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Հ.Շ. Մաթևոսյան  
  

ՊԱՏՍՊԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Առաջին անգամ փորձ է արված ներկայացնել պատսպարման գործընթացն ըստ ժամանակահատ-

վածների, ինչը հնարավորություն է տալիս բացահայտել քաղաքացիական պաշտպանության 

«Պատսպարում» հիմնական միջոցառման կատարումը ելնելով կառավարման տեսանկյունից: 

Միաժամանակ հեղինակը ներկայացնել է բնակչության պատսպարման գործընթացի իրականաց-

ման, պաշպանական կառույցների առկայության, պատսպարման գործընթացը կառավարող կառուց-

վածքի առկայության և պատսպարման գործընթացի իրականացման ենթադրյալ մեթոդաբանությունը: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, քաղաքացիական պաշտպանություն, պաշտպա-
նական կառույց, պատսպարում, ապաստարան, հակաճառագայթային թաքստոց, պարզագույն թաքստոց:  
 

 

 

Г.Ш. Матевосян 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  

УБЕЖИЩ 
 

Впервые предпринята попытка представить процесс организации убежищ согласно временной 

последовательности, что позволяет выявить выполнение основного мероприятия гражданской обороны –     

«Организацию убежищ», с точки зрения управления. 

В то же время автор представил предполагаемую методологию процесса осуществления организации 

убежищ, при наличие защитных сооружений и структуры управления процессом организации убежищ.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, гражданская оборона, защитное сооружение, организация 

убежищ, убежище, противорадиационное укрытие, простейшее укрытие. 

 

 

 

H.Sh. Matevosyan 
 

MODERN ISSUES OF SHELTER MANAGMENT PROCESSES  
 

For the first time we try to introduce the process of organizing shelters according to the time sequence 

which reveals the execution of  “Shelter”, the main activities of Civil Defense-from the aspect of management. 

At the same time, the author presented a prospective methodology of shelter implementation organization 

with the presence of protective structures and the process of organizing shelter structure management. 

Keywords: emergency situation, civil defense, protective structure, the organization of shelters, fallout 

shelter, the simplest shelter. 
 

Մաթևոսյան Համլետ Շմավոնի- ռեկտոր (ՃԿՊԱ). 



КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2016. No 10 
 

В.А. Багиян 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА БЫСТРОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В АРМЕНИИ 
 

 Данный Инструмент является результатом предпринятой JEU (Обьединенной группы Управления по 

координации гуманитарных вопросов и Программы ООН по окружающей среде) международной 

инициативы. При помощи этого Инструмента JEU получит больше возможностей для поддержки 

национальных, региональных и международных аварийно-спасательных подразделений, и национальных 

правительственных структур в подготовке к химическим авариями и к реагированию на них. Целью 

данного Инструмента является повышение уровня химической безопасности в странах, где применяются 

меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.  

Ключевые слова: химически-опасные обьекты, химические аварии, химическая безопасность, 

готовность к ЧС, реагиривание на ЧС, окружающая среда. 

 

Վ.Ա. Բագիյան 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԻ 

ՆԵՐԴՆՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 

Տվյալ գործիքը JEU-ի (Հումանիտար հարցերի համակարգման վարչության միավորված խմբի և 

միավորված ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի ծրագիր) կողմից ձեռնարկած 

նախաձեռնության արդյունքն է հանդիսանում: Տվյալ գործիքն ավելի շատ հնարավորություններ կընձեռնի 

JEU-ին՝ քիմիական վթարներին նախապատրաստման և դրանց արձագանքման գործընթացում ազգային, 

տարածաշրջանային և միջազգային վթարափրկարարական ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև 

ազգային կառավարական կառույցներին աջակցություն ցուցաբերելու համար: Տվյալ գործիքի նպատակն է 

քիմիական անվտանգության մակարդակի բարձրացումն այն երկրներում, որտեղ քայլեր են ձեռնարկվում 

արտակարգ իրավիճակներին նախապատրաստման և դրանց արձագանքման ուղղությամբ:  

Առանցքային բառեր. քիմիապես վտանգավոր օբյեկտներ, քիմիական վթարներ, քիմիական 

անվտանգություն, պատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակներին, արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքում, շրջակա միջավայր: 

 

V.A. Bagiyan 

 

IMPLEMENTATION OF FLASH ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL IN ARMENIA 
 

This tool is the result of an international initiative undertaken by JEU (the Joint United Nations nvironment 

Programme and Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). With this tool JEU will get more 

opportunities to support national, regional and international emergency response units and national government 

agencies in the pocess of emergency preparedness and response. The aim of this tool is to increase chemical safety 

in those countries, where necessary measures are taken to ensure preparedness and response of emergency 

situations.  

Keywords: chemically dangerous objects, chemical accidents, chemical safety, emergency preparedness, 

emergency response, environment.  

Багиян Валерий Александрович – канд. биолог. наук, доцент, полковник СС (МЧС РА).  
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Ի.Հ. Մովսեսյան 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ «ՆՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ» 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

Ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքը» մեկնարկել է 1970-ականների կեսերին Հարավային Եվրո-

պայում, այնուհետև ընդգրկել է Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրները և ողջ հետխորհրդային 

տարածքը: Քաղաքական ընտրանիները, պետական կառավարման համակարգի արդիականացման 

նկատառումներով պարտավոր էին որդեգրել «Նոր պետական կառավարման»  հայեցակարգը: Այն կոչված 

էր ապահովել համակեցության, սերունդների համերաշխության, սոցիալական երկխոսության և թափան-

ցիկության վրա հիմնված քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթաց: Հոդվածում նշել ենք նոր 

պետական կառավարման համակարգի ջատագով հանդիսացող միջազգային կազմակերպություններ. 

տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը, համաշխարհային բանկը, ար-

ժույթի միջազգային հիմնադրամը, միջազգային քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովը և այլն: 

Նոր պետական կառավարումը նպաստում է հանրային շահի գերակայությանը, սոցիալական արդարու-

թյան ապահովմանը և կյանքի որակի բարձրացմանը՝ առաջարկելով լավ կառավարման մարտավա-

րություն: 

Առանցքային բառեր. ժողովրդավարացման «երրորդ ալիք», դիկտատուրա, ավտոկրատիա, նոր 

պետական կառավարում, բյուջետային թափանցիկություն, ֆինանսական վերահսկողություն, շուկայա-

կան օգտագործման աճ: 
 

 

 

И.О. Мовсесян 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ «НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

«Третья волна» демократизации началась в середине 1970-ых в Южной Европе, потом 

распространилась в Центральной и Восточной Европе, и на постсоветском пространстве. С целью 

модернизации системы государственного управления, политические элиты, должны были принять 

концепцию «Нового государственного управления» (НГУ). Она была предназначена для обеспечения 

процесса принятия решений, основанных на сосуществовании, солидарности между поколениями, 

социальном диалоге и прозрачности. В статье упомянуты названия международных организаций, которые 

являются апологетами системы НГУ: Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный 

банк, Международный валютный фонд, Комиссия по международной гражданской службе и другие. НГУ, 

предлагая эффективную тактику управления, способствует приоритету общественного интереса, 

обеспечению социальной справедливости и повышению качества жизни. 

Ключевые слова: «Третья волна» демократизации, диктатура, автократия, модернизация, новое 

государственное управление (НГУ), бюджетная прозрачность, финансовый контроль, рост рыночного 

использования. 

 

 



I.O. Movsesyan 
 

STATE POWER MODERNIZATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF 

“NEW PUBLIC ADMINISTRATION” 
  

"The third wave" of democratization began in the mid-1970s in Southern Europe and then it also involved 

Central and Eastern European countries and the whole post- Soviet territory. In order to modernize the public 

administration system, the political spectrum had to adopt the concept of «New Public Administration" (NPA). It 

was meant to ensure coexistence, political decision-making process based on solidarity between generations, social 

dialogue and transparency. In the article it is mentioned international new organizations, which support NPA 

system: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the World Bank, the International 

Monetary Fund (IMF), the International Civil Service Commission (ICSC), etc. NPA contributes to the public 

interest, social justice insurance and improving life quality, offering good governance strategies.  

Keywords: "Third wave" of democratization, dictatorship, autocracy, New Public Administration (NPA), 

budget transparency, financial control, growth of market use. 

 

 

Մովսեսյան Իսրայել Հովսեփի - մագիստրոս (ԵՊՀ). 
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A.R. Topchyan 

 

PLATFORM FOR DATA DRIVEN PROJECTS  
  

 A growing problem for Organizations trying to implement Data-Driven projects is becoming more about 

how and why to use data rather than purely technical. What leads to this problem is the lack of unification on a 

logical and technical level between Data Scientists, IT departments and Business departments. In this paper we 

present a technical and methodological approach for solving the problem of implementing Data-Driven projects. 

Keywords: data-driven projects, data vault, information retrieval, sandbox, topic modelling, streaming 

processing, auto-scaling. 

