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1ШС 351/354 I. МАЫАбЕМЕЫТ АЫР ЕС01Ч0М1С8

А.Р. КИасИа^уап

СОМСЕРТиА1_ РКОУ18ЮМ8 РОК ОУЕКСОМШб 015А5ТЕК СОМБЕОиЕМСЕБ

1п гесеМ у е ст , էհՑ питЬ ег օք уапоиБ етег§епс1ез տ А гте п  'ю հօտ տհօոո по էепժепсу էօ десИпе. 1п 

էհւտ ге§агё, ւէ ւտ песеззагу էօ տէսёу էհօ §1оЬа1 ехрепепсе ւո ժւտօտէՑր ргерагедпезз օտ ա Ա օտ т  քօր6շօտէւո§, 

օտտ6տտւո§ օոժ оуегсот'т§  ժ՚ւտօտէՑր сопзериепсез. Ուտ агйс1е ехат'тез  Г/?е բրօ̂ ւտ՚ւօոտ օք էհՑ §и1деИпез քօր Ֆ ց 

ոօժօոօէ гесоуегу сопсер^ ոհւշհ ւտ песеззагу քօր էհՑ օր§օոււօէւօո օոժ 1т р 1етеМ айоп օք էհՑ гесоуегу բրօօՑտտ 

քրօրո էհօ пе§аше сопзериепсез օք етег§епаез.

Кеуууогдз: сопсерЬоп, §иИе, етег§епсу տւէսօնօո, աօուէօոո§, էօտտՑՏ, дата§ез, ոցցԺտ, ргеуепЬоп, 

зуз^ет, քօր6Շօտէ՝!ո§, օտտՑտտաՑոէ, оуегсот'т§.

Рие էօ уапоиБ оЬ]есйуе апс1 зиЬ]есйуе геаБопБ, էՒտ гесе^ уеагБ Иауе у1е1с1ес1 по с1есПпе օք 
паШга1, 1есИпо§еп1с апс1 օէՒտր етег§епаез т  Агтета. ԸւտՅտէօրտ е^аП Иитап, гг^епа! апс1 
есопогтс 1օտտ6տ апс1 теу^аЫу 1еас1 էօ էհօ а§§гауайоп օք епу|гопте^а1 ргоЫетз. ТИеге^ге, а 
сотргеИепз1Уе зШс1у օք էհօ §1оЬа1 ехрепепсе ւո էհօ с1отат օք рори1айоп բրօէօշէւօո քրօրո էհօ 
пе§айуе օքքօշէտ օք շ1ւտՅտէօրտ, аз \уе11 аз ւո էհօ ժօրրտտտ օք 1е§а1 апс1 аррПес! ге§и1айоп օք քօրշշՅտէւոշ, 
Յտտօտտւո§ апс1 оуегсотт§ էհշ сопзериепсез օք բօտտւհ1օ етег§епаез, Ьесотез езреааИу րеIеVаոէ 

[1]-
Тос1ау, էհշ песеззйу էօ с1еуе1ор а гесоуегу օօոօօբէ (РС) а^ег етег§епаез ւտ Ьет§ 

етр1паз12ес1 а11 оуег էհօ ууог1с1 էօ епзиге էհօ օքքշօ^շ ւրոթ1օրոօոէՅէւօո օք гесоуегу ргосеззег. 1п 2015 

էհօ УУогИ Вапк'з С1оЬа1 Рипс! քօր ԸւտՅտէօր Рес1исйоп апс! Ресоуегу (УУВ СРРРР), ^е Еигореап 
Սուօո (ЕР!) апс! ^е Е1пНес1 №էւօոտ РеVеIортепէ Рго§гат (иЫРР) հаVе յօւոէ  ̂ ргос!исес1 а բօտէ- 
եւտՅտէօր сIеVеIортепէ §шс!е էՒտէ гегуез аз а էօօ1 էօ §оуегпте^з քօր р1аптп§ апс! 1тр 1етепйп§ ^е 
բօտէ-гесоуегу ргосезз [11].

РерепсПп§ оп ^е  паШге օք էհօ етег§епсу апс! էհշ эсоре օք էհշ րշզսւրշշ! гесоуегу, ^е  РС 
օ̂ օ1օբրրւ6ոէ йте сап տ̂է քրօրո зеуега! ууеекз էօ зеуега! րոօոէհտ օր уеагз. 1է տհօս1շ1 Ье ոօէօժ էՒտէ 
էհօ ргоу|310пз апс! շ̂ օ!օբրրւօոէ տէօբտ օք էհօ РС ргоу|с!ес1 т  էհշ §шс!е аге ոօէ 5па1 апс! аге տսհյօօէ 
էօ с!пап§е Ьазес! оп էհշ зрес|Псз օք էհշ §|уеп соип^у, էհշ 1еуе1 օք ւէտ сIеVеIортепէ апс! гг^епа! 
сараЫПйез.

АссогсПп§ էօ էհշ §шс!еПпез, էՒտ та1п сопсерШа! теагигез քօր էհշ ւրոբ1օրո0ոէՅէւօո օք էհշ 
гесоуегу բրօշօտտ аге քօ11оууес!:
> Յտտօտտրոօոէ օք 1օտտ6տ, с!ата§ез апс! пеес!з а^ег а с1 ւտՅտէօր,
> сIеVеIортепէ օք а гесоуегу տէրаէе§у,
> քօրրոՅէւօո օք ап ւոտէւէսէւօոՅ! տуտէет,
> 5папс1п§ օք բրօյօօէտ,
> с1еПп1̂ оп օք гесоуегу րոօշհՅուտրոտ апс! ргосезэ րոՅՈՅ§օրո6ոէ,
> ւրոբ1օրոօոէՅէւօո օք ргерага^гу теазигез քօր РС сIеVеIортепէ Ье^ге етег§епсу.

5



1) ձտտ6տտրո6ոէ օք 1օտտ6տ, с!ата§ез апс1 пеес1$ (АЬОЫ) [2]. ТЬе քւրտէ տէ6թ т  КС сIеVеIортеոէ ւտ 

էհ6 А1_РЫ 1тр1етеп1а^оп, \л/ЫсЬ ւտ ւրոբօրէՅոէ քօր էհօ с1еуе1орте^ օք а сотргеЬепз1уе 

з!га1е§у քօր гесоуегу апс1 րօօօոտէրսօէւօո айег а եւտՅտէօր, эб ууе11 эб քօր էհօ риап^аЬуе 

Յտտօտտրոօոէ օք пеес1з апс1 ^ е  аИосаЬоп օք Ьпапаа! гезоигсез. Нотеуег, ^ е  §1оЬа1 ехрепепсе 

օք ̂ е  ^տէ քն^ с1есас1ез Иаэ տհօ^ո էՒտէ за^асЬоп օք էՒտ гесоуегу տհօս1ժ ոօէ Ье Птйес1 зо1е1у 

էօ էՒտ Յտտօտտրոօոէ օք էհ6 етег§епсу сопБериепсеБ.

2) Оеуе1ортеп1 օք а гесоуегу տէրՅէօ^. ТЬе зесопс! ւրոբօրէՅոէ տէօբ ւո КС с1еуе1орте^ ւտ ^ е  

քօրրոս13էւօո օք а гесоуегу У1310п апс1 т а п а § е те ^  рппар1ез, аз ууе11 аэ 1+1е с1еуе1орте^ օք 

ге1еуап1 рго§гатз апс1 а погтаЬуе Ьазе քօր էհօ 1т р 1етеп1а^оп օք ^егеейога! 1Г^е§^ес1 

гесоуегу. ТЬе 1тр1ете^аЬоп օք էՒտ тепЬопес! теазигез сап Ье տէՅրէօժ ձէ էհ6 Бате Ь те  эб 

А1_01М. 0еуе1орт§ а гесоуегу У1зюп аИоууБ էհ6 § о уе гп те ^  էօ Տ6է гесоуегу рпопЬез ձէ էհ6 

паЬопа! апс1 1оса1 1еуе15.

Ваэед оп ւոէՑրոօէւօոօէ ехрепепсе, Ипе КС տհօս1ժ 1пс1иде էհՑ քօԱօ№ւո§ տսետէօոէԽՑ թրօշՑՏՏՑտ:

>  сеп^аПгес! соогсПпаЬоп օք ргосеззезапс! орегаЬопз,

> էրՅոտքօր օք сотре1епсез էօ էՒտ 1оса1 1еуе1,

> տսբբօրէ օք բ^3է6 տօշէօր гесоуегу Ьу էՒտ տէՅէօ,

> տսբբօրէ օք բսԵ1ւօ-բ^Յէ6 рагЬпегзЫр,

> թրւօրւ1̂  гесоуегу օքտօսրօօտ օք еx^տէеոсе,

> ւոշ16բ6ոօ16ոէ րոօուէօոո§ апс! ^апэрагепсу,

> ւրոբ1օրոօոէՅէւօո օք շհտՅտէօր ПБк геЬисЬоп теазигез.

1ո огЬег էօ 1тр1ете^ 6քքօշ^6 гесоуегу, ւէ ւտ песеззагу էօ Ье §шсЫ Ьу էհ6 քօ11օ«տ§ ^ге е  

й т с к т е ^ а !  рппар1ез օք тапа§етепЬ "гез^ге ЬеКег էՒտո ւէ ууэз", "էրՅոտքօրրաէւօո օք сШсиШез 

տէօ пе\л/ оррогТитЬез" апс! "թրւօրւ1̂  օք էհ6 տէօրօտէտ օք էհ6 տօտէ уи1пегаЫе §րօսբտ օք էհ6 

рори1аЬоп".

ТЬе թրօշՑտտ օք гесоуегу տէրаէе§у Ьеуе1ортепТ щуоЫез:

>  А рго§гат-опепէ6ժ арргоасЬ էօ гесоуегу. ТЬе с1еуе1орте^ апс1 ւրոբ16րոօոէՅէւօո օք տէրձէ6§ւշ 

р1апз етрЬаз12ез ^ е  1̂ е§гНу օք էՒտ гесоуегу ргосеБЗ. ТЬе сопсерШа! рппар1ез օք էՒտ 

рго§гатз аге:

С քՋւր ւրոբ16տ6ոէՅէւօո օք гезоигсе аПосаЬоп апс1 рпогНу зеШп§;

С ւրոբ16րո6ոէՅէւօո օք а օօօրօ1ւոՅէ6շ1 зериепсе օք гесоуегу теазигез т  ассогс1апсе уу̂ Ь 

6տէՅԵ1ւտհ6օ1 рпопЬеБ, ЬеасШпез апс1 арргоуес! р1апэ;

С сгеаЬоп օք сепЬ-аИгес! շօոէրօ! апс1 րոօուէօոո§ тесЬап1зтз  քօր еуа1иаЬп§ էհօ ր6տս1էտ օք 

էհօ гесоуегу ргосезз т  огЬег էօ таке տէրՅէ6§ւշ сЬап§ез ւո էհ6 рго§гатз ւք песеззагу.

>  ОеГегт/п/'п^ гЬе թհօոէ՚^տ օք տ6շէօրտ. Ը6է6րրաոտ§ բրւօրւէւ€Տ аП от էօ э а ^ у  էհ6 ւոէօրօտէտ օք аМ 

§րօսբտ օք տос̂ еէу (езрес1а11у էհօ րոօտէ уи1пегаЫе), էօ епзиге էհօ ք8ւր ժւտէոԵսէւօո օք гезоигсез 

апс1 Ьпапаа! теапз апс1 էօ т 1П1т 12е էհօ բօտտւԵւՍէ̂  օք ւոէօրտօշէօրՅ! շօոՈւշէտ т  էհօ р1апп1п§ 

ргосезз. РпопЬез аге та1п1у с1еЬпес1 ւո ^ е  зоаа1, ргоЬисЬоп, ւոքրՅտէրսշէսրօ, շ1ւտՅտէօր Г1Бк 

геЬисЬоп, еոV^րоոтеոէаI բրօէօշէւօո апс1 тапа§етепէ агеаз.

>  Լօոժ-ստ6 гер1апп1п§ ւո ժ՚ւտօտէօր օքքօշէօժ агеаз. Ըսոո§ гесоуегу էհօ ргеуюиз 1апс1-изе р1апз 

тау Ье геу1зес1 քօր ге-еуа1иаЬоп апс! гесПзЬлЬиЬоп օք ւոքրՅտէրսօէսրօ քՋօւМ^ез. ТЬе гер1аптп§



ргосеББ տհօս1շ1 էаке ւոէօ ձշշօսոէ с^-у|Иа§е сЖегепсез, 1оса1 РеаШгез, апс1 а1зо Յտտսրրտ а 

рпоп1у арргоасИ էօ 1апс1-и5е аИосайоп т  էՒտ քօ11օ№ւո§ огс1ег:

^  агеаБ օք гезИепйа! иге,

^  агеаБ օք с о т т е га а ! иБе,

^  агеаБ օք ւոշ1ստէո31 иБе,

^  агеаБ օք риЬПс ւոքրՅտէրսշէսրօ.

> ՏՑՇէօրօէ гесоуегу թէշւոուո§. 1ո էհօ еаг1у տէՑ§6 օք гесоуегу, Бейога! з1ха1е§ю р1апз аге 
с1еуе1орес1, Ьазес! օո էՒտ րօտս1էտ օք էՒտ А1_0Ы, апс1 сагпес! օսէ քօր еасИ зейог айег էհօ КС, эб 
ууе11 аБ էՒտ րօտս1էտ օք էհօ Յտտօտտրրտոէ օք 1апс1-изе ПБкБ, ууогк тапа§етеп1 թօէօոէւ31, 
տքրՅՏէրսօէսրօ, Ьазю зегуюез, տօսրօօտ օք ПуеПИоос!, апс1 էհօ տէ8էօ օք էհօ епу|гоптепС

>  Кеёис'т§ էհՑ ոտևտ օք շօոՈւշէ տւէսօէհոտ. АН гесоуегу рго§гатз րոստէ էаке ւոէօ Յշշօսոէ էՒտ 

ргоу1510пз քօր ргеуепйп§ օօոքհօէտ апс1 епзипп§ տէՅէ>ւ1̂  Ье1ууееп ^ е  раМгарайп§ рагйез, էՒտ 

օօոօհէւօոտ քօր էհ6 оссиггепсе օք օօոքհօէտ апс1 էհ^ сопзериепсез օք еасИ раОу'з 1̂ егуепйоп 

րոստէ Ье апа1узес1. ^егпайопа ! ехрепепсе эИоууз էՒտէ էհ^ ргосеззез օք ргеуепйп§ օօոքհօէ 

տւէսՅէւօոտ апс1 гес1ист§ էՒտ пзкэ օք етег§епаез пеаг1у а1ууауз §о Иапс1- 1П-Иапс1.

>  Օր§օոևօնօո օք аёу/зогу тееьп§-ё'1зсизз'юпз. Ореп բ1ձէքօրրոտ «ւէհ էՒտ рагйарайоп օք էՒտ 

§оуегптепС с1уП зоае1у, поп-§оуегптеп!а1 ог§ат2айопз (ք\100տ), заепйЯс С1гс1е5, рпуа!е 

տօշէօր апс1 гергезе^айуез օք էՒտ рори1айоп օք էՒտ Յքքօօէօժ ге§юпз эегуе էհ6 ригроге օք 

о г§ а т гт §  տսշհ օհտօստտւօոտ, \л/Иւօհ օօոէոհսէօ էօ էհ6 6տէՅԵ1ւտհոտոէ օք сПа1о§ие Ье1ууееп էՒտ 

ւոէ6ր6Տէ6օ1 раг^еэ апс! էՒտ Յ շՒ^օոտ ոէ օք շօոտօոտստ с1ипп§ էՒտ сIеVеIортеոէ օք гесоуегу 

ргодгатэ ձէ аН 1еуе1з.

3) Р о г т т §  օք ап ատէւէսէւօոՅ! з у з !е т . "Ոտ Ո6\է ւրոբօրէՅոէ տէ6թ т  էՒտ КС сIеVеIортепէ ւտ էօ 

քօրրո а տуտէет օք ւոտէւէսէւօոՅ! տէրսօէսրօտ քօր էՒտ ւրոբ16ոտոէՅէւօո օք гесоуегу, ууЫсИ Ւտտ а §րօ8է 

1троМ:апсе апс1 տսբբօրէտ էհ6 յ՚օւոէ 6քքօրէտ օք էհ6 §оуегптепС ЫСОз, ^օտէօրտ, էՒտ բ ^8 է6  

տօօէօր апс1 էՒտ рори1айоп ւո էՒտ гесоуегу ргосезэ. Рог էՒտ օքքօշ^օ ог§атгайоп օք гесоуегу 

6քքօրէտ, ւէ ւտ песезгагу էօ с1ап^ էՒտ го1е апс1 քսոշէւօոտ օք аН рагйара^з  8է էՒտ сепР"а1 апс1 

1оса1 1еуе1з.

ТЬе та'ш ւոտէւէսէւօոտ օք էհՑ гесоуегу ргосезз аге:

>  Сел?га/ МападетеМ Օր§օուշօէհո (СМО). ТИгее Vаг^аոէտ օք էհ6 СМО տէրսօէսրօ аге изеск

Տ  Ех13^п§ с1ераг1теп! ипс1ег էհ6 §оуегптепС ТИе та1п քսոօէւօո օք էհւտ օ16բՅրէրո6ոէ ւտ էօ 
օօօրժւոՅէօ էհօ ууогк օք էՒտ зес^га! րուուտէրւօտ. ТИе асIVапէа§е օք էհւտ էуре օք էհօ СМО տէրսօէսրօ ւտ 
էհՅէ еасИ зейога! րուուտ̂  с1оез ոօէ ւոշ16բ6ոշ16ոէ̂  р1ап, тапа§е апс1 ւրոբ̂ րոօոէ ^е гесоуегу 
ргосезз օք ւէտ տօօէօր, Է>սէ аП зес^га! տւուտէոօտ յ՚օւոէ̂  с1еуе1ор ап ас^оп р1ап Յէ էՒտ ւուէւ31 տէՅ§6 օք 
гесоуегу, ууИеге ^еу с1еЯпе էհ6 гезрес^уе го1ез, էаտкտ апс1 гезроп51 Եւ1ւէւ6տ օք еасИ օք ^е т . ТИе 
բօտտւԵ16 ууеакпеззез օք էհւտ եօթՅրէտօոէ аге: հаտէу ехрапз1оп օք ^е տէՅքք, ууЫс1п тау Յքքօօէ ^е 
ргоу|310п օք էհօ гери1гес1 1еуе1 օք риаППсайоп օք ^е բրօք6տտւօո31տ 1ПУо1уес1 апс1 тау ոօէ 1еас1 էօ ^е 
տէր6ո§էհ6ոտ§ օք ^е  ргеу|оиз տէսքք բօէ6ոէւ31; տւուտէրւօտ քօօստ օո 1тр 1етеп^п§ տհօրէ-էօրրո гесоуегу 
р1апз էօ ^е (Խէոոտոէ օք 1оп§4егт §оа1з.

■Տ Сгеайоп օք а пеуу с!ераг1теп1 Т1пе пеуу СМО с1еуе1орз а У1зюп апс1 տէրՅէ6§ւօ տս1էւ- 

зес^га! р1ап քօր гесоуегу, аэ \л/еМ аз оуегзеез ւէտ ւտբ16տ€ոէՅէւօո. 1հ6 3(^3ոէ3§6տ օք էհւտ уегз!оп օք



էՒտ СМО տէրսօէսրօ аге: 1пс1ерепс1епсе օք էՒտ ЬерагЬпепЬ с1еаг շ^ւտւօո օք ЬиЬег апс1 

ր6տբօոտւԵւ1ւէւ6տ; օքքօօ^օ ^ е гп а 1  апс1 ех!егпа1 с о т т и т с а Ь о п  апс1 аЫ1Ну էօ та па§е  ЯпапсеБ, 

տօուէօոո§ апс1 еуа1иаЬоп сотр1ех ւտտս6տ р го т р ^ у . ТИе բօտտւԵ16 ууеакпеззез օք էհւտ Ь ерагР пе^ 

аге: էհօ 1оуу 1еуе1 օք рагЬараЬоп օք էՒտ гей ога ! րոտւտէոօտ апс1 էՒտ ехргегзюп օք էՒտւր բօտտւԵ1օ 

пе§аЬуе айНис1е ге ^е с ! էօ էՒտ ՍրուէՅէւօո օք էհօւր роууегэ т  էՒտ §оуегптепЬ  ап асИИюпа! п гк  т а у  

Ье էՒտ բօտտւԵ1օ ւոտսքքւօօոէ рагЬараЬоп օք С1уП зос1е1у апс1 гергеге^аЬ уез օք էհօ Յքքնօէօշ! 

рори1аЬоп т  էհօ гесоуегу р1аппт§ ргосезз.

Տ С М О  ИуЬгШ  տէրսշէսրօ. 1հւտ уегзюп օք էհօ СМО տէրսօէսրօ сотЫ п ез էհօ ас1уа^а§ез օք էՒտ 

уеггю пз с1езспЬес1 аЬоуе էօ ауо1с1 էՒտւր ууеакпеггег апс1 ւտ Ь е с о т т §  т о г е  апс1 т о г е  уу|с1е1у игес!. 

ТИе ех13Йп§ տէՅէ6 сIераրէтеոէ ւտ 5Ь"еп§^епес1 Ьу էհօ сгеаЬоп օք а էօրոբօրՅ^ ог§атгаЬ оп  քօր а 

с1еПпес1 репос1, ууИ|сИ сагпег օսէ էՒտ т а п а § е т е ^  апс1 տէրՅէօ§ւօ 1еас1егзЫр օք էհօ гесоуегу ргосезз 

ассогс1т§ էօ էՒտ арргоуес! р1апз. А էетро га гу  ог§атгаЬ оп  ւտ օրօՅէօժ ւո տսշհ տւէւաէւօոտ, ууИеп ւէ 

Ьесотез оЬуюиз էՒտէ ^ е  ех1зЬп§ տէ8է6 сIерагէтеոէ с1оез ոօէ та п а § е  էօ աօրօհոՅէօ էՒւօ 

ւրրտ16րո6ոէՅէւօո օք а 1аг§е п и т Ь е г  օք асИНюпа! բրօյօօէտ ууНЫп էհ^ зрес|Яес! Ь т е . ТИе ас1уа^а§ез օք 

էհւտ уеггю п օք էհօ СМО տէրսշէսրօ аге: ге1аЬуе1у рш ск 1тр1ете^аЬ оп  օք р1аппес1 гесоуегу 

те а ги ге г; сопсеп^аЬоп օք гесоуегу р го Ы е т г  ւո опе ог§атгаЬ оп , ууЫ с 1п тсгеазез էհ6 еքք^с^епсу 

апс1 зреес! օք էհ6ւг տօԽէւօո. А բօտտւԵ16 ууеакпезз օք էհւտ էуре օք СМО տէրսօէսրօ ւտ էՒտ բօտտւԵ16 1օտտ օք 

էհօ տէՅքք բօէ€ոէւ31, асситиIаէесI ехрепепсе апс1 кпоуу1ес1§е с1ипп§ ^ е  էրՅոտւէւօո քրօրո էՒտ гесоуегу 

р1пазе էօ էհ6 с1еуе1орте^ р1пазе, VVհеո էհ6 էетро га гу  ог§атгаЬ оп  \л/111 տէօբ ւէտ асЬуЖез.

