնավարժության անցկացումը նպաստում է տեղեկատվական գործընթացների մշակույթի ձևավոր-

մանն ու զարգացմանը: 

Առանցքային բառեր. քաղաքացիական պաշտպանություն, շտաբային ուսումնավարժություն, 

ղեկավարման շտաբ, քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություն, կառավարող օրգան, բնակչու-

թյան ազդարարում, բնակչության իրազեկում, տեղեկատվական գործընթացների մշակույթ: 
 

 

 
 

Г.Ш. Матевосян, Г.Г. Хачатрян 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ШТАБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
  

В статье авторы представили краткое описание организации и управления учебно-штабных занятий. 

Впервые предпринята попытка обоснования того, что проведение учебных занятий способствует 

формированию и развитию культуры информационных процессов. Учебно-штабное занятие представлено 

как форма обучения руководящего состава, а также как инструмент повышения готовности органов 

управления гражданской обороны. 

Ключевые слова: гражданская оборона, учебно-штабное занятие, штаб управления, служба 

Гражданской обороны, управляемый орган, оповещение населения, информирование населения, культура 

информационных процессов. 
 

  
 

 

H.Sh. Matevosyan, G.H. Khachatryan 
 

ORGANIZING AND MANAGEMENT OF HEADQUARTER TRAININGS 
 

The authors presented the brief description of how to organize and manage the headquarter trainings. 

Particularly, the headquarter training is a teaching method for leader staff, as well as a toll for raising the readiness 

of civil defense governmental bodies, and for the first time they tried to substantiate that the implementation of 

such kind  of trainings is favourable to form and develop the culture of informative processes.  

Keywords: civil defense, headquarter training, leading headquarter, civil defense service, managing organ, 

population warning, informed population, culture of informative proess. 
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Դ.Ռ. Թադևոսյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ԵՎ «ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ 

ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄԸ 
 

Արտակարգ իրավիճակներում (ԱԻ) բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրակա-

նացման ժամանակ խիստ կարևոր, կենսական նշանակություն ունի բնակչության և կառավարման 

մարմինների ազդարարումը, այդ թվում և օդանավակայանի անձնակազմի և ուղևորների ազդարարումը: 

Ազդարարման համակարգը պարտավոր է ապահովել համապատասխան ազդանշանը և 

տեղեկատվությունը տեղի ունեցած ԱԻ և այդ պայմաններում վարվելակերպի մասին:  

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, օդանավակայան, անձնակազմի և ուղևորների 

ազդարարում: 
 

 

Д.Р. Тадевосян 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТАХ "ЗВАРТНОЦ" И 

"ШИРАК" ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

При реализации мероприятий защиты населения во время чрезвычайных ситуаций жизненно важное 

значение имеет оповещение населения и органов управления, в том числе оповещение персонала 

аэропортов и пассажиров. Система оповещения обязана обеспечить наличие соответствующего сигнала, 

информацию о ЧС и правила поведения в этих условиях. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, аэропорт, оповещение персонала и пассажиров. 

 

 

 

D.R. Тadevosyan 
 

THE ALERTING OF THE CREW AND PASSENGERS OF "ZVARTNOC" AND "SHIRAK" 

AIRPORTS DURING THE TREAT OF EMERGENCY SITUATIONS 
 

Implementing public defence activities during emergency situations, the alerting of the population and 

governing bodies becomes the most important and vital issue, as well as the alerting of the crew and passengers of 

airports. The alerting system must ensure the proper signal and the information about happened emergency 

situations and about the behaviour during such kind of situations.  

Keywords: emergency situation, airport, alerting of crew and passengers. 

  

 

Թադևոսյան Դավիթ Ռաֆայելի - տեխ. գիտ. թեկնածու (ՃԿՊԱ).  
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Հ.Հ. Պետրոսյան 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐ 
 

Հոդվածում հեղինակը մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնառողների 

մասնագիտական կոմպետենտությունների ձևավորումը ներկայացնում է որպես կառավարման խնդիր: 

Առանցքային բառեր. կոմպետենցիա, կոմպետենտություն, կրթության որակ, որակի երաշխիք, 

չափորոշիչներ: 
 
 

 

Г.А. Петросян 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье автор рассматривает формирование профессиональной компетенции учащихся 

профессиональных учебных заведений как задачу управления.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, качество образования, обеспечение качества, 

стандарты.  

 

 H.H. Petrosyan  
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

AS A PROBLEM OF MANAGEMENT  
 

In the article the author considers the formation of students, professional competence as a problem of 

management. 

Keywords: competence competency, quality of education, quality assurance, standards. 
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Մ.Ն. Հակոբյան 
 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ում 
 

Սույն հոդվածում ներկայացվում է ներդրումային ռիսկերը, ՀՀ ներդրումային քաղաքականության 

սկզբունքները, հիմնական ուղղությունները և ռազմավարության հիմնահարցերը, ինչպես նաև ներդրու-

մային միջավայրի առկա իրավիճակը, գնահատման չափանիշները և բարելավման ուղիները: 

Առանցքային բառեր. ներդրումային քաղաքականություն, ներդրումային միջավայր, գործարար 

միջավայր, գործարար ազատություն, ուղղակի և անուղղակի գործոններ, զարգացում: 
 

 

 

М.Н. Акопян 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА: 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

В данной статье представлены инвестиционные риски, принципы инвестиционной политики в 

Республике Армения, основные вопросы стратегии и основные направления, а также текущая ситуация в 

инвестиционной сфере, критерии оценки, и пути их улучшения. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная среда, деловая среда, свобода бизнеса, 

прямые и косвенные факторы, развитие.  

 

 

 

M.N. Hakobyan 
 

INVESTMENT RISKES AND INVESTMENT ENVIRONMENT: WAYS OF IMPROVEMENT 

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
This article discusses investment risks, the principles of investment policy of the Republic of Armenia, key 

directions and strategy issues, as well as the current situation in the investment environment, assessment standards 

and improvement ways. 

Keywords: Investment policy, investment environment, business environment, business freedom, direct and 

indirect factors, development 
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Վ.Ն. Խաչատրյան 
 

ՀՀ-ՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացվում է կրթական գործունեության լիցենզավորման գործընթացի միջազգային 

փորձը և ՀՀ ուսումնական հաստատությունների կրթական գործունեության լիցենզավորման պայման-

ների մեջ մի քանի էական չափանիշների ներդրման հնարավորությունները: 

 Առանցքային բառեր. լիցենզիա, լիցենզավորման պարտադիր պայմաններ ու պահանջներ, 

լիցենզավորման չափանիշներ, կրթության որակ, ֆիզիկական անվտանգություն, հակահրդեհային և 

սանիտարական նորմատիվներ: 
  

 

В.Н. Хачатрян 
 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье представлен международный опыт лицензирования образовательной деятельности и 

возможности внедрения некоторых существенных критериев в условиях лицензирования учебных 

заведений Республики Армения.  

 Ключевые слова: лицензирование, обязательные условия и требования лицензирования, критерии 

лицензирования, качество образования, физическая безопасность, противопожарные и санитарные 

нормативы.  

 
 

V.N. Khachatryan 
 

SOME CONSIDERATIONS ON THE LICENSING PROCESS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF RA IN THE CONTEXT OF ANALIZING 

THE LICENSING OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

The article presents the international experience of the certification process of educational activity and the 

possibilities of inserting some essentioal criteria in the certification conditions of educational institutions of the 

RA.  

 Keywords: licence, indispensible conditions and demands of certification, certification standards, quality of 

education, physical safety, anti-fire and sanitary normatives. 

Խաչատրյան Վարուժան Նորիկի – մանկ. գիտ. թեկնածու (ՀՀ ԿԳՆ լիցենզավորման 

գործակալություն, ԵՊՀ). 
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Լ.Լ. Բաղդասարյան 
 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱԿԵՏ 

Սույն հոդվածում ներկայացվում է կառավարման գործընթացում ճիշտ որոշումների կայացման 

կարևորագույն բաղկացուցիչ լինելը: Լինի այն միկրո մակարդակում՝ ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

տիրույթում, թե մակրո՝ պետության կողմից ճգնաժամային կառավարման գործընթացում, կառավարչա-

կան որոշումների ընդունումը իրենից ներկայացնում է բարդ մտածողական գործընթաց, որը ենթադրում է 

խնդրի գիտակցում, նպատակի առաջադրում և դրա իրագործման համար միջոցների ընտրություն: 

Վերջիններիս կայացման գործընթացում կարևորվում են ներըմբռնողական, պրագմատիկ և ռացիոնալ 

մոտեցումները: Խնդիրների լուծումը կախված է գիտելիքից, հմտությունից և փորձից: Կառավարման 

գործընթացում ղեկավարի կողմից ճիշտ որոշումների ընդունմանը հաճախ խոչընդոտում են զուտ 

հոգեբանական բնույթի որոշակի գործոններ, ինչի չիմացությունը, կարող է հանգեցնել էական սխալների և 

կորուստների:  

Առանցքային բառեր. տնտեսական հոգեբանություն, ճգնաժամային կառավարում, խնդրի 

գիտակցում, նպատակի առաջադրում, որոշումների կայացում, ստեղծագործ մտածելակերպ, ղեկավարի 

վարքագիծ: 

 
 

 

Л.Л. Багдасарян 
 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

В данной статье рассматривается вопрос принятия правильных решений в процессе управления. Будь 

то на микроуровне – в сфере предпринимательской деятельности, или на макроуровне – в процессе 

кризисного управления со стороны государства, принятие управленческих решений представляет собой 

сложный мыслительный процесс, который предполагает понимание проблемы, выбор цели и средств ее 

реализации. В процессе их принятия важны интуитивные, прагматические и рациональные подходы. 

Решение проблем зависит от знаний, навыков и опыта. В процессе управления принятию правильных 

решений часто препятствуют определенные психологические факторы, которые могут привести к 

значительным ошибкам и потерям.  

Ключевые слова: экономическая психология, кризисное управление, понимание проблемы, выбор 

цели, принятие решений, креативное мышление, поведение руководителя.    

 
 



L.L. Baghdasaryan 
 

THE DECISION-MAKING PROCESS AS A MARK OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 
 

This article presents the most important component of making right decisions in the management process. 

Whether it is at the micro level, within the scope of the entrepreneur's activity, or at the macro level of crisis 

management, decision-making process is a complicated thinking process that implies understanding the problem, 

proposing the goal, and choosing tools for its implementation. Conceptual, pragmatic and rational approaches are 

important in the process of their establishment. Solving problems depends on knowledge, skill, and experience.  

Certain psychological factors often hinder the leader to make right decisions during the management 

process, which can lead to significant mistakes and losses.  