 

 

 

Ա.Ռ. Թոփչյան 

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 ՊԼԱՏՖՈՐՄ 

Կազմակերպությունների առաջնային աճող խնդիրն է տվյալներով կառավարվող նախագծերի 

իրականացումը, երբ հարկ է իմանալ, թե ինչպե՞ս և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ կիրառել տվյալները և ոչ թե 

դրանց տեխնիկական բնութագիրը։ Խնդրի առաջացման պատճառը տվյալների հետազոտողների, ՏՏ 

բաժնի և բիզնես ստորաբաժանումների միջև տրամաբանական և տեխնիկական մակարդակում 

միասնականության բացն է: 

Այս հոդվածում ներկայացվում են տեխնիկական և մեթոդաբանական մոտեցումներ տվյալներով 

կառավարվող նախագծերի իրականացման խնդիրը լուծելու համար: 

Առանցքային բառեր. տվյալներով կառավարվող նախագծեր, տվյալների պահոցներ, ինֆորմացիայի 

որոնում, փորձամիջավայր, թեմատիկ մոդելավորում, հոսքային մշակում, ավտո-մասշտաբավորում: 

 

 

 

А.Р. Топчян 

 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЗАВИСИМЫХ ОТ 

 ДАННЫХ 
 

Растущая проблема для организаций, пытающихся реализовать проекты, зависящие от данных, 

становится все больше о том, как и почему нужно использовать данные и не просто их технический 

характер. Причина, которая приводит к этой проблеме является отсутствие единого подхода на логическом 

и техническом уровне между исследователями данных, отделом ИТ-й и бизнес-подразделениями 

организации. В данной статье мы представляем технический и методологический подходы к решению 

проблемы внедрения проектов управляемых данными. 

Ключевые слова: проекты управляемые данными, хранилища данных, поиск информации, опытная 

среда, тематическое моделирование, потоковая обработка, авто-масштабирование. 
 

 

Topchyan Artyom – Researcher (Yerevan State University). 
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Ա.Ա. Տիգրանյան 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հոդվածն անդրադառնում է Հայաստանում հանրակրթության կառավարման խնդիրներին, 

իրականացված բարեփոխումներին և ներկա իրավիճակին: Ինչպես նաև ներկայացված են միջազգային 

փորձագետների տեսակետներն առկա խնդիրների վերաբերյալ: 

Առանցքային բառեր. բարեփոխումներ,  կրթություն, կառավարում, ուսուցիչ, չափորոշիչներ, դպրոց, 

աշակերտ, դասագիրք: 

 

А.А. Тигранян 

  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В АРМЕНИИ В 

КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ 
 

В статье рассматриваются реформы, осуществленные в сфере общего образования, текущее 

состояние системы, а также проблемы, касающиеся управления. Представлены точки зрения 

международных экспертов относительно проблем в системе общего образования, существующих в 

настоящее время. 

Ключевые слова: реформы, образование, управление, учитель, стандарты, школа, ученик, учебник. 

 

 

 A.A.Tigranyan 

 

MANAGEMENT CHALLENGES OF GENERAL EDUCATION OF ARMENIA IN THE 

CONTEXT OF REFORMS 

  

 The article reflects the implemented reforms, current situation and issues concerning the general 

education management of Armenia. As well as international education experts’ viewpoints are highlighted 

concerning the problems.  

Key words: reforms, education, management, teacher, standards, school, pupil, textbook  

 

 

Տիգրանյան Աիդա Աշոտի -ասպիրանտ (Երևանի պետական համալսարան
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Ա.Հ. Մկրտչյան, Խ.Ս. Իսրայելյան  

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՇԻՐԱԿԻ 

ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում երկրի կայուն և դինամիկ զարգացումը պայմանավոր-
ված է տնտեսական աճի տեմպով, բնակչության սոցիալական ու, հատկապես, զբաղվածության խնդիր-
ների լուծմամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանների կայուն և համաչափ սոցիալ-տնտեսական զարգացամբ: 
Ազգային տնտեսության կայուն զարգացումը հիմնված է տարածքային տնտեսությունների կայուն զար-
գացման վրա: Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել ՀՀ տարածքային տնտեսության ռազմա-
վարական կառավարումը, վեր հանել տարածքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրները, տալ 
դրանց հնարավոր լուծումները և դրանց հիման վրա առաջարկել տարածքային տնտեսության ռազմավա-
րական կառավարման նոր մոտեցումներ և մեխանիզմներ:  

Առանցքային բառեր. կայուն զարգացում, ռազմավարական կառավարում, կլաստեր, կլաստերաց-
ման ներուժ, զբոսաշրջային ներուժ: 

 
 

 

А.О.  Мкртчян, Х.С. Исраелян 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ НА 

 ПРИМЕРЕ ШИРАКСКОГО РЕГИОНА 
 

В условиях рыночной экономики стабильное и динамичное развитие страны обусловлено темпами 
экономического роста, решением проблем в социальной сфере, и особенно – в сфере занятости населения, а 
также стабильным и равномерным социально-экономическим развитием регионов. 

Стабильное развитие национальной экономики опирается на стабильное развитие региональных 
экономик. Целью статьи является изучение и анализ стратегического управления региональной экономики 
РА, выявить основные проблемы в управлении региональной экономикой, найти их возможные решения и 
на их основе предложить новые подходы и механизмы в управлении региональной экономикой. 

Ключевые слова: стабильное развитие, стратегическое управление, кластеры, потенциал 
кластеризации, туристический потенциал. 

 

 

A.H. Mkrtchyan, Kh.S. Israelyan 
 

STRATEGIC  MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIES  

(SHIRAK REGION EXAMPLE) 
 

In conditions of market economy, stable and dynamic development of the country is based on the growth 
rate of economy, the solution of problems in the social sphere, and especially in the field of employment, as well as 
stable and balanced socio - economic development of regions. 

The stable development of national economy is based on the development of regional economies. The aim of 
the article is to study and to analyse the strategic management of the regional economy in the Republic of 
Armenia, to analyze programs of development of regional economic, to identify the main problems in the 
management of regional economies, to find possible solutions and suggest new approaches and mechanisms in the 
management of the regional economy. 

Keywords: stable development, strategic management, clusters, cluster potential, touristic potential.  
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Е.К. Манукян, И.С. Непоп 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОЛПОЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

При рассмотрении вопросов поведения человека в условиях ЧС большое внимание уделяется 
психологии страха. Следует учитывать, что наиболее частыми, значительными и динамичными являются 
необдуманные, бессознательные действия человека как результат его реакции на опасность. 

Особые условия, в которых может оказаться человек, как правило, вызывают у него психологическую и 
эмоциональную напряжённость. Как следствие, у одних это сопровождается мобилизацией внутренних 
жизненных ресурсов; у других – снижением или даже срывом работоспособности, ухудшением здоровья, 
физиологическими и психологическими стрессовыми явлениями. Зависит это от индивидуальных 
особенностей организма, условий труда и воспитания, осведомлённости о происходящих событиях и 
понимания степени опасности. 

Ключевые слова: управление толпой, ядро толпы, механизм формирования толпы, лидер в толпе, 
массовое поведение, психическая травма, циркулярная реакция, воспитание воли. 

 

 

Ե.Կ. Մանուկյան, Ի.Ս. Նեպոպ 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՄԲՈԽԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
 

Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում մարդու վարքագծի հարցերը քննարկելիս մեծ 
ուշադրություն է դարձվում վախի հոգեբանությանը: Պետք է հաշվի առնել, որ առավել հաճախակի, 
նշանակալի և դինամիկ համարվում են մարդու անխոհեմ և չգիտակցված գործողությունները, որպես 
վտանգին արձագանքման արդյունք:  

Հատուկ պայմանները, որոնցում կարող է հայտնվել մարդը, որպես կանոն նրա մոտ առաջացնում են 
հոգեբանական և զգացմունքային լարվածություն: Որպես հետևանք, որոշ մարդկանց մոտ դա ուղեկցվում է 
նեքին կենսական ռեսուրսների մոբիլիզացմամբ, ուրիշների մոտ՝ աշխատունակության իջեցմամբ և 
նույնիսկ անկմամբ, առողջության վատթարացմամբ, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսային 
երևույթների ի հայտ գալով: Դա կախված է օրգանիզմի անհատական առանձնահատկությունից, 
աշխատանքային պայմաններից և դաստիարակությունից, կատարվող իրադարձությունների մասին 
իրազեկվածությունից և վտանգի աստիճանի ընկալումից: 

Առանցքային բառեր: ամբոխի կառավարում, ամբոխի միջուկ, ամբոխի ձևավորման մեխանիզմները, 
առաջնորդը ամբոխում, զանգվածային վարք, հոգեբանական տրավմա, շրջանաձև արձագանք, կամքի 
դաստիարակություն: 

 
E.K. Manukyan, I.S. Nepop 

 

THE PROSPECTES OF MANAGING CROWD IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

Discussing person’s behavior problems in emergency situations, the attention is fixed on fear psychology. Very 
often it is necessary to take into consideration that people’s senseless and unconscious actions are considerable and 
dynamic as the result of danger reaction.  

In special situations person generally becomes psychologically and emotionally tense. As a consequence for 
some people this can be followed by mobilization of internal vital resources, for the others it followed by decrease or 
decline of efficiency, health deterioration, by emerging stressful physiological and psychological phenomena. It 
depends on the individual characteristics of the organism, working conditions, upbringing, and the awareness of 
current events and understanding the degree of danger. 