ТЬе րոօ՚տ քսոշէհոտ օք СМО аге:

сгеаЬоп օք греаа! րոօշհՅուտրոտ քօր էՒտ քա  օհտէոհսէւօո օք гезоигсез, 1т р 1е т е ^ а Ь о п  օք 

ргосиրетепէտ апс1 տէ8քք րաոՅջօոտոէ с1ипп§ էՒտ гесоуегу;

Տ  էհ€ арротЬпе^ օք էՒտ 1пеас1 օք էհ6 ЬерагЬпепС \л/1ю тиտէ հаVе ехрепепсе ւո 
րոՅՈՅ§6րո6ոէ апс1 քօրրոՅէւօո օք а ууогкт§ էеат, епру էհ6 էրստէ օք а11 ւոէօրօտէօշւ раМ:1ез 
(егреааНу օ̂տէօրտ апс1 էհօ Յքքօօէօժ рори1айоп) апс1 էՒտ роПЬса1 տսբբօրէ օք էՒտ 
§оуегптепС аг ууе11 аг րոստէ Ье аЫе էօ епгиге էհօ օքքնօ^ аррПсаЬоп օք տէՅէ6-օք-էհօ-Յրէ 
§1оЬа1 ехрепепсе, туо1уе հитаո, таէег̂ аI апс1 Ппапс1а1 гегоигсег, оуегсоте բօտտւԵ16 
ւոտէւէսէւօոՅ! օետէՅօ16տ;

^ г т а Ь о п  օք տէՅքք քօր зо1у|п§ гесоуегу р гоЫ етз , 1пуо1у1п§  ՅթբրօբոՅէ6 еxէегпаI բօէ€ոէւ31 

ւք песеззагу;

с1гауу|п§ ир а 1ւտէ օք рагЬс1раЬп§ ог§ап12аЬопз апс1 с1еПп1П§ էհօւր Ьи^еэ апс1 

гезропз|ЫПЬез ձէ էհօ Ье§1ПП1П§ օք էՒտ гесоуегу ргосегБ; 

епзипп§ Ьгоас! տէакеհоIсIег рагЬс1ра^оп.

> Բօրէւօթօէ՚ւօո օք էհՑ թօթս1օէւօո, N00$ օոժ сМ1 5оае1у (ՇՏ). Опе օք էհօ ууауэ էօ 1псгеазе 

էհ6 еքք^с^епсу օք էՒտ гесоуегу ргосезз ւտ էօ иге էհ6 кпоуу1ес1§е апс! ехрепепсе օք էՒտ 1оса1 

рори1аЬоп. Т1пе асЬуе рагЬс1раЬоп օք էհօ рорШаЬоп сап Ье Сас1 ԱէՅէ6օյ Ьу էՒտ ^ՈVоIVетепէ օք 

էհօ ЫСОб апс! СБ, ууЬ|сЬ ւտ езрес1а11у 6քքօշ^6 ւո էհօ еаг1у տէՅ§6տ օք էՒտ гесоуегу ргосегг. 

ТЬе ք\100տ апс! ՇՏ о^еп Ьауе §оос1 соппесЬопг ւո էհ6 Յքք60է6շ1 с о т т и т Ь е з ,  ^ а п к г  էօ ууЬ|сЬ 

էհеу сап քՋշւԱէՅէ6 էհօ р а г!1С1раЬоп օք էհօ Յքքօօէօժ рори1аЬоп ւո էհօ гесоуегу ууогкэ. 

^բօրէՅոէ քՅօէօրտ аге ^ е  ргезепсе օք ^ е  ՇՏ’տ 1еас1ег ул/ւէհ а հւ§հ րօբսէՅէւօո а т о п §  ^ е

✓

✓

✓
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рори1аЬоп, апс1 էհօ туо1уетег^ օք էՒտ ЫСО эб а տսեշօոէրՅշէօր քօր էհօ 1тр1етег^аЬоп օք էհօ 
гесоуегу օքքօրէտ.

> Рпу&е ՏՑՇէօր. Рог էՒտ տէՅէօ апс1 рг|уа1е տօշէօրտ ւէ ւտ т и й тП у  ЬепеЯс1а1 էհօւր рагТпегзЫр 

1Г^егасЬоп т  էհօ гесоуегу ргосеББ. ТЬе բ ^8 է6  տ6շէօր сап ոօէ оп1у քՑշւ1ւէՅէ€ էհ6 

1т р 1е те^аЬ оп  օք օքքօօէ^ гесоуегу 6քքօրէտ т  уапоиБ агеаБ (с1ез1§п, շօոտէրսշէւօո, зирр!у), 

է>սէ а1зо сап 1аке оп а տւ§ուքւշՅոէ раИ: օք էհօ օօտէտ. 1հստ, ւէ 31§тТсап% а11еу|а1ез 1+1е 

§оуегптеп!а1 сЬа!1еп§ез ւո էհ6 1о§1зЬса1, Япапаа! апс1 зос1а1 зрЬегез.

>  1ոէ6րոօէւօոօ1 թօրէոՑրտ. Опе օք էՒտ тат герЫгете^з օք ^егпаЬопа! туез1:теп1 
ог§ат2аЬопз ւտ էհՅէ էհօ геар1е^ §оуегптег^ епзигез էհօ 6\ւտէ6Ո06 օք ռտօՒտուտրոտ քօր էհօ 
1тр 1ете^аЬоп օք տէոօէ Ьпапаа! օօոէրօ1տ. 1пуезЬп§ ог§атгаЬопз апс1 тсПу|с1иа1з тау р ^е г 
էօ Ժւտէոէ>սէ6 քսոժտ էհրօս§հ էհօւր оууп тапа§ете^ га^ег էհ8ո ^е  տէՅէօ Ьис1§еТ Եսէ апу օք 
1+1е1г асЬуЖез տստէ Ье 1ес1 Ьу 1+1е §оуегптеп! апс1 соогс1|па1ес1 Ьу 1+1е СМО.

4) . Ртапст§ օք բրօյ՜օշէտ. ТЬе гесоуегу ргосезз ւтрИе5 сгеаЬоп օք тесЬатзтз քօր 1+1е
сопсеп^аЬоп апс1 соогсПпаЬоп օք Тпапаа! гезоигсез. ТЬе ргосезз ւտ Тпапсес! Ьу теапг օք 
էՒտ տէՅէ6 Ьис1§еЬ ^егпайопа! аИ, аз ууеИ аз բ^Յէօ տօշէօր апс1 соттип^ 6̂տէրո6ոէտ. ТЬе 
օքքօշ^օ 1гпр1ете^аЬоп օք гесоуегу сотр1ех тапа§ете^ гершгеБ էհ6 §оуегпте^ էօ 
բօտտօտտ 6քք60^6 օօոէրօ! тесЬатзтз օք Եօէհ Ьис1§е1агу апс! ех!га-Ьис1§е1агу Тпапаа! 
гезоигсез.
Роз^етег§епсу օքքօշ^օ Япапаа! тапа§ете^ 1трПез орегаЬуе соогсПпаЬоп апс! 

շ1ւտէրւԵսէւօո օք Япапаа! гезоигсез. ОерепсПп§ оп ^е зса1е օք ^е ժւտՅտէօր апс1 էՒտ есопогтс 
ро1епЬа1 օք ^е соип^у, էՒտ §оуегпте^ сап ге1у оп ւէտ оууп Тпапаа! гезоигсез օր էսրո էօ еxէеրпаI 
Боигсез օք քսոժտ§.

ТЬе тоЫПгаЬоп օք ^егпа! Тпапаа! гезоигсез 1трПез էհ6 геу1зюп օք էհ6 տէՅէօ, ге§юпа! апс! 
титара! Եսժ§6էտ. Аէ ^е 1тЬа1 տէՅ§6 օք էՒտ Եսժ§6է геу|еуу, ւէ ւտ песеззагу էօ քօօստ аНепЬоп, 
езреааИу оп ^е Тпапап§ օք Ьитапйапап апс1 օէհօր սր§6ոէ теазигез. АЛег էհՅէ, ^е Тпапап§ օք 
^е А1_01М ргосезБ ւտ сагпес! օսէ, РоИоууес! Ьу ^е տէ8§6 օք Япапст§ ^е гесоуегу теазигез 
^етзе1уез. Ըսրւո§ էհ6 1айег, էհ6 քօրրաէւօո օք տէ8է6 апс1 օէհօր Тпапаа! Яоуу тапа§ете^ տуտէетտ, 
аэ ууе11 аз ^е ւրոբ16տ6ոէՅէւօո օք аисПТ տօուէօոո§ апс1 օօոէրօ! аге Ьет§ сагпес! օսէ.

Тууо тесЬап1з т з  аге игес! էօ гесе1уе Ье1р քրօրո еxէегոаI (ւոէօրոՅէւօոՅ!) քսոօ1ւո§ зоигсез: ап 

аррПсаЬоп/са11 էօ ^ е  ւոէօրոՅէւօոՅ! с о тти п Н у  апс! ог§ап12аЬоп օք а օօոքօրօոօօ օք туезЬп§ (Ьопог) 

ог§ап1гаЬопз.

5) . ОеЯшйоп օք гесоуегу тесЬап1зтз апс1 ргосезз тапа§етеп1. ТЬе РС сIеVеIортеոէ тс1ис1ез
ւրոբօրէՅոէ ւտբ16Ո16ոէՅէւօո теазигез ր613է€օ1 էօ гесоуегу тесЬатзтз апс! тапа§етепТ 
Атоп§ տսօհ теазигез аге:

Տ  АррИсаТюп օք уап о и з շօօրժ՚տօէհո րոօշհօուտրոտ. 1п էհ6 ргосезз օք соогсПпаЬоп օք гесоуегу 
теазигез, էհ6 ип|ТсаЬоп օք а11 ւոէ6ր6տէ6շ1 рагЬез ւտ сагпес! օսէ, ууЫсЬ 1трПез рооПп§ օք 
гезоигсез, ւոէրօձսշէւօո օք пеуу 1тЬаЬуез апс! 1ПпоуаЬопз, эб ууеИ аз тсгеазт§ ^е и̂аÎ էу, 
Бреес! апс! ^апзрагепсу օք ^е рго§гат 1тр1етег^аЬоп. Соогс1|паЬоп сап Ье уегЬса! (էհ6 
рагЬс1раЬп§ рагТ1ез շօօթ6րՅէ6 ւ̂էհ էհ6 §0Vеրптепէ օր 1оса1 соттип^էу տէրսօէսրօտ) апс! 
հօրւշօոէՅ! ^Ье рагТ1с!раЬп§ рагЬег օօօբօրՅէօ VV̂էհ էհօ рг̂ Vаէе տօօէօր, ЫбОэ օր ՇՏ տէրսօէսրօտ).



1ո էՒտ соогсПпайоп ргосезБ, ւէ ւտ ւտբօրէձոէ էօ ստօ уапоиз րրտշՒտտտրոտ քօր геасЫп§ շօոտօոտստ 

апс1 риюк1у гезо1ут§ роз5|Ые շօոքհշէտ с1ипп§ с1еазю п-такт§ апс1 1т р 1е те ^а Ь о п  8է с Ж е ге ^  

1еуе1з (քօր ехатр1е, с1еуе1ортеп1 օք гесоуегу роПаез, соогсПпаЬоп օք ^օտէօրտ апс1 ЫСОб, сгеайоп 

օք բրօյ՜օշէ та п а § е те г^  апс1 օէՒտր сотггпйеез ог ууогк|П§ §րօսբտ ձէ էհօ 1оса1 1еуе1).

А Арр1у'т§ տ՚ւրոթԱԽԺ 1тр1етеМайоп ргосеззез. նսո ո §  էհօ ւրոբ16րո6ոէՅէւօո օք гесоуегу, 

ЬигеаисгаЬс ՒւՅտտ̂ տ օքէ6ո с1е1ау та п у  բրօշօտտօտ (арргоуа! օք բրօյօշէտ, 1тр1етеп1а^оп օք 

ргосигетеп!з, տսԵրատտւօո օք героМз апс1 շօոշԽտւօոտ, ехрапзюп օք տէՅքք բօտւէւօոտ, 6էշ.). Рог 

էհ ւտ геазоп, ^ е  § о у е гп т е ^  §|уез ^ е  гесоуегу СМО аи^огН у էօ 1тр1етеп1 էՒտ арргорпа!е 

տւրոբ1ւքԽօ1 րոօշՒտուտրոտ.

А ОесеМгаИюЬоп օք 1тр1етеМайоп. АссогсПп§ էօ էՒտ КС, էՒտ СМО ւտ аи^опгес! էօ зирегу|зе 

էհօ ւրոբ1օրոօոէՅէւօո բրօշօտտօտ օք гесоуегу апс1 соогсПпаЬоп օք теазигеБ, Եսէ էՒտ րօտբօոտւԵւՍէ̂  

ւտ ас1с1геззес1 Յէ էՒտ 1оса1 1еуе1. 0 ес1з ю п -т а к т §  Յէ էՒտ 1оса1 1еуе1 ехрапс1з ^ е  ո§հէտ апс1 

օօրոթ6է6ոօ6տ օք 1оса1 §оуегптег^ տէրսօէսրօտ, с о т т и т Ь е з  апс1 ւпс1|У1с1 иа1з, § |ут§  էՒտւո 

օբբօրէսո^ էօ 1пс1ерепс1еп^у зоке 1оса1 ргоЫ етз, апс1 а1зо тсгеазез էՒտ зепзе օք 

гезропз|Ь|П1у օք էՒտ Յքքօշէօժ բօբսհէւօո ^ууагЬз էՒտ ժօշւտւօոտ тас1е.

А  М о п к о п п § . 1ո էհօ гесоуегу ргосезз, օքքնշ^օ րոօուէօոո§ տуտէетտ Ие1р էօ յտտօտտ էհօ բրօ§ր6տտ 
օք ^е  ууогкг, էօ епзиге ^е сотрПапсе օք էՒտ 1айег ууН1п էհ̂  гершгете^з օք էՒտ КС, էօ 
ւրոբ16րո€ոէ ап еаг1у гезропзе տуտէеIո т  огс1ег էօ таке Յօ1յստէրո6ոէտ т  էՒտ гесоуегу рго§гат ւո 
Ьте. ТИе տօտէ орЬта! օբէւօո ւտ էՒտ ог§атгаЬоп апс1 ւրոբւօրրտոէՅէւօո օք րոօտէօրտ§ Ьу ^е 
гесоуегу СМО оп էհրօօ-տօոէհ репо<± МопНопп§ տуտէетտ ргоу|с1е ге§и1аг апс1 
сотргеИепз1Уе տքօրրրտէւօո оп ^е ժւտէրւեսէւօո апс1 ւրոբ1օրոօոէՅէւօո օք Տէ8է6 апс1 բ^Յէօ քսոժտ, 
ргоу|с1е (Ма քօր Յտտօտտտ§ էՒտ есопотю апс1 БОС1а1 1трайз օք էՒտ гесоуегу рго§гатз. 
Моп^опп§ օօոտւտէտ օք ^гее տиЬ-ргосеззез: теазигез’ րոօաէօրտ§, геги 1է րոօտէօրտ§ апс1 
герогЬп§, \л/И|сИ сотЫпе էօ քօրտ а геПаЫе (МаЬазе.
АррИсайоп օք уапоиз ргосигетем  тесНоп!зтз. 1п роз^етег§епсу շօոշհէւօոտ, р го с и ге т е г^  

аге изиаНу շՒտօէւշ апс1 сПзог§ат2ес1 сгеаЬп§ асИйюпа! ргоЫетБ апс1 1еасНп§ էօ բօէօոէւ31 

аЬиБе. Опе օք էՒտ ւրոբօրէՅոէ շօոժւէւօոտ քօր епзипп§ ^ е  օքքօշ^օոօտտ օք ^ е  гесоуегу ргосезз 

ւտ ^ е  բրօտբէոօտտ ւո էՒտ ЬеПуегу օք р го си ге те ^з  апс1 зе тсе з . Ехатр1ез օք օքքօօ^օ 

тес1патзтз аге:

ас1уапсе р го си ге те ^з  (էհ^ 1ւտէ օք риаПИес! օօոէրՅօէօրտ ւտ с^еггтпес! т  ас1уапсе, էՒտ 

еуа1иаЬоп ргосеБзеБ օք է6ոշ16ր օքքնրտ апс1 ^ е  շօոշԽտւօո օք շօոէրՅՇէտ ւտ տւ§ուքւշՅոէ  ̂

ассе1е^ес1, ^ е  раг^ара^оп օք 1пехрепепсес1 ՇՅՈօ1ւօ13է6տ т  ^ е  է6ոօ16ր ւտ ехс1ис1ес1), 

ассе1е^ес1 բրօօսրօտօոէտ (տսօհ ргосеззез օք էօոօ^ր ог§ап121п§ апс1 ր€տս1էտ օօոքւրտւո§ аге 

та т1 у  изес1 Ьу էհ6 բ ^8 է 6  Տ6օէօր апс1 ЫСОз).

'А АррИсайоп օք со тти тсо Ь о п  տէրօէզ§у. 1ո էհօ гесоуегу ргосезз, էհօ §0Vеրոтеոէ տհօս 1с1 Ье ւո 

շօոտէՅոէ сПа1о§ие апс1 ւոքօրտՅէւօո еxсհап§е уу|^ а11 օէհօր ւոէօրօտէօշ! рагЬез, VVհ̂ сհ ууПI 

1псгеазе էհօ е1=Пс1епсу օք соогсПпаЬоп օք ууогкз. 1ոքօրտՅէւօո տհՅոո§ а1зо 1псгеазез ^ е  

^апБрагепсу օք էհօ гесоуегу ргосезБ, Ьеерепз тиШа1 էրստէ апс1 հ61բտ с1озе §арз.

1հօ с о т т и т с а Ь о п  տէրаէе§у с1еуе1орес1 Ьу ^ е  § о у е гп т е ^  ЬеЯпез уапоиз еքքесէ̂ Vе теапэ օք 

с о т т и т с а Ь о п  \^ւէհ ւոէօրօտէօշ! рагЬег: ассезз էօ ^ е  տօուէօոո§ շ!ՅէՅԵՅՏ6 т  а зрес1а1 рог!а1, շ1ւր6օէ
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շօոէձշէտ Ье1отееп рагйарайп§ ձօթՅրէրոօոէտ, ձւտօստտւօոտ «ւէհ туезйэгз апс! гергезе^айуез օք էհօ 
рорЫайоп, е&.

Атоп§ էՒտ асйуЖез сагпес! օսէ ууНЫп էհ̂  ^атеууогк օք риЬПс ге1айопз аге: а тПезйэпе 
բրօտօոէՅէւօո օք էհօ гесоуегу բրօօօտտ (100 с1ауз аЙег էՒտ ժւտՅտէօր, 6 տօոէհտ айег էՒտ ժւտՅտէօր, опе 
уеаг а1̂ ег էհօ օհտՅտէօր), ргоу|с1т§ тесНа ассеББ էօ էհօ ժւտՅտէօր-Յքքօօէօշ! ге§юпз т  огс1ег էօ соуег էՒտ 
բրօշօտտ, ог§атгт§ բրօտտ շօոքօրօոօօտ էօ բրօտօոէ էՒտ շսրրօոէ րօտս1էտ օք էհօ բրօշօտտ, ей:.
Տ Тгопэрогепсу ցոտաոո§. Опе օ ք  է հ 6 т а т  1азк5 օ ք  է հ 6 1т р 1е теп1айоп օ ք  է հ օ  гесоуегу рго§гат 

ւ տ  է օ  епзиге ^апграгепсу апс1 ք ւ §հ է  3§ 3ւ ո տ է  օ օ ր ր ս բ է ւ օ ո  т  огс1ег է օ  տ է ր օ ո §է հ օ ո  է հ օ  соп5с1епсе 

օ ք  է հ օ  рагйарайп§ рагйез ւ ո  է հ շ  ւ ր ո բ 1օ ր ո օ ո է Յ է ւ օ ո  օ ք  է հ շ  рго§гат. ТИеу гершге է հ շ  շ \ւ տ է շ ո օ օ  

օ ք  а зреаа! аис1Н տ уտ է ет, ууИ|сИ т с 1ис1ез: Ппапаа! аис1Н օ ք  բ ր օ օ ս ր շ ր ո շ ո է տ  апс1 օ է Ւ տ ր  ехрепБеБ, 

է օ օ հ ո  1са1 аис!ւէ օ ք  рег^гтес! ууогкБ апс1 зоаа1 8ս շ 1ւէ օ ք  сотрепзайопз апс1 հ շ ո օ ք ւ է տ . 1п ր ո օ տ է  

օ օ ս ո է ո օ տ , 5 папаа1 аисПйп§ ւտ а ууе11-ге§и^ес1 տ уտ է ет, ууЫ1е է օ օ հ ո  1са1 апс1 зос1а1 Յ ս ե ւ է տ  аге 

տ է ւ 11 т  է հ օ ւ ր  ^апсу.

6). 1тр1етеп1айоп օք ргерага1огу теазигез քօր КС с!еуе1орте^ ЬеЕоге етег§епсу. Տսշհ 
рге-етег§епсу теазигез тсгеазе էհօ շքքշօ̂ շոօտտ օք էհօ гесоуегу բրօօօտտ, а11оуут§ էօ гезо1уе 
բօէշոէւ31 օօոՈւօէտ Ье1ууееп տէакеհоIсIегտ апс! эауе йте քօր էհօ сIеVеIортеոէ օք а բօտէ- етег§епсу 
гесоуегу տէրаէе§у. 1п асИЖоп, էհօ тепйопес1 теазигез аге էհօ հօտէ ууау էօ тсгеазе եւտՅտէօր 
ргерагес1пезз апс! епзиге гес1исйоп օք пэкг ге^ес! էօ ժւտՅտէօրտ.