Keywords: economic psychology, crisis management, understanding of the problem, setting a goal, decision 

making, mental activity, behavior of the manager. 
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Ա.Գ. Մազմանյան 

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՀԱՎԱՍՏՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հոդվածում քննարկվում է որակավորումների ազգային շրջանակների ինքնահավաստման գործ-

ընթացն ու դրա կարևորությունը Բոլոնիայի գործընթացի և բարձրագույն կրթության համակարգերի 

բարեփոխումների համատեքստում Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում (ԵԲԿՏ): Ինքնա-

հավաստման գործընթացի իրականացումը նպաստում է տվյալ երկրի որակավորումների ազգային 

շրջանակի գործարկման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Ինքնահավաստման գործընթացն իրականացվում է տվյալ երկրի իրավասու մարմինների կողմից 

կատարելով վերլուծություն և մշակելով համապատասխան զեկույց՝ նախապես մշակված չափանիշների 

և ընթացակարգերի հիման վրա: Ինքնահավաստման գործընթացի արդյունավետությունն ապահովվում է 

որակի ապահովման ոլորտում ներգրավված շահակիցների մասնակցությամբ՝ նպաստելով այդ 

գործընթացի թափանցիկությունը:  

Առանցքային բառեր. ինքնահավաստում, որակավորումների ազգային շրջանակ, որակի ապահո-

վում, Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք, չափանիշներ և ընթացակարգեր:  
 

 

А.Г. Мазманян 

 
 

ВАЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА САМОСЕРТИФИКАЦИИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ РАМКАХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

В статье обсуждается процесс самосертификации национальных рамок квалификаций и его 

актуальность в рамках Болонского процесса и реформы системы высшего образования в ареале европейского 

высшего образования. Внедрение процесса самосертификации способствует повышению эффективности 

применения национальной системы квалификаций в конкретной стране. 

Процесс самосертификации осуществляется уполномоченными органами путем анализа и разработки 

соответствующего отчета на основе установленных критериев и процедур. 

Эффективность процесса самосертификации обеспечивается за счет участия вовлеченных в сферу 

обеспечения качества сторон, способствуя прозрачности этого процесса. 

Ключевые слова: самосертификация, национальная рамка квалификаций, обеспечение качества, 

европейский ареал высшего образования, критерии и процедуры.  

 

 



A.G. Mazmanyan 
 

THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTATING SELF-CERTIFICATION PROCESS OF 

NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK 

 

The article discusses the self-certified process of national qualifications frameworks and its importance 

within the framework of the Bologna process and higher education reforms in the European Higher Education 

Area (EHEA). The implementation of self-certified process promotes to the enhancement of effectiveness of 

applying National Qualifications Framework in a particular country. 

The self- certified process is carried out by the national authorities through analysis and development of an 

appropriate report based on the beforehand evelopped criteria and procedures.  

The effectiveness of self- certified process is ensured through the participation of stakeholders of QA area 

promoting the transparency of that process.  

Keywords: self- certification, national qualifications framework, quality assurance, European Higher 

Education Area, criteria and procedures.  

 

 

Մազմանյան Անի Գագիկի- հայցորդ (Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ). 

 

 14.09.2018. 

 



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2018. No 13  
 

Գ.Մ. Հակոբյան, Ա.Ս. Մատինյան 

  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ 
 

Գյուղատնտեսության բնագավառում առկա ռիսկերի կառավարման մեթոդների շարքում զարգա-

ցած տնտեսություն ունեցող երկրներում հաջողությամբ կիրառվում է գյուղատնտեսական ռիսկերի ապա-

հովագրությունը: Ընդ որում, այն իրականացվում է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ կամավոր եղանակ-

ներով, այդ թվում նաև պետության մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ: Ագրոապահովագրությունը 

հնարավորություն է ընձեռում գյուղացիական տնտեսություններին վերականգնելու տարերային աղետ-

ների, բնության արհավիրքների և այլ անկանխատեսելի պատահարների հետևանքով առաջացած կո-

րուստները կամ վնասները:  

 Առանցքային բառեր. ագրոապահովագրություն, պիլոտային ծրագիր, բուսաբուծություն, բնական 

ծագման աղետներ, ապհովագրական ռիսկեր, վերաապահովագրություն, սուբսիդավորում: 

 

  
 

 

Г.М. Акопян, А.С. Матинян 
 

СТРУКТУРА ВНЕДРЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

РИСКА 
 

Страхование сельскохозяйственных рисков успешно применяется в странах с развитой экономикой в 

рамках существующих методов управления рисками в сельскохозяйственном секторе. Оно осуществляется 

как обязательными, так и добровольными способами, в том числе и с участием или поддержкой 

государства. Агрострахование позволяет фермерам возместить убытки, вызванные стихийными бедствиями, 

природными катаклизмами и другими непредвиденными обстоятельствами. 

Ключевые слова: агрострахование, пилотная программа, выращивание культур, стихийные бедствия, 

демографические риски, перестрахование, субсидирование. 

 
 

G.M. Hakobyan, A.S. Matinyan 
 

INVESTMENT POINTS OF AGRICULTURAL 

 RISK INSURANCE 
  

Agricultural risk insurance is successfully applied in countries with developed economies among the existing 

risk management methods in the agricultural sector. It is implemented both in the mandatory and voluntary ways, 

including with state participation or support. Agro-insurance enables farmers to recover losses or damages caused 

by natural disasters, cataclysms and other unforeseen accidents. 

Keywords: agro-insurance, pilot program, crop cultivation, natural disasters, demographic risks, reinsurance, 

subsidization. 
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Մատինյան Աննա Սանասարի – դասախոս (ՀՊՏՀ, ՃԿՊԱ). 
  

26.06.2018. 



КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2018. No 13 

 

УДК 502             II. ТЕХНОЛОГИИ 
 

В.С. Хондкарян 
 

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИН В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  

Для водохранилищ как техно-природных объектов, характерна высокая динамичность развития и 

изменчивость, и игнорирование этого может привести к значительным негативным последствиям. 

Неправильным управлением, человек может вызвать развитие процессов и явлений, которые он в 

подавляющем ряде случаев уже не в состоянии предотвратить. Непосредственно человек управляет только 

запасами воды, а геологическими процессами на плотине, только частично и косвенно. На примере ряда 

водохранилищ, в статье рассмотрена роль близ поверхностных трещин, зон разуплотнения и разломов, 

которые являются идеальными водоприемниками и проводниками фильтрационных потоков. 

Необходимость осуществления противофильтрационных мероприятий, является важной альтернативой 

строительству новых водохранилищ в РА. 

Ключевые слова: водохранилище, плотина, трещиноватость, воронка, отказ, фильтрация, водосброс. 
 

 

 

Վ.Ս. Խոնդկարյան 
 

ՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻՑ ԵՎ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ 
 

Հայաստանում ջրամբարների շահագործման փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ բացարձա-

կապես բացառել բացասական ֆիլտրացիոն երևույթները ջրամբարի թասում և պատվարում, սակայն 

անհրաժեշտ է դրանք նվազագույնի հասցնել: Մի շարք ջրամբարների օրինակով, հոդվածում քննարկվում 

է մակերեսային ճեղքերի, բեկվածքային գոտիների դերը, որոնք լավ ֆիլտրացիոն հոսքերի ուղիներ են: 

Հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների իրականացումը և ֆիլտրացիոն կորուստների նվազեցման անհրա-

ժեշտությունը ՀՀ-ում, ավելի կարևոր խնդիր է, քան նոր ջրամբարների կառուցումը: 

Առանցքային բառեր. ջրամբար, պատվար, ճեղքավորում, ձագար, վթար, ֆիլտրացիա, ջրթափ: 

 
 

V.S. Khondkaryan 
 

FILTRATION LOSSES FROM WATER RESERVOIRS AND DAM SAFETY MANAGEMENT IN 

OPERATION PERIOD 
 

The experience of operation of dams in Armenia indicates that it is impossible to completely exclude 

negative processes on reservoir and in the dam section, but it is necessary to reduce them to a minimum. On the 

example of a number of reservoirs, the article discusses the role of surface cracks, zones of ruptures, which are ideal 

water receivers and conductors of filtration flows. The need to implement anti-filtration measures is an important 

alternative to the construction of new reservoirs in the Republic of Armenia. 

Key worlds: reservoir, dam, accident, cracking, funnel, accident, filtration, spillway. 
 

Хондкарян Валерий Сергеевич - кандидат геолого-минералогических наук (ГАКУ МЧС РА, 

эксперт ТССЗ МЧС РА). 
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Հ.Ա. Մելքոնյան, Ս.Ռ. Հովսեփյան, Ն.Ա. Փիլիպոսյան  

ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում քննարկվում են Արագած բ/լ օդերևութաբանական կայանում տեղումների դիտարկում-

ներում և արդյունքների մշակումներում առկա սխալները, որոնք էական ազդեցություն են թողնում տնտե-

սական և էկոլոգիական խնդիրների լուծումների վրա: Այստեղ տարեկան կտրվածքով 1936-2017թթ. 

տեղումների քանակը ճշգրտվել է`օգտագործելով տարբեր մոտեցումներ:  

Առանցքային բառեր. կլիմայական նկարագիր, մթնոլորտային տեղումներ, չափումների սխալանք, 

կլիմայի փոփոխություն, տվյալների վերականգնում, կոոռելացիոն կապեր: 

 

 

А.А. Мелконян, С.Р. Овсепян, Н.А. Пилипосян 
 

ВЛИЯНИЕ ТОЧНОСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

В статье обсуждаются существующие ошибки мониторинга осадков на Высокогорной 

метеорологической станции Арагац. Эти ошибки оказывают значительное влияние на решение 

экономических и экологических проблем. Разными методами были скорректированы годовые значения 

суммы осадков с 1936 по 2017 годы. 

 Ключевые слова: климатические описания, атмосферные осадки, ошибки измерений, изменение 

климата, восстановление данных, корреляционные связи.  

 

 
H.A. Melkonyan, S.R. Hovsepyan, N.A. Piliposyan 

 

IMPACT OF ACCURACY OF HYDROMETEROLOGICAL DATA ON CLIMATE CHANGE 

ASSESSMENT STUDIES 
 

The existing errors in the monitoring of precipitation at the Aragats high-mountain meteorological station 

are discussed in the article. These errors have a significant impact on solving of economic and environmental 

problems. The annual values of precipitation from 1936 to 2017 were adjusted using different methods. 

Keywords: climatic description, precipitations, measurement errors, climate change, data recovery, 

correlation relationships. 
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Կ.Մ.Սարաֆյան 
 

ԲՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՍԱՆԻՏԱՐԱ-ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԱՂԵՏԱԼԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 
 

 Աշխարհը միասնական է իր բազմազանության մեջ: 

Թող Աստված եղածը պահի...  