Keywords: crowd control, mob core, crowd formation mechanism, leader in the crowd, mass behavior, 
psychological trauma, circular reaction, and training will. 
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A. Asryan, M. Hazarika, S. Mnatsakanyan, S. Nazaretyan, G. Pandyual 

 

THE MAIN NATURAL HAZARDS AND RISKS OF THE TERRITOTY OF DILIJAN CITY AND 

THE OPPORTUNITIES FOR APPLICATION OF SPACE-BASED AND INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR STRENGHTENING DISASTER RESILIENCE 
  

Space-based and information and communication technologies (SBT & ICT) are widely used in removing the 
consequences of hazard assessment and rapid response. It is difficult to imagine high efficiency and effectiveness in 
this field without using above mentioned technologies. SBT and ICT are used in Armenia too, but not in their full 
capacity. Hence, this article presents the opportunities for applications of space-based and information and 
communication technologies in Armenia, based on prevalent natural hazards in Dilijan city, to enhance resilience 
against earthquakes, landslides and potential floods. During the research process it became necessary to review the 
legacy assessments of natural hazards and risks threatening in Dilijan city, as more than 10 years passed since the 
last assessment and important changes took place, new important information materials appeared and assessment 
technologies improved. Therefore, authors touched upon this issue. Based on peculiarities of natural hazards, the 
opportunities for application of these technologies are described in the table, the fields of application of space-
based technologies at different stages of the disaster cycle, the purpose and the end-users of expected results are 
listed. 

Keywords: seismic hazard, risk, earthquake, landslide, space-based and informational technologies. 
 

 

 

 

Ա. Ասրյան, Մ. Հազարիկա, Ս. Մնացականյան, Ս. Նազարեթյան, Գ. Պանդյուալ  
 

ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ 

ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՆՔՈՎ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՈՒ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՆ 

ԴԻՄԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 
Զարգացող տիեզերական հենքով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները լայնորեն կիրառվում են 

տարաբնույթ վտանգների ու դրանց ռիսկերի գնահատման, աղետներին արագ արձագանքման ու 
հետևանքների վերացման խնդիրներում: Դժվար է պատկերացնել ոլորտում բարձր օպերատիվություն և 
արդյունավետություն, առանց այս տեխնոլոգիաների կիրառման: Հայաստանում ևս կիրառվում են այդ 
տեխնոլոգիաները, սակայն ոչ ամբողջական: ՈՒստի, այս հոդվածի նպատակն է Դիլիջան քաղաքին 
սպառնացող բնական վտանգների օրինակով բացահայտել հատկապես տիեզերական հենքով 
տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները Հայաստանում երկրաշարժերին, սողանքներին ու 
սելսվներին դիմակայունության ուժեղացման համար: Հետազոտությունների ժամանակ անհրաժեշտ է 
եղել վերանայելու Դիլիջանին սպառնացող բնական վտանգների ու ռիսկերի գնահատումները, քանի որ 
անցել է տասը տարուց ավելի և դրանք փոփոխվել են, ի հայտ են եկել կարևոր նոր փաստացի նյութեր, 
զարգացել են գնահատման տեխնոլոգիաները: ՈՒստի հեղինակներն անդրադարձել են այդ խնդրին ևս: 
Աղյուսակի տեսքով տրվել է այս տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները ելնելով բնական 
վտանգների առանձնահատկություններից, նշվել է տիեզերական հենքով տեխնոլոգիաների կիրառման 
ոլորտներն աղետի զարգացման տարբեր փուլերում, նպատակն ու ակնկալվող արդյունքների հիմնական 
օգտագործողները: 

Առանցքային բառեր. սեյսմիկ վտանգ, ռիսկ, երկրաշարժ, սողանք, տիեզերական հենքով և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

 



 

 

А. Асрян, М. Aзарика, С. Мнацаканян, С. Назаретян, Г. Пандюал 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ДИЛИЖАНА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ К КАТАСТРОФАМ 
 

Развивающиеся космические и информационные технологии широко применяются для оценки 

природных опасностей и рисков, быстрого реагирования на катастрофы и при ликвидации их последствий. 

Трудно представить высокую оперативность и результативность в этой сфере без использования этих 

технологий. В Армении также применяются эти технологии, но не в полном объеме. Поэтому целью данной 

работы является показать на примере территории г. Дилижана возможности применения в Армении 

космических технологий для усиления противостояния землетрясениям, оползням, наводнениям. При 

исследованиях возникла необходимость пересмотра оценки угрозы природных опасностей и рисков г. 

Дилижана. Были составлены новые карты сейсмического микрорайонирования и сейсмического риска. В 

статье, исходя из особенностей природных опасностей, в виде таблицы даны возможности применения этих 

технологий, обозначены сферы применения космических технологий на разных этапах развития 

катастрофы, цель и основные пользователи ожидаемых результатов. 

Ключевые слова: сейсмическая опасность, риск, землетрясение, оползень, космические и 

информационные технологии.  
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Հ.Հ. Պետրոսյան, Հ.Հ. Պետրոսյան 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ  
 

Հոդվածում դիտարկվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության զարգացման հեռանկարներն 

արդի տեսանկյուններից: Հոդվածում որպես կրթության զարգացման հիմնական խնդիր, դիտարկվում է 

գիտելիքի տարածումը տեղեկատվական և մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաների, այդ թվում` 

կրթական հեռավար տեխնոլոգիաների կիրառությամբ:  

Առանցքային բառեր. կրթության գլոբալիզացիա, ակադեմիական շարժունություն, գիտելիքի 

տարածում, հեռավար կրթություն, տեղեկատվության հեռավար տեխնոլոգիա: 

 

 

Г.А. Петросян, Г.Г. Петросян  

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В статье рассматриваются перспективы развития высшего профессионального образования с 

современной точки зрения. В статье, в качестве основной проблемы развития образования, рассматривается 

распространение знаний в новейших информационных и педагогических технологиях, в том числе  с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Ключевые слова: глобализация образования, академическая мобильность, распространение знаний, 

дистанционное образование, дистанционная технология информации. 

 

 
 

H.H. Petrosyan, H.H. Petrosyan 
 

HIGHER PROFESSIOANL EDUCATION DEVELOPMENT PROSPECTS  
 

The article discusses the development prospects of higher professioanl education from a modern point of 

view. In the article the spreading of knowledge is the main issue of education development using new information 

and pedagogical technologies, including remote educational technologies. 

Keywords: globalization of education, academic mobility, spreading of knowledge, distance learning, 

remote information technology. 
 

 

 

 

Պետրոսյան Հայկ Հմայակի- մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր  

(ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն).  

Պետրոսյան Հրայր Հայկի- մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

(Գորիսի պետական համալսարան).  
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Ա.Ռ. Հովսեփյան, Ս.Ռ. Հովսեփյան 

 

ԳԱԶԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Բացահայտվել են գազագեներատորային հակակարկտային կայանների (ՀԿ) դասավորության 

սխեմաներ, որոնց դեպքում կայաններն ունենում են առավել արդյունավետ ազդեցություն` կույտանձ-

րևային ամպերում ընթացող գործընթացների վրա: 

Մշակվել են ՀԿ-ների տեղակայման վայրերի և դրանց աշխարհագրական կոորդինատների 

որոշման, ինչպես նաև քարտեզներում նշահարման և քարտեզագրման պարզ մեխանիզմներ: 

Ներկայացվել են կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանքներ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել ՀԿ-ների տեղակայման վայրերի որոշման աշխատանքներն իրականացնելիս: 

Առանցքային բառեր. ներգործություն, աշխարհագրական կոորդինատներ, պաշտպանական գոտի, 

GPS, քարտեզ: 

 
 

А.Р. Овсепян, С.Р. Овсепян  

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ И МЕСТ УСТАНОВОК ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ 

ПРОТИВОГРАДОВЫХ СТАНЦИЙ 
 

Выявлены оптимальные схемы расположения газогенераторных противоградовых станций, при 

которых они имеют наиболее эффективное влияние на процессы проходящие в кучеводождевых облаках. 

Разработаны механизмы, которые упрощают определение мест установок, географических координат, 

а так же картоведение по расположению противоградовых станций. 

Представленны важные обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание при 

осуществлении работ по определению мест установок противоградовых станций. 

Ключевые слова. Воздействие, географические координаты, защитный пояс, заметка, GPS, карта. 

 

A.R. Hovsepyan, S.R. Hovsepyan 

 

FEATURES OF LOCATIONS AND PLACES OF INSTALLATION OF GAS PRODUCER ANTI-

HAIL STATIONS 
 

Allocation schemes of gas producer-anti-hail stations were discovered where stations have more effective 

impact on the heap rain clouds processes. 

Simple mechanisms of anti-hail stations were developed that facilitate the definition of the place of 

installation, the geographical coordinates as well as maping location. 

Important circumstances were presented, which should be taken into account in determining allocations of 

the installation of anti-hail stations. 

Keywords. impact, geographic coordinates, protective area, GPS, map. 
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Հ.Պ. Ղարիբյան, Ս.Գ. Ներսեսյան 

 

ԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրաշարժակ, որի կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան 

հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ապահովելու դաշտային պայմաններում բոլոր տեսակի 

փրկարարական գործողությունների և անհետաձգելի առաջին բուժօգնություն իրականացնելու 

նպատակով տեղակայված վրանների լուսավորման ու նրանում գտնվող սարքերի էլեկտրասնուցման 

հարցը, ապահովում ջեռուցումն այրման պրոցեսից առաջացած ծխագազերի ջերմության հաշվին:  

Հոդվածում բերված է կոգեներացիոն տեղակայանքների օգտագործման դեպքում ջեռուցման 

համար նախատեսված ջերմափոխանակիչի մակերեսը հաշվելու հաշվարկման մեթոդ: 

Առանցքային բառեր. էլեկտրաշարժակ, լուսավորում, էլեկտրասնուցում, ջեռուցում, կոգեներացիոն 

տեղակայանք: 

 

 

А.П. Карибян, С.Г. Нерсесян  

 

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В статье представлен электрический движок, произведенная энергия которого позволяет в полевых 

условиях одновременно и обеспечивать все виды спасательных работ, и освещать палатки, установленные 

для оказания неотложной первой медицинской помощи, снабжает электричеством имеющееся в них 

оборудование, а также, за счет тепла, выделяемого в процессе сгорания выхлопных газов, обеспечивает 

обогрев помещений.  