Т1ю §оуегптепйз ргерагайэгу теазигез քօր էհշ сIеVеIортеոէ օք էհօ КС аге էհշ րօքօրրոտ օք էհօ 
ւոտէւէսէւօոՅ!, Ипапаа! апс! 1е§а1 րոօօՒտուտրոտ օք гесоуегу, էհօ с^егттайоп օք էՒտ քսոօէւօոտ апс! 
րշտբօոտւԷ>ւ1ւէւշտ օք էՒտ рагйарайп§ рагйеэ, էՒտ (Меггтпайоп օք էՒտ соогсПпайоп րոշօՒտտտրոտ, էհօ 
с!еПп ւէւօո օք §епега1 апс! зесйэга! տէ3ոշ13րշ1տ апс! ոօրտտ օք էՒտ гесоуегу, էհօ зе1есйоп օք էհօ 
тес1латзт օք էհօ А1_ОЫ ւո էհօ еVепէ օք ап етег§епсу, апс! էհշ р1аппт§ օք էհօ 5папаа1 
րոՅՈՅ§օրոօոէ օք етег§епсу.

Տսրորաոշտ§ էհօ տքօրրաէւօո апс! էՒտ апа1уз13 ր6տս1էտ ргоу|сЫ ւո էհ ւտ агйс1е, ւէ сап Ье 
сопс1ис1ес1 էՒտէ էհօ №йопа1 КС, ууЫс1л ւտ с1еуе1орес1 ассогсПп§ էօ §шс1е1тез յօւո% ргос1исес1 Ьу էհօ 
УУВ СРОКК, էհօ Еи апс! էհօ иЫОР ւո 2015:
Տ  (̂ еИпез ^е բո̂ ւտւօոտ օք էհօ բօտէ-ժւտՅտէօր А1_ОЫ, апс! էհօ го1е, гезропз1Ы1Н:у апс! տէրսօէսրօ օք 

էհօ рагйарайп§ рагйез,
Տ  օրօՅէշտ а тиЖ-1еуе1 апс! տս1էւ-տ6օէօր31 рго§гат р1ап օք асйопз,
Տ  օհրօշէտ ^е с1еазюп-такт§ բրօօօտտօտ ге§агсПп§ էհօ Ппапап§ օք ууогкБ апс! гезоигсе 

тапа§етепЕ
Տ  ւտ сопз1с1егес1 ^е та1п ууогкт§ ժօօստօոէ քօր տօուէօոո§ ^е етег§епсу ւտթՅօէ Յտտօտտտօոէ 

апс! гесоуегу ргосеззез,
■Տ епзигез ^е еքքесէ̂Vепеտտ օք քօրօւ§ո а1с1 էհրօս§հ սուքւօՅէւօո օք а11 բՅրէւօւթՅոէտ агоипс! опе 

соттоп апс! տէՅէ6-16օ1 բ13էքօրտ.
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ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Վերջիէւ տարիներին Հայաստանում չի նկատվել արձանագրված տարաբնույթ արտակարգ իրավի

ճակների քանակի նվազման միտում: Այդ կապակցությամբ այսօր արդիական է աղետների ազդե

ցություններից պաշտպանվելու, դրանց հետևանքների կանխատեսման, գնահատման ու հաղթահարման 

խնդիրների կիրառական կարգավորման' համաշխարհային փորձի ոաումնասիրությունը:

Սույն հոդվածում դիտարկվում են արտակարգ իրավիճակների բացասական հետևանքների 

հաղթահարման գործընթացի կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ վերականգնման 

ազգային հայեցակարգի մշակման ուղեցույցի դրույթները:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, հայեցակարգ, ուղեցույց, արտակարգ իրավիճակ, հետևանքներ, 

մշտադիտարկում, կորուստ, վնաս, կարիք, կանխարգելում, համակարգ, կանխատեսում, գնահատում, 

հաղթահարում:



Л.П. Хачатрян

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИИ КАТАСТРОФ

В последние годы в Армении не наблюдается тенденций к сокращению количества имевших 

м есто разных чрезвычайных ситуаций. В э то й  связи сегодня актуальным является изучение 

мирового опы та  практического регулирования защ иты  населения и те рритори й  о т  влияний 

стихийны х бедствий, а такж е прогнозирования, оценки и преодоления их последствий.

В данной с т а т ь е  рассм атриваю тся положения руководства по национальной концепции 

восстановления, необходимой для организации и реализации процесса преодоления негативны х 

последствий чрезвычайных ситуаций.

Клю чевы е слова: концепция, путеводитель, чрезвычайная ситуация, мониторинг, потери, 

ущерб, потребности, система, предотвращение, прогнозирование, оценка, преодоление.

КИасИа^уап Агтеп Р. - Բհն օք ТесИтса! Баепсе (Ре§юпа1 Бигуеу քօր Տ6ւտրուշ РгсЛесйоп,
МЕБ РА; СМБА МЕБ РА).
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Տ.Ի. Հայրապետյան

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՃԻ ՏԵՄՊԵՐԸ

Արցախյան վերջին պատերազմը և դրանով պայմանավորված ստեղծված բարդ իրավիճակը, 

ինչպես նաև համավարակով պայմանավորված բազմաթիվ խնդիրները, չէին կարող իրենց բացասական 

ազդեցությունը չունենալ երկրի տնտեսական իրավիճակի վրա, որի բացահայտմանն ու վերլուծությանն 

էլ նվիրված է սույն հոդվածի հրապարակման անհրաժեշտությունը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, տնտեսական աճ, ներդրում, վիճակագրական ցուցանիշ, համախառն ար

տադրանք, արդյունաբերական ճգնաժամ, համախառն ներքին արդյունք, տնտեսական անկում, արտա

դրանքի ծավալ:

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա փուլում աշխարհի զարգացած ու 
զարգացող գրեթե բոլոր երկրներում տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղել են:

Նման պայմաններում տնտեսական աճի ապահովման ու խթանման արդյունավետ 
մեխանիզմների որոնման հիմնախնդիրն արդիական է, իսկ դրա լուծումը տեսական ու 
գործնական բնույթի բազմաթիվ դժվարություններ ու խոչընդոտներ ունի:

Մեր երկրի համար ևս տնտեսական աճը նպատակ է, քանի որ բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով ազգային արդյունքի ավելացումը բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման 
կարևորագույն պայման է:

Տնտեսական աճի ապահովման բարդությունն ու բազմակողմանիությունը, յուրաքանչյուր 
երկրի տնտեսական կյանքի առավել կարևոր բնութագրիչ լինելու հանգամանքը, տնտեսական 
աճի վրա դինամիկ փոփոխվող տնտեսական միջավայրի ազդեցության առանձնահատկու
թյունները, ինչպես նաև տնտեսական աճի գործոնների բացահայտման մեթոդաբանական 
դժվարությունները պայմանավորում են տնտեսագետների մշտական ուշադրությունն այդ 
հիմնախնդրին:

ՀՀ-ում տնտեսական աճն ունի յուրահատուկ գծեր, և պահանջում է հատուկ ուսումնասի
րություն: Դրանց թվին կարելի է դասել երկրի տարածքային անհամաչափ զարգացումը, 
երկարաժամկետ ներդրումների պակասը, արտագաղթի բարձր ցուցանիշը և համախառն 
ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) զգալի անկումից հետո դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը: 
Թվարկված խնդիրները տնտեսական աճի ապահովման հնարավորությունների բացահայտ
ման և ոաումնասիրության հիմնախնդիրը դարձնում են հրատապ: Եթե հաշվի առնենք նաև, որ 
տնտեսական աճի գործոնների վերլուծության մեջ կարևոր դեր են խաղում ոչ միայն 
տնտեսական, այլև սոցիալական բնույթի գործոնները' մասնավորապես աշխատանքային 
միգրացիան, արտագաղթը, դրանց հետ կապված դրամական փոխանցումների հոսքերը մեր 
հանրապետություն, ապա կատարված հետազոտության կարևորությունն առավել կընդգծվի: 

2020 թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի ծավալը կազմել է 6 տրիլիոն 183 մլրդ 742 մլն դրամ (մոտ 12 
մլրդ 645 մլն ԱՄՆ դոլար) և գրանցվել է 7.6 % տնտեսական անկում: Ամենամեծ անկումը 
գրանցվել է երկրորդ եռամսյակում' -13,7%, երբ համավարակի հետ պայմանավորված կիրառ
վեցին ընդհանուր սահմանափակումներ [2]:



Տնտեսական ամենամեծ անկումը գրանցվել է առևտրի և ծառայության ոլորտում' 5.02%, 
իսկ արդյունաբերության ոլորտում այն կազմել է 0.27%, շինարարության ոլորտում' 0.41%, 
գյուղատնտեսությունում' 0.48% [2]:

2020թ. ընթացքում հանքարդյունաբերությունն աճել է 12.0 %-ով, մշակող արդյունաբերու
թյունը կրճատվել է 3.4 %-ով, կացության և հանրային սննդի կազմակերպումը' 45.1 %-ով, ման
րածախ և մեծածախ առևտուրը' 11.7 %-ով, իսկ տեղեկատվություն և կապը աճել է 6.2 %-ով, 
ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը' 7.8 %-ով [2]:

Ընդ որում, արդյունաբերության աճին մեծապես նպաստել է հանքագործական արդյունա
բերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտը, որի կառուցվածքում գերակշիռ է մետա
ղական հանքաքարի արդյունահանումը: Անհրաժեշտ է նշել, որ արդյունաբերության ստեղծած 
ավելացված արժեքի կառուցվածքում վերջին տարիներին ամենամեծ տեսակարար կշիռը բա
ժին է ընկել մշակող արդյունաբերությանը' 61.1%, հանքագործական արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործմանը' 15.2%:

Վերջին տարիներին, ընդհանուր առմամբ, արդյունաբերության անընդհատ աճ է գրանց
վել' 2019 թ. արդյունաբերության ճյուղի աճի տեմպերը նախորդ տարվա նույն ժամանակա
հատվածի նկատմամբ արագացել են. աճը հիմնականում տեղի է ունեցել ի հաշիվ հանքագոր
ծական և մշակող արդյունաբերության աճի վերականգնման [3]:

2020 թ.-ին պայմանավորված համավարակի և 44-օրյա պատերազմի հարուցած 
ճգնաժամով' արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նվազել է 0,9%-ով: Եռամսյակային 
կտրվածքով' 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում նախորդ տարվա համեմատ արտադրանքի 
ծավալները նվազել են համապատասխանաբար 4,1%, 0,5% և 5,1%-ով: Սակայն անկումը շատ 
կտրուկ չի եղել, եթե դիտարկենք 2020 թ.-ի եռամսյակների համեմատական բնութագիրը, 
ապա 2020 թ.-ի 2-րդ եռամսյակում 1-ի նկատմամբ աճ է գրանցվել' 0,7%, իսկ 3-րդ և 4-րդ 
եռամսյակներում նախորդ եռամսյակի նկատմամբ արտադրանքի ծավալն աճել է համապա
տասխանաբար 17,1% և 16,3%-ով [2]:

Նկ. 1. Արդյունա բերա կա ն ա րա դրա նքի կա ռուցվա ծքը ք . երևա նում և մա րզերում 2 0 0 6 -2 0 2 0 թ թ .
(միջին ցուցա նիշ) [2 ]

Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում 2006-2020 թթ. միջինում ամենամեծ 
տեսակարար կշիռը բաժին է ընկել մայրաքաղաքում արտադրված արդյունաբերական ար



տադրանքին' 39.7%, որին հաջորդել են Սյունիքի, Արարատի և Կոտայքի մարզերը' համապա
տասխանաբար 15.7, 10.1 և 10.8%:

Սյունիքի մարզի տեսակարար կշիռը պայմանավորված է հանքագործական արդյունաբե
րության բացահանքերի շահագործման արդյունաբերության արտադրանքի մեջ 81,6% (2019թ.) 
մասնաբաժնով, մինչդեռ Արարատի պարագայում դա պայմանավորված է եղել մշակող արդյու
նաբերության հետ (որտեղ արդյունաբերական արտադրանքի 95,9%-ը (2019թ.) բաժին է ընկել 
այդ ոլորտին), որում բավականին մեծ տեսակակարար կշիռ է կազմել ծխախոտի արտադրու
թյունը:

Աղյուսակ 1.

Իրա կա ն հա տ վա ծում կա տ ա րվա ծ օտ ա րերկրյա  ներդրումներն ըստ  տ նտ եսությա ն ոլորտ ների
(տ եսա կա րա ր կշիռ, %), 2 0 0 6 -2 0 2 0  թ թ . [2 ]

Տ ա ր ե թ ի վ
Ա ր դ յո ւն ա բ ե 

րութ յուն

Գ յո ւղ ա տ ն տ ե 

սութ յուն

Շ ի ն ա ր ա 

րութ յուն

Ծ ա ռա յութ յուն 

ներ

2 0 0 6 35,3 0,1 3,9 60,4

2 0 0 7 47,1 0,01 0,67 52,0

2 0 0 8 49,05 1,9 0,3 48,76

2 0 0 9 35,03 0,88 0,05 64,04

2 0 1 0 47,55 0,8 0,51 51,1

2011 51,4 0,46 0,37 47,8

2 0 1 2 37,02 4,84 2,35 55,79

2 0 1 3 42,85 1,4 5,18 50,57

Օ տ ա ր ե ր կ ր յա  ներդ րումնե րի զուտ  հո ս ք ե ր

2 0 1 4 76,77 3,27 16,68 3,28

2 0 1 5 40,98 10,56 22,03 26,43

2 0 1 6 30,5 5,03 11,53 53,0

2 0 1 7 47,2 4,73 2,36 45,71

2 0 1 8 37,71 12,36 21,06 28,87

2 0 1 9 92,8 0,73 0,52 6,05

2 0 2 0 39,09 0,85 4,02 56,04

Բնականաբար, օտարերկրյա ներդրումները հոսում են դեպի այն ոլորտներ, որտեղ շա
հութաբերությունն ավելի բարձր է: Արդյունաբերության ճյուղը 2006-2013թթ. միջինում կլան ել է 
ներդրումների գրեթե կեսը' 43.2%-ը, իսկ 2014-2020 թթ.' 52,2%-ը, որոնք էլ առավելապես 
ուղղվում են հումքի արդյունահանման եւ վերամշակման ոլորտ: Ստացվում է, որ որպես այդպի- 
սին արտադրություն չի կազմակերպվում, սակայն կազմում է արտահանման մոտ 95%-ը, որի 
մեծ մասն էլ բաժին է ընկնում մետաղական հումքին: Օտարերկրյա ներդրումների կառուց
վածքն ըստ տնտեսության հիմնական ոլորտների համապատասխանում է ՀՀ արտահանման 
կառուցվածքին:

Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք ասել, որ ներդրումներն առավելապես կենտրոնացած են 
եղել արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում, չնայած նրան, որ ի տարբերու
թյուն արդյունաբերության ոլորտի գյուղատնտեսության ոլորտում ավելի մեծ ավելացված



արժեք է ստեղծվում (միայն 2016 թ-ից սկսած արդյունաբերության ոլորտում ստեղծված ավե
լացված արժեքը գերազանցում է գյուղատնտեսության ոլորտի ստեղծած ավելացված արժե
քին): Այստեղից կարող ենք հետևություն անել, որ արդյունաբերության ոլորտում կատարված 
ներդրումներն արդյունավետորեն չեն օգտագործվել և չեն ստեղծել բավարար ավելացված 
արժեք: Սրա պատճառներից մեկն այն է, որ կապիտալը կենտրոնացած է հանքարդյունաբե
րության ոլորտում, այսինքն հոսել են ավելի շահութաբեր ոլորտներ:

Արդյունաբերության ոլորտում զբաղվածների կշիռը դիտարկվող ժամանակահատվածում 
գրեթե չի փոխվել' կազմելով միջինում 11.9%: Այս ոլորտում զբաղվածներն ավելի շատ կենտրո
նացած են մշակող արդյունաբերության ոլորտում' 2019 թ. կազմելով արդյունաբերությունում 
զբաղվածների 76%-ը, իսկ ընդհանուր զբաղվածների 10,5%-ը:

Արդյունաբերությունը գյուղատնտեսության և շինարարության հետ միասին ՀՀ տնտեսու
թյան հիմնասյուներից է: Եթե դիտարկենք 2012-2020 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
արդյունաբերության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, ապա այն տատանվել է 16-20%-ի միջակայքում' 
2020 թ.-ին կազմելով 19,6% [2]:

2018 թ. գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը ՀՆԱ կառուցվածքում կազմել է 13.7%, 
որը նվազել է 8.1%-ով նախորդ տարվա նկատմամբ և 14,4%-ով' 2012 թ. նկատմամբ: 2012- 
2018թթ. ընթացքում այս բաժնի տեսակարար կշիռն ամենամեծն է եղել 2013թ.' կազմելով 
18.4%: Արտադրանքի հարկերը, 2018թ. կազմելով 10,6%, 2017թ. նկատմամբ աճել են 2,9%-ով, 
իսկ 2012թ. նկատմամբ' նվազել 0.9%-ով:

2008  2009 2010 2011

Ы Ա ռ ա ջ ն ա յի ն  հ ա տ վ ա ծ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

յ  Ե ր կ ր ո ր դ ա յի ն  հ ա տ վ ա ծ  _ւ Ե ր ր ո ր դ ա յի ն  հ ա տ վ ա ծ

Նկ. 2. Հ Հ  Հ Ն Ա  կա ռուցվա ծքն ըստ  հա տ վա ծների 2 0 0 8 -2 0 2 0  թ թ . [2 ]

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում 
տնտեսության առաջնային հատվածը չունի վառ ընդգծված գերակշռություն: Տարիների 
ընթացքում երրորդային հատվածի կշռի աճն ուղեկցվել է երկրորդային հատվածի կշռի 
փոքրացմամբ:

Հատվածային կառուցվածքի մասին ավելի ճշգրիտ պատկերացում կազմելու համար 
իրականացվել է կոնկրետ հատվածների կառուցվածքային վերլուծություն:



«  տնտեսության առաջնային հատվածի կառուցվածքի դինամիկ պատկերը ցույց է 
տալիս, որ այս հատվածում գերակշռող է գյուղատնտեսության ոլորտը:

2 00  0 00  4 0 0  0 00  6 0 0  0 00  8 0 0  000  1 0 0 0  000
^ Գ յուղա տ նտ եսություն, ա նտ ա ռա յին տ նտ եսություն և ձկնորսութ յուն

■  հ ա նքա գ ործա կա ն ա րդյունա բերություն և բա ցա հա նքե րի շա հա գ ործում

1 200 000

Նկ. 3. Հ Հ  տ նտ եսությա ն ա ռա ջնա յին հա տ վա ծի կա ռուցվա ծքը 2 0 0 8 -2 0 2 0  թ թ ., մլն դ րա մ [2 ]

Կովարիացիայի և կորելացիայի գործակիցները փաստում են հանքագործական արդյու
նաբերության և գյուղատնտեսության միջև առկա դրական կապի մասին, այսինքն' մեկի աճը 
հիմնականում համընկնում է մյուսի աճի հետ և հակառակը:

Աղյուսակ 2.

Առա ջնա յին հա տ վա ծ, կովա րիա ցիոն և կորելա ցիոն մա տ րիցները [2 ]

Կ ո վ ա ր ի ա ց ի ա Հ ա ն ք ա ր դ յո ւն ա բ ե ր ո ւթ յո ւն Գ յ ուղա տ  նտ  եսութ յուն

Հանքարդյունաբերություն 1 .8 0 Е + 0 9

Գյուղատնտեսություն 3 .2 3 Е + 0 9 1 .35Е + 10

Կորելացիա Հանքարդյունաբերություն Գյուղատնտեսություն
Հանքարդյունաբերություն 1

Գյուղատնտեսություն 0 .6 5 4 3 1 8 1

Առաջնային հատվածը ներկայացնող գյուղատնտեսության ճյուղը բնութագրող վիճակա
գրական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ ճյուղի հիմնական առանձնա
հատկությունը ցածր արտադրողականությունը և բնական գործոններից բարձր կախվածու
թյունն է:

Մասնավորապես, այդ մասին են վկայում ճյուղում իրական աճի տեմպերի տարբեր 
տարիների նկատվող կտրուկ տատանումները: Բացի այդ, գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքում մեծ է սեփական կարիքների համար ստեղծված արտադրանքի բաժինը:

Գյուղացիական տնտեսությունների ներկայիս անարդյունավետության հիմնական պատ
ճառներից մեկը դրանց կողմից տնօրինվող ռեսուրսների և արտադրության փոքր չափերն են, 
ինչպես նաև հողակտորների մասնատվածությունը, ինչը մասնավորապես դժվարացնում է նաև 
կոլեկտիվ ենթակաոուցվածքների օգտագործումը: Բավականին ցածր է բերքատվությունը 
բուսաբուծությունում և մթերայնությունն անասնաբուծությունում:



Տնտեսությունների խոշորացումն արդյունավետության աճի հիմնական նախապայմաննե
րից է: Սակայն դրա համար համապատասխան նախադրյալներ են պետք: Գյուղատնտեսու
թյան տեխնիկական հագեցվածությունը դեռևս բավարար մակարդակի վրա չէ:

Անասնապահության մեջ գոյություն ունեն բազմաթիվ հիմնախնդիրներ' արոտավայրերի 
ոչ կայուն կառավարում և թերօգտագործում, հիվանդություններ, արտադրողականության 
սահմանափակումներ և անկում: Բազմաթիվ հիմնախնդիրներ գոյություն ունեն նաև մսի և 
կաթի իրացման հարցում: Գործնականում նոր-նոր քայլեր են ձեռնարկվում բնական աղետ
ներից և կլիմայական ազդեցություններից գյուղատնտեսության ապահովագրման համակար
գը, որի դերը որոշ չափով ստանձնել է պետական բյուջեն:

Առաջնային հատվածը ներկայացնող մյուս խոշոր ոլորտը մետաղական հանքահումքային 
արդյունաբերությունն է: Հանքագործական արդյունաբերության մեջ գերակշռում է մետաղա
կան հանքաքարի արդյունահանումը, որն էլ հենց ՀՀ արտահանման գերակշիռ ուղղություննե

րից է:
Աղյուսակ 3.