Հ.Սահյան 
 

Հոդվածի նպատակն աղետի հետևանքների բազմազանության մեջ բացահայտել աղետից տուժած 

տարածքի սոցիալ տնտեսական խախտման բազմազանությունը և հավանական կորուստների կախվա-

ծությունն ինչպես աղետի տեսակից, այնպես էլ շրջակա միջավայրի առանձնահատկություններից: Վեր-

լուծելով բնական վտանգավոր երևույթների հետ կապված աղետալի հետևանքների սոցիալական 

փոփոխություններն, ակնհայտ է դառնում այդ սոցիալական երևույթների փոխկապակցվածությունը և 

որպես ընդհանուր արդյունք բնակչության աղքատությունը, որը կախված է տնտեսության զարգացումը 

խոչընդոտող մի շարք գործոններից: 

Առանցքային բառեր. սոցիալական հետևանքներ, հետևանքների բազմազանություն, բնական 

վտանգներ, երկրադինամիկա: 
 

 

 

К.М. Сарафян 
 

СОЦИАЛЬНО-САНИТАРНЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ  
 

Цель статьи – выявить многообразие социально-экономических нарушений на территории, 

пострадавшей от катастрофы, в разнообразии ее последствий, и зависимость возможных потерь от вида 

катастрофы, как по типам стихийных бедствий, так и по экологическим особенностям. Анализируя 

социальные изменения, связанные с опасными природными явлениями, становится очевидной их 

взаимосвязь, и как общий результат – обеднение населения, которое зависит от ряда факторов, 

препятствующих развитию экономики. 

Ключевые слова: социальные последствия, стихийные бедствия, разнообразие последствий, 

естественные опасности, геодинамика. 

 

K.M. Sarafyan 
 

THE SOCIAL END MEDICAL CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTRES 
 

The purpose of the article is to identify the diversity of the consequences of natural disasters, the diversity 

of the socio-economic disaster in the affected area and the dependence on the likely losses both on types of natural 

disasters and on ecological features. Analyzing of social changes related to natural disasters, becomes evident the 

interconnection of these social phenomena and as a result of poverty of the population, which depends on a 

number of factors that impede the development of the economy. 

Key words: social consequences, natural disasters, diversity of consequences, geodynamic. 
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С.Л. Айрапетян 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Основными понятиями при оценке пожарной безопасности любого объекта являются загорание и 

пожар. Увеличение числа пожароопасных узлов и горючих материалов, усложнение условий эксплуатации 

и другие причины приводят к увеличению вероятности пожаров автотранспортных средств (АТС). 

На автомобилях выделяют пожары: при эксплуатации; вследствие ДТП, в том числе на 

соревнованиях; на стоянках; при ремонте; при испытаниях новых автомобилей. Выделяют также пожары, 

вызванные поджогами автомобилей. 
Быстротечность пожаров автомобилей требует разработки специальной технологии аварийно-

спасательных работ и требований к пожарным автомобилям. 

Ключевые слова: пожар, источник зажигания, пожарная безопасность, автомобиль, огнетушитель, 
противопожарные мероприятия. 

 

 

Ս.Լ. Հայրապետյան 
 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Ցանկացած օբյեկտի հրդեհային անվտանգության գնահատման հիմնական հասկացություններն են 

բռնկումը և հրդեհը: Հրդեհավտանգ հանգույցների և այրունակ նյութերի քանակի ավելացումը, շահագործ-

ման պայմանների բարդացումը և այլ պատճառներ հանգեցնում են ավտոտրանսպորտային միջոցների 

հրդեհների հավանականության աճին: 

Ավտոմեքենաների հրդեհներն առաջանում են շահագործման ընթացքում, ՃՏՊ-ի հետևանքով (այդ 

թվում մրցումների ժամանակ), կայանատեղերում, վերանորոգման ժամանակ, նոր մեքենաների փոր-

ձարկման ընթացքում: 

Ավտոմեքենաների հրդեհների արագընթացությունը պահանջում է վթարափրկակարարական աշ-

խատանքների հատուկ տեխնոլոգիաների և հրշեջ մեքենաներին առաջարկվող պահանջների մշակում:  

Առանցքային բառեր. հրդեհ, բռնկման աղբյուր, հրդեհային անվտանգություն, ավտոմոբիլ, 

կրակմարիչ, հակահրդեհային միջոցառումներ: 

 
 

 

S.L. Hayrapetyan 
 

FIRE SAFETY OF MEANS OF VEHICLES 
 

Fire and outbreak are the key concepts of fire safety assessment of any object. The increase number of 

inflammable parts and burning substances, the complications of exploitation conditions and other reasons lead to 

the increase of fires probabilities of means of vehicles.  

Car fires are arisen during the operation process as a result of accident (including during competitions), in 

parking places, during repair and test-drive processes.  

The speed of vehicle fires requires developing special appropriate requirements for fire-trucks and 

technologies of rescue operations. 

Keywords: fire, burning source, fire safety, automobile, extinguisher, firefighting measures. 
 

Айрапетян Сергей Левонович - лектор (ГАКУ). 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2018. No 13  
 

Մ.Ա. Իսաջանյան, Պ.Ա. Կարապետյան  
 

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ 
 

Հանքարդյունաբերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության գերա-

կա ճյուղերից մեկը և արտահանման կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ոլորտը: 

Հանքարդյունաբերությունը դասվում է բնապահպանական տեսակետից առավել վտանգավոր գործու-

նեությունների շարքին: Հանքարդյունաբերությունը տարաբնույթ ազդեցություն է թողնում շրջակա միջա-

վայրի և մարդու առողջության վրա, քանի որ բնական միջավայրի օբյեկտները սերտորեն փոխկա-

պակցված և միահյուսված են միմյանց հետ:  

Հանքավայրի կլիման ազդում է մթնոլորտի և շրջակա միջավայրի աղտոտման վրա օդի և հողի խո-

նավության, տեղումների քանակի, քամու հոսանքի արագության, անհողմ ժամանակահատվածի և 

մերձմակերեսային ինվերսիաների քանակի և տևողության միջոցով: Դրանք հաշվի առնելով հնարավոր է 

ընտրել հանքի մթնոլորտի աղտոտվածությունը և շրջակա միջավայրի վրա փոշեգազային ծանրաբեռնվա-

ծությունը նվազեցնելու օպտիմալ մեթոդները: 

Առանցքային բառեր. հանքարդյունաբերություն, շրջակա միջավայր, աղտոտում, հիվանդություն-

ներ, սանիտարահիգիենիկ վիճակ: 
 

 

 

М.А. Исаджанян, П.А. Карапетян  
 

ВЛИЯНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЛЮДЕЙ И НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Горнодобывающая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики 

Республики Армения и в структуре экспорта занимает самый большой удельный вес. С экологической 

точки зрения, горная промышленность относится к наиболее опасному виду деятельности. Влияние горной 

промышленности на окружающую среду и здоровье человека неоднозначно, так как объекты природной 

среды тесно связаны и переплетены между собой. 

Климатические условия района расположения карьера влияют на загрязнение его атмосферы и 

окружающей среды через влажность воздуха и почвы, количество выпадающих осадков, скорость ветровых 

потоков, количество и продолжительность штилевых периодов и приповерхностных инверсий. Их учет 

позволяет правильно выбрать методы снижения загрязненности атмосферы карьера и пылегазовой нагрузки 

на окружающую среду. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, окружающая среда, загрязнение, болезни, 

санитарно-гигиеническое состояние. 

 



M.A. Isajanyan, P.A. Karapetyan 
 

THE INFLUENCE OF MINING INDUSTRY ON HUMAN HEALTH AND ON THE 

ENVIRONMENT 
 

Mining industry is one of the most important branches of the economy of the Republic of Armenia, and this 
sector has also the specific weight in export structure. From the ecological point of view mining industry belongs 
to the range of most dangerous activities. Mining industry has various effects on environment and human health, 
because the objects of natural habitat are closely interconnected and intertweaved to each other. 

The climate of the mine has an impact on pollution of the atmosphere and environment by air and soil 
humidity, precipitations, speed of wind power, quantity and duration of windless period and surface inversions. 
Taking into account these, it is possible to choose the optimal models to reduce the mine’s atmosphere pollution 
and dust load of the environment. 

 Keywords: mining industry, environment, pollution, diseases, sanitary and hygienic state. 
 

Իսաջանյան Մարիաննա Ալբերտի - կ.գ.թ., դոցենտ (Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ). 

Կարապետյան Պերճ Արամի – դասախոս (Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, ՀՀ ԱԻՆ 

ՃԿՊԱ). 
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А.С. Казарян 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВО ВРЕМЯ 

ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ 
 

На сегодняшний день одной из самых актуальных тем является защита и сохранение торфяных 

залежей от пожаров. Существуют системы дистанционного наблюдения за территориями камерами с 

тепловизорами. Но эти системы почти не позволяют обнаруживать торфяные пожары на ранних стадиях 

развития, потому что торфяной пожар может быть очень маленьким, выделять совсем мало тепла и дыма. 

Ключевые слова: торфяные пожары, системы дистанционного наблюдения, робототехниеский 

комплекс, робот-исследователь, робот-пожарный, робот-самосвал, робот-погрузчик. 
 

 
 

 

Հ.Ս. Ղազարյան 
 

ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏՈՐՖԱՅԻՆ  

ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

Ներկայումս արդիական խնդիրներից է հանդիսանում տորֆային հատվածների պահպանումն ու 

պաշտպանությունը հրդեհներից: Գոյություն ունեն նման տարածքների հեռահար ջերմադիտարկման 

սարքեր: Սակայն այդ սարքերը հիմնականում հնարավորություն չեն տալիս հայտնաբերել տորֆային 

հրդեհները զարգացման նախնական փուլում, քանի որ այդ փուլում տորֆային հրդեհներից անջատված 

ջերմությունն ու ծուխը գրեթե չի նկատվում:  

Առանցքային բառեր. տորֆային հրդեհներ, հեռահար դիտարկման համակարգեր, ռոբոտատեխ-

նիկական համակարգ, հետազոտող ռոբոտ, հրդեհաշիջման ռոբոտ, ինքնաթափ ռոբոտ, ամբարձիչ ռոբոտ:  

 

 

 

H.S. Ghazaryan 

 

THE USE OF ROBOT-TECHNICAL SYSTEMS IN THE CONDITION 

OF PEAT FIRE 
 

 Nowadays the protection from fires of peat places is one of the most actual problems. In such areas there 

are heating devices of remote sensing. However these devices, as a rule, don't allow finding the peat fires at an 

initial stage of development, as at this stage the heat and smoke aren't visible that were segregated from the peat 

fires. 