В статье представлен метод подсчета поверхности теплообменника, предназначенного для отопления, 

в случае использования когенерационных установок. 

Ключевые слова: электродвижок, освещение, электроснабжение, отопление, когенерационная 

установка. 

 

 

H.P. Gharibyan, S.G. Nersesyan  

 

COGENERATION DEVICES IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

In the article is presented an electromotor. Energy, produced by it gives an opportunity to synchronize all 

types of rescue operations in field conditions, solve power supply and enlightenment problems in tents, to provide 

medical firs aid assistances also heating generated from the combustion process. 

The article presents a heating surface calculation method in the use of cogeneration devices. 

Keywords: electromotor, lighting, power supply, heating, cogeneration devices. 
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В.Э. Степанян, Ю.Г. Гюрджян 
 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И 

НЕГАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ С  

АДАПТАЦИОННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ  

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

 
Армения является страной, где природные условия способствуют развитию почвенной эрозии и 

оврагообразованию. Горный и сильно расчлененный рельеф, сложное геологическое строение, наличие 

тектонических разломов, распространение крутых и обнаженных склонов со скоплением на них 

рыхлообломочного материала, приводят к эрозии почво-грунтов – основному фактору деградации 

ландшафта Армении. В статье рассматриваются вопросы охраны и рационального использования водных 

ресурсов. Главным итогом представленной работы является всестороннее и аргументированное обоснование 

соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям экологической безопасности 

общества и незащищенности урбанизированных территорий и сопутствующие рекомендации инженерной 

защиты. 

 Ключевые слова: глобальное потепление, активизация вторичных опасных экзогенных факторов, 

деградация ландшафта, механизм подтопления и затопления, экзогенные и антропогенные процессы, меры 

защиты. 

 

 

Վ.Է. Ստեփանյան, Յու.Գ.Գյուրջյան  

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ԳԵՕՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ, 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑՎԱԾ 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՎ 
 

 Հայաստանը երկիր է, որտեղ բնական պայմանները նպաստում են հողի էրոզիային և ձորակների 

ձևավորմանը: Լեռնային և խիստ մասնատված ռելիեֆը, բարդ երկրաբանական կառուցվածքը, տեկտոնիկ 

խզվածքների առկայությունը, մերկացած և կտրուկ, փխրուն բեկորային նյութերի կուտակմամբ լանջերի 

սփռվածությունը, բերում է հիմնահողի էրոզիային՝ Հայաստանի լանդշաֆտի դեգրադացիայի հիմնական 

գործոնի: Հոդվածում դիտարկվում են ջրային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ 

օգտագործման հարցերը: Ներկայացված աշխատանքի հիմնական արդյունքը կայանում է պլանավորված 

տնտեսական և այլ գործունեության համապատասխանելիության բազմակողմանի և փաստարկված 

հիմնավորումը հանրության բնապահպանական անվտանգության և ուրբանացված տարածքների 

անպաշտպանվածության պահանջներին, ինչպես նաև ճարտարագիտական պաշտպանությանը 

ուղեկցող հանձնարարականները: 

Առանցքային բառեր. գլոբալ տաքացում, երկրորդային վտանգավոր էկզոգեն գործոնների 

ակտիվացում, լանդշաֆտի դեգրադացում, ողողման և ջրածածկման մեխանիզմ, էկզոգեն և անտրոպոգեն 

գործընթացներ, պաշտպանության միջոցներ:  

 



V.E. Stepanyan, Y.G. Gyurjyan 

 

GEOMORPHOLOGIC AND GIDROLOGIC ASPECTS OF COMPLEX SOLUTION ON THE 

PROBLEMS OF SAFETY AND NEGATIVE CHANGES IN NATURAL ENVIRONMENT 

ALONG WITH ADAPTIVE RECOMMENDATIONS ON THE MANAGEMENT OF WAFER 

RESOURCES 

 
 Armenia is a country where natural conditions contribute to the development of soil erosion and ravine 

formation. Mountainous and disjointed relief, compound geological structure, presence of tectonic faults, 

distribution of big naked slopes along with the congestion friable material leads to soil erosion which is the main 

factor of Armenian landscape degradation. The article deals with issues of safety and rational usage of water 

resources. The main result of present paper is sustainable and argumentative justification in accordance with 

economic and other activities to the requirements of the ecological safety of society and unprotected urban 

territories as well as relevant recommendations concerning engineering protection. 

 Key words: global warming, activation of secondary hazardous natural factors, landscape degradation, 

flooding mechanism, natural and man-made process, means of protection. 
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Ս.Լ. Հայրապետյան 
 

ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆ 

ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հրդեհների ուսումնասիրությունը հանդիսանում է հրդեհային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների և 

հրդեհաշիջման որակի բարձրացման, հրշեջ ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության 

մակարդակի կատարելագործման անհրաժեշտ և կարևոր պայման: Հրդեհների վիճակագրությունը 

հանդիսանում է հրդեհային վիճակագրության մի մասը, որն ուսումնասիրում է զանգվածային 

երևույթների` հրդեհների, քանակական կողմը և դրանց ուղեկցող գործընթացները` այդ երևույթների 

որակական բովանդակության հետ անխզելի կապով: Հրդեհների վիճակագրական վերլուծությունը թույլ է 

տալիս հայտնաբերել դրանց առաջացման պատճառների ու հանգամանքների օրինաչափությունները 

(որոնք դրական կամ բացասական ազդեցություն են ունենում հրդեհային իրավիճակի վրա), գնահատել 

տեսչության աշխատանքների մակարդակը, կանխատեսումներ անել հնարավոր հրդեհային իրավիճակի 

վերաբերյալ` կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ժամանակահատվածների համար: 

Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհների ուսումնասիրություն, վիճակագրություն, վերլուծություն, 

հրդեհների հաշվառում, վարիացիա, հաշվառման կանոններ: 
 

 

С.Л. Айрапетян 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПОЖАРОВ  
 

Исследование пожаров является важным и необходимым условием повышения качества пожарно-

профилактических работ и пожаротушения, усовершенствования уровня боевой подготовки пожарных 

подразделений. Статистика пожаров является частью пожарной статистики, которая изучает 

количественную характеристику пожаров, сопутствующие им процессы в неразрывной связи с 

качественным содержанием этих явлений. Статистический анализ пожаров позволяет выявить 

закономерности причин и условий их возникновения (которые имеют положительное или отрицательное 

влияние на пожарную обстановку), оценить качество работы инспекции, сделать прогноз относительно 

возможной пожарной обстановки на короткий и длительный периоды. 

Ключевые слова: пожар, исследование пожаров, статистика, анализ, учет пожаров, вариация, правила 

учета. 

 

S.L. Hayrapetyan 

 

RESEARCH, STATISTICAL ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FIRES 
 

Investigation of fires is an important and necessary condition for improving the quality of fire-prevention 

and fire-fighting work. Fire Statistic is аn unseparable part, which studies the quantitative characteristic of fire, 

accompanying the processes in close connection with the qualitative content of these phenomena. Statistical 

analysis reveals patterns of fires causes and conditions of their occurrence (which have a positive or negative effect 

on fire situation), to evaluate the quality of the inspection, make a prediction about the possible fire situation for 

the short and long periods. 

Keywords: fire, fire research, statistics, analysis, accounting fires, variation, accounting rules. 
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A.R. Topchyan  

 

SCALABLE DOCUMENTATION SEARCH ENGINE 
 

 With the growing volume and demand for data a major concern for an Organization is how to share and 

transfer knowledge The amount of data and the disparate systems used to handle this data increase in their number 

and complexity every year and unifying these systems becomes more and more complex. This problem is usually 

solved be means of document management system, which in our opinion lack certain key technical considerations, 

such as scalability, performance and more intelligent way of searching. We present an architecture for a scalable 

documentation search engine, which is designed to address these requirements for a large multi-disciplinary 

organization. 

Keywords: search engines, distributed information retrieval, topic modelling, streaming processing, auto-

scaling. 

 

 

Ա.Ռ. Թոփչյան 
 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

Տվյալների ծավալի և պահանջվածության աճի հետ կազմակերպության համար առաջնային 
մտահոգություն է դառնում ինչպես բաշխել և փոխանցել գիտելիքը: Տվյալների քանակը և համակարգերի 
բազմազանությունը, որ փորձում են կառավարել այդ տվյալները, աճում են քանակով և բարդությամբ 
տարեց-տարի և այս համակարգերի համալիր կառուցվածք ստեղծելը դառնում է էլ ավելի բարդ։ Այս 
խնդիրը կազմակերպությունում, սովորաբար լուծվում է փաստաթղթերի կառավարման համակարգի 
միջոցով, որն էլ մեր կարծիքով որոշակի տեխնիկական քննարկման պակասի հետևանքով ունի 
խնդիրներ, օրինակ՝ ընդլայնվելու հատկությունը, արտադրողականությունը և առավել խելամիտ 
փնտրման համակարգ։ 

Մեր կողմից ներկայացվում է փաստաթղթերի որոնման համակարգի ընդլայնվող ճարտարապե-
տություն, որը նպատակաուղղված է բավարարելու նշված պահանջները խոշոր բազմադիսցիպլինար 
կազմակերպությունների համար: 

Առանցքային բառեր. որոնման համակարգ, բաշխված ինֆորմացիայի որոնում, թեմատիկ 
մոդելավորում, հոսքային մշակում, ավտոմասշտաբավորում: 

 

 
 

А.Р. Топчян 
 

РАСШИРЯЕМАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ДОКУММЕНТОВ 
 

С ростом объема и спроса на данные одной из основных проблем организации становятся 
распределение и передача знаний. Объем  данных и разнообразие систем поддерживающих эти данные  из 
года в год увеличиваются в количестве, и унификация этих систем становится все более сложной. Эта 
проблема обычно решается посредством систем управления документами, что на наш взгляд имеет 
некоторые ключевые технические недостатки, такие как расширяемость, производительность и разумный 
поиск. Мы представляем архитектуру для расширяемой системы поиска документов, которая спроекти-
рована, чтобы соответствовать указанным требованиям для большой многодисциплинарной организации.  