Արդյունա բերա կա ն ա րտ ա դրա նքի ծա վա լն ըստ  տ նտ եսա կա ն գործունեությա ն տ եսա կների,
ընթ ա ցիկ գներով, մլն Հ Հ  դ րա մ [2 ]

Արդյունա բերա կա ն
ա րտ ա դրա նք

2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

Հանքագործական 
արդյունաբերություն 
և բացահանքերի 
շահագործում

193400,9 220818,9 256628,8 341099,1 300744,8 356308,0 403095.6

Մետաղական
հանքաքարի
արդւունահանում

188237,5 215 512,7 251098,7 332361,7 287273,6 342 418,4 386899.5

Հանքագործական 
արդյունաբերության 
և բացահանքերի 
ահագործման այլ 
ճ|ուրեր

4 905,0 5 154,2 5 382,7 7 611,5 10 995,2 13194,6 15 830.0

Հանքագործական
արդյունաբերության
հարակից
գործունեութ|ուն

258,4 152,0 147,4 1 125,9 2 476,0 695,0 366.1

Այն երկրների տնտեսությունները, որոնց արտահանման կառուցվածքում մեծ կշիռ ունի 
հանքագործական արդյունաբերությունը, չափից ավելի խոցելի են և կախված են միջազգային 
շուկայում ձևավորվող մետաղների գներից: Իսկ ՀՀ-ն լինելով հիմնականում պղինձ և մոլիբդեն 
արդյունահանող և արտահանող երկիր, մեծապես կախված է դրանց համաշխարհային գների 
տատանումներից:

Եթե ՀՀ հանքարդյունաբերության իրական ծավալը նախաճգնաժամային ժամանակա
հատվածում ուներ աճի միտում, քանի որ մեծանում էր համաշխարհային պահանջարկը և 
աճում էր պղնձի համաշխարհային գինը, ապա 2008-2009 թթ. ճգնաժամը հանգեցրեց 
պահանջարկի կրճատման, հետևաբար նաև' գների նվազմանը: Պղնձի արդյունահանման 
ծավալները 2008 թ-ին կրճատվել են 3.6%-ով, իսկ 2009թ-ին 15.4%-ով: Հետո պահանջարկի



վերականգմանը զուգահեռ աճեցին թե արդյունահաման ծավալները, թե ընդհանուր հանքարդ
յունաբերության ծավալները: Հանքարդյունաբերութան աճը պղնձի գների նվազման պայման
ներում 2015 թվականին պայմանավորվել է Թ՜եղուտի հանքավայրի շահագործմամբ:

2019թ. պղնձի համաշխարհային գների 8%-ով նվազմանը զուգահեռ պղնձի հանքաքարի 
արդյունահանումը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 48.4%-ով, իսկ արտահանումն աճել է 
19,3%-ով:

2020 թ. հանքարդյունաբերության ծավալները կազմել են 233522.3 մլն դրամ, որը 
նախորդ տարվա համեմատ աճել է 26.8%-ով (աճը հիմնականում ապահովվել է մետաղական 
հանքանքարի արդյունահանումը): Չնայած նրան, որ տարվա ընթացքում պղնձի համաշխար
հային գնի տատանումներ են եղել' պայմանավորված համավարակի շոկով, սակայն տարեվեր
ջին պղնձի գնի տատանումները որոշակի կայունացել է և կազմել է 7772.24 ԱՄՆ դոլար, 
մինչդեռ մարտ-մայիս ամսիներին միջինում կազմել է 5160.15 ԱՄՆ դոլար:

Հանրապետությունում արդյունաբերական ճգնաժամը հաղթահարելու առումով մեծ հույ
սեր են կապվում հանքահումքային ռեսուրսների հետագա արդյունաբերական վերամշակումը 
հանրապետության տարածքում կազմակերպելու և կիսաֆաբրիկատների կամ խտանյութի 
փոխարեն դրանցից ստացվող պատրաստի արտադրանք արտահանելու հետ [1]:

Նման տեսակետը թեև նոր չէ, ունի տասնամյակների պատմություն, բայց առայսօր 
ակտիվորեն չի կիրառվում: Չնայած հանքային արդյունաբերության արտադրության ծավալ
ների աճը նվազում է, բայց անմշակ հումքը տեղը զիջում է ավելի խոր վերամշակում անցած 
արտադրատեսակներին: Դրա հետ մեկտեղ, ներկայումս էլ առանց հիմնավոր հաշվարկներ 
կատարելու շատ է գերագնահատվում դրանց դերն արտահանման ընդհանուր հաշվեկշռում: 
Հումքատեսակների համալիր մշակման ընթացքում, թեկուզ արտասահմանյան առաջնակարգ 
տեխնիկան և տեխնոլոգիան կիրառելու պայմաններում, անխուսափելի են թունավոր նյութերի 
արտանետումները, ջրային ավազանի պաշարների աղտոտման վտանգը:

Հաշվի առնելով Հայաստանում հանքահումքային ռեսուրսների սակավությունը' պետք է 
շեշտը դնել գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմք հանդիսացող գիտատար համալիրների 
զարգացաման վրա: Ըստ ամենայնի, պետք է իրականացնել մի այնպիսի ծրագիր, որով 
Հայաստանը կդառնա ինքնատիպ տնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ երկիր, որի կարիքը 
կզգան այլ երկրներ, կարտահանի գիտատար մշակումներ ու մտահղացումներ, զարկ կտա 
սակավ նյութատար և բարձր որակավորում պահանջող արտադրություններին, կստեղծի 
ծրագրող ու կառավարող մեքենաների ու ծրագրավորողների նորանոր սերունդներ և 
կապահովի ընդերքի խնայողական օգտագործման հիման վրա կառուցված կիրառական 
արտադրությունների լայն թողարկում: Խոսքը վերաբերում է նաև ճշգրիտ մեքենաշինությանը, 
ճշգրիտ և գերճշգրիտ կիսահաղորդչային սարքերի ու ավտոմատացման հաստոցների, բարձր 
ճշգրտության գործիքների, միկրոէլեկտրոնիկայի վերականգնման և հետագա զարգացման 
հիման վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ծավալմանը, բժշկական, դեղագործական 
սարքերի ու կենցաղային քիմիայի և գիտատար այլ արտադրություններին, ինչպես նաև 
ոսկերչությանը, ձեռքի որակյալ աշխատանքի ոլորտի ընդլայնմանը:
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Т.И. Айрапетян

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РА И ТЕМПЫ РОСТА

Последняя Арцахская война и обусловленная ею создавшаяся сложная обстановка, а т а к  же 

многочисленные проблемы обусловленные пандемией не могли не им еть своего отрицательного  

воздействия на экономическую ситуацию  в стране, выявлению и анализу которой посвящена 

настоящ ая с та ть я .

Клю чевы е слова: экономический рост, вложение, ста ти сти ч е ски й  показатель, валовый 

продукт, промышленный кризис, валовый внутренний продукт, экономический спад, объем 

продукции.

Т.1. Наугаре1уап

ТНЕ 6ЕМЕРА1_ СНАРАСТЕШ5Т1С$ АЫР СРОУУТН КАТЕ ОР ТНЕ ЕСОЫОМУ РА

ТЬе 1аտէ АПзакЬ та г апд էՒ/е сотрйсаТед տհսօնօո сгеаТед дие էօ ւէ, օտ тей օտ էՒ/е та п у  ւտտսՑՏ саиэед 

Ьу էՒ/е рапдет'ю, соиШ ոօէ Иауе а пе§айуе /траст оп էՒ/е շօսոէր/տ есопот'ю տւէսօմօո, Ме пеед էօ ըսԵմտհ 

էհւտ агйс1е /տ дед'юаТед էօ ւէտ ժւտշէօտսге апд օոօխտւտ.

Клю чевы е слова: есопот'ю §րօոէհ, /пуе^тепТ, տէօէւտէհօ1 тдех, §րօտտ ргодисдоп, ւոժստէոօէ շոտ՚/տ, 

§րօտտ дотездс թրօժսշէ, есопот 'ю гесезэ'юп, уо1ите օք օսէբսէ.

Հայրապետյան Տիգրան Իշխանի -  տնտեսագիտության թեկնածու («Հայբիզնեսբանկ>
ՓԲԸ, ՀՀ ՄԻՆ ՃԿՊԱ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 15.08.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 26.08.2022

https://armstat.am/am/
https://armstat.am/am/
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_121.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_121.pdf


Г.Г. Киракосян, К.А. Аветисян, М.Г. Потикян

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ 

АППАРАТОМ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ МАТ1.АВ

В с т а т ь е  обоснована необходимость исследования и оценки влияния отклонения руля 

направления и элерона на рабочие характеристики БПЛА. Показано, ч то  при о т с у тс тв и и  

регулятора им ею т м есто периодические колебания угла рысканья, достигаю щ ие иногда нескольких 

десятков градусов. Для улучшения рабочих характеристик и режимов полета БПЛА на основе нового 

метода разработан промывочный ф ильтр.

Клю чевы е слова: система управления, беспилотный летательны й аппарат, линейная 

стационарная динамическая система, руль направления, элерон, импульсная весовая функция, 

корневой годограф, промывочный ф ильтр, коэф ф ициент демпфирования.

Отличительной чертой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), являются отсутствие 
пилота на борту [1]. Полет БПЛА может функционировать с различной степенью автономии: с 
помощью устройства дистанционного управления; с помощью системы автоматического 
пилотирования, функционирующей как на самом устройстве, так и на устройстве мониторинга 
и управления полетом. По сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами, БПЛА 
предназначены для выполнения миссий, представляющих существенную опасность для людей, 
а также миссий, имеющих неоправданный большой расход ресурсов на выполнение 
примитивных действий. В БПЛА может быть установлено соответствующее программное 
обеспечение на выполнение различных задач в автономном режиме, то есть без участия 
человека.

Изначально БПЛА создавались предпочтительно для военных целей, но с развитием 
технологий БПЛА нашли свое применение в гражданских сферах (патрулирование и 
наблюдение, доставка товара, аэрофотосъемка, видеосъемка, сельское хозяйство и др.). 
Сейчас важной задачей является проектирование точной микропроцессорной системы для 
управления БПЛА.

Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы управления для 
анализа движения, улучшения характеристик и надежности БПЛА.

В данной работе демонстрируются инструменты для проектирования системы управления 
путем пошагового описания конструкции демпфера рысканья для БПЛА.

На самолет в горизонтальном полете действуют несколько аэродинамических сил, 
которые компенсируют друг друга: сила тяжести Рд , подъемная сила крыла Р1, сила тяги 

двигателя Р։ , сила сопротивления воздуха Рй, сила стабилизатора, РЕ компенсирующая 
продольный момент, если точки приложения силы тяжести и подъемной силы не совпадают. 
Силы, действующие на самолет, пересчитаны и сведены к одной точке, но из-за того, что в 
действительности точки приложения этих сил разные используются моменты [1].
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Моменты вращают самолет вокруг осей, подобно тому, как силы смещают самолет вдоль 
осей. Суммарно у самолета появляется 6 степеней свободы, движение по координатам осей X, 
У, 2 и вращение вокруг осей X, У, 2 (рис. 1). В системе МАТ1_АВ для моделирования БПЛА 
используется система координат Б1гис1:ига1 Ргате. Ось X в этой системе координат направлена 
против движения модели, ось У -  вправо вдоль крыла, а ось 2 - направлена вверх по оси 
симметрии в вертикальной плоскости. Ога§, БИе, 1ւքԷ - это силы, которые смещают центр 
тяжести модели по соответствующим осям. ГСо11, рНсИ, уа\л/ -  это вращающие моменты которые 
поворачивают модель вокруг соответствующей оси, проходящей через центр тяжести.

При скорости полета, в 1.25 раза меньшей скорости звука, на высоте 4000м БПЛА задан 
описанием в пространстве состояний [2]:

X  =  А Х  +  В и .У  =  С Х  +  Ծ Ս

А  =

/ — 0.0643 -0.0076 0.0701 0.0324Л /  0.0610 0 \
/ 0.4Ց60 -0.2330 -0.0216

!
ք -4.6400 0.0066

1 -2.0900 0.3660 -0.3740 5.1320 0.1210
V 0 0.0602 1.0000 о / \  0 0 /

Л  о  —
Ա) 0 И V ’ \0

г _ ( 0  1 0 01 
~ և

где Х е й 4- вектор состояний, Ս. У - векторы входных и выходных сигналов.

Рис. 1. Сист емы координат  и их опорны е т очки

Следующие команды определяют эту модель пространства состояний как линейную 
стационарную динамическую систему (1_Т1) и присваивают имена к состояниям, входам и 
выходам

»  տէՋէօտ = {'Ье1:а' 'уа\У ’гоИ' 'բհւ'};
»  ւոբսէտ = {'гис!с1ег' 'аПегоп'};

»  օսէբսէտ = {'уа\л/' Ъапк ап§1е'};
»  БуБ = 55(А,В,С,0,'з1:а1:епате',51:а1:е5,...

'три1:пате',три1:з,...
'օսէբսէոՅրո6՚,օսէբսէտ);



Модель имеет два входа и два выхода. Единицами измерения являются радианы для թ 

(угол бокового скольжения) и <р (угол крена) и ньютон на метр для уа\л/ и го11. Отклонения руля 
направления и элерона также указаны в радианах.

Вычисление собственных значений разомкнутой системы осуществляется с помощью 
функции дат р.

»  батр^уз)

Е|§епуа1ие Оатрт§ Егер, (габ/տ)
-7.28е-003 1.00е+000 7.28е-003 
-5.63е-001 1.00е+000 5.63е֊001 

-3.29е-002 + 9.47е-001| 3.48е֊002 9.47е-001 
-3.29е-002 ֊ 9.47е-001| 3.48е֊002 9.47е-001

Расположение нулей и полюсов на комплексной плоскости можно получить, набрав 
команду թշրո<յթ(տ)/տ) без выходного аргумента.

Эта модель имеет одну пару слабо демпфированных полюсов. Они соответствуют так 
называемому «голландскому режиму переката» [1].

Необходимо спроектировать компенсатор, который увеличивает демпфирование этих 
полюсов, чтобы полученные комплексные полюса имели коэффициент демпфирования 
Լ > 0.35 с собственной частотой < 1рад/с. Это можно сделать, используя инструменты 
анализа панели инструментов Շօոէրօ1 5уз1ет.

Во-первых, осуществим некоторый анализ разомкнутой системы, чтобы определить 
возможные стратегии управления. Для моделирования БПЛА используется импульсная весовая 
функция, которая является реакцией системы на входной сигнал в виде дельта-функции [3]. 
Исследованы графики импульсной весовой функции, позволяющие определить закон 
регулирования (рис. 2). Импульсная характеристика подтверждает, что система слегка 
демпфирована.

Рис. 2. Граф ики импульсной весовой ф ункции для разом кнут ой сист емы
на инт ервале 0 < է < 20
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Большой интерес представляет график от отклонения элерона (вход 2) до угла крена 
(выход 2). Чтобы отобразить только этот график, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши 
и выбрать 1/0 5е1ес1:ог, затем щелкнуть на запись (2,2). Полученный новый график показан на 
рис. 3.

Рис. 3. Граф ик импульсной весовой характ ерист ики для разом кнут ой сист емы  от  входа  
2  (от клонение элерона) до вы хода 2  (угол крена)

БПЛА совершает колебания вокруг ненулевого угла крена. Таким образом, БПЛА 
поворачивается в ответ на импульс элерона. Такое поведение окажется важным моментом при 
анализе движения БПЛА.

Целью проектирования является обеспечение коэффициента демпфирования ((>0.35 с 
собственной частотой <  1.0 рад/с. Поскольку простейшим компенсатором является 
статическое усиление, то сначала попробуем определить подходящие значения усиления, 
используя метод корневого годографа. Параметры БПЛА могут быть выведены по команде:

»  րԽօստ (эузП)
Это корневой годограф с отрицательной обратной связью, который показывает, что 

система почти сразу становится нестабильной [4]. Если вместо этого использовать систему с 
положительной обратной связью, то можно получить стабильную систему с помощью 
следующей команды (рис. 4):

»  ր1օօստ(̂ տ11)
»  տ§ոժ

Используя простую обратную связь, можно достичь коэффициента демпфирования 
((=0.45. Для этого необходимо щелкнуть на верхней кривой и переместить маркер данных, 
чтобы отследить значения коэффициента усиления и затухания. Для достижения 
коэффициента демпфирования 0.45 коэффициент усиления должен составлять около 2,85.



Рис. 4 . Корневой годограф  сист емы  с положит ельной обрат ной связью.

Создание замкнутой линейной системы с указанным коэффициентом усиления 
осуществляется по команде:

»  К = 2.85;
»  с111 = ք66շ1ԵՅօ1<̂ տ11,-1<); % Ыо1е: ք66օ1ԵՅօ1< Յտտսրրտտ пе§а̂ уе.

Вывод графика импульсной весовой характеристики замкнутой системы с заданным 
диапазоном значений по оси абсцисс и ее сравнение с графиком импульсной весовой 
характеристики разомкнутой системы выполняется с помощью функции:

»  1три15е(5у511 ,'Ь—',с111 ,'г',20).
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Рис. 5. Сравнение граф иков импульсных весовых характ ерист ик для зам кнут ы х и разом кнут ы х
систем

тршве Ревропве 
Ргот: гиййег То: уам



Отклик замкнутой системы с обратной связью устанавливается быстро и не сильно 
колеблется, по сравнению с откликом разомкнутой системы (рис. 5).

Как видно из рис. 2 данная М1М0-система с г  = 2 входами и т  =  2 выходами содержит 
2 x2  отображений щ  -» у-յ, է = 1 , ...г, / = 1ш...т . Каждое отображение ւ-го входа на յ-й выход 

можно описать скалярной передаточной функцией Չ ց (բ ) . В совокупности они образуют 

матричную весовую функцию <2(р) размера 2 x2 .  В М1М0-системе рассматривается обратная 
связь от выхода 1 к входу 1 и для этого случая, используя команды Геес/Ьос/с и д ат р  получаем:

»  с1оор = Ееес1Ьаск(5у5,-К,1,1);
»  батр(с1оор) % с1озеб-1оор ро1еБ

Е|§епуа1ие Оатрт§ Ргец. (габ/Б)
-4.89е-001 1.00е+000 4.89е-001 

-3.44е-002 + 5.05е-001| 6.80е֊002 5.06е-001 
-3.44е-002 - 5.05е-001| 6.80е֊002 5.06е-001 

-1.36е+001 1.00е+000 1.36е+001
На рис. 6 разбиение текущего графического окна для вывода сравнительных графиков 

импульсных весовых характеристик М1М0 -системы выполняется с помощью функции:
»  ւրրտս1տ6̂ տ,'է>—',с1оор,'г',20)

1три1эе Кээропзе
Ргот: гиййег Ргот: аНегоп

Рис. 6. Сравнение граф иков импульсных весовых характ ерист ик для зам кнут ы х и разом кнут ы х
систем

О т к л и к  на рыскание теперь хорошо затухает, но посмотрите на график от элеронов (вход 
2) до угла крена (выход 2). Когда вы перемещаете элероны, система больше не продолжает 
крениться, как обычный БПЛА. Вы чрезмерно стабилизировали спиральный режим. 
Спиральный режим обычно является очень медленным и позволяет летательному аппарату



крениться и разворачиваться без постоянного ввода элеронов. Данная конструкция 
характеризуется спиральным режимом полета, что имеет более высокую частоту.

Необходимо убедиться, что спиральный режим не перемещается дальше в левую 
полуплоскость, когда рассматривается замкнутая система. Одним из способов решения этой 
проблемы разработчиками систем управления БПЛА является использование промывочного 
фильтра Н (տ), передаточная функция которого имеет вид

я М  =  ֊տ + а
Промывочный фильтр помещает ноль в начале координат, вследствие чего полюс 

спирального режима остается около начала координат. Для постоянной времени выбирается 
такое значение, что а  =  0.2 и используется техника корневого годографа для нахождения 
коэффициента усиления к  фильтра. Сначала используя, конструктор г р к  запишем:

»  Н = грк(0,-0.2,1);
Соединив промывочный фильтр последовательно с расчетной моделью бубП 

(соотношение между входом 1 и выходом 1), разомкнутую систему можно записать так:
»  о1оор = Н * бубП;

и для этой модели разомкнутой системы, используя метод корневого годографа, получим (рис.

7):
»  ր1օօստ(-օ1օօբ) 

»  տ§ոժ

Рис. 7. Корневой годограф  разом кнут ой сист емы  при использовании промы вочного ф ильт ра

Создавая и перетаскивая маркер данных вдоль верхней кривой на рис. 7, можно 
определить максимальное демпфирование, которое составляет около ք = 0.3.



Из рис. 7 можно получить, что при максимальном коэффициенте демпфирования 

коэффициент усиления составляет примерно 2.07.

Рассмотрим импульсную весовую характеристику для замкнутой системы от входа 

1 (отклонение руля направления) до выхода 1 (вращающий момент для рысканья):

»  К = 2.07;

»  с111 = Реес1Ьаск(о1оор,-К);

»  1три15е(с111,20)

Расчетный график показан на рис. 8.

1три1эе Кеэропэе 
Ргот: плМег То: Օսէ(1)

Рис. 8 . Граф ик импульсной весовой характ ерист ики для зам кнут ой сист емы  от  входа 7 до
выхода 1

Отклик хорошо стабилизируется, но имеет меньшее демпфирование, чем в предыдущем 

случае без промывочного фильтра. Можно убедиться, что при использовании промывочного 

фильтра устраняется проблема спирального режима. Для этого сначала необходимо 

сформировать полный промывочный фильтр кН(_з):

»  УУОР = -К *  Н;

При моделировании М1МО-систем БуБ с обратной связью от выхода 1 к входу 1 

управление подается не виде вектора, а в виде матрицы и находим реакцию системы на 

дельта-функцию:

»  с1оор = Реес1Ьас1фуз,УУОР,1,1);

»  ւրրտս1տ6̂ տ,'Է>-'',с1оор,'г’,20)

Расчетные кривые показаны на рис. 9.