Keywords: peat fires, remote observation systems, robot-technical system, robot-researcher, robot-fireman, 

robot-dump truck, robot-crane. 
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Ա.Ս.Վելյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Հոդվածում ներկայացվում Է արտակարգ և ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանական 

բնութագիրը, որոնցում կարող է հայտնվել մարդը, որպես կանոն նրա մոտ առաջացնում է հոգեբանական 

և զգացմունքային լարվածություն: Որպես հետևանք, որոշ մարդկանց մոտ դա ուղեկցվում է ներքին 

կենսական ռեսուրսների մոբիլիզացմամբ, որոշների մոտ՝ աշխատունակության իջեցմամբ և նույնիսկ 

անկմամբ, առողջության վատթարացմամբ, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսային երևույթների ի 

հայտ գալով: Թեման արդիական է հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար, որի տարածքում 

առկա են բազմաթիվ բնածին, տեխնածին և այլ վտանգներ ու վտանգավոր երևույթներ: Այդ իսկ 

պատճառով մեր օրերում մարդկանց անհրաժեշտ է հոգեբնական պատաստավածություն, և բազմակող-

մանի նախապատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակներում հաջող գործունեություն իրականաց-

նելու համար: 
 

 Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, ճգնաժամ, էքստրեմալ, սթրես, վտանգ: 
 
 

 
 

 

А.С. Велян 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И  

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В статье представлена психологическая характеристика чрезвычайных и кризисных ситуаций, в 

которых может оказаться человек, и которые, как правило, вызывают у него как психологическое, так и 

эмоциональное напряжение. Как следствие, у некоторых людей оно сопровождается мобилизацией 

внутренних жизненных ресурсов, у других – снижением работоспособности и даже ее потерей, ухудшением 

здоровья, проявлением стрессовых явлений физиологического и психологического характера. Тема 

особенно актуальна для Республики Армения, на территории которой постоянно происходят техногенные и 

опасные природные явления. Вот почему в наши дни для осуществления успешной деятельности в 

чрезвычайных ситуациях людям необходима разносторонняя психологическая подготовка. 
 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, кризис, экстремальный, стресс, опасность. 
 

 

 

A.S.Velyan 
 

THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EMERGENCY AND CRISIS SITUATIONS 
 

In this article the psychological characteristics of emergency and crisis situations are presented in which one 

can be involved and which as a rule cause psychological and emotional tension. As a result, some people are led by 

the mobilization of internal vital resources, some of them- by reduced work capacity and even decline, health 

deterioration, as well as by the physiological and psychological stresses. The topic is vital especially for the RA, 

where a number of natural, technogenic and other dangers, as well as hazardous phenomena are presented. 

Nowadays, people need psychological preparedness and multilateral preparedness in advance to act successfully in 

emergency situations. 

Key words: emergency situation, crisis, extreme, stress, danger. 
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А.С. Казарян 
 

ОПИСАНИЕ АППАРАТНОГО И ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

РОБОТОВ ДЛЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

На протяжении многих лет использование роботов в различных областях человеческой деятельности, 

будь то промышленность, медицина, машиностроение становится все более заметным. Одной из наиболее 

быстро развивающихся областей робототехники является мобильная робототехника. 

Ключевые слова: мобильный робот, пожарно-спасательные работы, аппаратное обеспечение, 

алгоритмическое обеспечение. 
 

 

 

Հ.Ս. Ղազարյան 
 

ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՌՈԲՈՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Երկար տարիների ընթացքում ռոբոտների կիրառումը դարձել է առավել ակնհայտ, քանի որ այն 

ընդգրկել է մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներ՝ արդյունաբերություն, բժշկություն, մեքենաշի-

նություն և այլն: Ռոբոտատեխնիկայի զարգացման առավել զարգացող ոլորտներից է հանդիսանում տե-

ղաշարժվող ռոբոտատեխնիկան:  

Առանցքային բառեր. տեղաշարժվող ռոբոտ, հրշեջ-փրկարարական աշխատանքներ, ծրագրային 

ապահովում: 

 

 

 

H.S. Ghazaryan 
 

THE DESCRIPTION OF ROBOTS’ MOVE AND PROGRAM SYSTEMS FOR FIRE-

PREVENTION WORKS 

 

For many years the use of robots became more obvious as it covered various spheres of human activity –

industry, medicine, mechanical engineering and so on. One of the most developing spheres of robotics is moving 

robotics. 

Keywords: moving robots, fire and rescue operations, program system. 
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Ա.Թ. Ապրեսյան 

 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Ճգնաժամային և կոնֆլիկտային իրավիճակներում քաղաքական գործիչները, համապատասխան 

ոլորտի ներկայացուցիչները որոշումներ կայացնելիս առնչվում են տեղեկատվական որոշակի դժվարու-

թյունների և խնդիրների: Հոդվածում ներկայացված են այս և նման հարցերի ուսումնասիրությունը, 

պարզաբանումը և վերլուծությունը, որոնք նպաստում են հնարավորինս նվազեցնել թյուր պատկերացում-

ների ձևավորմանն ու ոչ ճիշտ որոշումների կայացմանը: 

Առանցքային բառեր. կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, ճգնաժամային իրավիճակներ, 

ինֆորմացիոն-հաղորդակցական գործընթաց, տեղեկատվական հնարավորություններ: 
 

 

А.Т. Апресян  
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

КРИЗИСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В чрезвычайных ситуациях и в конфликтных условиях, при принятии решений политические 

деятели и представители соответствующих сфер деятельности, сталкиваются с определенными 

информационными трудностями и задачами. Статья посвящена их изучению, разъяснению и анализу, что 

способствует снижению формирования искаженных представлений и принятия неправильных решений.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтные условия, кризисные условия, информационно-

коммуникационный процесс, информационные возможности. 

 

 

A.T. Apresyan 
 

INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE PROBLEMS OF DECISION-MAKING PROCESS 

 IN EMERGENCY AND CONFLICT SITUATIONS 
 

In emergency and conflict situations political figures, representatives of the appropriate sphere come across 

to some informative difficulties and problems during decision-making process. The article presents the analisis, 

study and explanation of this and similar problems, that promote to reduce the wrong opinions of formations and 

decision-making process. 

Keywords: conflict, conflict situations, crisis situation, informative and communicative process, informative 

opportunities. 

 

Ապրեսյան Արուսյակ Թովմասի – մագիստրոս, մանկավարժ (ՀՀ ԵՊՀ, Երևանի Ա. 

Նավասարդյանի անվան թիվ 196 դպրոց). 
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ՀՏԴ 378   III. ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 
 

Հ.Պ. Ղարիբյան  
  

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված է լաբորատոր աշխատանքների դերը էլեկտրատեխնիկայի ուսուցման 

գործընթացում, լաբորատոր աշխատանքների պլանավորումը բովանդակային նպատակահարմարու-

թյուններից ելնելով, էլեկտրատեխնիկայի դասընթացի լաբորատոր փորձերի նպատակադրման տեսակ-

ները, լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների բովանդա-

կությունը և էլեկտրաանվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը: 

Առանցքային բառեր. լաբորատոր աշխատանք, լաբորատոր փորձ, լաբորատոր աշխատանքների 

պլանավորում, պրակտիկ աշխատանք, էլեկտրական սարք, նպատակադրում, էլեկտրաանվտանգության 

կանոններ: 
  

 

А.П. Карибян 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
 

В статье представлена роль лабораторных работ в преподавании электротехники, планирование 

лабораторных работ исходя из целесообразности содержания, виды целеполагания лабораторных 

экспериментов, ориентированных на курс электротехники, содержание самостоятельных работ студентов и 

необходимость соблюдения правил электробезопасности в процессе лабораторных работ. 

Ключевые слова: лабораторные работы, лабораторный эксперимент, планирование лабораторных 

работ, практическая работа, электроприбор, целеполагание, правила электробезопасности. 

 

 

H.P. Gharibyan 
 

LABORATORY WORK ON ELECTRICAL ENGINEERING 

TEACHNING PROCESS 
 

The article presents the role of laboratory work in the teaching process of electrical engineering, planning of 

laboratory work based on content expediency, types of laboratory experiments targeted at the electrical 

engineering course, the necessity of self-employment of students during laboratory work and the need to comply 

with the rules of electro safety. 

Keywords: laboratory work, laboratory experiments, laboratory work planning, practical work, electrical 

appliance, purpose, electrical safety rules. 
 

Ղարիբյան Հայկանդուխտ Պապինի- տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՃԿՊԱ). 
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Բ.Պ. Գեղամյան 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՀԵՏԱԶՈՏԵԼՈՒ, ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻճԱԿԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

 

Հոդվածում դիտարկվում է իրական հրդեհային իրավիճակ: Փորձ է կատարվում հետազոտել այդ 

իրավիճակը՝ օգտագործելով բարձրագույն մաթեմատիկայի միջոցներ: Հետազոտության արդյունքներից 

ելնելով կարող են ձեռնարկվել համապատասխան միջոցառումներ, որոնք միտված են բնակչության 

անվտանգությանը, նյութական վնասների ծավալների հնարավորինս նվազեցմանը: Մաթեմատիկական 

հետազոտության առաջին քայլը հրդեհի ընթացակարգի մաթեմատիկական հանգունակի ստեղծումն է: 

Հոդվածում նկարագրվող հանգունակը բավականին պարզ է, քանի որ հոդվածի նպատակն է ցույց տալ 

մաթեմատիկական գիտելիքների իմացության անհրաժեշտությունը ճգնաժամային կառավարման իրա-

կան խնդիրների հետ առնչվելու դեպքում: Նշվում է, որ անհրաժեշտության դեպքում ավելի շատ հանգա-

մանքներ հաշվի առնելով կարելի է հրդեհի մաթեմատիկական հանգունակն ավելի ճշգրիտ դարձնել:  

Առանցքային բառեր. հրդեհ, հանգունակ, վնաս, մաթեմատիկա, արտակարգ իրավիճակ, եզրագիծ, 

տիրույթ: 
 

 

Б.П. Гегамян  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ЧРЕЗВЫЧЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА 

 

В статье рассматривается реальная пожарная ситуация. Предпринимается попытка изучить эту 

ситуацию, используя методы высшей математики. На основе результатов математического исследования 

можно принимать соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности населения и 

сведения к минимуму материальных потерь. Первым шагом в математическом исследовании является 

создание математической модели для пожарного процесса. Математическая модель, применимая в статье, 

совершенно простая, поскольку цель статьи – продемонстрировать необходимость знания математических 

знаний в решении реальных проблем управления чрезвычайных ситуаций. Упоминается, что в случае 

необходимости математическую модель можно сделать более точной и подходящей к пожару с учетом 

большого количества обстоятельств. 