Ключевые слова: поисковый движок, распределенный поиск информации, тематическое 
моделирование, поточная обработка, авто-масштабирование. 
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Վ.Ս. Բուլանիկյան, Ա.Ա. Տերտերյան 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ  
 

Հոդվածում ներկայացված է մշակութային կազմակերպություններում անվտանգության ապահով-

ման հիմնական խնդիրներն ու ուղղությունները: Հատուկ անդրադարձ է կատարվել մշակութային 

կազմակերպություններում վերջին տարիներին գրանցված արտակարգ իրավիճակների վերլուծությանը, 

բնորոշ վտանգների ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև մարդկանց ու մշակութային արժեքների 

պաշտպանության հիմնական ուղղություններին: Արտակարգ իրավիճակների առաջացման և դրանց 

կանխման հարցում կարևորվել է մարդկային գործոնը: 

Առանցքային բառեր. մշակութային կազմակերպություն, անվտանգություն, մարդկանց և 

մշակութային արժեքների պաշտպանություն, վտանգ, հրդեհային անվտանգություն, ահաբեկչություն, 

տարհանում, պաշտպանություն: 
 

 

 

 

В.С. Буланикян, А.А. Тертерян 

 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ  
 

В статье представлены основные задачи и направления обеспечения безопасности в учреждениях 
культуры.  

Особое внимание уделено анализу чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных в последние годы, в 
учреждениях культуры, изучению характерных опасностей, а также основным направлениям защиты людей 
и культурных ценностей.  

В вопросах возникновения и предотвращения чрезвычайных ситуаций важное значение уделено 
человеческому фактору. 

Ключевые слова: учреждение культуры, безопасность, защита людей и культурных ценностей, 
опасность, пожарная безопасность,  терроризм,  эвакуация, защита. 

 

 

V.S. Bulanikyan, A.A. Terteryan 

 

SECURITY ISSUES IN CULTURAL ORGANIZATIONS 
 

This article presents the main security issues and directions of cultural organizations.  

A special approach is made to analyze the emergency situations in cultural organizations during last years, to study 

the main typical dangers, as well as the main directions of protecting people and cultural values. 

A human factor is one of the most important issues in development and prevention of emergency situations. 

Keywords: cultural organization, security, defense of people and cultural values, danger, fire safety, 

terrorism, evacuation, protection.  
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Կ.Մ. Սարաֆյան 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 
 

Զբոսաշրջության անվտանգության աուդիտի արդյունքում ներկայացվում են զբոսաշրջության 
տարբեր կառուցվածքային բաղադրիչների փոխկապակցվածությունը, ռիսկերի բազմազանությունը, 
դրանց հիմնական բնութագրերը, ներկայացված են զբոսաշրջության բնագավառի հիմնական վտանգները: 
Ժամանակակից զբոսաշրջային գործարարության ավտոմատացման և վիրտուալացման հիմնական 
ուղղությունների մեջ նշվել է ամրագրման միջազգային համակարգերը, որոնք հիմք են հանդիսանում նոր 
ռիսկերի առաջացման համար: Էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում ունի լավ 
հեռանկարներ, բայց որպեսզի զբոսաշրջությունը չունենա բացասական ազդեցություն հատուկ 
պահպանվող տարածքների վրա, անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարման համակարգ, որը դրական 
ազդեցություն ունենա ինչպես բնապահպանական տարածքների, այնպես էլ էկոլոգիական ուղղվածու-
թյուն ունեցող զբոսաշրջային կազմակերպությունների վրա: 

Առանցքային բառեր. զբոսաշրջության անվտանգություն, աղետների տեսություն, զբոսաշրջային 
ապրանք, կիբերհանցագործություններ, անվտանգության աուդիտ, էկոլոգիական զբոսաշրջություն: 

 

 
К.М. Сарафян 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В результате аудита безопасности туризма представлена взаимосвязь разных структурных элементов 

туризма, разнообразность рисков, их основных характеристик, представлены основные опасности в области 

туризма. В основных направлениях современнй автоматизации и визуализации туристкого бизнеса 

выделены международные системы бронирования, которые служат основой для новых рисков. Развитие 

экологического туризма в Армении имеет хорошие перспективы, но чтобы не было отрицательных 

последствий туризма на особо охраняемых природных территориях, необходимо создать эффективную 

систему управления, которая будет иметь положительное влияние как на природоохранные территории, так 

и на туристкие организации экологического направления. 

Ключевые слова: безопасность туризма, теория катастроф, туристический продукт, 

киберпреступления, аудит безопасности, экологический туризм. 

 
 

K.M. Sarafyan 
  

BASIC ELEMENTS AND CHARACTERISTICS OF TOURISM SECURITY  
 

In the result of tourism security audit, different structural intercommunication elements, a variety of risks, 

main characteristics and dangers elements are presented in the field of tourism. International reservation systems 

are mentioned in the main automation business and virtual directions of modern tourism, which may give rise to 

new risks. Development of ecological tourism in Armenia has good prospects, but in order to prevent negative 

effects on specially protected areas it is necessary to establish an effective management system, which will have a 

positive impact on environmental areas and ecological tourism directions. 

Keywords: tourism safety, theory of disasters, tourist product, cyber crime, security auditing, eco-tourism. 
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А.З. Гаспарян 

 

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ЕГО ВАЖНОСТЬ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ  СИТУАЦИЙ  В  

АРМЕНИИ 
 

Вода, предназначенная для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, должна быть безвредной для 
здоровья и приятной при употреблении. Поэтому к воде предъявляются следующие санитарно-
гигиенические требования: она должна быть бесцветной и прозрачной, не должна иметь постороннего 
вкуса и запаха, не содержать химические вещества в концентрациях, опасных для здоровья человека, не 
содержать патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. 

Для того чтобы обеспечить эти высокие требования и предупредить возможность возникновения 
различных инфекционных и неинфекционных заболеваний, возник вопрос о необходимости нормирования 
качества воды.  

Ключевые слова: качество воды, нормирования качества воды, предотвращения чрезвычайных 
эпидемиологических  ситуации. 

 

Ա.Զ. Գասպարյան 
 

 ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ  ԵՎ  ԴՐԱ  ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

  ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  
 

Ջուրը, որը նախատեսված է խմելու և կենցաղային նպատակների համար, պետք է լինի անվնաս  
առողջության համար և հաճելի, երբ օգտագործվում է: Այն պետք է համապատասխանի հետևյալ 
սանիտարական պահանջներին՝ պետք է լինի զուլալ և թափանցիկ, չպետք է ունենա ավելորդ տհաճ համ 
կամ հոտ, չպարունակի քիմիական նյութերի վտանգավոր մակարդակներ և մարդու առողջության համար 
ախտածին միկրոօրգանիզմներ ու մակաբույծ որդերի ձվեր: 

Այդ բարձր չափանիշներն ապահովելու, տարբեր վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդություններ 
կանխելու նպատակով, անհրաժեշտ է իրականացնել խմելու ջրի որակի նորմավորում և դրա 
մշտադիտարկում. 

Առանցքային բառեր. խմելու ջուր, խմելու ջրի որակի նորմավորում, սանիտարական պահանջներ, 
ախտածին միկրոօրգանիզմներ, վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդություններ, կանխարգելում: 

 

 

A.Z. Gasparyan 
 

RATIONING WATER QUALITY AND IT’S IMPORTANCE TO PREVENT EMERGENCY 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATIONS  IN ARMENIA 
 

Water intended for drinking and household purposes, must be harmless to health and enjoyable when using. 
Therefore, the water should meet the following sanitary requirements: they should be clear and transparent, 
should not have a foreign taste or odor, do not contain chemicals at levels dangerous to human health, does not 
contain pathogenic microorganisms and helminth eggs. 

In order to ensure these high standards and prevent the possibility of various infectious and non-
communicable diseases, there was a question about the necessity of rationing water quality. 

 Кeywords: water, infectious and non-communicable diseases, sanitary requirements rationing water quality 
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Հ.Պ. Ղարիբյան 
 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԴԻԴԱԿՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված են էլեկտրատեխնիկա դասընթացի դասավանդման գործընթացում 

բացատրական-ցուցադրական, վերարտադրողական, պրոբլեմային շարադրանքի, էվրիստիկական, 

հետազոտական մեթոդների կիրառությունը:  

Առանցքային բառեր. դասավանդող, սովորող, ուսուցման մեթոդ, բացատրական-ցուցադրական, 

վերարտադրողական, պրոբլեմային շարադրանք, էվրիստիկ և հետազոտական մեթոդներ:  
 

 

 

 

А.П. Карибян 

  

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
 

В статье представлено применение пояснительно-иллюстративных, репродуктивных, проблемного 
изложения, эвристических, исследовательских  методов в процессе преподавания курса по электротехнике. 