!три̂ е ̂ европве

Рис. 9 . Сравнение граф иков импульсных весовых характ ерист ики для разом кнут ы х и зам кнут ы х
сист ем при использовании промы вочного ф ильт ра

Реакция М1М0-системы на выходе 2, т.е. угол крена при подаче на вход 2 импульса 

элерона теперь имеет желаемое, почти постоянное значение в течение этого короткого периода 

времени. Для более детального изучения кривой зависимости угла крена от элерона 

используется селектор ввода-вывода в меню, вызываемом правой кнопкой мыши (рис. 10).

!три̂ е Кеտроոտе 
Ргот: аНегоп

Рис. 10. Сравнение граф иков импульсных весовых характ ерист ик для разом кнут ы х и зам кнут ы х
сист ем в случае пары  ввода-вы вода=(2,2)



Из рис. 10 видно, что для разработанной конструкции значительно увеличился 
коэффициент демпфирования и теперь контроллер управляет БПЛА в обычном режиме.

Импульсная весовая характеристика для угла рысканья БПЛ А представлена на рис. 5. 
Заметим, что время установления момента рысканья составляет 0.1с, которое намного меньше 
времени установления для БПЛ А без регулятора (т.е. для разомкнутой системы). Отметим также 
полное отсутствие высокочастотных осцилляций в импульсной весовой характеристике для 
момента рысканья, а стационарная ошибка равна нулю. Но для простого регулятора БПЛА 
больше не продолжает крениться, когда меняется отклонение элерона. Поэтому для 
исключения спирального режима в качестве регулятора используется промывочный фильтр. В 
этом случае отклик момента рысканья хорошо стабилизируется и одновременно устраняется 
проблема спирального режима. Таким образом, с использованием промывочного фильтра 
импульсные весовые характеристики БПЛА значительно улучшились.
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МАТ1.АВ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՆՕԴԱՉՈԻ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Հիմնավորված է անօդաչու թռչող սարքի աշխատանքային բնութագրերի վրա ուղղության ղեկի և 

էլերոնի շեղման ազդեցության հետազոտման և գնահատման անհրաժեշտությունը: Ցույց է տրված, որ 

կարգավորիչի բացակայության դեպքում տեղի է ունենում ընթացաշեղման անկյան պարբերական 

տատանումներ, որոնք երբեմն հասնում են մի քանի տասնյակ աստիճանի: Նոր մեթոդի վրա հիմնված 

լվացման ֆիլտր է մշակվել բարելավելու ԱԹ՜Ս-ի աշխատանքային բնութագրերը և թռիչքի ռեժիմները:



Ա ռա նցքա յին բա ռեր, կառավարման համակարգ, անօդաչու թռչող սարք, գծային անշարժ 

դինամիկ համակարգ, ուղղության ղեկ, էլերոն, իմպուլսային կշռային ֆունկցիա, արմատային հոդոգրաֆ, 

լվացման ֆիլտր, հանդարտեցման գործակից:

С.Н. К|гако$уап, К.А. АуеЙБуап, М.С. Ройкуап

РЕБЮЫ ОР ТНЕ С01МТК01_ БУБТЕМ РОК ТНЕ 1ШМАЫЫЕ0 АЕША1. УЕН1С1_Е ВУ
МАТ1.АВ БУБТЕМ

П е  песезвПу օքրօտօօրօհ օոժ еуаШабоп օե էհՑ тПиепсе օք гиОдег օոժ аНегоп деПесбоп оп 1!АУ 

ре^огтапсе  ւտ յստէւեօժ. 1է ւտ տհօոո էհօէ տ էհՑ аЬзепсе օք а гедиШ ог, реподк օտշ՚ւԱօէհոտ օք էհՑ у а т  оссиг, 

БотеПтез րՑօշհ՚տց зеуега1 էռոտ օք де§гев5. ՑօտցԺ оп а п е т աՑէհօժ, а ոօտհօսէ ք/’/Гег հօտ Ьееп деуе1оред էօ 

тпргоуе էհՑ реН^огтапсе օոժ քե§հէ ոոօԺցտ օք էհՑ 1!А V.

Кеуууогдз: օօոէրօ1 տуտէет, Լ/АУ, Ипеаг տէаէ̂ опаրу ժупат^са^ տуտէет, րսժժՑր, аНегоп, ւրոթս1տՑ те /ցհէւոց 

քսոօեօո, րօօէ հօժօ§րօթհ, աօտհւոց ք/'/Гег, ժօրոթւո§ քօօէօր.

Киракосян Гагик Грачович - канд. тех. наук, доцент (ЕНПУ).
Аветисян Каджик Аветисович - канд. тех. наук, доцент (ЕНПУ, Ереванский

государственный политехнический колледж).
Потикян Марина Гарниковна - канд. эк. наук, ассистент (ГАКУ МЧС РА, Ереванский

государственный политехнический колледж).

Д а та  представления: 21.06.2022 

Д а та  рецензии: 04.07.2022



ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2022. N0 2 (21)

Հ.Հ. Պետրոսյան, Հ.Հ. Պետրոսյան

ՈՐԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Հոդվածում ներկայացված է կրթական ծառայությունների ընդհանուր բնութագիրը, յուրահատ

կությունները և առանձնահատկությունները, որոնք էապես տարբերվում են ա յլ ապրանքներից և ծառա

յություններից: Կրթության որակը դիտարկված է որպես կրթական ծառայության հիմնական բնութագիր: 

Ա ռա նցքա յին բա ռեր: մասնագիտական կրթություն, կրթական ծրագիր, կրթական ծառայություն, 

կրթության պրոդուկտ, կրթության որակ:

Ամբողջ աշխարհում կրթական ծառայությունների ոլորտը տնտեսության ամենաբուռն 
զարգացող և հեռանկարային բնագավառներից է: Կրթական ծառայությունների ոլորտը ներու
ժով և զարգացման տրամաբանությամբ իր վրա է սևեռում ներդրողների ուշադրությունը, քանի 
որ գրավիչ է շահութաբերությամբ: Սրանով էլ պայմանավորվում է ոլորտում տնտեսվարող 
սուբյեկտների գործունեության ժամանակակից հայեցակարգը, ռազմավարությունն ու մարտա
վարությունը:

Տնտեսական կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններն անմիջական ազդեցություն են 
ունենում մարդու գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտների վրա: Դա վերաբերում է նաև կրթու
թյանը: Շուկայական հարաբերությունների զարգացմամբ է պայմանավորված այն փաստը, որ 
մասնագիտական կրթությունը պետության կողմից վճարվող' անվճար արտոնությունից վերած
վեց վճարովի ծառայության' ապրանքի, իսկ ավելի ճիշտ' ոչ նյութական բնույթի ծառայության: 
Բավականին կարճ ժամանակահատվածում հանրապետությունում սկսեց ձևավորվել և ակտի
վորեն զարգանալ կրթական ծառայությունների շուկան, որի առաջարկը վերջին տասնամյա
կում մեծ թռիչք ապրեց, անգամ գերազանցելով պահանջարկը:

Բուհի պետական կառավարում իրականացվում է ամենուրեք: Դրա համար հիմնավորում 
է հանդիսանում բարձրագույն կրթության էությունը որպես հասարակական բարիք, բարձրա
գույն կրթության մատչելիության խնդիրը, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության որակի վերա
հսկողությունը, որը կրթական ծառայությունների սպառողները չեն կարող ինքնուրույն արժևո
րել:

Ի՞նչ է նշանակում «կրթական ծառայություն», ինչո՞վ է այն տարբերվում այլ տեսակի 
ծառայություններից:

«Կրթական ծառայություն» հասկացության էության պարզաբանումը հնարավորություն է 
տալիս բացահայտել կրթական ծառայությունների առանձնահատկությունները, ըմբռնել դրանց 
տարբերությունները մյուս ծառայություններից [1]:

Ֆ. Կոտլերը գտնում է, որ «Ծառայությունը ցանկացած իրադարձություն կամ եկամուտ է, 
որը մի կողմը կարող է առաջարկել մյուսին, և որը հիմնականում ոչ նյութական է և չի 
հանգեցնում որևէ բանի տիրանալուն»: Դասական շուկայավարման տեսության տեսանկյունից' 
ծառայություններն ունեն մի շարք հատուկ բնութագրեր, որոնք տարբերում են դրանք ապ
րանքներից [4]:



Կրթական ծառայությունը հանդիսանում է վստահության շնորհ, այնպիսի շնորհ, որի 
որակը կարելի է իմանալ միայն օգտվելուց հետո: Միաժամանակ, անհրաժեշտ է շտկել 
կրթության փաստաթղթի ազդանշանային գործառույթը, կախվածության մեջ դնելով, օրինակ' 
բուհի վարկանիշից, քանի որ ուսումնական հաստատությունների թվի աճի հետ մեկտեղ նկատ
վում է մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերի' որպես մասնագիտական 
որոշակի գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների մասին վկայագրի նկատմամբ 
վստահության կորստի [2]:

Շատ հետազոտողներ այն կարծիքի են, որ բուհի հիմնական գործունեությունը կրթական 
ծառայությունների իրականացումն է, սակայն չեն տալիս միանշանակ սահմանում, թե կոնկրետ 
ի՞նչ ձևով է իրականացվում այդ ծառայությունը, ի՞նչ են հասկանում բուհի արտադրանք ասե
լով: Օրինակ' Ա.Օ. Չենցովն առաջարկում է հետևյալ սահմանումը. «Կրթական ծառայություն
ները ստեղծվում են գիտամանկավարժական աշխատանքի գործընթացում, որը գիտական 
աշխատանքի տեսակ է: Գիտամանկավարժական աշխատանքի արդյունքը կարելի է անվանել 
կրթական պրոդուկտ: Կրթական պրոդուկտը մտավոր արտադրանքի մաս է, որը հարմարեց
ված է կրթական ծառայությունների համապատասխան հատվածին» [11]:

Սահմանումից երևում է, որ կրթական ծառայությունը գիտամանկավարժական աշխա
տանքի արդյունք է, որը ստեղծվում է սպառողի պահանջմունքները բավարարելու համար: Մ.Ա. 
Աուկաշենկոն վերջնական կրթական պրոդուկտն առանձնացնում է որպես անհատի կրթու
թյուն, և միջանկյալ կրթական պրոդուկտը' որպես կրթական արտադրության միջանկյալ 
փուլերի արդյունք' արտահայտված կրթական ապրանքներով և ծառայություններով [8]:

Գոյություն ունեն նաև այլ տեսակետներ, թե ի՞նչ է կրթական ծառայությունը: Օրինակ, 
Ա.Մ. Ստրիժովը կրթական ծառայությունն ընկալում է որպես «նպատակային գործունեություն, 
որը բնութագրվում է ուսումնական գործընթացի մասնակիցների փոխներգործությամբ և ան
հատի կրթական պահանջմունքների բավարարման ուղղվածությամբ» [9]: Հետևաբար, կրթա
կան ծառայությունը կոնկրետ ծառայությունների և դրանցից օգտվելու գործընթացում արտադ
րողի և սպառողի փոխազդեցությունն է:

Մի շարք աշխատանքներում կրթական ծառայությունը դիտվում է որպես որոշակի 
արդյունք ստանալու նպատակով յուրացման համար որոշակի տեղեկատվության փոխանցման 
գործընթաց: Կրթական ծառայությունը շատ հեղինակներ դիտարկում են հենց այս տեսանկ
յունից: Ե.Գ. Լփպկինան կրթական ծառայությունը հասկանում է որպես «գիտելիքների, կարո
ղությունների, հմտությունների և տեղեկույթի ամբողջականություն, որոնք օգտագործվում են 
մտավոր զարգացման և մասնագիտական կարողությունների ու հմտությունների ձեռքբերման 
գործընթացում անձի և հասարակության յուրահատուկ պահանջմունքները բավարարելու հա
մար» [7]:

Նույն տեսակետին է նաև Ս.Ա. Զայչիկովան և կրթական ծառայությունը հասկանում է 
որպես «գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների համակարգ, որն օգտագործվում է 
անհատի, հասարակության ու պետության պահանջմունքները բավարարելու համար և 
ուղղված է մարդկային կապիտալի ավելացմանը» [5]:

Ն.Ն. Տերեշչենկոն, սահմանելով կրթական ծառայության բովանդակությունը, նշում է, որ 
այն կրթական և դաստիարակչական բնույթի գործողությունների ամբողջ շարք է, որն ուղղված



Է անհատի պահանջմունքների բավարարմանը, որի իրականացման արդյունքում տեղի են 
ունենում հմտությունների ձեռք բերում և ունեցածի կատարելագործում [10]: Հեղինակը 
կրթական ծառայությունը դիտարկում է որպես անհատի (քաղաքացու) զարգացմանն ուղղված 
գիտելիքների համալիր: Այս տեսակետին և նաև Վ.Ն. Զոտովը, որը տալիս է հետևյալ սահմա
նումը. «Կրթական ծառայությունը հանրային և հատուկ բնույթի գիտելիքների հանրագումարի 
տեսքով քաղաքացուն փոխանցվող ուսումնական և գիտական, ինչպես նաև որոշակի ծրագրով 
քաղաքացուն փոխանցվող գործնական հմտությունների տեսքով տեղեկույթի քանակն է» [6]: 

Զարգացումների անկանխատեսելի և դինամիկ պայմաններում ցանկացած բուհի աշխա
տանքի հաջողությունն անհնար է առանց ծառայությունների և դրանց արդյունքների որակի 
բարձրացման ուղղությամբ գործունեության կատարելագործման: Այդ ծառայությունները հենց 
այն ապրանքն է, որ ուսումնական հաստատությունների կողմից ներկայացվում է ազգային և 
միջազգային մակարդակներում: Այդպիսի մոտեցումը պետք է լինի բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության կառավարման ռազմավարության անկյունաքարը [3]:

Ընդհանուր առմամբ, կրթական ծառայությունը կարելի է դիտարկել որպես ուսումնական 
հաստատության գործունեություն, որն ուղղված է անձի ինտելեկտուալ կարողությունների 
զարգացմանը, մասնագիտական կոմպետենտությունների ձևավորմանը, որոնք իրացվում են 
ապագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Կրթական ծառայությունն ուսումնա
կան հաստատության կրթական, ֆինանստնտեսական, կազմակերպական և այլ կառավար
չական գործունեության արդյունք է, որն ուղղված է աշխատուժի պատրաստման, վերապատ
րաստման, որակավորման բարձրացման նկատմամբ արտադրության պահանջարկի և անհա
տի այդ ուղղությամբ կրթական պահանջմունքների բավարարմանը:

Կրթական ծառայությունը կարելի է դիտարկել որպես տնտեսական միավորի աշխատան
քային գործունեություն, որն ուղղված է որոշակի սուբյեկտի կրթական պահանջմունքների' (գի
տելիքների, հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման) բավարարմանը, որն իրակա
նացվում է տփալ սուբյեկտի նախնական համաձայնությամբ»: Հարկ է նշել, որ ծառայություննե
րից օգտվելու գործընթացում կրթական ծառայությունը ներառվում է աշխատուժի մեջ, որի 
որակը կախված է դասավանդողների և ուսանողների կողմից կրթական ծառայության գործըն
թացում գործադրած ջանքերից:

Կրթական ծառայություն ասելով կարելի է հասկանալ նաև փոխանցվող գիտելիքների, 
տեղեկույթի, կարողությունների և հմտությունների համակարգ, որն օգտագործվում է անձի, 
հասարակության և պետության բազմաթիվ պահանջների բավարարման նպատակով: Սակայն 
այս պարագայում բաց է թողնվում մեկ կարևոր դրույթ' կրթական ծառայությունը փոխազդե
ցություն է արտադրող և սպառող կողմերի միջև:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է ապահովեն աշխատաշուկայի 
օպտիմալ հագեցվածությունը պահանջվող որակավորում ունեցող աշխատողներով: Ի վերջո, 
պետք է պատրաստվի այնպիսի մասնագետ, որը համապատասխանի սպառողների պահան
ջարկին և գիտատեխնիկական առաջընթացի պահանջներին: Բայց և չի կարելի ընդունել բուհի 
մասին այն պնդումը, որ վերջինս արտադրում է ապրանք երիտասարդ մասնագետների տես
քով: Քանի որ նույն պատճառով, նույն յուրահատուկ ապրանքի արտադրող կարելի է համարել 
հենց այդ շրջանավարտի ծնողներին, դպրոցին, նրանց շրջապատող անձանց: Իրոք, նույնիսկ



աշխատաշուկայում գործատուների կողմից օգտագործվող մասնագիտական նշանակալի գի
տելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ընթացքում ներգրավված է ոչ 
միայն բուհը: Բուհում սովորելու ընթացքում ինքնակրթությունը, տարբեր դասընթացներում 
ուսումնառությունը, ընտանիքի, միջավայրի ազդեցությունը և այլն շրջանավարտներին օժտում 
է աշխատաշուկայի կողմից պահանջված գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություննե
րով: Բացի այդ, մասնագիտական որակները չեն կարող դիտարկվել անձնային այլ հատկանիշ
ներից զատ, որոնք նույնպես նշանակալի են ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ մասնագիտա
կան գործունեության ընթացքում: Այդ պատճառով, աշխատաշուկայում բուհը ոչ թե շրջանա
վարտների արտադրող է, այլ կրթական ծրագրերի' այն տեսքով, որոնք յուրացվել են շրջանա
վարտների կողմից: Նման կրթական ծրագրերի յուրացման արդյունքում շրջանավարտները 
ձեռք են բերել աշխատաշուկային անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություն
ներ: Այս պարագայում կրթական ծրագիրը հասկանում ենք որպես կրթական ծառայություննե
րի համալիր, որն ուղղված է ուսումնական հաստատության համապատասխան ռեսուրսների 
միջոցով սպառողի կրթական մակարդակի կամ մասնագիտական պատրաստվածության փո
փոխությանը:

Կրթական ծառայությունները յուրահատուկ են: Դրանց յուրահատկությունը դրսևորվում է 
ծառայությունների ավանդական բնութագրերի համակցության (ոչ նյութականություն, աղբյու
րից անբաժանելիություն, որակի փոփոխականություն և չպահպանվածություն) և միայն դրանց 
բնորոշ հատկանիշներով:

Կրթական ծառայությունների համար բնութագրական է շոշափելիության ցածր աստիճա
նը: Կրթական ծառայության սպառողը, դիմելով բուհ, չի կարող նախապես իմանալ իր 
ուսումնառության արդյունքը: Նա ծառայության որակի մասին' կարող է դատել միայն անուղ
ղակի ելնելով սեփական փորձից, առաջնորդվելով այլ սպառողների կարծիքներով, գովազդի 
միջոցով: Ծառայությունների երկրորդ ավանդական բնութագիրը դրսևորվում է կրթական 
ծառայությունների աղբյուրից անքակտելի կապի միջոցով, կրթական ծառայություն գոյություն 
չունի բուհից և նրա ֆակուլտետից առանձին:

Կրթական ծառայության որակը փոխվում է անձնակազմի որակավորման, նյութատեխ
նիկական բազայի և ուսումնական գործընթացին անբաժանելի այլ տարրերի փոփոխությամբ: 
Բացի այդ, դասավանդողի ցանկացած փոխարինում կարող է փոխել ինչպես կրթական 
ծառայության արդյունքը, այնպես էլ պահանջարկը: Նույն դասավանդողը կարող է դասերը 
վարել տարբեր կերպ' կախված իր հոգեկան և ֆիզիկական վիճակից:

Կրթական ծառայությունների չպահպանվածությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
մարդուն հատուկ է ուսումնառության գործընթացքում ստացած տեղեկատվության մոռանալը, 
իսկ գիտելիքներին հատուկ է հնացումը:

Կրթական ծառայությունների բնորոշ առանձնահատկություն է նաև այն, որ դրանք ոչ 
նյութական են, այսինքն' չեն կարող կուտակվել: Կրթական ծառայություններից օգտվող մարդը 
կուտակում է գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, բայց դա ուղեղի և մարդու 
ինտելեկտի արդյունքն է, ոչ թե բուն գործողությունների: Օրինակ' օգտվելով մասնագիտական 
կրթության ոլորտի ծառայություններից' մարդը կարող է կուտակել որոշակի գիտելիքներ, 
հմտություններ, զարգացնել իր ինտելեկտուալ հնարավորությունները: Բայց այստեղ կա նրբու-



թյուն' այս դեպքում կուտակված են ոչ թե հենց ծառայությունները, ոչ թե մասնագիտական 
կրթության ձևավորման գործողությունները, այլ այդ գործողությունների արդյունքները:

Բուհերը բավարար չափով չեն զգում շուկայի ճնշումը, որը նրանց կստիպեր բարձրացնել 
կրթության որակը: Այ դո ւա մեն այն ի վ, բարձրագույն կրթության համակարգում շատ բուհեր 
գիտակցում են ներկա անմխիթար վիճակը և կրթության որակի բարձրացումը համարում են 
իրենց մասնագիտական պարտքն ու կրթական ծառայությունների շուկայում բուհի դիրքերի 
երկարատև ամրապնդման միջոց, եթե նույնիսկ այն անմիջապես չի փոխհատուցվում: Որակի 
բարձրացման բոլոր փորձերը տեսականից պրակտիկ դաշտ տեղափոխելու գործընթացները 
հանդիպում են լուրջ դժվարությունների:

Կրթական ծառայությունների ոլորտը հանդիսանում է ուսումնադաստիարաչական գործ
ընթացը, դրա պլանավորումը, նախագծումը, իրականացումը, գնահատումն ու զարգացման 
փուլերը, տարբեր փուլերում գործառնային հատկությունները: Այդպիսի մոտեցումների ժամա
նակ կրթական ծառայությունների որակի նկատմամբ պահանջներն անմիջականորեն կապված 
են գործունեության օբյեկտի, մասնագետի գործունեության տևական մանրազննին վերլուծու
թյան, դրանց կատարման համար անհրաժեշտ կարողությունների դրսևորման հետ:

Արդի պայմաններում կրթական ծառայությունների որակի գնահատման ժամանակ առա
վել մեծ տարածում է գտել ուսումնական գործընթացում մասնագիտական գործունեության 
մոդելավորումը, որը հնարավորություն է ընձեռում կրթական ծառայությունների իրականաց
ման որակի մասին դատել հենց պատրաստման գործընթացում: Այս մոտեցումը ներառում է 
կրթական ծառայությունների որակի գնահատման համար կիրառվող տիպային մանկավար
ժական խնդիրները և դրանց տրանսֆորմացիայի երևան գալը ոաումնամանկավարժական 
խնդիրներում, պրակտիկայում:

Կրթական ծառայությունների որակը կարող է գնահատվել ժամանակակից մեթոդների, 
միջոցների, սարքավորումների, նյութերի, մանկավարժական ու տեղեկատվական համակար
գերի իմացությամբ և մանկավարժական գործընթացում օգտագործման ունակությամբ: Ընդ 
որում, շատ կարևոր է տեխնոլոգիական լուծումների և ընդունած որոշումների հիմնավորման 
ունակությունը:

Կրթական ծառայությունների որակի գնահատման համար առավել մեծ նշանակություն 
ունի գնահատման չափանիշների և տեխնիկայի իմացությունը և դրանց անվերապահ հետևելու 
կարողությունը: Կրթական բաղադրիչներին զուգահեռ, մեծ դեր է խաղում մասնագետի մաս
նագիտական բարձր պատասխանատվությունը, կարգապահությունը և աշխատանքի կազմա
կերպումը: Ուսումնական գործընթացում մասնագետների պատրաստման որակը որոշվում է 
կոնկրետ գործընթացում նրա գիտելիքներով և կարողություններով, ոաումնադաստիարակ- 
չական գործընթացը ճիշտ գնահատելու ընդունակությամբ:

Այժմ կրթության բնագավառի մասնագետներին ներկայացվող պահանջները բավակա
նաչափ խստացվել է: Մասնագիտական առաջընթացի համար այդպիսի մասնագետը պետք է 
տիրապետի խորը հիմնարար գիտելիքների, հատուկ դասընթացներից ունենա մասնագիտա
կան բարձր պատրաստություն, կարողանա դրանք օգտագործել գործնական խնդիրների 
լուծման համար և որակավորումը բարձրացնի մասնագիտական գործունեության ընթացքում: 
Մանկավարժական աշխատակազմի աշխատանքի փորձը ցույց է տալիս, որ դրա անհրաժեշտ



որակի բավարարման համար քիչ դեր չի խաղում նաև հոգեբանական հատուկ գործոնը: Կա
ռավարման գործընթացը որոշվում է մանկավարժի կառուցողական ունակություններով, նրա 
օպերատիվ մտածողության, բնավորության և խառնվածքի հատկություններով:

Կրթական ծառայությունների որակի գնահատումն անհրաժեշտ է նաև նրա մասնագի
տական գործունեության գործընթացում: Այժմ բուհերում գոյություն ունեցող դիագնոստիկ 
համակարգերը հնարավորություն են տալիս գնահատել կրթական ծառայությունների պայ
մանների մասը միայն, բայց ոչ հենց գործընթացը: Կրթական ծառայությունների որակի 
փորձագետների որոշմամբ կարելի է նշանակալիորեն ընդլայնել դիագնոստիկ համակարգերը 
և դրանք գնահատել առավել օբյեկտիվ:

Այսպիսով, կրթական ծառայությունների ընդհանուր բնութագիրը կրթական ծառայու
թյունների յուրահատկությունների և առանձնահատկությունների ամբողջականությունն է, իսկ 
դրա նկարագիրը' կրթության որակը:
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КАЧЕСТВО КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

В с т а т ь е  представлена общая характеристика образовательных услуг, специфика и 

особенности образовательных услуг, которы е сущ ественно отличаю тся о т  других продуктов и 

услуг. Качество образования рассмотрено как основная характеристика образовательной услуги.