Ключевые слова: пожар, модель, ущерб, математика, чрезвычайная ситуация, граница, область. 

 

 



B.P. Geghamyan 
 

APPLICATION OF HIGH-MATHEMATICAL MEASURES FOR RESEARCH, EVALUATION 

AND SOLUTION OF REAL CHALLENGES OF EMERGENCY SITUATIONS 

MATHEMATICAL RESEARCH OF FIRE SITUATIONS 
 

 The article presents the real fire situation. An attempt is made to study this situation using the methods of 

higher mathematics. Based on the results of mathematical research, appropriate measures can be taken to ensure 

the safety of the population and minimize material losses. The first step in the mathematical study is to create a 

mathematical model for the fire process. The mathematical model, taking in the article, is quite simple, since the 

purpose of the article is to demonstrate the need for knowledge of mathematical knowledge in solving real 

problems of managing emergency situations. It is mentioned that, if necessary, the mathematical model can be 

made more accurate and suitable for a fire, taking into account more circumstances.  

Keywords. fire, model,loss, mathematics, emergency, border, region. 
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Դ.Ռ. Թադևոսյան 

 

ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ  

ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Ժամանակակից տեխնիկայի օրեցօր զարգացմամբ պայմանավորված աշխարհի տարբեր երկրնե-

րում անընդհատ տեղի են ունենում ազդարարման համակարգերի կատարելագործում: Ազդարարման 

համակարգն ազդարարման ազդանշանները, հրահանգները և տեղեկատվությունը բնակչությանը, կառա-

վարման մարմիններին և ուժերին հասցնելու նպատակով ազդարարման ուժերի և միջոցների, հեռար-

ձակման ցանցերի, ընդհանուր և գերատեսչական օգտագործման կապի ցանցերի կազմակերպա-

տեխնիկական միավորումն է, որը հիմնվում է պետական, տարածքային, օբյեկտային մակարդակներով: 

Առանցքային բառեր. ազդարարման համակարգ, համաշխարհային փորձ, ազդարարման 

համակարգը ՀՀ-ում, կատարելագործման ուղիներ: 

 

 

 

Д.Р. Тадевосян 
 

 ВСЕМИРНЫЙ ОПЫТ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  
 

Ввиду повседневного развития новых современных технологий совершенствование систем 

оповещения происходит непрерывно в разных странах мира. Система оповещения представляет собой 

организационно-техническое единение сил и средств оповещения, сетей вещания, общего и ведомственного 

использования для доставки сигналов, инструкций по информированию населения, руководящих органов и 

сил на государственном, региональном и объектном уровнях. 

Ключевые слова: система օповещения, мировой опыт, система օповещения в Республике Армения, 

пути совершенствования систем оповещения. 

 

 

D.R. Tadevosyan 
 

THE GLOBAL EXPERIENCE OF THE WARNING SYSTEMS AND THE ADVANCED WAYS 

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  
 

Due to the daily development of new modern technologies, the warning systems are continually improved 

in all over the world. The warning system is an organizational and technical unit of alert forces and networks, 

broadcasting networks, general and departmental networks for the delivery of signals, instructions and information 

to the population, governing bodies and forces which is based on the state, regional and objective levels. 

Keywords: warning system, global experience, warning system in the Republic of Armenia, ways of 

improvement. 
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Э.М. Айрапетян 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В статье представлены различные теоретические подходы и принципы анализа миграционных 

процессов, которые со второй половины XX-го столетия обрели глобальные масштабы и охватили все 

континенты планеты. Учитывая темпы и масштабы глобализации, только с помощью управляемой 

миграции международное сообщество сможет решать проблемы устойчивого развития. Миграция, 

способствуя свободному перемещению трудовых ресурсов, порождает как позитивные, так и негативные 

эффекты. Для поиска результативных способов управления миграционными процессами важно определить 

ключевые теоретические принципы их анализа, чему и посвящена данная статья. Ее актуальность так же 

связана с тем фактом, что в последние годы намечается беспрецедентный рост эмиграции из Армении. 

Ключевые слова: миграция, эффекты миграции, инвестиции, трудовая миграция, интегральность 

анализа. 
 

Է.Մ. Հայրապետյան 
 

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Հոդվածում ներկայացված են միգրացիոն գործընթացների վերլուծության տարբեր տեսական 

մոտեցումներ և սկզբունքներ, որոնք 20-րդ դարի երկրորդ կեսից համաշխարհային մաշտաբներ ձեռք 

բերեցին և ներգրավեցին մոլորակի բոլոր մայրցամաքները: Հաշվի առնելով գլոբալիզացիայի տեմպերն ու 

առանձնահատկությունները, միայն կառավարվող միգրացիայի միջոցով միջազգային հանրությունը 

կարող է լուծել կայուն զարգացմանը խոչընդոտող հիմնահարցեր: Միգրացիան, նպաստելով մարդկային 

կապիտալի ազատ տեղաշարժին, ունենում է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: 

Միգրացիոն գործընթացների կառավարման առավել արդյունավետ միջոցների ընտրության համար 

խիստ կարևոր է սահմանել դրանց հետազոտման առանցքային տեսությունների սկզբունքները: 

Ուսումնասիրության արդիականությունը կայանում է նաև նրանում, որ վերջին տարիներին 

Հայաստանից արտագաղթի աննախադեպ աճ է արձանագրվել: 

Առանցքային բառեր. միգրացիա, միգրացիայի ազդեցությունները, ներդրումներ, աշխատանքային 

միգրացիա, համալիր վերլուծություն: 

 

E.M. Hayrapetyan 
 

THEORETICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF MIGRATION PROCESSES 
 

The article presents various theoretical approaches and principles of migration processes analysis, which 

have gained global scale and covered all continents of the planet since the second half of the XX century. Taking 

into account the peculiarities and paces of globalization, the international community will be able to solve the 

problems of sustainable development only through the managed migration. Migration, promoting to the free 

movement of people’s capital, has both positive and negative effects. It is very important to determine the 

exploration key principles of theories of migration management in order to find effective ways. Its 

contemporaneity is related to the fact that it is recorded unprecedented increase of emigration from Armenia 

during recent years. 

Keywords: migration, effects of migration, investment, labor migration, complex analysis. 
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Ս.Վ. Սիմոնյան, Թ.Վ. Սիմոնյան, Ե.Շ. Բաղրամյան 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ 

ԴՊՐՈՑՈՒՄ 
 

Սույն հոդվածի նպատակն է միջին դպրոցում մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման ընթացքում 

աշակերտների մոտ ձևավորել բնապահպանական մշակույթ, ճիշտ վարք կենդանական և բուսական 

աշխարհի նկատմամբ, նրա մոտ բարձրացնել գիտակցությունը շրջակա միջավայրի պահպանման 

կարևորության մասին: Աշակերտն այդ մշակույթի զարգացման ընթացքում պետք է այնպիսի աստիճանի 

հասնի, որ ցանկանա և կարողանա ինքնուրույն այն իրականացնի առօրյա կյանքում: Պահպանելով 

բնությունը, աշակերտը պետք է հասկանա, որ այն բերում է մարդու կողմից առաջացող աղետալի 

երևույթների նվազեցմանը: Այդպիսի մոտեցումները կօգնեն, որ մաթեմատիկայի ուսումնասիրությունը 

դառնա ավելի հետաքրքիր և ավելի արդյունավետ: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, բնապահպանական մշակույթ, շրջակա միջավայր, 

հրդեհ, անտառային հրդեհ: 
 

 

С.В. Симонян, Т.В. Симонян, Е.Ш. Баграмян 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ 
 

Цель статьи – развить у учащихся, в процессе обучения предмету математике, экологическую 

культуру и правильное поведение по отношению к фауне и флоре, повысить их осознание важности 

сохранения окружающей среды. В процессе развития культуры учащийся должен достичь той степени, 

чтобы желать и уметь самостоятельно реализовывать ее в своей повседневной жизни. Сохраняя природу, 

учащийся должен понимать, что это приводит к уменьшению катастрофических явлений, вызываемых 

человеком. Такие подходы будут способствовать тому, чтобы изучение математики стало более 

захватывающим и эффективным.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, экологическая культура, окружающая среда, пожар, лесной 

пожар. 

 
 

S.V. Simonyan, T.V. Simonyan, Ye.Sh. Baghramyan 
 

EDUCATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE AT SECONDARY SCHOOLS 
 

The purpose of this article is to educate pupils during the mathematics subject about the environmental 

culture, the right behavior of flora and fauna, and to raise awareness about the importance of preserving the 

environment. During the development of this culture, the student should reach such a degree that he can and will 

be able to do it in his everyday life. By preserving the nature, a pupil should understand that it leads to the 

reduction of man-made disasters. Such approaches will help the study of mathematics become more exciting and 

more effective. 

Key words: emergency situation, environmental culture, environment, fire, forest fire. 

Սիմոնյան Սիրվարդ Վաչագանի - ուսուցչուհի (Արագածոտն մարզի Աշտարակի քաղաքի 

Ն. Աշտարակեցու անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց). 

Սիմոնյան Թամարա Վաչագանի - ուսուցչուհի (Արագածոտն մարզի Աշտարակի քաղաքի 

Ն. Աշտարակեցու անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց). 

Բաղրամյան Եֆրասիմ Շահենի - դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Վ.Գ. Կրբեկյան 

 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԱՎԻՐՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏԹԵՈՍ ՈՒՌՀԱՅԵՑՈՒ 

«ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» 
 

Միջնադարյան հայ պատմագրության կարկառուն ներկայացուցիչ Մատթեոս Ուռհայեցին իր «ժա-

մանակագրության» էջերում գեղանկարչի վրձնի վարպետությամբ պատկերում է բնության բազմաբնույթ 

արհավիրքների՝ սովի, երկրաշարժի, երկնային կրակի, երկնաքարի անկման, ձնաբքի, կարկուտի, փոթոր-

կի, ձնհալքի, ջրհեղեղի և նույնիսկ թռչունների պատերազմի ապշեցուցիչ նկարագրություններ, որոնք ոչ 

միայն հետաքրքիր են գեղարվեստական առումով, այլև բացարձակ արժեքավոր են արտակարգ իրավի-

ճակների ոլորտի մասնագետների համար օդերևութաբանական, երկրաշարժների քարտեզագրման, 

աղետներին դիմակայման տեսանկյունից: Հոդվածում առաջին անգամ իրենց բնույթին համաձայն համա-

կարգվել են «ժամանակագրությունում» ներկայացված բնության արհավիրքները, տրվել է Ուռհայեցու 

կողմից երկրաշարժերի նկարագրության այլ պատմագրական աղբյուրների հետ համադրված համեմա-

տական վերլուծությունը:  

Առանցքային բառեր. սով, երկրաշարժ, երկնային կրակ, ձնաբուք, կարկուտ, փոթորիկ, ձնհալ, 

ջրհեղեղ: 
  
 

В.Г. Крбекян 

 

ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ СОГЛАСНО «ХРОНОГРАФУ» МАТТЕОСА 

УРХАЕЦИ 
 

Выдающийся представитель средневековой армянской историографии Маттеос Урхаеци (Матфей 

Эдесский) на страницах своего «Хронографа» с мастерством достойной кисти художника дает потрясающие 

описания разнохарактерных природных бедствий: голода, землетрясений, небесного огня, падения 

метеорита, снежной бури, града, урагана, оттепели, наводнения и даже битвы пернатых, которые интересны 

не только с художественной стороны, но и чрезвычайно ценны для специалистов по чрезвычайным 

ситуациям с точки зрения метеорологии, картографирования землетрясений и противодействия бедствиям. 