Ключевые слова. преподаватель, учащийся, метод обучения, пояснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, изложение проблемы, эвристические и исследовательские методы.   

 

 

 

 

H.P. Gharibyan 

 

DIDACTIC TEACHING METHODS IN ELECTROTECHNOLOGY SYSTEM 
 

The article presents the explanatory-illustrative, reproductive, problematic wording of teaching electrical 

engineering course, heuristic, application of research methods. 

Keywords: lecturer, student, teaching method, explanatory-illustrative, reproductive, problem wording, 

research and heuristic methods.  

 

 

Ղարիբյան Հայկանդուխտ Պապինի- տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՃԿՊԱ). 
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Г.Ш. Алавердян 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» И ПУТИ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

В работе анализируются задачи и требования к предмету «Химическая защита», пути его 

усовершенствования согласно современным требованиям. Большое значение отводится сотрудничеству с 

заводскими лабораториями, научно-исследовательскими институтами, выполнению курсовых и дипломных 

работ на этих предприятиях. Большое внимание уделяется также фундаментальным знаниям и 

практическим навыкам в работе.  

Ключевые слова: химическая защита, сотрудничество с заводскими лабораториями, фундаментальные 

знания, практические навыки, сотрудничество с лабораториями и институтами. 

 

 

Գ.Շ. Ալավերդյան 
 

«ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
Աշխատանքում վերլուծվում է «Քիմիական պաշտպանություն» առարկայի խնդիրները, պահանջ-

ները, վերակառուցման ուղիները, համաձայն ժամանակակից պահանջների: Մեծ նշանակություն է 

տրվում համագործակցությանը գործարանային լաբորատորիաների, գիտահետազոտական ինստիտուտ-

ների հետ: Շեշտ է դրվում նաև ֆունդամենտալ առարկաների յուրացման վրա, ավելացված գործնական 

կարողության կիրառելն աշխատանքում: 

Առանցքային բառեր. քիմիական պաշտպանություն, ֆունդամենտալ առարկաներ, դասավանդում, 

համագործակցություն լաբորատորիաների, ինստիտուտների հետ: 

 

 

G.Sh. Alaverdyan 

 

TEACHING PECULIARITIES OF THE SUBJECT OF “CHEMICAL PROTECTION” AND ITS 

DEVELOPMENT WAYS 
 

The issues, requirements and reconstruction ways of the subject of “Chemical Protection” are analyzed in 

this article according to contemporary demands. The cooperation with factory laboratories, scientific research 

institutes are in the focus of attention. Mastering of fundamental subjects  are emphasized and also it is important 

to increase practical abilities in working process.  

Key words: chemical protection, fundamental subjects, teaching, cooperation with laboratories and 

institutes. 
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Ա.Ա. Չատինյան  
 

ՈՒՍԱՆՈՂ-ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Պրոֆեսիոնալ փրկարարների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքում 
բացահայտվել է, որ փրկարարների շարժողական ընդունակությունների շարքում ուժի, արագաշարժու-
թյան, դիմացկունության հետ մեկտեղ կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև շարժումների ճշգրտությունը: 
ՖԿՀՊԻ-ի ուսանող-փրկարարների շարժումների ճշգրտության տարբեր դրսևորումների ուսումնա-
սիրության արդյունքում պարզաբանվեց, որ բուհում ուսուցման և մարզական պատրաստության երեք 
տարիների ընթացքում մկանային ճիգերի, տարածության տարբերակման ճշգրտության և ամբողջական 
շարժողական գործողության ճշգրտության ցուցանիշները բարելավվել են աննշան: Միևնույն ժամանակ, 
շարժումների ճշգրտության կատարելագործման հիմնախնդիրն ունի գիտակիրառական նշանակություն, 
որը թույլ է տալիս բարելավել ապագա պրոֆեսիոնալ փրկարարների շարժողական պատրաստվածու-
թյան համակարգը: 

Առանցքային բառեր: ուսանող և պրոֆեսիոնալ փրկարար, շարժողական պատրաստվածություն, 
շարժումների ճշգրտություն, մասնագիտական հմտություններ: 
 

 

А.А. Чатинян 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 
 

Социологический опрос, проведенный среди профессиональных спасателей, выявил, что в ряду 
двигательных способностей спасателей наряду с силой, быстротой, выносливостью, важное место занимает 
также точность движений. В результате изучения точности различных проявлений движений у студентов-
спасателей Арм. ГИФК было выявлено, что за три года обучения и спортивной подготовки в вузе показатели 
точности дифференцировки мышечных усилий, пространства и целостного двигательного акта улучшаются 
незначительно. В то же же время, проблема совершенстования точности движений имеет научно-
прикладное значение, поскольку позволяет оптимизировать систему двигательной подготовленности 
будущих профессиональных спасателей. 

Ключевые слова: студент и профессиональный спасатель, двигательная подготовленность, точность 
движений, профессиональные навыки. 

 
 

 

A.A. Chatinyan 
 

PECULIARITIES OF MOVEMENTS ACCURACY DEVELOPMENT OF STUDENTS-

RESCUERS 
 

The social poll of the professional rescuers has shown that the accuracy of movements is also important 
among the motor abilities together with power, speed and endurance  

The study of the species of movements accuracy of the students-rescuers of the Armenian State Institute 
of Physical Culture has revealed that during three-year study and sports training in the institute the accuracy 
rate of differentiation of muscle efforts space and integral motor act improved slightly. At the same time the 
problem of perfecting movement accuracy has scientific and practical value as it allows optimizing motor 
readiness system of future professional rescuers.  

Keywords: students and professional rescuers, motor readiness, professional rescuers, accuracy of 
movements, specialized skills. 
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Վ.Ա. Բրուտյան 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Հոդվածում դիտարկվում է այն մանկավարժական գործոնների առկայությունը, որոնք կապված են 

իրավապահ մարմինների գործունեության հետ: Ներկայացվում են իրավապահ մարմնի կառավարման 

մանկավարժական հայեցակարգը, նպատակը, խնդիրները և սկզբունքները: 

Առանցքային բառեր. կառավարում, սոցիալական համակարգեր, իրավապահ մարմին, իրավապահ 

մարմնի կառավարման հայեցակարգ, կառավարման մանկավարժական խնդիրներ, իրավապահ 

մարմինների կառավարման կազմակերպա-մանկավարժական սկզբունքներ։ 

 

 

В.А. Брутян 

 

ПЕДАГОГИКА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  

ОРГАНАМИ 
 

В статье рассмотрено наличие тех педагогических факторов, которые связаны с деятельностью 

правоохранительных органов. Представлены педагогические концепции, цели, задачи и принципы 

управления правоохранительным органом. 

Ключевые слова: менеджмент, социальные системы, правоохранительный орган, концепция 

управления правоохранительным органом, педагогические задачи управления, организационно-

педагогические принципы управления правоохранительными органами. 

 

 

 

A.V. Brutyan 

 

PEDAGOGY IN THE PROCESS OF MANAGEMENT OF LAW ENFORCEMENT  

AUTHORITIES 
 

In the article the presence of pedagogical factors are discussed, which are connected to the activity of legal 

enforcement bodies. The pedagogical management concept, goal, objectives and principles of law enforcement 

bodies are presented. 

Keywords: management, social systems, law enforcement body, management concept of law enforcement 

authority, pedagogical problems of management, organizational-pedagogical principles of management of law 

enforcement bodies. 
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С.Л. Айрапетян 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ 
 

Пожар легче предупредить, чем заниматься его ликвидацией, требующей во многих случаях 
приложения поистине героических усилий. Поэтому профилактика – главное направление борьбы с 
пожарами в любой сфере человеческой деятельности и, прежде всего, в быту. Но, если беду предотвратить 
не удалось, то, как показывает практика, с наименьшими потерями из нее выходит тот, кто владеет 
знаниями пожарной безопасности и спокойно, без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой 
необходимые первичные средства пожаротушения и, в первую очередь, надежный и эффективный 
огнетушитель. 

Хотя успех решения этой сложной проблемы пожарной безопасности зависит от целого ряда 
факторов, но простая бдительность и бытовая культура жителей могут защитить от пожаров лучше, чем 
сотня пожарных команд.  

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, пожарная нагрузка, короткое замыкание, загорание, 
угарный газ, источники зажигания, огнетушитель. 

 

 

 

Ս.Լ. Հայրապետյան 
 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՑԱՂՈՒՄ 
 

 Հրդեհը հեշտ է կանխարգելել, քան զբաղվել դրա վերացմամբ, ինչը շատ դեպքերում պահանջում է 
իրապես հերոսական ջանքերի գործադրում: Այդ իսկ պատճառով, պրոֆիլակտիկան հանդիսանում է 
հրդեհների դեմ պայքարի գլխավոր ուղղությունը մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտում և, 
առաջին հերթին՝ կենցաղում: Բայց եթե աղետը չի հաջողվել նախականխել, ապա, ինչպես ցույց է տալիս 
պրակտիկան, ամենաքիչ կորուստներով դրանից դուրս է գալիս նա, ով տիրապետում է հրդեհային 
անվտանգության գիտելիքներին և հանգիստ, առանց խուճապի, հմտորեն գործում է հրդեհի ժամանակ, 
ձեռքի տակ ունենալով անհրաժեշտ հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, առաջին հերթին՝ հուսալի և 
էֆեկտիվ կրակմարիչ: 

Չնայած հրդեհային անվտանգության այդ բարդ պրոբլեմի լուծման հաջողությունը կախված է մի 
շարք գործոններից, սակայն բնակիչների հասարակ զգոնությունն ու կենցաղային մշակույթը կարող են 
պաշտպանել հրդեհներից ավելի լավ, քան հարյուր հրշեջ խումբ: 

Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհային անվտանգություն, հրդեհային բեռնվածք, կարճ միակցում, 
բռնկում, շմոլ գազ, բռնկման աղբյուր, կրակմարիչ: 

 

 

S.L. Hayrapetyan 
 

FIRE SAFETY IN EVERYDAY LIFE 
 

It is easier to prevent the fire than to eliminate it, which, in many cases, requires real heroic efforts. For 
that reason, prevention becomes the main direction of fire control in any sphere of human activity and, first of 
all in everyday life. But if it is not possible to prevent the fire beforehand, then, as practice shows, a person can 
have minimum losses if he owns a fire safety knowledge and calmly, without panic, skillfully does firefighting, 
having at hand the necessary primary extinguishing means, reliable and effective fire extinguisher.  