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательная программа,

образовательная услуга, образовательный продукт, качество образования.

https://www.dissercat.com/content/razrabotka-strategii-i-taktiki-marketingovoi-deyatelnosti-vuzov-na-rynke-obrazovatelnykh-usl
https://www.dissercat.com/content/razrabotka-strategii-i-taktiki-marketingovoi-deyatelnosti-vuzov-na-rynke-obrazovatelnykh-usl
https://altairbook.com/books/1601685-vysshee-uchebnoe-zavedenie-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug-aktualnye-problemy-upravleniya.html
https://altairbook.com/books/1601685-vysshee-uchebnoe-zavedenie-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug-aktualnye-problemy-upravleniya.html
https://altairbook.com/books/1601685-vysshee-uchebnoe-zavedenie-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug-aktualnye-problemy-upravleniya.html
https://altairbook.com/books/1601685-vysshee-uchebnoe-zavedenie-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug-aktualnye-problemy-upravleniya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-uslugi-kak-fenomen-v-usloviyah-rynochnyh-otnosheniy


СШАЫТУ АБ ТНЕ МАШ СНАКАСТЕШ$Т1С ОР АЫ Е0иСАТ10МА1_ БЕКУЮЕ

77?е огЬс1е ргезепТБ էհՑ §епега1 ժՑտշոթէհո, շհօրօշէՑոտէևտ օոժ քՑօէսրՑՏ օք е6иса6опа1 зегукез, ոհհհ  

аге տւ§ուքւշօոէէ'у ԺՕքՑՐՑՈէ քրօրո օէհՑր թրօժսշէտ օոժ зегукез. ТЬе բսօժէ}/ օք օժսշօէւօո ւտ сопз'кегед օտ էհՑ т о т  

сЬагаскеп&к օք еёисаЬопа15егуке.

Кеу ոօրժտ: рго1Тез10па1 едисаЬоп, едисаИопа1 рго§гат, еёисаЬопа1 зегуке, едисаИопа1 թրօժսշէ, 

едисаЬопа1 диаШу.

Н.Н. Ре^овуап, Н.Н. Ре^овуап
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Պետրոսյան Հրայր Հայկի -  մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (Գորիսի պետական
համալսարան).
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յ. հ/Աէտսօ, К. БЫууаки, 6.Տ. Сеуог§уап

Р Е У Е т Р т С  ТНЕ БЕ1БМ1С 11ЧТЕМБ1ТУ 01БР1_АУ БОРТУУАРЕ 1Ы УЕРЕУАЫ

1п 1988, էհՑ Бркак еаг^диаке оссиггек ւո Ме погМегп агеа օք Агтеп'ю . 1է саиБек епогтоиБ ката§е  

апк саБиа1кеБ, та т1 у  кие էօ гЛе сокарБе օք Ме Եսւ1ժւո§տ. П егеЪ ге, Ме Агтеп'ю п §оуегптеМ  кеуе1орек 

Бвуега1 ги1еБ. Опе օք №е ги1еБ ւ՚տ էհօէ էհօ Ке§10па1 Бигуеу քօր Տշ/տա/շ ԲրօէՑՇէւօո (ԲՏՏԲ) տհօս1շ1 ргоу/ке 

ւոքօրրոօէւօո օո էհտ еапИдиаке, տսշհ օտ ՏՑւտրուշ Боигсе 1осакоп (Ш кике, 1оп§кике, керкп), апк та§пкике, էօ 

էհՑ сккепБ աւէհւո 30  րուոսէՑՏ. Ноууеуег, էհօ ւոքօրրոօէւօո օո ՏՑւտրուշ ката§е, տսշհ օտ Ьикк1П§ сокарБе апк 

ւոքրօտէրսշէսրՑ ката§е, ууИ1сЬ ւ՚տ то ге  ւտբօրէօոէ քօր сккепБ, ւտ ոօէ /пс1икек ւո էհ6 Бе1Б т к  ւոէօոտку к 1Бр1ау 

БуБкет, տ՛ա се к  ւտ ոօէ ргерагек ւո А гтеп'ю  уе1 СопБ1кег1п§ էհ6 аЬоуе-тепкопек, էհ6 օսէհօրտ кеуе1орек а 

Боктаге էօ к1Бр1ау էհе ՏՔ/՚տա/շ 1МепБку ւո Уегеуап ску апк էօ еБПтаГе Ме ката§е саиБек էօ Ьикк1п§Б Ьу 

ւոթսէէւո§ №е ՏՔ/տա/շ Боигсе коГа. Иհէհ էհւտ Боктаге, էհօէ у/БиаИгеБ էհօ ստօքս1 т к гт а к о п , те  հօթօ էհօէ 

екгескуе հւտօտէօր ргеуепкоп теаБигвБ ууШ Ье Юкеп.

КеуууогкБ: Бе/Бт/с 1МепБку к!Бр1ау БуБГет, Ьикк1п§ ката§е еБктокоп, еагМдиаке

1п Агтета, еаМ+̂ иакеБ аге Ы§Ыу ք^ւ^ոէ ոօէ օո 1у т  апс1 агоипс! էհօ Ьогс1ег «ւէհ Сеог§1а. 
Сопз1с1епп§ էհօ տւէւաէւօո, еаМ+̂ иакез аге опе օք էՒտ паШга! ЬагагЬз т  Агтета. Вез1с1е5, ւո 1988, 
էՒտ БрНак еаг^иаке оссиггес! т  էհ6 погнет агеа օք Агтета. 1է саигес! епогтоиБ с1ата§ез ап8 

сазиаШез, та 1п1у 8ие էօ էՒտ соИарзе օք էՒտ Է>ա18տ§տ. ТЬеге^ге, Ьазес! օո էհօ րօզսօտէ օք էհօ 
Агтетап §оуегпте^ ^е տ6ւտրուշ Ьагагс! тарБ ап8 էհօ геа1-Ьте տ6ւտրուշ տէօոտ  ̂ сЛзр1ау տуտէет 
ууеге ргерагес! уу̂ Ып 2010-2012 ]арап 1̂ егпаЬопа1 СоорегаЬоп А§епсу (յ IС А) рго]ей Ь̂ ес! "ТЬе 
բրօյօշէ քօր տ6ւտրուշ пгк аտտеտտтеոէ ап8 пгк րոՅՈՅ§6րո6ոէ р1аптп§ ւո ^е КериЬПс օք Агтета", 
էհօս§հ ւէ 8оеБ ոօէ ууогк сиггеп%. АЛег էՒտ еаг^риаке, էՒտ Агтетап §оуегпте^ 6տէՅԵ1ւտհ6շ1 էՒտ 
Ке§юпа1 Бигуеу քօր Տօւտրուշ Բրօէօշէւօո (ԲՏՏԲ) էօ еп^гсе ^е аЬ̂ Î էу օք зе1з т 1С оЬгегуа^опз аз ууеН 
аэ еаг^риаке ո̂քогтаէ̂ оո герогйп§ т|8е1у. Вазе8 оп ^е ги1е օք Агтеп1а, ԲՏՏԲ տհօս18 ргоуИе 
1п^гта^оп оп ^е еаг^риаке, տսշհ аз տօւտրուշ зоигсе 1оса^оп (1айШс1е, 1оп§|Ш8е, 8ер^), ап8 
та§п1Ш8е, էօ ^е շւէւշօոտ ւ̂էհւո 30 րոտսէօտ. Ноууеуег, էհ6 1п^гта^оп оп տօւտրուշ 8ата§е, տսշհ аз 
հսւ18ւո§ соНарБе ап8 ւոքրՅտէրսշէսրօ 8ата§е, ууН|сИ ւտ тоге т̂рогէапէ քօր շւէւշօոտ, ւտ ոօէ ргерагеЗ 
ւո Агтеп1а уе1  Опе օք էհ6 геаБопз ւտ ^е 1аск օք песеББагу Ппапс1а1 теапз, 31էհօս§հ ւոտէՅհՅէւօո օք 
տе̂ տтотеէегտ Ьесотез тоге սր§6ոէ, ЬесаиБе ^е տօւտրուշ пзк ЬесотеБ հւ§հ6ր.

Сопз|8епп§ ^ е  аЬоуе, ^ е  Յսէհօրտ 8еуе1оре8 а э о ^ а ге  էհ8է сап տհօ\̂ / էհշ зе1зт1с ւոէշոտւէ̂  

83է8 ап8 тарэ, ^հւշհ аге изе8 քօր օհտՅտէօր ге8ис^оп. 0еуе1ор1п§ էհւտ э о ^ а ге , ^ е  Ьаз1с 

1п ^гта ^о п , տսշհ аэ §гоип8 то8е1 1п ^гта ^о п , айепиа^оп ериа^опз, էՒաէ ууаг ргераге8 Ьу էհշ 

յ 1СА բրօյՆշէ (յ 1СА 2012), ւտ иЬПгес!. Вез|8ез, էհշ зойууаге аН от էհշ иэег էօ օբշրՅէօ ^ е  տշւտրուշ 

ւոէշոտւէ̂  сЛзр1ау տуտէет օք е а г^и а ке з  ւո Уегеуап ап8 էօ 6տէւոտէ6 ^ е  8ата§е саиэеЬ էօ Եա18տ§տ 

Ьу ւոբսէէւո§ ^ е  зе1зт1с зоигсе 1п^гтаЬ оп շսրր6ոէ^ ауаПаЫе ւո А гте та . Ստտ§ էհւտ зойууаге, ւէ ւտ 

բօտտւԵ16 էօ տհօ\  ̂ зе1зт1с տէօոտ^ ժւտէոեսէւօո ւո Уегеуап յստէ айег էհ6 еVепէ ап8 շօոէոեսէ€ էօ 

е1ТесЬуе ^трIетепէаէ^оп օք 8ւտՅտէ6ր тапа§етепէ р1апз Ьу ^ е  §0Vегптепէ.



АссогсПп§ էօ էՒտ ՍՏՏԲ аппоипсеплеп  ̂ էՒտ ^егпаЬопа! Етег§епсу КеПеЕ Теат героИз օո 
էհ6 еаНЬриаке т  Бр^ак, Атлета - (Ме апс1 Ьте օք §епегаЬоп: РесетЬег 1988 7, 11:41, տօւտտւօ 
Боигсе 1осаЬоп: 40°50'Ы, 44°15'Е, та§тШс1е: 7.0” . ТИւտ еаНЬриаке гези̂ ес! т  էհօ Ы§ питЬег օք 
с1еас1, 8ата§еБ ап8 Ьас1 а Ьи§е 1трай оп Атлета т  էՒտ հտէ сепЬлгу.

ТЬе 8ւտէոԷ>սէւօո тар օք օբւօօոէօր 1осаЬопз ап8 էհօ асЬуе քՋս1էտ с^еггтпес! Ьу ԲՏՏԲ ւո 2021 
ւտ տհօ̂ ո ւո

Е|§. 7. ТИւտ И§иге տհօ^տ էհՅէ տօտէ օք Иле ерюе^егз аге 1оса1е8 а1оп§ Иле асЬуе քՅս1էտ ւո 

Атлета.

1п 2021, ^еге ууеге քրօզսօոէ еаИИриакеБ пеаг էՒտ Ьогс1ег уу̂ Ь Сеог§1а, ап8 էհ ւտ Теп8 
сопЬпиес! т  2022. 1п Уегеуап, էհօ օօսոէ̂ ՚տ сарйа1, а та§пйис1е 4.7 еаИЬриаке оссиггес! ւո էհօ 
տօսէհ օք էՒտ с ^  օո ЕеЬгиагу 13, 2021, ап8 апо^ег еаИЬриаке уу̂ Ь та§пНис1е 2.8 ууаэ оЬзегуес! 8է 
а տւտւհր 1осаЬоп օո յи!у 11, 2022.

П§. 1. ԾւտէոԵսէւ՚օո օքՏԹ՚ւտա՚ւշ ер/сеМег /л 2021

АссогсПп§ էօ ԲՏՏԲ, ^еге аге сиггеп% տօւտրուօ оЬзегуаЬоп пе1ууогкз ւո Атлета, օօոտւտէտ§ օք 
14 տօւտրուօ տէՅէւօոտ. А^ег էհօ еаИИриакез оссиг, էհօւր տօւտրուօ տօսրօօտ (1осаЬоп, та§тШс1е, 
Ьгеакт§ Ьте, 6էօ.) аге с^етлтес! Ьазе8 օո էՒտ оЬзегуе8 տքօրոտէւօո т  Атлета ап8 пе1§ЬЬопп§ 
օօսոէոօտ էհրօս§հ зе1зтоте!ег гесогсН. Атоп§ էհ6 ершррес! տօւտտւօ տօոտօրտ, ^еге аге 6 
ассе1еготе!егз էհՅէ ргоу1с1е տէրօո§ §гоип8 ассе1егаЬоп. Бтсе ւէ сап Ье сопуеИес! էօ տօւտրաօ 
ւոէօոտւէ̂  зса1е, ԲՏՏԲ ւտ сиггеп% Тут§ էհւտ ргосезэ.

ТЬе пла§пНис1е օք ап еаИЬриаке ւտ ап тсПса^г օք էՒտ зоигсе епег§у օք ап еаИЬриаке. 
ТЬеге^ге, а̂ Ьои§Ь էհ6 пла§тйгс1е ւտ итрие, էհ6 քսհէտր аууау քրօտ ^е տօւտտւօ зоигсе, էՒտ зтаПег 
^е еаНЬриаке §րօսո8 зЬакт§ Ьесотез. №те1у, էհ6 та§тШс1е Ьоез ոօէ 81гей1у տժւօՅէօ §гоип8 
зИакт§ 1еуе15 8է ^е  о^егуаЬоп բօտէտ, ууИ|сИ аге с^еггтпес! ոօէ оп1у Ьу էհօ та§пНис1е, Եսէ аНо 
с^апсе, օէօ. ЕаИЬриаке 8ата§е ւտ с^етлтес! Ьу էհօ атрПшЬе օք §րօսո8 эИак|П§ апЬ зТисШга! 
^а§ПНу 8է էհօ էՅր§6է բօտէ. ТЬе տօւտտւօ ւոէ6ոտւէ̂  ւոժւօՅէօտ ^е ге1аЬопзЫр Ье1отееп էհօ 1еуе! օք



е а г^ и а к е  տՒտ1<ւո§ апс1 էՒտ Յրոօսոէ օք Боаа! с1ата§е. МБК (Мес1уес1еу-8ропИеиег-Кагп|к) Տ6ւտրուշ 

ւոէ6ոտւ1̂  зса1е ւտ иБее! т  А гте та . АссопЛп§ էօ МБК зса1е ехр1апаРоп (ТаЫе 1), §րօսոժ зИак|п§ ууШ 

Ье Рек Ьу тапу реор!е ууИеп МБК §гас!е ւտ IV (1_аг§е!у оЬзегуес!), апс! роог!у շօոտէրս^ժ Է>սւ1ժւո§տ

ууШ соНарэе с!ие էօ էՒտ §րօսոժ зИакт§ օք VII ^е гу  տէրօո§) МБК §гас!е

Т аЫ е  1

МКь տտւտաւշ ւոէՑոտւ  ̂5са1е

1ոէ6ոտւէյր 0 6 տ օ ^ է ւ օ ո /Օ Զ ա Զ ց 6

I.  N 01 регсе рй Ы е
N о է  քе1է, геց^տէегеժ оп1у Ыу տе^տтоցրарհտ. N 0 еքքесէ օ ո  оЫ _]е^. N 0 ё а т а д е  
էօ ЫսИժтдտ.

I I .  Ы агё1у 
р е гсе р й Ы к

Р е к  օ ո Ւ / Ыу սոժաժա1տ аէ րеտէ. N о  еքքесէ օ ո  оЫ^есէտ. N о  ё а т а д е  էօ 
ЫսИժ^пдտ.

I I I .  т а к
Ре1է սոժօօրտ Ыу а Рз ш . Н а ^ ^  оЫ^есէտ տասոց տեցհէհ/. N о  ё а т а д е  էօ 
ЫսИժ^пдտ.

IV .  Ь аг§е1у 
оЫ зегуеё

Ре1է սոժօօրտ Ыу т а ^  а ^  քе1է օսէժօօրտ о п ]у  Ыу Vеրу Рз ш . А  Рз ш  реор1е аրе 
а ш а ке п е ժ . М оժеրаէе V^Ыրаէ^оп. ОЫտеրVеրտ Рге1 а տեցհէ ^ е т Ы к ^  օր տ ш а утд  
օք էհе Ы ^ М ^ ,  րօօա , Ые^, ^ а к  еէс. С Ы та , ց1аտտеտ, ասոժօատ а ^  ժօօրտ 
րаէէ1е. Н а у г а д  оЫ^есէտ տասոց. Լւցհէ Рսրпкսге տհакеտ V̂ տ^Ы1у т  а Рз ш  саտеտ. 
N о  ё а т а д е  էօ Ыш1ժ^пдտ.

V . Рак1у տէրօոց

Р е к  սոժօօրտ Ыу тоտ է, օսէժօօրտ Ыу Р гш . А  Р гш  реор1е аге  ք ո ց Խ ^ ^ ժ  а пժ  րսո 
օսէժօօրտ. М а ^  տ 1еертд реор1е а ш а ке . ОЫտеրVеրտ Рге1 а տէրօոց տհак^пд օր 
г а с к т д  օք էհе ш հо1е Ы ^ М ^ ,  ր о о т  օր քսт^էսրе. Н а ^ ^  оЫ^есէտ տասոց 
сопտ^ժеրаЫ1у. С Ы т  а пժ  д1аտտеտ с к Р ^  էодеէհеր. Օօօրտ а пժ  ասոժօատ տասոց 
о р е п  օր տհսէ. Iп  а Р гш  саտеտ ա սոժօա  рапеտ Ы геак. Լւցսւժտ оտсШаէе апժ  т а у  
տрШ ք ր о т  քսку քШеժ ^ոէՋ ւա րտ . А ш т а к  սոժօօրտ т а у  Ы е с о те  սпеаտ у.
Տեցհէ ժ а т а д е  էօ а Р гш  рооր1у сопտէրսсէеժ Ыսкժ^пдտ.

V I .  Տէրօոց

Ре1է Ыу тоտ է սոժօօրտ а пժ  Ыу т а п у  օսէժօօրտ. А  քеш  реրտопտ 1оտе Ш е к  
Ыа1апсе. М а п у  реор1е аրе ք ո ց Խ ^ ^ ժ  а пժ  րսո օսէժօօրտ. Տ т а к  оЫ^есէտ т а у  
Рак а пժ  Рսրпкսге т а у  Ые տհ^քէеժ. ^^տհеտ апժ  д1аտտшаրе т а у  Ыրеак. Р а ր т  
ап^та1տ т а у  Ые ք ո ց Խ ^ ^ ժ . V^տ^Ы1е ժа т а д е  էօ таտ оп րу տէրսсէսրеտ, сրаскտ к  
р1аտէеր. Iտо1аէеժ сրаскտ օ ո  Ш е ցրօսոժ.