В статье впервые природные бедствия, представленные в «Хронографе», систематизированы согласно своему 

характеру, дается сравнительный анализ землетрясений, описанных Урхаеци в сопоставлении с другими 

историческими источниками.  

Ключевые слова: голод, землетрясение, небесный огонь, падение метеорита, снежная буря, град, 

ураган, оттепель, наводнение. 

 



V.G. Krbekyan 

 

THE DESCRIPTION OF NATURAL DISASTERS ACCORDING TO THE 

"CHRONOGRAPHY" OF MATTHEOS URHAYETSI 
 

An outstanding representative of  the medieval Armenian historiography, Mattheos Urhayetsi (Matthew of 

Edessa), in his Chronography, gave amazing descriptions of various natural disasters with the skill of a worthy 

brush artist: famine, earthquakes, celestial fire, meteorite, snowstorm, hail, hurricane, thaw, flood and even 

battles of birds that are interesting not only from an artistic point of view, but also extremely valuable for the 

professionals of the sphere of emergency situations from the point of view of meteorology, mapping earthquakes, 

counteracting disasters. In the article the natural disasters are presented in the "Chronography", a comparative 

analysis of the descriptions of earthquakes is presented, which was made by Urhayetsi in comparison with other 

historical sources. 

Key words: famine, earthquake, celestial fire, snow storm, hail, hurricane, thaw, flood. 
 

 

Կրբեկյան Վահագն Գևորգի - պատմական գիտությունների թեկնածու (ՃԿՊԱ). 
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Ռ.Գ. Ղարիբյան, Ա.Զ. Գասպարյան 
 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՊՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
 

 Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումները մշտական պատրաստության զինվո-

րական ստորաբաժանումներ են` համալրված հատուկ տեխնիկայով, հանդերձանքով, անհատական 

պաշտպանության միջոցներով, նախատեսված են մարտական գործողությունների ընթացքում կամ այդ 

գործողությունների հետևանքների վերացման ժամանակ բնակչությանը, կազմակերպություններին 

պաշտպանելու և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու համար [1]: 

 Ռազմական հոգեբանության գործոնը այդ ստորաբաժանումներում կարևորվում է նրանով, որ այն 

կարող է վեր հանել և՛ բացասական, և՛ դրական երևույթները` լուծում տալով ծառացած խնդիրներին: 

Հոգեբանական պատրաստության աշխատանքների արդյունքները տեսանելի են անձնակազմի բարձր 

պատրաստվածության, առաջադրված խնդիրներն արդյունավետ կատարելու դեպքում: Ահա թե ինչու 

ռազմական հոգեբանության որոշ մեթոդների կիրառումը ՀՀ ԱԻՆ քաղաքացիական պաշպտպանության 

ստորաբաժանումներում հանդիսանում է մարտական պատրաստության հիմնական բաղկացուցիչներից 

մեկը: 

 Առանցքային բառեր. քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումներ, հոգեբանական 

պատրաստության աշխատանքներ, ռազմական հոգեբանության մեթոդներ: 
 

 

 

 

Р.Г. Гарибян, А.З. Гаспарян  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ВОЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 
 

 Подразделения гражданской обороны – части постоянной готовности, оснащеные специальной 

техникой, оборудованием и средствами индивидуальной защиты, предназначены для защиты населения и 

организаций во время военных операций, или в процессе ликвидации их последствий и для участия в 

защите Республики Армения. 

 Фактор военной психологии в этих подразделениях важен тем, что может выявить положительные и 

отрицательные явления, решить возникшие проблемы. Результаты психологической подготовки видны при 

высокой готовности персонала для эффективного выполнения поставленных задач. Именно поэтому 

использование определенных методов военной психологии в подразделениях гражданской обороны МЧС 

РА является одним из элементов боевой готовности. 

 Ключевые слова: подразделения гражданской обороны, работы психологической подготовки, методы 

военной психологии. 
  

 



R.G. Gharibyan, A.Z. Gasparyan 

 

THE PECULIARITIES OF THE USE  OF SOME METHODS OF MILITARY 

PSYCHOLOGY IN THE DEPARTMENTS OF CIVIL DEFENSE OF THE MINISTRY OF 

EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
  

 Civil defense departments are the constant military readiness units, equipped with special equipment, 

outfit, personal protective means that are designed to protect the population and organizationsduring military 

operations or to eliminate their consequences and to participate in the protection of the Republic of Armenia. 

 The factor of military psychology is important in those departments because it can identify positive and 

negative phenomena, thereby solving the problems that have arisen. The results of psychological training are 

visible with high staff readiness for effective performance of assigned tasks. That is why the use of certain methods 

of military psychology in civil defense departments of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of 

Armenia is one of the main components of fighting trim. 

 Key words: сivil defense departments, psychological readiness works, methods of military psychology. 
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Հ.Հ. Պետրոսյան 
 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Հոդվածում հեղինակը ներկայացրել է բուհերում տնտեսագիտական առարկաների դասավանդման 

դիդակտիկ հիմունքները և ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառությունն ուսուցման գործըն-

թացում: 

Առանցքային բառեր. տնտեսագիտություն, դիդակտիկա, կրթական ծրագրեր, մեթոդական 

գործողություն, ակտիվ ուսուցում, ինտերակտիվ ուսուցում: 

 

 

Г.Г. Петросян 
 

ДИДАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье автор представил дидактические основы преподавания экономических предметов и 

применения современных методов обучения в процессе обучения. 

Ключевые слова: Экономика, дидактика, образовательные программы, методическое действие, 

активное обучение, интерактивное обучение.  

 

 

H.H. Petrosyan  
 

DIDACTICS OF TEACHING ECONOMICS AND MODERN TEACHING METHODS 
 

In the article the author presented the didactic principles of teaching economic subjects in the higher 

educational indtitutions and the use of modern teaching methods in the learning process. 

Keywords: economics, didactics, educational programs, methodical action, active training, interactive 

training. 

 
 

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

համալսարան).  

 

12.09.2018. 



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2018. No 13  
 

Հ.Ս. Ղազարյան 
 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ  
 

Հոդվածում ներկայացված է ժամանակակից հիդրավլիկ տեխնիկական միջոցների այն տեսակները, 

որոնց կիրառումն առավել արդյունավետ է դարձնում ավտոտրանսպորտային վթարների դեպքում 

փրկարարական աշխատանքներն՝ ապահովելով տուժածների անվտանգ փրկման հնարավորությունը: 

Հոդվածում ներկայացված է նաև Holmatro ապրանքանիշի Core նորարարական տեխնոլոգիայի առավե-

լություններն ու հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք թույլ են տալիս առավել արդյունավետ 

իրականացնել փրկարարական աշխատանքները: 

Առանցքային բառեր. ավտոտրանսպորտային վթար, փրկարարական աշխատանքներ, հիդրավլիկ 

տեխնիկական միջոցներ, աշխատանքային պայմաններ, հիմնական պահանջներ, փրկարարական 

աշխատանքի անվտանգություն և արդյունավետություն: 
 

 

А.С. Казарян  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ АВАРИЯХ НА АВТОТРАНСПОРТЕ 
 

В статье представлены те виды современных гидравлических технических средств, применение 

которых делает наиболее эффективным осуществление спасательных работ при автотранспортных авариях, 

обеспечивая возможность безопасного спасения пострадавших. В статье представлены также преимущества 

и основные особенности новаторской технологии Core марки Holmatro, которые позволяют осуществлять 

спасательные работы с наибольшей эффективностью.  

Ключевые слова: автотранспорные аварии, спасательные работы, гидравлические спасательные 

средства, рабочие условия, основные требования, безопасность и эффективность спасательных работ.  

 

H.S. Ghazaryan 
 

THE EFFECTIVE USE OF TEMPORARY HYDRAULIC TECHNICAL MEASURES IN 

CASE OF TRAFFIC ACCIDENTS DURING THE IMPLEMENTATION OF RESCUE 

OPERATIONS 
 

The article describes the types of modern hydraulic technical means that have more effective use during 

rescue operations in case of traffic accidents, providing safe survival of injureds. In the article the advantages and 

the main features of the Core innovative technology of Holmatro brand are presented, that allow to carry out more 

effective rescue operations. 

Key words: traffic accidents, rescue operations, hydraulic technical equipments, working conditions, main 

requirements, safety and efficiency of rescue work. 
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Ա.Ռ. Նասիլյան 
 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀՈՒՄ 
 

Երիտասարդության առողջ ապրելակերպի խնդիրը ֆիզիկական դաստիարակության մանկավարժ-

ների ուշադրության կենտրոնում է: Այս խնդրի լուծման համար առաջարկվել են մի շարք կազմա-

կերպչական մանկավարժական պայմաններ, որոնցից է առողջության մշակույթի, առողջ ապրելակերպի 

ձևավորման համար համապատասխան անհատական հատկանիշների դաստիարակությունը: Հոդվածի 

նպատակն է «Ֆիզիկական դաստիարակության միջոցով սովորողների առողջության շարունակական 

գնահատման փաստաթղթերի փաթեթի» մշակումը, որը թույլ է տալիս իրականացնել առողջության 

անընդհատ գնահատում: 

Առանցքային բառեր. առողջ ապրելակերպ, ֆիզիկական դաստիարակություն, առողջության 

գնահատում, փաստաթղթերի փաթեթ: 
 

 
 

А.Р. Насилян 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С 

ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗ-АХ 
 

Проблемы здорового образа жизни молодежи находятся в центре внимания проподавателей по 

физическому воспитанию. Для решения данной проблемы предложены ряд организационных условий и в 

частности воспитание необходимых личностных характеристик для формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни. Для решения данной задачи предложен ряд организационных и педагогических 

условий, среди которых воспитание соответствующих индивидуальных качеств для формирования 

культуры здоровья, здорового образа жизни. Целью данной статьи является разработка «Пакета документов 

постоянной оценки здоровья учащихся посредством физического воспитания», который обеспечивает 

непрерывную оценку состояния их здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, состояния здоровья, пакет 

документов.  
 