Although the success of the solution to this complex problem of fire safety depends on a number of 
factors, a simple alertness and household culture can protect from fire better than a hundred fire brigades.  

Keywords: fire, fire safety, fire load, short circuit, outbreak, carbon monoxide, flash sources, fire 
extinguisher. 

 

Айрапетян Сергей Левонович-Лектор (ГАКУ).   
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Ս.Ս. Նազարեթյան  
 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  
 

 Հայտնի է, որ հատկապես սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման գործում մեծ դերակատարություն ունի 
հասարակությունը, հանձինս տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական 
կազմակերպությունների, անհատների, կամավորների և այլն: Ելնելով միջազգային փորձից ու Սպիտակի 
1988թ. երկրաշարժի դասերից, հոդվածում նշվում են սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ոլորտի հիմնական 
խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները: Հասարակության իրազեկումն ու նախապատրաստումը 
հիմնական միջոցներն են սեյսմիկ աղետին դիմակայելու պատրաստվածության բարձրացման համար: 
Սա երկար ժամանակ պահանջող ու աշխատատար մասշտաբային գործընթաց է: 

 Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, սեյսմիկ ռիսկ, հասարակություն, իրազեկում, ուսուցանում, 
աղետների դիմակայունության ուժեղացում: 

 

 

С.С. Назаретян 

 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СНИЖЕНИИ ВЕРОЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СИЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
 

Общеизвестна важная роль общества в деле снижения сейсмического риска. Исходя из 
международного опыта и уроков Спитакского землетрясения 1988 г., в статье рассматриваются основные 
задачи органов местного самоуправления, общественных организации, отдельных лиц и волонтеров, а также 
населения в целом в деле подготовки к противостоянию сильным землетрясениям, с целью уменьшения 
тяжести их последствий. Показано, что без подготовки общественности невозможно снижение высокого 
сейсмического риска на территории населенных пунктов Армении. 

 Ключевые слава: землетрясение, сейсмик риск, общественность, информирование, обучение, 
усиление противостояния катастрофам. 
 

 

 

 

S.S. Nazaretyan  
 

THE ROLE OF PUBLIC IN REDUCTION OF POSSIBLE COSEQUENCES OF STRONG 

EARTHQUAKES 

 
 It is known that public plays an important role especially in the process of seismic risk reduction.   In the 

article the main problems of local authorities, NGO-s, individuals, volunteers and population in preparing to resist 
the strong earthquakes and to reduce its heavy consequences. The international experience and the lessons of the 
earthquake of Spitak city (in 1988) show the main problems of  the sphere of seismic risk reduction and the ways of 
solving that problem.  

It is proved that without the preparation of the public it is impossible to reduce significantly the seismic risk 
of Armenian populated areas. This is a long-term and difficult process.  

Keywords: earthquake, seismic risk, public, awareness, training, strengthen of disaster resilience.  
 
 
 

Նազարեթյան Սիրանույշ Սերգեյի – ինժեներ (ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության 

հյուսիսային ծառայություն). 
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Ա.Ա. Չատինյան 

 

ՈՒՍԱՆՈՂ ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
 

Դիտարկվող հարցի վերաբերյալ գրական աղբյուրները «լռում» են, բացառությամբ կիրառական 

մարզաձևերի ամբիոնում կատարված հետազոտությունների, որոնք վերաբերում են ուսանող 

փրկարարների պրոֆեսիոնալ կիրառական պատրաստվածության հիմնահարցերին: 

Սակայն մեր կարծիքով չի կարելի բացառել այն փաստը, որ սպորտային բնագավառում կատարված 

հետազոտությունների արդյունքներն ու տարբեր հեղինակների մոտեցումներն առանց որոշակի 

վերապահումների չի կարելի նույնությամբ կիրառել փրկարարների շուրջտարյա մարզունակ 

գործընթացում, քանի որ այն պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով: 

Առանցքային բառեր. ինտեգրալ, շարժողական պատրաստվածություն, ուսանող-փրկարար, 

ցուցանիշների շարժընթաց: 
 

 

А.А.Чатинян 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ  
 

В статье представлены результаты исследования динамики наиболее важных двигательных 

способностей студентов-спасателей за годы обучения и подготовки в вузе. Выявлено, что в беге на 60 и 2000 

метров, в 10-ти кратном прыжке в длину с места и подтягивании на перекладине, благодаря 

целенаправленному учебно-тренировочному процессу улучшатся показатели студентов. Достигнутый 

уровень подготовленности позволяет будущим профессиональным спасателя эффективно выполнять 

поисково-спасательные работы в различных условиях возникновения стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

Ключевые слова: интегральный, двигательная подготовленность, студент-спасатель, тестирование, 

динамика показателей, институт физической культуры. 

 

 

A.A. Chatinyan 
 

THE RESEARCH OF MOTOR PREPAREDNESS OF THE STUDENT-RESCUERS  
 

Literary sources are “silent” about discussing the following issue; expect the researches made in the 

department of applied sports that refer to the issues of professional applied preparedness of student-rescuers. 

From the other hand it’s not right to use different authors’ approaches and research results in year round 

process of rescuers without any other reservations, because it depends on the circumstances.  

Keywords: integral, motor preparedness, student-rescuers, testing, dynamics of indicators, institute of 

physical culture. 

 

Չատինյան Աղվան Աշոտի -ԽՍՀՄ վաստակավոր փրկարար, պրոֆեսոր. 
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Վ.Գ. Կրբեկյան 
 

ԲՆԱԾԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ «ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ» 

ԵՎ «ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» 
 

Հոդվածը նվիրված է պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» 

(«Սյունիքի պատմություն») և «ժամանակագրության» մեջ տեղ գտած բնածին աղետների վերլուծությանը: 

Հանդիսանալով միջնադարյան պատմագրության փայլուն ներկայացուցիչներից մեկը, Սյունյաց 

մետրոպոլիտն, այդ ժամանակներին բնորոշ սխոլաստիկ աշխարհընկալման համաձայն, բնածին և 

մարդածին աղետները կապում է Ամենաբարձյալի միջամտության հետ: Այդպիսինն էին. 369թ. պարսից 

զորավար Աթաշխոդայի Սյունյաց երկիր ներխուժման ժամանակ տեղի ունեցած գետնաշարժը, 915թ. 

Ցուրաբերդ ավանի երկրաշարժը, 1225թ. օգոստոսի 8-ին Գառնիի ճակատամարտում պատահած 

պտտահողմը, Խորեզմի արքայազն Ջալալեդդին Մենգուբերդու արշավանքին հաջորդած 1225-1231 թթ. 

սովը, մորեխի, օձերի և գայլերի հարձակումը:  

Հոդվածում ներկայացված են 735թ. հուլիսի 21-ի Վայոց Ձորի հուժկու երկրաշարժը, որի մասին հայ 

պատմագրության մեջ առավել մանրամասն տեղեկությունները հաղորդում է Օրբելյանը և Գանձակի 

1139թ. ահարկու երկրաշարժը, որի առավել մանրամասն նկարագրությունը տալիս է պատմիչ և օրենսգիր 

Մխիթար Գոշը: Հոդվածում տրվում է այդ երկու երկրաշարժների մատենագրության վերլուծությունը: 

Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, եկեղեցի, եպիսկոպոս, Աստծո բարկություն, բնածին աղետ, 

որոտագին թնդյուն:  
   

 

В.Г. Крбекян 
 

ПРИРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ СОГЛАСНО «ИСТОРИИ СЮНИКА» и «ХРОНОГРАФУ» 

СТЕПАНОСА ОРБЕЛЯНА 
 

 Статья посвящена анализу природных бедствий, отображенных в «Истории области Сисакан» и в 

«Хронографе» историка Степаноса Орбеляна. Являясь одним из ярких представителей средневековой 

историографии, митрополит Сюника, согласно присущему тому времени схоластическому 

мировосприятию, связывает естественные и порожденные человеком бедствия вмешательством Всевышнего. 

Таковыми были: землетрясение произошедшее в 369 г. во время нашествия в Сюник персидского 

полководца Аташходы, землетрясение разрушившее село Цураберд в 915 г., смерч произошедший 8 августа 

1225 г. во время битвы у Гарни, голод и нашествия саранчи, змей и волков 1225-1231 гг. после походов 

принца Хорезма Джалалуддина Мангуберди.  