V I I .  V е ր у  տէրօոց

Моտէ реор1е аրе ք ո ց Խ ^ ^ ժ  а пժ  էրу էօ րսո օսէժօօրտ. Р о т к ^ е  ւտ տհքԽ ժ апժ  
т а у  Ые 0V е ր էս те ժ . О Ы _ ]е ^ քак б ю т  տհе1Vеտ. ^ а է е ր  տр1аտհеտ ք ր о т  
^ոէՋ ւա րտ . Տеր^оստ ժ а т а д е  էօ о1ժеր Ыսкժ^пдտ, таտ оп րу сհ ^тп еуտ  со11арտе. 
Տ т а к  Խոժտ1«^տ.

V I I I .  О а т а § т §

М а п у  реор1е քսոժ ւէ ժւքքաս1է էօ տէапժ, еV еп օսէժօօրտ. Р սт^էսրе  т а у  Ые 
0V е ր էս те ժ . ^ а V е տ  т а у  Ые տееп օ ո  Vеրу տօքէ ցրօսոժ. 01ժеր տէրսсէսրеտ 
раР ааку сокарտ е օր տստէа^п сопտ^ժеրаЫ1е ժ а т а д е . Լаր д е  сրаскտ а пժ  Р1տտսրеտ 
ореп^пд տ , րоскքакտ.

IX . ^еտէրисէ^Vе

Сепеրа1 р а т с . Реор1е т а у  Ые Рэгс1Ы1у  էհրօա ո էօ Ш е ցրօսոժ. ^а V е տ  аրе 
տееп օ ո  տօքէ ցրօսոժ. ՏսЫտէапժаրժ տէրսсէսրеտ соИарտе. ՏսЫտէапէ^а1 ժ а т а д е  էօ 
ше11-сопտէրսсէеժ տ էրս^ա ^տ . Ս пժ еրдրоսпժ  р^ре1^пеտ րսрէսրеժ. Օ րօսոժ 
քա ^սրսոց , ш^ժеտрրеаժ 1апժտ1^ժеտ.

X . ^еVаտ էаէ^ոд
М аտ опրу Ыսкժ^пдտ ժеտէրоуеժ, ^пРրаտէրսсէսրе сր^рр1еժ. Маտտ^Vе 1апժտ1^ժеտ. 
^ а է е ր  Ыоժ^еտ т а у  Ые 0Vеրէорреժ, с а ш ^  ժ օօժւոց օք էհе տսրրօսոժւոց аրеаտ 
а пժ  քоրтаէ^оп օք п е ш  ш аէеր Ыоժ^еտ.

X I. Саէаտէրорհ^с
Моտէ Ыս^1ժ^пдտ а пժ  տէրսсէարеտ сокарտ е. ^^ժ еտ рրеаժ  ցրօսոժ  ժ^տէսրЫапсеտ, 
էտ ս^ա ւտ .

X I I .  V е ր у  
саէаտէրорհ^с

А11 տարքасе а пժ  աпժеրдրоաпժ տէրսсէսրеտ сотр1еէе1у ժеտէրоуеժ. Լапժ տ саре 
д епеրаку ^ а ^ е ^  ր^Vеրտ сհ а п д е  раէհտ, էտաпат^տ.

1п ]арап, ууИеп ап еаг^риаке օշշսրտ, էՒտ տօւտրուշ ւոէօոտւէւօտ 8է уапоиэ сЖег аге ւոտէՅոէ̂

сНзр1ауес1 օո IV . 1հւտ Խոժ օք ւոքօրրրտէւօո ւտ уегу РатШаг էօ Трапезе реор1е, է>սէ 1р|еге аге քеVV сазеэ



օք տսշհ ехатр1ез ууог1с1уу|с1е. 1ո Агтета, Иоууеуег, էՒտ !\/1ւուտէ̂  օք Етег§епсу БНиаЬоп (МЕЗ) 
аппоипсеБ էհ6 еаг^иаке Боигсе тЕогтаЬоп օո էհ6 УУеЬзйе ууНЫп 30 րուոսէօտ, аз тепЬопес! 
аЬоуе. ГСесеп%, ք̂ՏՏԲ апс1 МЕБ Ьауе Ьееп ^у1п§ էօ տքօրրո зеуега! Տ6ւտրուշ 1п1еп511у с^а 1:о§е1+1ег, 
акЬои§И էհеу аге ոօէ է31<6ո քրօրո էՒտ оЬзегуес! ассе1егаЬоп <Ма, Եսէ аге са1си̂ ес1 քրօրո гоигсе 
ւոքօրրաէւօո апс! аНепиаЬоп ериаЬоп. Ноууеуег, ւք էհւտ (Ма ւտ т  է6\է քօրոտէ апс! Зоег ոօէ тс1ис1е 
րաբտ օր օէՒտր У1зиа1 տքօրոտէւօո, ւէ ւտ շ1ւքՈօս 1է քօր реор1е էօ ипс1е̂ апс1 էհօ տէօոտ  ̂օք էհօ §րօսոՅ 
зИак1п§, §гас1е օք ւոէօոտւէ̂  օր с1ата§е տէՅէստ.

Е)пс1ег էՒտ յIСА բրօյօօէ ւրոթւօրոօոէօօ! քրօրո 2010 էօ 2012, էՒտ տօւտրուօ оЬзегуаЬоп տуտէет №ւէհ 5 
ассе!егогг^егз ууаз ւոտէ3116շ1 ւո Уегеуап (յ 1СА 2012).

П§. 2  бЬоууб էՒտէ էհւտ տуտէет ууэб 6տէՅհ1ւտհ6շ1 էօ сНзр1ау էՒտ տօւտրուշ տէօոտ  ̂ т  Уегеуап 
1ттес^е1у айег էհ6 еаг^иакез. УУИеп еаг^иаке ассе1егаЬопз аге гесогс1ес1 Ьу ассе1егогг^ег, 
էհ6 ууауе <Ма ւտ ^апзЕеггес! էօ ЫСМС (ЫаЬопа! Շոտւտ Мапа§ете^ Շօոէօր), ууИеге էհօ ууауез аге 
сопуе^ес! ւոէօ տօւտրուօ ^епзйу ՅւտէոԵսէւօո քօր сНзр1ау ()1СА 2012).

П§. 2. Լօշօէւ՚օո օք 5 օշշՑւօրօտՑէօրտ ւո Уегеуап

ТЬои§И էհ6 տօւտրուօ տէօոտ  ̂с!|зр1ау տуտէет ууогкес! с1ипп§ էՒտ հրտէ уеагз, էՒտ տօւտրուօ տէօոտ  ̂
тарэ ууегепЧ сПзр1ауес1 8է ЫСМС օո ЕеЬгиагу 13, 2021, ууИеп ап еаг^иаке ууаз ք61է Ьу аЬгепз ւո 
Уегеуап. А э э Ьоууп ւո Еггог! [ЗДегепсе воитсе ոօէ քօսոժ., էհ6 ууауеэ ууеге гесогс1ес1 Ьу քօսր 
ассе1егоп^егз. ՍոքօրէսոՅէ6̂ , опе օք էՒտ 5 ассе!егаЬоп гесогс!з ууаз зИас!оууес1.



ТИе е1есЬ4са1 ротег օք էհւտ տէձէւօո таз геБ г̂ес! էհրօս§հ էՒտ та^епапсе тогк с1опе т  2021, 
апс! էհւտ տէՅէւօո Ьесате орегаЬопак 13սէ ^е соппесЬоп Ье1отееп ^е տէՅէւօոտ апс! ЫСМС ИаБ ոօէ 
Ьееп տէւ11 տսշշօտտքս! Ьу апу теапэ. Опе օք ̂ е тат геагопэ сап Ье էՒտէ а §1оЬа1 Ю таг ոօէ ւոտէ311օօ1 
оп էհօ ассе1его1Т̂ егз апс1, տտէ63շ1, 1оса1 Ю ас1с1гез5е5 теге §|уеп էօ էհ6 тос!етз, тауЬе с!ие էօ 
հօէհ էհ6 ауаПаЫ1Ну апс! էհօ շօտէ сопз1с1егаЬоп ձէ էհ6 ргеуюиэ բրօյօշէ.

То асИгезз էհւտ տւէսՅէւօո, էՒտ Յսէհօրտ с1еуе1орес1 а сопуете^ տօւտրուշ տէօոտ  ̂ сНзр1ау 
эо^аге, тЫс1п игег էհօ аНепиаЬоп ериаЬопэ տտէօՅժ օք էհ6 оЬзегуес! ассе1егаЬоп гесогс1з. Т1пе 
аНепиаЬоп ериаЬопэ теге с1еуе1орес1 т  էհ6 ргеуюиз ,]1СА բրօյօշէ (]1СА 2012). 1п էհ6 ргеуюиз 
բրօյօշէ, քօր էհ6 сазез т!пеп էհ6 տօւտրուշ оЬзегуаЬоп таз ոօէ ауаПаЫе, էհշ реак §гоипс! ассе1егаЬоп 
8է էհօ §гоипс! зигТасе таз аззитес! Ьу էհշ айепиаЬоп ериаЬопг ստւո§ та§тШс1е, 1оп§Нис1е апс! 
1аЬШс!е.

П§. 4. АПепиайоп օոժ атрИЛсаНоп օք էհօ еаг^Ьдиаке §րօսոժ րոօէւօո

РигИпег, էհօ ր613էւօոտհւթ Ье1ууееп МБК зса1е апс! ассе1егаЬоп ւո Агтета таг с^еггтпес!. Аб 
տհотп т  р|§. 4, ^е еаг^риакез 1пауе տւ§ուքւշՅոէ епег§у ձէ էհշ зоигсе агеа; հотеVег, ^еу айепгМе 
эб ^еу բրօբ8§Յէ6 էհրօս§հ Ьеер §гоип<±

ТаЫе 2.
Ջօէօէւօոտհ՚տ ЬеЬ/уееп М Б К տօւտրուշ ւ՚ոէօոտւЦ  օոժ ассе1егайоп (]!СА 2012)

/л?Гел75/Ту
Ассе1егаНоп

(տ °լ)
1МепБку

Ассе1егаНоп
(§о1)

/л?Гел75/Ту Ассе1егайоп (§а1)

0 < 1 .5 V 3 3 .0 ^ У < 6 5 .0 X 1 0 4 0 .0 ^ Х < 2 0 8 0 .0

I 1.5^1 < 3 .0 VI
6 5 . 0 ^ / К

130 .0
XI 2 0 8 0 .0 ^X 1

II 3 .0 ^ И < 6 .0 VII
1 3 0 .0 ^ /1 1 <

2 6 0 .0

III 6.С Ш И  < 1 6 .0 VIII
2 6 0 .0 ^ /И К

5 2 0 .0

IV 1 6 .0 ^ 1 У < 3 3 .0 IX
5 2 0 .0 ^ 1 Х <

104 0 .0

Оп ^е օէՒտր 1папс1, ^е  տօւտրուշ тауеэ аге атрП6ес1 пеаг էհշ §гоипс! зигТасе. Т1пе тауеэ аге
атрНТес! էՒտ րոօտէ Ье1ууееп էհօ ЬеЬгоск апс! էհօ §гоипс! эигРасе. 1հստ, էՒտ атрПТсаЬоп ւտ сЖеге^



քօր еасЬ տւէ6. ТЬе уа1иез քօր էհ6 5 ассе1егогг^егз аге са1си̂ ес1 ձէ էհ6 §րօսոշ1 эи^асе Ьазес! օո էհ6 
քօրտս  ̂ էհ8է с1ерепс1з օո էհօ с^апсе քրօտ 1+1е ерюе^ег. АссогсПп§ էօ յ 1СА 2012, էՒտ с^апсе 
айепиаЬоп ериаЬопз изес1 аге Аккег апс1 Воттег (2010), Вооге апс! А1к1пзоп (2008), апс1 СЫои 
апс1 Уоип§э (2008). А ууе1§̂ ес1 ауега§е օք 1+1гее ериайопэ ууаэ ТпаИу аррПес!, «ւէհ №6ւ§հէ5 օք 
0.5, 0.25 ап8 0.25, гезресЬуе1у, քօր էհ6 ериаЬопэ, сопз|8епп§ էհ6 1осаМ1у օք ստտ§ <Ма. ТЬе 
ассе1егаЬоп ձէ 1:1пе §րօսո8 зи^асе ууПI Ье сопуеИ:ес1 էօ էհ6 еп§теепп§ ЬеЬгоск ստտ§ էհ6 
атрПТсаЬоп օք зиЬзи^асе 1ауегз ууЫсЬ ууэз ауаПаЫе т  էհ6 յ 1СА բրօյօշէ (]1СА 2012).

Аз օէՒտր տւէ6տ Ьауе էհօւր атрПЯсаЬоп, ւէ ւտ ոօէ геазопаЫе էօ сПгесЛ1у շօոէօսր էհ6 гесог8е8 
(Ма. Տօ, էհ6 <Ма օո էՒտ §րօսո8 зигРасе аге опсе сопуе^е8 էօ էհօտօ էհ8է ууоиИ Ье оЬзегуеЬ օո РЬе 
еп§1пеепп§ ЬеЬгоск, ап8 а շօոէօսր тар ւտ сгеаРес! քրօտ РЬе Туе (Ма բօւոէտ. АЛег РЬеп, РЬе 
со^оигес! (Ма ձէ еп§теепп§ ЬеЬгоск аге геШгпеЬ էօ РЬе ассе1егаТоп соп^игес! «Ма օո էհօ 
§րօսո8 ги^асе сопз1с!епп§ атрПТсаТоп 8է еуегу տւէ€. ТЬегеРоге, опсе էհ6 ассе1егаТоп ւտ кпоууп 
ստւո§ аКепиаТоп ериаТопз, էՒտ տ6ւտտւշ тРепзНу 8է МБК сап Ье с^еггтпес!. 1հստ, էհ6 МБК 
ւոէ6ոտւ1̂  շօոէօսրտ Յէ Եօէհ 1еуе1з сап Ье 8еуе1оре8.

1է ւտ сиггепТу շ1ւքքւշս1է էօ ге-езРаЬПзЬ էհօ соппесТоп Ье1ууееп էհ6 տէՅէւօոտ апЬ ЫаТопа! Շոտւտ 
Мапа§етепР Сеп^е (ЫСМС) քօր РЬе ргорег քսոշէւօտո§ օք էՒտ оп§та1 Տ6ւտրուշ տէօոտ  ̂տуտէет этсе 
уапоиз гезоигсез аге пееЬеЬ. Ноууеуег, ւէ ւտ уегу ստ6քս1 էօ риЬПс1ге էհօ ւոտէՅոէՅՈ60ստ տօւտտւշ 
ւոէօոտւ!̂  тРогтаТоп. Рог էհ8է ригрозе ууе 8еуе1оре8 а зойууаге էհ8է Ьаг էհօ З1т |1аг քսոշէւօո օք էհշ 
տշւտտւշ տէշոտ  ̂ сПзр1ау տуտէет ստւո§ էհշ еаМ:Ьриаке зоигсе тРогтаТоп гесе|уе8 քրօտ ք?ՏՏԲ. 
քսհէտր, էհօ ЬиПс1т§ с!ата§е շտէւրաէւօո քսոշէւօո ууаэ асИе<±

МБКгёепэйу
IX
VIII
VII

■  VI V 
IV

■  III 
II

О 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000

М Б К  տշւտտւշ ւոէ6ոտւէ)ք օէ §րօսոժ տսրքօշշ, 
օտէւտօէշժ ստւո§ տօսրշշ ժօէօ

Տտէւտօէշժ Եսւ1ժւո§ ժաոօ§е  ժսշ էօ էհօ 1еН տշւտտւշ 
ւոէշոտ^

П§. 5. Ծւտէոհսէւօո оք տօւտտւշ ւոէշոտ/<у օտէւտօէշժ Ьу էհշ տօսրշշ ւոքօրտօէւօո
քւ§. 5 зЬоууэ էհ6 ехатр1е таЬе քօր էհ6 еа^Ьриаке пеаг Уегеуап ւո 2021 - 40.07°Ы, 44.48°Е, 

10 к т  8շբէհ, апЬ та§пНис1е 4.7 օո էհշ ք ւ̂շհէշր зса1е. ТЬе 8еуе1оре8 г о ^ а г е  сап շտէւտՅէշ էհշ МБК 
ձւտէրւեսէւօո Ьу ստւո§ էհշ айепиаЬоп քսոշէւօո ЬазеЬ օո էՒտ տշւտտւշ տօսրշշ ւոքօրտՅէւօո. Ցշտւձշտ, ^ е  
з о ^ а ге  Ьаэ а քսոշէւօո էօ еVаIиаէе էհշ Եսւ18ւո§ 8ата§е. ТЬе ^а§|П1у сигуе ууээ аррПеЬ էօ ^ е  опег 
էհՅէ ууеге 8еуе1оре8 ւո ^ е  յ 1СА рго)ей (յ 1СА 2012, зее 5§. 6). 1հւտ քսոշէւօո ւտ ^ е  ге!аЬопзЫр



П§. 6. Гп§ШНу сигуе5 քօր Եա'1ժւո§ с /о т о ^ е  ՑՏէւ՚աօէւօո

ТЬе Бочаге с1еуе1орес1 Ьу էՒտ ձսէհօրտ сап Ье иБее! քօր Ьш1сПп§ с1ата§е эб те11 аз Տ6ւտրուշ
ւոէօոտ̂  езЬтаЬоп с1ипп§ еаг^иакез (еуеп Ьуро^еЬса!). Рог ехатр1е, աէհ էհօ Ие1р օք էհւտ
зо^аге ւէ’օ1 Ье еаз1ег էօ ипЬе^апс! էհ6 բօտտւե̂  зеуегНу апс! էհ6 уо1ите օք с1ата§е էօ Եսւ1օ1ւո§տ ւք
էհ6 та§тШс1е օք էՒտ еагИприаке (էՒտէ ууэб айиаИу та§тШс1е 4.7) էՒտէ Ьаррепес! т  2021 ууеге 5.5

7. Сиггеп^у, МЕБ геПеБ օո րօտւօՒօոէտ էօ ргоУ!с1е асШа! с!ата§е т^гтаЬоп т  էհ6
еVеոէ օք ап еаг^иаке у|а етег§епсу саМ. ՒՅսէ, т  сазе օք зсайегес! с!ата§е, зЬоууп т  р|§. 7, ւէ

տօւտրուօ 1п1епз|1у тар апс! ап езЬпШес! ЬиПсИп§ с!ата§е тар, аз т  р|§. 7, էՒտ с1ата§е сап Ье
аззитес! т  аЬуапсе, апс! а гезропзе апс! а гезсие р1ап сап Ье Рогти1а1ес1 ге§агс11езз օք ууЬе^ег
1е1ерЬопе Ппез ууогк օր ոօէ. |ք էՒտ тарэ ех1зЬ ւէ ւտ а1зо ստ6քս1 էօ сопз1с1ег ргесаийопагу теазигез
քօր ժւտՅտէօր ргеуепЬоп, տսօհ аэ уу1Ш էօ с1о ւք էՒտ еаг^иаке օո РеЬгиагу 13 ууеге а та§тШс1е օք
5.5. Бтсе էՒտ ձւտէոԵսէւօո օք с!ата§е, зЬоууп ւո р|§. 7, ւոշ!ւօՅէ6տ էՒտէ с!ата§е էօ Եա!շ1տ§տ ւո ЕгеЬит
агеа ւտ տւ§ուքւշՅոէ, ւէ ւտ песеззагу էօ էаке сеИ:ат теагигез, տսօհ эб геЬиПсПп§ тазопгу Եսւ!օ1ւո§տ
էՒտէ аге уи!пегаЫе էօ ւո էՒտէ агеа. 1է ууои1с!сот

Ье^ееп էՒտ Տ6ւտրուշ ւոէօոտ̂  апс! էՒտ с!ата§е гаЬо. Рог ехатр1е, ւք էՒտ с!ата§е гаЬо ւտ 40%, 40 
ЬиПс!|п§з օսէ օք 100 Եսւ1օհո§տ сап Ье езй|г^ес1 аз с1ата§ес1 ууНЫп а 250 теէегտ րրտտհ. 1п Р|§. 5, էհ6 
с!ата§е ւտ эиррозес! էօ Ье ւո էՒտ уюпНу օք ЕгеЬит, апс! ւէ ւտ геро^ес! օո ууеЬзйеэ էՒտէ ^еге ууэб 
ЬиПс!т§ с!ата§е. ТИւտ эЬоууз էՒտ е1ТесЬуепезз օք էՒտ зойууаге.

а1зо Ье ստ6քս1 էօ сопз1с1ег էՒտ з^скр|Пп§ օք օհտՅտէօր ргеуепЬоп ւրտէ6Ո31տ апс1 քօօօ1 зиррПез 
сопз1с1епп§ էհ6 с!ата§е օհտէոԵսէւօո апс! Յտտսրոտ§ էՒտէ а էетрогагу зЬоМ:а§е օք տսբբօրէ уу!11 оссиг

Нопго^а! Сгоипа АссеIеրаէIоո (да1, ст/зес2)
Տէօոտ, 1п а Ш е з 1дп, տօո 1&Н
РгатеР&ЬБ տօւ
Տէօո6, 1ոօւ. Р езте , տօո
ՏէՕՈ6, 4 5 1 & 4 5 0 А , ՏՕ|| 1&Н
ՏէՕՈ6, 451&450А, ՏՕՈ
Р гате& Р гате. տօւ
РгатеР&1_ъ. տօո
Р гате& Р гате. տօւ &
1_агде Рапе!
Мопо ւէհ ւշ



Ժւտ3տէ6ր ргеуепЬоп тапа§етеп !

Еտէ^таէеժ Եսւ1ժւո§ дата§е тар է/ые էօ 
М =5.5 еагМдиаке пеаг УегеуапМ =5.5 еа^Идиаке пеаг Уегеуап

П§. 7. 5 е /х т /с  1ոէ6ոտւէ)/ օոժ Եսւ1ժւո§ дата§е тар ւո сохе օք տօ§ոհսժ6 5.5  օէ Ме 5ате
1осайоп օտ ւո П§иге 6.1 пеаг Уегеуап

1ո էհւտ рарег, те  Иауе ЬезспЬес! 1+1е с!еуе1орес1 Б очаге  էՒտէ сап с1|5р1ау տ6ւտրուօ ւոէ6ոտւ1̂

օք айеБ, Տ6ւտաւշ ւ օք Уегеуапժւտէոեսէւօո та р  апс! ЬиПсН езЬтаЬоп

БсЛтаге сап сП օհտէոԵսէւօո քօրоЬэегуаЬоп с^а, էհ6 էհ6 տ6ւտրուօ

10 уеаге о!с1. Урс1аЬп§ էհ6 ЬаБЮ (Ма т|И епаЫе ստ էօ езЬгг^е էհ6 сиггеп^у ех1зЬп§ апс! спЬса!