A.R. Nasilyan 
 

THE PROBLEMS OF THE HEALTHY LIFESTYLE FORMATION AT THE UNIVERSITIES 

BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Nowadays sociologists, pedagogues and physical education specialists draw their attention to the problem of 

the healthy lifestyle of the youth. There are proposed many organizational and pedagogical conditions for solving 

this problem: one of them is the education of the relevant individual characteristics for formation of healthy 

lifestyle and culture of health. 

The goal of this article is to present “Package of documents of the continuous evaluation of learners’ health 

by means of physical education”, which corresponds to the requirements of the modern pedagogy, physical 

education and healthy lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle, physical education, evaluation of health, package of documents. 
 

Նասիլյան Աննա Ռուբենի - մանկ. գիտ. թեկնածու (ՃԿՊԱ).  

21.08.2018. 
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Ա.Ի. Մինասյան 
 

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ, 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հոդվածում պատմական ակնարկ է կատարվում հավանականություների տեսության և մաթեմատի-

կական վիճակագրության` որպես մաթեմատիկական գիտելիքների ոլորտի, ձևավորման ու զարգացման 

մասին: Գնահատվում է հավանականություների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

զարգացման պատմության դերն աշխարհի գիտական պատկերի ձևավորման մեջ, բերվում են որոշ 

օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս վերջիններիս կիրառությունն արտակարգ իրավիճակներում:  

Առանցքային բառեր. հավանականություննների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, 
արտակարգ իրավիճակ, հրդեհաշիջում, հրշեջ-փրկարար, մարտական հաշվարկ: 

 
 

 

 

А.И. Минасян 
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ КАК ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

В статье представлен исторический обзор формирования и развития теории вероятностей и 

математической статистики как области математических знаний. Оценивается роль истории развития 

теории вероятностей и математической статистики в эволюции формирования научной картины мира. 

Приводятся некоторые примеры, которые иллюстрируют применение последнего в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ключевые слова: теория вероятностей, математическая статистика, история, азартные игры, 

чрезвычайная ситуация, пожаротушение, пожарный спасатель, боевой расчет.  

 

 

A.I. Minasyan 
 

THE ANALYSIS OF FORMING THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL 

STATISTICS, AS A FIELD OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE  
 

The article presents a historical overview of the formation and development of the theory of probability and 

mathematical statistics as a field of mathematical knowledge. The role of the history of the development of the 

theory of probability and mathematical statistics in the evolution of the formation of the scientific picture of the 

world is assessed. Some examples are brought about the use in emergency situations. 

Key words: the theory of probability, mathematical statistics, emergency situation, firefighting, firefighter 

rescuer, military squad. 

 

Մինասյան Անժելա Իսրայելի – հայցորդ, դասախոս (ՀՊՄՀ, ՃԿՊԱ). 
 

03.07.2018. 
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Հ.Ս. Ղազարյան 
 

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
 

Նավթամթերքի պահեստարաններում ծագած հրդեհների հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրենց 

բարդությամբ և վտանգավորությամբ բավականին մեծ վտանգ են ներկայացրել հրշեջ-փրկարարաների 

կյանքին ու առողջությանը: Ուսումնասիրելով ժամանակակից բարձր պատիկության փրփուրով և գազա-

ջրային նյութերով հրդեհաշիջման ռոբոտատեխնիկական միջոցները հոդվածում ներկայացված են դրանց 

այն տեսակները, որոնք հնարավոր է արդյունավետ կիրառել նավթամթերքների պահեստարաններում 

ծագած հրդեհների հրդեհաշիջման աշխատանքներում` ապահովելով այդ աշխատանքների անվտանգու-

թյունն ու արդյունավետությունը:  

Առանցքային բառեր. նավթամթերքի պահեստարաններ, հրդեհաշիջում, հրդեհաշիջման ռոբոտա-

տեխնիկական միջոցներ և սարքավորումներ, հրդեհաշիջման աշխատանքների արդյունավետություն և 

անվտանգություն: 
 

         

А.С. Казарян 

 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Работы по тушению пожаров, возникших в резервуарах нефтехранилищ, своей сложностью и 

опасностью представляют достаточно серьезную угрозу для жизни и здоровья пожарных-спасателей. На 

основе исследования современных робототехнических средств пожаротушения с высокоплотной пеной и 

газоводными веществами, в статье представлены их разновидности, которые можно продуктивно 

использовать при работах по тушению пожаров, возникших в резервуарах нефтепродуктов.  

Ключевые слова: резервуары для хранения нефти, пожаротушения, робототехнические средства и 

устройства пожаротушения, продуктивность и безопасность действий пожаротушения.  

 
 

H.S. Ghazaryan 
 

FIREFIGHTING ROBOT-TECHNICAL EQUIPMENTS AND SYSTEMS FOR ENSURING FIRE 

SAFETY OF THE REPOSITORIES OF OIL-PRODUCTIONS  
 

The firefighting operations in the repositories of oil-productions threat great danger for life and health of 

firefighters with their complexity and dangerousness. Studying robot-technical means of fire-resistant foamy and 

gas materials, the article describes the types that can be effectively used in the repositories of oil-products during 

firefighting operations ensuring safety and efficiency of that works. 

Keywords: repositories of oil-productions, firefighting, fire-fighting robot-technical equipments and 

measures, efficiency and safety of firefighting operations. 
 

Ղազարյան Հարություն Սամվելի - փ/ծ մայոր, դասախոս (ՃԿՊԱ, ՀԱՊՀ հայցորդ). 
 

16.07.2018. 
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Ռ.Գ. Ղարիբյան, Ա.Գ. Սամվելյան 

 
 

 ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ 

 

Աղետների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) և ուսումնական հաստատությունների արտակարգ իրավի-

ճակներում (ԱԻ) գործելու կարողությունների զարգացումը կարևոր նախադրյալ է կրթական համակարգի 

անվտանգ գործունեության համար:  

 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները, մասնավորապես հիմնական դպրոցը` 

որպես յուրահատուկ համակարգ, ԱՌՆ և ԱԻ տեսանկյունից համարվում են բարձր ռիսկային օբյեկտներ: 

Աշակերտներն առավել խոցելի են, քանի որ նրանց մոտ դեռևս ամբողջական ձևավորված չեն կյանքին 

կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և ինքնապաշտպանվե-

լու մեխանիզմները:  

Առանցքային բառեր. դպրոց, արտակարգ իրավիճակ, աղետների ռիսկի նվազեցում, կրթության 

շարունակականություն:  
 

 

Р.Г. Гарибян, А.Г. Самвелян 

 

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА БЕДСТВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 Разработка мер по снижению рисков бедствий (СРБ) и развитие способностей действий в  

чрезвычайных ситуациях (ЧС) в учебных заведениях является важной предпосылкой для безопасного 

функционирования системы образования. 

Общеобразовательные учебные заведения, в частности, основная школа как уникальная система, 

считаются объектами высокого риска с точки зрения СРБ и ЧС. Ученики наиболее уязвимы, поскольку у 

них еще не полностью сформулировались механизмы быстрой ориентации и самозащиты в ситуациях, 

которые угрожают жизни или здоровью. Именно поэтому снижение риска бедствий в начальной школе 

является необходимым условием обеспечения непрерывности образования в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: начальная школа, чрезвычайная ситуация, снижение риска бедствий, 

непрерывность образования. 

 

 



R.G. Gharibyan, A.G. Samvelyan 

 

DISASTER RISK REDUCTION IN SCHOOLS AS CONTINUES PRECONDITION FOR 

EDUCATION IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

The development of disaster risk reduction (DRR) and capabilities acting during emergency situations (ES) 

in the educational institutions, is an important prerequisite for the safe functioning of the education system. 

Secondary education institutions, particularly the elementary school as a unique system, are considered to 

be highly risky in terms of DRR and ES. Pupils are most vulnerable because they are not yet fully formulated 

mechanisms for rapid orientation and self-defense in situations that endanger life or health.  

Keywords: school, emergency situaation, disaster risk reduction, continues education. 

 

 

 

Ղարիբյան Ռուզաննա Գուրգենի – դասախոս, էկոլոգիայի և կենսագործունեության 

անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի 

մագիստրանտ-անդամ (ՃԿՊԱ). 

Սամվելյան Արայիկ Գեղամի- դասախոս (ԵՊՀ). 

 

26.09.2018. 
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Ա.Հ. Մատինյան 
 

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՊԸ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ  
  

Ֆիզիոլոգիական (սոմատիկ) հիվանդությունների հիմքում հաճախ ընկած է լինում հոգեբանական 

գործոնը: Այդ մասին փաստում են գիտնականների կողմից կատարված բազմաթիվ հետազոտություններ: 

Կյանքում «Ճանաչիր ինքդ քեզ» կարևոր արտահայտությանը հաճախ ուշադրություն չի դարձվում: Եվ ինչ-

որ գանգատի, ցավի կամ լարվածության դեպքում անմիջապես աճում են հույզերը, միաժամանակ նվա-

զում է հավասարակշռված գիտակցությունը: Առաջանում է վախ, խուճապ: Ի՞նչ դեղորայք օգտագործել:  

Ըստ հետազոտությունների՝ սոմատիկ հիվանդությունների հիմնական պատճառը պետք է փնտրել 

հոգեբանական ոլորտում: 

Առանցքային բառեր. հոգեսոմատիկա, կենսաէներգետիկ ռեսուրսներ, սեանս, կոսմոէներգետիկա, 

վախ, ինքնապաշտպանություն, անվստահություն, անլիարժեքություն, հիերարխիկ հարաբերություններ, 

դեպրեսիա: 
 

 

А.А. Матинян 
 

 СВЯЗЬ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПСИХОЛОГИЕЙ 
 

 

В основе соматических (физиологических) болезней часто лежит психологический фактор. Об 

этом свидетельствуют многочисленные исследования, проведенные учеными. Часто, в жизни не 

обращают внимания на важное выражение: “Познай самого себя”. И при каком-нибудь недуге, боли или 

напряжении, сразу же повышается эмоциональный фон и одновременно понижается уравновешенное 

состояние сознания. Появляется страх, паника: какие лекарства принимать? Однако причину боли 

следует искать в психологических сферах.  

Ключевые слова: психосоматика, биоэнергетические ресурсы жизни, сеанс, космоэнергетика, 

страх, самозащита, недоверие, неполноценность, иерархические отношения, депрессия, саможалость. 