В статье представлены также сильнейшее Вайоц Дзорское землетрясение 21 июля 735 г., наиболее 

подробные сведения о котором в армянской историографии сообщает Орбелян, а также ужасающее 

Гандзакское землетрясение 1139 г., наиболее подробнօе описание которого приводит знаменитый историк и 

законотворец Мхитар Гош. В статье представлен анализ историографии обоих землетрясений.  

Ключевые слова: землетрясение, церковь, епископ, гнев Господень, природное бедствие, громовой 

грохот. 

 

 



V.G. Krbekyan 
 

NATURAL DISASTERS ACCORDING TO THE "HISTORY OF SYUNIK" AND 

"CHRONOGRAPHY" WRITTEN BY STEPHANOS ORBELYAN 
 

This article is devoted to the analysis of natural disasters that are displayed in the "History of the region 

Siasakan" and in the "Chronography" of historian Stephanos Orbelian. Being one of the brightest representatives of 

medieval historiography, Metropolitan of Syunik, inherent according to the the scholastic time of the world, 

connects the natural and man-made disasters to The Most High. These are: the earthquake happened in 369, during 

the invasion of the Persian commander Atashhoda in Syunik, earthquake destroyed the region Tsuraberd in 915, 

tornado occurred in 1225, 8 of August during the Battle of Garni, the attack of famine and locust plagues, snakes 

and wolves in 1225-1231 after invasion by Prince Jalal Ad-Din Manguberdi from Khorezm.  

The article also presents the strongest earthquake of Vayots Dzor in 735, 21th of July and Orbelian presented 

the detailed information in the Armenian historiography and the famous historian and lawmaker Mkhitar Gosh 

described the terrible earthquake happened in Gandzak, 1139. The article analysis the historiography of both 

earthquakes. 

Keywords: earthquake, church, the bishop, anger of the Lord, natural disaster, thunderous roar. 

 

 

Կրբեկյան Վահագն Գևորգի - պատմական գիտությունների թեկնածու (ՃԿՊԱ 

դասախոս). 
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Լ.Վ. Գևորգյան, Ա.Վ. Մխիթարյան  
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Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներին այսօր չափազանց մեծ ուշադրություն է 
հատկացվում, քանի որ դրանք նպատակաուղղված են կրթության արդյունավետության բարձրացմանն ու  
որակի ապահովմանը: Վալեոլոգիական դաստիարակությունը ևս, այսօր մանավարժագիտության 
կարևորագույն խնդիրներից է, քանի որ մանկավարժական գիտության զարգացման արդի միտումները 
հենվում են մարդասիրության վրա և պահանջում են առաջնահերթ ուշադրություն կրթության ընթացքում 
սովորողների առողջության պահպանման, ամրապնդման  ու վերականգնման հարցերում: Հոդվածի 
նպատակն է՝ պարզել ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերը վալեոլոգիական 
դաստիարակության գործընթացում: 

Առանցքային բառեր. ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, վալեոլոգիական 
դաստիարակություն, սովորողների առողջության պահպանում և վերականգնում, ինտերակտիվ 
տեխնոլոգիաներ: 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Сегодня исключительно большое внимание уделяется современным педагогическим технологиям, 
поскольку они направлены на повышение продуктивности, обеспечение качества образования. 
Валеологическое воспитание также является одной из основных задач современной педагогики, так как 
существующие тенденции развития педагогической науки основываются на гуманизме, и требуют уделения 
первостепенного внимания вопросам сохранения, укрепления и восстановления здоровья учащихся в 
процессе образования. Цель статьи – выяснить роль современных педагогических технологий в 
осуществлении валеологического воспитания. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, валеологическое воспитание, 
сохранение и восстановление здоровья учащихся, интерактивные технологии. 
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THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE REALISATION OF 

VALEOLOGICAL EDUCATION 
 

Nowadays modern pedagogical technologies are in the focus of attention, which purpose is to increase 
productivity and quality raising of education system. The realization of valeological education is one of the most 
important issues of Pedagogy, as the development of the discipline under consideration implies humanism as well 
as focuses on the vital importance of student healthcare. The aim of the is to ascertain the role of modern 
pedagogical technologies in realization of valeological education. 

Keywords: modern pedagogical technologies, valeological education, student’s healthcare, interactive 
technologies 
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‹‹Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый 

теряет свой рассудок и получает какой-то другой.›› 

Ф. Ницше 

Մարդկային հոսքը՝ շենքերի և շինությունների հաղորդակցության ուղիների ծավալանախագծային 

կառուցվածքը ձևավորող գործառութային գործընթաց է: Ըստ շինարարական նորմերի հաղորդակցության 

ուղիները պետք է կազմեն շենքերի և շինությունների ընդհանուր մակերեսի 30%-ը: 

Շենքերի հաղորդակցության ուղիները  պետք է ապահովեն մարդկանց տեղաշարժման հարմարա-

վետության անհրաժեշտ մակարդակ աշխատավայրում, տանը, հանգստի պայմաններում, իսկ 

արտակարգ իրավիճակներում՝ անվտանգ տարհանման հնարավորություն: 

Առանցքային բառեր. մարդկային հոսք, տարհանում, հաղորդակցության ուղիներ, տարհանման 

ուղիներ, մարդկային հոսքի խտություն, մարդկային հոսքի արագություն, թողունակություն:  

 

Т.А. Дилбарян 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
 

Людской поток – один из функциональных процессов, формирующих объемно-планировочную 

структуру зданий и сооружений. Соглано строительным нормам, площадь путей движения людских 

потоков должна составлять до 30%-ов общей площади зданий.  

Пути движения должны обеспечивать требуемый уровень комфортности передвижения людей в 

процессе труда, в быту, на отдыхе и возможность своевременной безопасной эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ключевые слова: людской поток, эвакуация, коммуникационные пути, эвакуационные пути, 

плотность людского потока, скорость людского потока, пропускная способность. 

 

T.A. Dilbaryan 
 

THE STUDY OF HUMAN FLOWS DURING EVACUATION  
 

Human flow is one of the functional processes, which form the volume-planning structure of the buildings. 

According to the constructional norms of communication means should cover the cօnstructions approximately 30 

% of total area. Building communication ways should create nessesary conditions for people at work, at home, 

during the rest and should give a save opportunity of evacuation during emergency situations.  

Keywords: human flow, evacuation, evacuation, communication ways, evacuation means, human flow 

density, human flow velocity, capasity.  
 

Թերեզա Արշակի Դիլբարյան- դասախոս (ՃԿՊԱ). 
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Արտթերապիան՝ հուզական վիճակների փոփոխությունների արտահայտման առավել հին բնական 

ձև է, ինչը շատ մարդիկ օգտագործում են (գիտակցաբար, թե ոչ) թեթևացնելու հոգեկան լարվածությունը, 

ձերբազատվելու սթրեսից, հանգստանալու, կենտրոնանալու համար:Դրա համար բոլորովին էլ պետք չէ 

լինել նկարիչ, պարզապես պետք է վերցնել գրիչ, մատիտ կամ ներկ և թղթի վրա որոշ գծեր քաշել: 

Արտթերապիան համարվում է բնական հոգեթրապևտիկ միջոց հուզական ապրումների կամ հոգեկան 

ախտանիշների դեպքում, և այս ամենը, անկախ տարիքից, սեռից, հոգեսոմատիկ հիվանդությունից, 

զգացմունքներից, փորձից: 

Առանցքային բառեր. իզոթերապիա, արտթերապիա, հոգեթերապիա, սոմատոթերապիա, ան-

հանգստություն, վախ, անինքնավստահություն, ներդաշնակություն, կավիճ, մատիտ, ներկ: 
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АРТ-ТЕРАПИЯ МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

  
Арт-терапия – наиболее древняя естественная форма изменений выражения эмоциональных 

состояний, которой многие люди пользуются (сознательно или нет), чтобы снять психическое напряжение, 
снять стресс, успокоиться и сосредоточиться. Для этого не надо быть художником, достаточно взять ручку, 
карандаш или краску и сделать несколько штрихов на бумаге. Арт-терапия является естественным 
психотерапевтическим способом в случае эмоциональных переживаний или психические диагностики 
болезни, и все это – вне зависимости  от: возраста, пола, психосоматической болезни, чувств, опыта. 

Ключевые слова: изотерапия, арт-терапия, психотерапия, соматотерапия, гармония, тревога, страх, 

неуверенность, самооценка, мел, карандаш, краски. 
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ART THERAPY AS A PSYCHOLOGICAL AID METHOD  

  
The Art therapy is an ancient natural way to express changes of emotional states, which is used by many 

people (either consciously or not) to relieve mental tension and stress, for relaxation and concentration. To practice 

this method it is not necessary to be an artist, just pick up a pen, pencil or paint and draw some lines on paper. Art 

therapy is considered to be a natural psycho-therapeutic treatment of emotional experiences or mental symptoms 

regardless of age, gender, psychosomatic illness, feelings, experiences. 

Keywords: isotherapy, art therapy, psychotherapy, somatic therapy, anxiety, fear, self-doubting, harmony, 

chalk, pencil, paint. 
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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, 

արդյունքները և հիմնավորվի կատարված աշխատանքների անհրաժեշտությունը), 5-8 

առանցքային բառերով (բոլորը` մինչև 10 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10 

տառաչափով): Համառոտագրից մեկ տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական 

տեքստը: Պարբերությունները 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 

համարակալում: 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 

հեռախոսների համարները: 

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

ամբողջությամբ): Այն ներկայացնել գրախոսված: 

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 
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даются в bold (размер шрифта: 11). Желательно в списке литературы представить до 10 

публикаций.  
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