 

 

A.H. Matinyan 
  

THE CONNECTION BETWEEN PHSYIOLOGICAL DISEASES AND PSYCHOLOGY 
  

The basis of somatic (physiological) diseases is often the psychological factor. This is evidenced by 

numerous researches carried out by scientists. People do not pay attention to the important expression “know 

yourself”. In case of any complaints, pain or tension, the emotions immediately rise, and at the same time, the 

balanced consciousness goes down. There can be fear and panic – what medication to use. According to the 

researches, we should look for the main reason of somatic diseases in psychological sphere. 

Keywords: psychosomatics, bioenergy resources, session, cosmo-energy, fear, self-defense, mistrust, 

incompetence, hierarchical relationships, depression. 
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     Հ.Գ. Հարությունյան 
 

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված է կլիմայական փոփոխությունները, նրանց առանձնահատկությունները, 

հետևանքները Հայաստանի համար: Ուշադրություն է դարձված ջերմոցային գազերի արտանետումների 

կրճատման և կլիմայի փոփոխություններին մարդկանց հարմարվողականության կարևորությանը:  

Առանցքային բառեր. կլիմայական փոփոխություններ, ջերմոցային գազեր, արտանետումներ, 

ջերմաստիճան: 
 

 

А.Г. Арутюнян 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
  

В статье представлены климатические изменения, их особенности и их последствия для Армении. 

Отдельное внимание уделено сокращению выбросов парниковых газов и важности приспосабливаемости 

людей к изменению климата.  

Ключевые слова: климатические изменения, парниковые газы, выбросы, температура. 

   

 

H.G. Harutyunyan 
 

CLIMATE RISKS AND THEIR PECULIARITIES IN THE  

REPUBLIC OF ARMENIA 

 

The article presents climate changes, their peculiarities and consequences for Armenia. Important attention 

is paid to the reduction of greenhouse gas emissions and the importance of adaptation to climate change. 

Keywords: climate changes, greenhouse gases, emissions, temperature. 
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Ա.Լ. Գրիգորյան 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ 

(ըստ վիմական սկզբնաղբյուրների) 
 

Հոդվածում ներկայացվում են տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակների նկարագրություններ, 

որոնք քաղված են Հայաստանի 12-15-րդ դդ. վիմական արձանագրություններից: Աշխատանքում փորձ է 

արվում այդ տվյալները գիտական շրջանառության մեջ դնել պատմական արտակարգ իրավիճակների 

ուսումնասիրության տեսանկյունից` նպատակ ունենալով բացահայտել անցյալում ճգնաժամերի 

հաղթահարման միջոցները և ունակությունները: 

Առանցքային բառեր. վիմական արձանագրություն, միջնադար, արտակարգ իրավիճակ, 

նավաբեկություն, երկրաշարժ, երաշտ: 
 

 

А.Л. Григорян 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРИЗИСНОМУ  

УПРАВЛЕНИЮ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

(согласно литографическим источникам) 
 

В статье представлены описания различных чрезвычайных ситуаций в Армении, которые взяты из 

лапидарных надписей 12-15 веков. В работе предпринимается попытка ввести в научный оборот эти 

данные, с точки зрения исторических исследований чрезвычайных ситуаций, с целью выявления навыков и 

способов предотвращения бедствий в прошлом. 

Ключевые слова: средневековье, чрезвычайная ситуация, кораблекрушение, землетрясение, засуха. 

 
 

 

A.L. Grigoryan 
 

EMERGENCY SITUATIONS AND CRISIS MANAGEMENT MEASURES IN THE MIDDLE 

AGES 

(according to the epigraphic sources) 
 

The article presents different descriptions of various emergency situations which were extracted from the 

records in Armenia, 12th and 15th centuries. 

We have made an attempt to put the data into circulation from the point of view of the historical 

emergencies with the purpose to identify the used means and capacities in field of disasters in the past. 

Keywords: epigraphic inscription, the Middle Ages, emergency situation, shipwreck, earthquake, drought. 
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Ա.Ս. Վելյան 
 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱԿԱԶԴՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում տեսական դրույթների դաշտից ներկայացված է հոգեբանական հակազդումների ընդ-

հանուր բնութագիրն արտակարգ իրավիճակներում, քանի որ հակազդումները միմյանց հետ փոխկա-

պակցված են և որոշում են օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիոնալ համակարգերի ընդհանուր դինամիկ 

բնութագիրը: 

Թեման արդիական է, քանի, որ արտակարգ իրավիճակներում անձի հոգեկան գործունեության 

առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները հստակ բնութագրերի ձևակերպում ունեն 

հակազդումների նկատմամբ, որոնք առաջնահերթ արտացոլում են անձի ադապտացիոն գործընթացը 

իրական կամ սպասվելիք ծանրաբեռնվածությանը: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ, հակազդում, սթրես, 

էքստրեմալ գործունեություն, ադապտացիա: 
 
 

 

А.С. Велян 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В статье из поля теоретических положений представлена общая характеристика психологических 

противодействий в чрезвычайных ситуациях, поскольку эти противодействия взаимосвязаны друг с другом 

и определяют общую динамическую характеристику всех функциональных систем организма.  

Тема актуальна, поскольку особенности и закономерности психологической деятельности человека в 

чрезвычайных условиях имеют формулировку четких характеристик относительно противодействий, 

которые в первую очередь отображают адаптационный процесс личности на воздействие реальной или 

ожидаемой перегруженности.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, психофизиологическое состояние, противодействие, стресс, 

экстремальная деятельность, адаптация. 
 

 

A.S. Velyan 
 

THE GENERAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL COUNTERACTIONS 

IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

In the article we represent the general characteristics of psychological counteractions in emergency 

situations from the viewpoint of theoretical theses, as the counteractions are interconnected and define the general 

dynamic characteristics of all functional systems of an organism.  

The topic is vital because the peculiarities and patterns of a person’s psychological activity in emergency 

conditions have clear definitions towards the counteractions, which first of all reflect a person’s adaptation process 

on real or expected overload. 

Keywords: emergency situation, psychophysiological state, counteraction, stress, extreme activity, 

adaptation. 
 

Վելյան Արթուր Սուրենի - հայցորդ (ԵՊՀ, ՀՀ ԱԻՆ ՃԿԱԿ). 

22.05.2018. 



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2018. No 13 
 

Ա.Ա. Հովհաննիսյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Աշխատանքում ներկայացված է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ծրագրերի 

նկարագրությունը և կիրառման ոլորտները, հիմնավորված է դրանց օգտագործման անհրաժեշտությունը, 

հատկապես արտակարգ իրավիճակների բնագավառում: 

Փրկարարական աշխատանքների ընթացքի ավտոմատացման օրինակով ցույց է տրված ժամա-

նակակից աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ծրագրերի օգտագործման նպատակա-

հարմարությունը, արդիականությունն ու արդյունավետությունը: 

Առանցքային բառեր. աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր, աղետների ռիսկի 

կառավարում, քարտեզագրում: 
 

 

 

А.А. Оганесян 
 

ПРИМЕНИМОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СФЕРЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В работе представлено описание географических информационных систем и области их применения, 

обоснована необходимость их использования, в особенности в сфере чрезвычайных ситуаций.  

На примере автоматизации процесса спасательных работ представлены современные географические 

информационные системы, целесообразность и продуктивность использования программ. 

Ключевые слова: географические информационные технологии, управление риском бедствий, 

картографирование. 

 

 

A.A. Hovhannisyan 
 

APPLICABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN THE SPHERE  

OF EMERGENCY SITUATIONS 

 

The article presents the description and application spheres of geographic information systems, as well as 

the need of use is justified especially in the sphere of emergency situations. The expediency and efficiency of the 

use of modern geographic information systems are presented with the example of the automation of rescue 

operations. 

Keywords: geographic information systems, disaster risk management, mapping. 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Հոդվածները կարելի է ներկայացնել հայերենով, ռուսերենով և այլ օտար լեզվով: Տեքստի 

տառատեսակը. հայերենը` յունիկոդ, ռուսերենը և այլ օտար լեզուն` Times New Roman կամ 

Arial, տեքստի տառաչափը` 11, տողերի հեռավորությունը` 1.2, էջի ֆորմատը` А4 (210x297 մմ), 

աշխատանքային դաշտը` 165 x252 մմ, լուսանցքները. ձախից` 25 մմ, վերևից 20 մմ, աջից 15 մմ, 

ներքևից` 25 մմ: 

Առաջին էջի վերին տողի մեջտեղում տրվում է հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները) 

(փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով): Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի 

վերնագիրը (գլխատառերով, bold, 12 տառաչափով), իսկ մեկ տող ներքև, հոդվածի տեքստի 

լեզվով` համառոտագիրը (аннотация), (որի մեջ պետք է ձևակերպվի հոդվածի նպատակը, արդ-

յունքները և հիմնավորվի կատարված աշխատանքների անհրաժեշտությունը), 5-8 առանցքային 

բառերով (բոլորը` մինչև 10 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10 տառաչափով): Համառո-

տագրից մեկ տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական տեքստը: Պարբերու-

թյունները սկսվում են նոր տողից` 10 մմ ներսից:  

Նկարները և աղյուսակները տեղադրվում են տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց 

հետո, նույն կամ հաջորդ էջում և պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համա-

րակալում: Անվանումը և բացատրությունները տեղակայել նկարների տակը և աղյուսակների 

վրա (Italic, 9 տառաչափով): 

Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են Microsoft Equation, 

Italic, 10 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ 

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 

արտահայտությունը (փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10 

տառաչափով տրվում է գրականության ցանկը, որում հեղինակի (ների) Ազգանունը Ա.Հ. –ն կամ 

առաջին բառը ձևավորվում է bold, 10 տառաչափով: Ցանկալի է գրականության ցանկում 

ընդգրկել մինչև 10 հրատարակումներ: 

Գրականությունից հետո, երկու տող ներքև հոդվածի տեքստի հետ չհամընկնող երկու այլ 

լեզուներով նույն ձևով կրկնվում է հոդվածի գլխամասը` հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը 

(ները), հոդվածի վերնագիրը և համառոտագիրը: 

Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի հեղինակի Ազգանունը, Անունը, Հայրանունը, գիտ. 

աստիճանը, գիտ. կոչումը, կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում) և հեռա-

խոսների համարները: 

Հոդվածի ընդհանուր ծավալը մինչև 10 էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջու-

թյամբ): Այն ներկայացնել գրախոսված: 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո ժողովածուի պատասխանատու քարտու-

ղարին 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 խմբագրու-

թյունում: 

Խմբագրական խորհուրդ 
Հեռ. 060-69-10-00 

E-mail: info@cmsa.am 
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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.  
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