Յտտստբէւօոտ Յեօսէ с1ата§е էօ Եա1օհո§տ. Вез1с1ез, ձէ էՒտ епс! օք էհւտ рарег, те  гесоттепс! էօ

օհտՅտէօր ргеуепЬоп րոՅՈՅ§6րո6ոէ т  Уегеуап

С|уеп էհ6 аЬоуе-тепЬопес!, էՒտ с1еуе1орес1 Бойтаге ւտ ստ6քս1 сопз1с1епп§

ստտ§ ճՅէՅ сиггеп^у ауаПаЫе т  А гте та , тЫс1п ւտ сап Ье ստ6էս1 քօր еаМ+^иаке օ1ւտՅտէ6ր ргеуепЬоп. 

1п геаП1у, ւէ էакеտ 8հօսէ 30 րոտսէ6տ քօր е а г^ и а к е  Боигсе տքօրրաէւօո էօ Ье ге1еазес1 а^ег ап

Տ6ւտտւշ ^епзНу сИзр1ау տуտէет էՒտէ ստ6տ էհ6 оЬзегуес! Տ6ւտրուշ таVеքоրт соиИ с1о. ձ1էհօս§հ т  էհ6

Иуро^еЬса! е а г^и а к е  гоигсез апс1 сап а1зо езЬпШе էհ6 ЬиПс1т§ с1ата§е տւէսՅէւօո ւո Уегеуап. 

ТЬеге^ге, еуеп ւք айиа1 с1ата§е ւոքօրրրտէւօո ւտ ոօէ ауаПаЫе, ւէ ւտ բօտտւԵ16 էօ сотргеИепз1Уе1у §гагр 

էհօ ր6տս1էտ օք с1ата§е տքօրրաէւօո соИейес! էհրօս§հ էօ^բհօոօ саИэ. Տօ, ւէ сап Ье 6քքտշ^6^ иЬПгес!

րօշօոտէրսշէ էհ6 Տ6ւտրրոշ ^епэНу сИзр1ау տуտէет т^1п էհ6 տօւտրրհշ տէՅէւօո <Ма. Еуеп ւք էհւտ э о ^ а ге  

сап տհот էՒտ игег տքօրրաէւօո քօր օհտՅՏէօր ргеуепЬоп тапа§етепу էհ6 տօւտրուօ ւոէ6ոտւ1̂ Հ 

օհտէոեսէւօո с!|зр1ау տуտէет 1т т е с ^ е 1у ргоуИез то ге  ւրրտօրէՅոէ сМа էօ էհօտօ с!еаПп§ тН1п տօւտրուշ

Аггитапуап ргоу|с!ес1 ստ т\:Ь տօւտրոտ տքօրրաէւօո оп А гте та . Тհеу а1зо аНотес! ստ էօ ассотрапу



էՒտրո էօ էՒտ տ6ւտրոօ§րՅբհ տտէ3113էւօո տւէ6տ քօր ге§и1аг татЕепапсе. УУе с1еер1у арргеааЕе էՒտւր 

соорегайоп. 1ո асИИюп, те  тои1с1 Пке էօ յ1տօ ехргезБ օսր арргеаайоп էօ յ 1СА апс1 1У1ЕБ, Бтсе Боте 

рагк օէ էհւտ рарег аге էՒտ ր6տս1է օք էհ6 Բրօյ^շէ քօր էհ6 IтрրоVетеոէ օք Շոտւտ СоттитсаЕю п апс1 

РиЬПс АтагепеББ քօր ԸւտՅտէ6ր Р^к Вес1исйоп, сагпес! օսէ т  соорегайоп Ье^ееп ,|1СА апс! МЕБ.
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ԵՐԵՎԱՆՈԻ-Մ ՍԵՅՍՄԻԿ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈԻ-ԹՅԱՆ ԱՐՏԱՊԱՐԿԵՐՄԱՆ 
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ՄՇԱԿՈԻՄ

1988 թվականին Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցավ Սպիտակի երկրաշարժը: Այն ահռելի 

վնասներ ու զոհեր է պատճառել հիմնականում շենքերի փլուզման պատճառով: Ե լնելով դրանից, 

Հայաստանի կառավարությունը մի քանի կանոն է մշակել: Կանոններից մեկն այն է, որ Սեյսմիկ պաշտ

պանության տարածքային ծառայությունը (ՍՊՏԾ) պետք է 30  րոպեի ընթացքում քաղաքացիներին 

տրամադրի տեղեկատվություն երկրաշարժի մասին, օրինա կ' երկրաշարժի օջախի գտնվելու վայրը (լա յ

նություն, երկայնություն, խորություն) և մագնիտուդը: Այնուամենայնիվ, սեյսմիկ վնասների մասին տեղե

կատվությունը, ինչպիսիք են շենքերի փլուզումը և ենթակաոուցվածքների վնասները, որոնք առավել 

կարևոր են քաղաքացիների համար, ներառված չեն սեյսմիկ ինտենսիվության արտապատկերման հա

մակարգում, քանի որ այն դեռ մշակված չէ  Հայաստանում: Հաշվի առնելով վերը նշվածը' հեղինակները 

մշակել են ծրագրային փաթեթ, որը թույլ է տափս արտապատկերել սեյսմիկ ինտենսիվությունը 

Երևանում և գնահատել շենքերին հասցված վնասը' մուտքագրելով երկրաշարժի օջախի տփալները: 

Հուսով ենք, որ այս ծրագրի օգնությամբ, որը տեսանեփ է դարձնում օգտակար տեղեկատվությունը, 

կձեռնարկվեն աղետների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ միջոցառումներ:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, սեյսմիկ ինտենսիվության արտապատկերման համակարգ, շենքերի վնասի 

գնահատում, երկրաշարժ:



Дж. Мацуо, К. Шиваку, Г.С. Геворгян

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В ЕРЕВАНЕ

В 1988 году на севере Армении произошло Спитакское землетрясение. Э то  вызвало огромный 

ущерб и человеческие ж ертвы , в основном из-за обрушения зданий. Поэтому правительство Армении 

разработало несколько правил. Одно из правил заключается в том , ч то  Региональная служба 

сейсмической защ иты  (РССЗ) должна предоставить гражданам информацию о землетрясении, 

та кую  как местоположение очага землетрясения (ш ирота, долгота, глубина) и магнитуду, в течение  

30  м инут. Однако, более важная для граждан информация о сейсмическом ущербе, та кая  как 

обрушение зданий и ущерб инф раструктуры , не включена в систем у отображения сейсмической 

интенсивности, т а к  как в Армении она еще не разработана. Принимая во внимание 

вышеизложенное, авторы  разработали программное обеспечение для отображения сейсмической 

интенсивности в городе Ереван и оценки ущерба, нанесенного зданиям, путем  ввода данных о 

сейсмическом очаге. М ы надеемся, ч то  с помощью это го  программного обеспечения, 

визуализирующего полезную информацию, будут приняты  эф ф ективные меры по предотвращению  

стихийны х бедствий.

Ключевые слова: система отображения сейсмической интенсивности, оценка повреждений 

зданий, землетрясение.
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С0УЮ-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Կորոնովիրոաը պատկանում է այն վիրուսների խմբին, որոնք առաջացնում են տարբեր հիվանդու

թյուններ' սովորական հարբուխից մինչև ծանր հիվանդություն, ինչպես օրինակ մերձավոր արևել

քի շնչառական համախտանիշը (М Е ^-С оУ ) և ծանր սուր շնչառական համախտանիշը (БАКЗ-СоУ): Նոր 

կորոնովիրոաը (С0УЮ -19) նոր ենթատեսակ է, որը մինչ օրս չի հայտնաբերվել մարդկանց շրջանում:

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հայտարարել է համավարակ' 

պայմանավորված կորոնավիրոաային հիվանդությամբ (С0УЮ -19):

С0УЮ-19 համավարակով պայմանավորված' ամբողջ աշխարհում հաստատվել էր միջազգային 

արտակարգ իրավիճակ: Այսպիսի ռեժիմը ենթադրում էր հասարակական կյանքի գոյություն ունեցող 

որոշ օրինաչափությունների փոփոխություն, իսկ որոշների' արգելք: Այսպիսով, ստեղծվեց նոր իրավի

ճակ, որտեղ հասարակական հարաբերությունների որոշ նախկին կանոնակարգեր սկսեցին չգործել, իսկ 

նոր կանոնակարգերին հարմարվելու համար հարկավոր էր ժամանակ: Հասարակական կյանքի առավել 

փոփոխված դրսևորումներն արտահայտվեցին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, բժշկական ե 

հոգեբանական մի շարք ոլորտներում:

СОУЮ-19-ի հիվանդների կարիքներին առողջապահական համակարգի կարողությունների բարձ

րացումը և հարմարեցումը նկարագրվում են ԱՀԿ-ի կողմից որպես հիվանդության բռնկմանն արձագան

քելու հիմնարար միջոց:

Առանցքային բառեր, արտակարգ իրավիճակ, տարհանում, բուժկանխարգելիչ հիմնարկ, բժշկա

կան տեսակավորում, տեսակավորման դրոշմանիշ, С0УЮ-19 համավարակ, անհետաձգելի բժշկական 

օգնություն:

Հոդվածում քննարկվում են С0УЮ-19 համավարակով պայմանավորված բնակչության 
պատեհաժամ բուժօգնության ցուցաբերման, ինչպես նաև նախքան բուժհիմնարկ տեղափո
խումը և բուժհիմնարկ տեղափոխված հիվանդների տեսակավորմանը նվիրված որոշ առանձ
նահատկություններ:

СОУЮ-19-ի հիվանդների կարիքներին առողջապահական համակարգի կարողություննե
րի բարձրացումը և հարմարեցումը նկարագրվում են ԱՀԿ-ի կողմից որպես հիվանդության 
բռնկմանն արձագանքելու հիմնարար միջոց:

Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման եվրոպական կենտրոնի (ЕСОС) և 
ԱՀԿ-ի Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակը թողարկել են ուղեցույցներ 
հիվանդանոցների և առաջնային առողջապահական ծառայությունների համար ռեսուրսների 
վերաբաշխման մի քանի մակարդակներում, ներառյալ' С0УЮ-19 փորձարկման լաբորատոր 
ծառայությունների կենտրոնացումը, հնարավորության դեպքում պլանային ընթացակարգերի 
վերացումը, СОУЮ-19-ի դրական արդյունքներով հիվանդների բաժանումը և մեկուսացումը, 
նախքան բուժհիմնարկներ տեղափոխումը, բժշկական տեսակավորման անցկացումը, ինչպես



նաև անձնակազմի ուսուցման միջոցով ինտենսիվ թերապիայի հնարավորությունների ընդլայ
նումը և թոքերի ու կոկորդի արհեստական օդափոխության մատչելի սարքերի թիվը [4]:

Մի շարք հեղինակների ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ նորմալ 
պայմաններում հիվանդի կյանքը փրկելու համար առողջապահական համակարգը ներգրավում 
է իր անբողջ առկա ռեսուրսները: Սակայն, լայնածավալ վթարները, բնական աղետալի 
երևույթները, զինված հակամարտությունները, ահաբեկչությունները կամ համավարակները 
առողջապահության ոլորտին պարտադրում են առաջնահերթություն տալ առկա ռեսուրսների և 
հնարավորությունների բաշխմանը: Այս փուլում կատարվում է հիվանդների, տուժածների 
տեսակավորում մինչև բուժհիմնարկ տեղափոխելը և որից հետո բուժհիմնարկի ընդունա
րանում գտնվելու դեպքում [3]:

Բժշկական հիմնարկներում հիվանդների ընդունման համար նախատեսված ընդունա
րաններն աշխատում են 24 ժամ և ընդունելության բաժանմունքներում շուրջօրյա հերթապա
հություն են իրականացնում բժիշկները: Ընդունման բաժանմունքում հիվանդների առաջնային 
տեսակավորումն իրականացնում է հերթապահ բուժքույրը, ով սահմանում է հերթապահ բժշկի 
բժշկական մասնագիտության բնութագիրը' հիվանդի նախնական զննման և հետազոտության 
կարգի համար: Ընդունարանում նախնական հետազոտության հաջորդականությունը կարող է 
փոփոխվել հերթապահ բուժքրոջ կամ հերթապահ բժշկի կողմից' կախված հետազոտությանը 
սպասող հիվանդի վիճակի վատթարացումից:

Հերթապահ բժիշկը հիվանդին զննելիս որոշում է այն չափանիշները, որոնք հանդիսա
նում են հիվանդի կյանքին սպառնացող վտանգի նշաններ, անհրաժեշտության դեպքում 
ցուցաբերում է շտապ բժշկական օգնություն և որոշում հիվանդանոցում հոսպիտալացման 
ցուցումները և տեսակավորման անհրաժեշտությունը:

Բժշկական տեսակավորում «տրիաժ» տերմինը, որն օգտագործվում է անգլերեն և ֆրան
սերեն, հիմնված է ֆրանսիական «1лег» բառի վրա, որը նշանակում է «տեսակավորել, ընտրել 
կամ առանձնացնել»: Բժշկական համատեքստում «տրիաժը» հիվանդների դասակարգումն է 
ըստ հրատապության և նրանց բուժման ինտենսիվության: Օրինակ, թեթև վնասվածքով հի
վանդն ավելի քիչ բժշկական օգնության կարիք ունի, քան ծանր վնասվածք ունեցող հիվանդը: 
Իրավիճակը դառնում է խնդրահարույց, երբ ծանր հիվանդի բուժումը կարող է պահանջել այլ 
հիվանդների գոյատևման համար անհրաժեշտ անձնակազմի և սարքավորումների կիրառում: 
Նման դեպքերում բուժանձնակազմը պետք է գնահատի հիվանդի գոյատևման 
հնարավորություններն առկա ռեսուրսների հետ և հնարավորինս շատ կյանքեր փրկի:

Բազմաթիվ հեղինակների ոաումնասիրությունները բժշկական տեսակավորման վերա
բերյալ ցույց են տվել, որ Եվրոպայում բժշկական օգնությանը առաջնահերթ տալու պրակտի
կան սկիզբ է առել Նապոլեոնյան պատերազմների ժամանակաշրջանից: (Դազմական բժիշկ
ներն իրենց բուժումը հիմնել են վիրավորների ողջ մնալու կանխատեսված հնարավորություն
ների վրա:

18-րդ և 19-րդ դարերի սկզբին օգտագործվում էին տեսակավորման դրոշմանիշներ, 
որոնք ցույց էին տալիս յուրաքանչյուր զինվորի ախտորոշումը: Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին կատարելագործվել է հիվանդների պիտակավորման և տեսակա
վորման համակարգը [2]:



19-րդ և 20-րդ դարերում զուտ բժշկական նկատառումները համակցված էին պատերազ
մող կողմերի ընդհանուր առաջադրանքների հետ: Սա հանգեցրեց բուժման առաջնահերթու- 
թյան էլ ավելի մանրամասն դասակարգմանը:

Օրինակ' զինվորականներին նախապատվությունը տրվել է քաղաքացիական անձանց 
նկատմամբ, և վիրավոր զինվորներին բուժել են առաջինը, երկրորդ հերթին' հակառակորդի 
զինվորներին: Հետագայում սառը պատերազմի ժամանակ տրիաժի և դրոշմանիշների համա
կարգը բարելավվեց: Ելնելով այն ենթադրությունից, որ միջուկային պատերազմի դեպքում 
վիրավորներին բուժելու հնարավորությունը չափազանց սահմանափակ է եղել և բժիշկները 
պատրաստ են եղել մանրակրկիտ կանխատեսել ռադիոակտիվ աղտոտումից հիվանդների 
գոյատևման հնարավորությունները [3]:

Այսօր ազգային առողջապահական համակարգը ստեղծել և կատարելագործել է մեծ 
թվով կորուստներով արտակարգ իրավիճակի դեպքում առաջին արձագանքողների կողմից 
դրոշմանիշների օգտագործման մեխանիզմը: Տեսակավորման դրոշմանիշները բժշկական 
մասնագետներին հնարավորություն են տալիս արդյունավետ և խելամտորեն բաշխել սահմա
նափակ ռեսուրսները և անհրաժեշտ շտապ օգնություն տրամադրել տուժածներին' նախքան 
լրացուցիչ բժշկական խմբերի դեպքի վայր հասնելը [1]:

Բժշկական տեսակավորման դրոշմանիշները կոդավորված են տարբեր գույներով: Սև 
դրոշմանիշը նշանակում է, որ հիվանդը անհույս վիճակում է (մահանալու է): Նման դեպքերում 
հիվանդներին անցկացվում է սիմպտոմատիկ թերապիա հատուկ ծավալված բուժկետերում: 
Կարմիր գույնը ցույց է տալիս, որ հիվանդի վիճակը վտանգավոր է կյանքի համար և պահան
ջում է անհապաղ բժշկական օգնություն: Դեղին դրոշմանիշը նշանակում է, որ հիվանդի 
վիճակը մեծ վտանգ չի ներկայացնում կյանքի համար, սակայն շտապ օգնություն է պահան
ջում: Կանաչը նշանակում է հիվանդության թեթև աստիճան: ժամանակակից շտապօգնության 
մեքենաները և շարժական ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներն ունեն տեսակավորման 
դրոշմանիշների հավաքածուներ [3]:

Հասկանալի է, որ գործնական և տրամաբանական պատճառներով հասարակությունը 
պետք է ակնկալի, որ ազգային առողջապահական համակարգն ամեն ինչ կանի հիվանդներին 
բուժելու համար, հատկապես այնպիսի դեպքերում, ինչպիսին է ներկայիս СОУЮ-19 համավա- 
րակը [1]:

Վերջապես, տրիաժի երկընտրանքը, այն է, որ խիստ սահմանափակ ռեսուրսներով 
հնարավորինս արագ և շատ խնամք տրամադրել հիվանդների առավելագույն քանակին:

Բժշկական տեսակավորումը կազմակերպչական կարևորագույն մեթոդներից է, որն 
ուղղված է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին օգնության ցուցաբերման և 
բուժման երկփուլ համակարգի հաջող իրականացմանը: Պատշաճ կազմակերպված տեսակա
վորումը նպաստում է բժշկական ծառայության ուժերի և միջոցների ռացիոնալ օգտագործմանը 
տուժածներին բոլոր տեսակի բժշկական օգնության ժամանակին և ամբողջական տրա- 
մադրման, նրանց բուժման և համապատասխան բժշկական հիմնարկներ տեղափոխման 
համար:

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում միջոցառումների նախապատրաստումն ու պլանա
վորումը շատ կարևոր են դրանց հետևանքների դեմ հաջող պայքարի համար: Դա անելու



համար բժշկական անձնակազմը պետք է մշտապես կատարելագործի իր գիտելիքները, 
հմտությունները և տեղեկացված լինի այն ռեսուրսների մասին, որոնք կարող են օգտագործվել 
արտակարգ իրավիճակների դեպքում հիվանդների վիճակի կայունացման և վերացնելու հա
մար [3]:

Այսպիսով, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ СОУЮ-19 համավարակի դեպքում 
հիվանդներին պետք է ցուցաբերել պատեհաժամ բուժօգնություն, անհապաղ անցկացնել 
հիվանդների բժշկական տեսակավորում, ինչպես նախքան բուժհիմնարկներ տեղափոխվելը, 
այնպես էլ բուժհիմնարկների ընդունարաններում, որը ենթադրում է հիվանդների բաշխումը 
տեսակավորման խմբերի' ըստ հիվանդության աստիճանի:
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А.А. Хачатрян, К.Э. Зиракян, Т.Т. Мадоян, Н.А. Акопян

о
ПАНДЕМИЯ СОУЮ-19 КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ОСОБЕННОСТЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, 
МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКЕ, ОСОБЕННОСТЯМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Коронавирус относится  к то й  группе вирусов, которы е провоцирую т различные болезни о т  

просты х ОРВИ, до тяжелых болезней, та ких как, например, ближневосточный респираторный  

синдром (МЕРЗ-СоУ) и остры й респираторный синдром (5АР5-СоУ). Новый коронавирус (СОУЮ-19) 

является новым подвидом, которы й до сих пор не обнаруживался среди людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, обусловленную коронавирусной 

болезнью (СОУЮ-19), пандемию.

Пандемия СОУЮ-19 («СОгопаУ/րստ й/БвйБе 2019») уже вошла в историю  как чрезвычайная 

ситуация международного значения. Подобный режим предполагает изменение сущ ествующ их 

определенных закономерностей общ ественной жизни, и даже запрет некоторых. Таким образом



возникла новая ситуация, при которой перестали действовать некоторые прежние нормативы  

общ ественной жизни, а для приспособления к новым нормативам требовалось время. Наиболее 

изменившиеся проявления общ ественной жизни выразились в политической, экономической, 

культурной, медицинской и психологической областях.

В данной с т а т ь е  рассм атриваю тся некоторые особенности оказания своевременной 

медицинской помощи населению в связи с пандемией СОУЮ-19, а такж е проведения медицинской 

сортировки и эвакуации больных.

Считаем необходимым о т м е т и т ь , ч то  в случае пандемии СОУЮ-19 больным должна б ы ть  

оказана неотложная медицинская помощь, медицинская сортировка, предполагающая распределение 

больных на группы по степени заболевания, рациональная эвакуация в перепрофилированные 

медицинские учреждения.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эвакуация, лечебнопрофилактическое учреждение, 

медицинская сортировка, сортировочная маркировка, пандемия СОУЮ-19, неотложная медицинская 

помощь.

А.А. КИасИа^уап, К.Е. 2|гакуап, Т.Т. Мас1оуап, 1М.А. НакоЬуап

СОУЮ-19 АБ АЫ ЕМЕКСЕ1ЧСУ, АЫй БОМЕ СШЕБТЮМБ ОЕРЮАТЕО ТО ТНЕ 
РЕАТиКЕБ ОР Р0Р1Л-АТЮМ МЕР1СА1_ САКЕ, МЕР1СА1_ С1_АББ1Р1САТЮМ, МЕР1СА1.

РАС11_1Т1ЕБ ТКАЫБРЕК

Согопоудиз Ье1оп§з էօ а §гоир օք у'юизез էհօէ саиэе а уапе1у  օք ւեոշտտշտ, д о т  с о т то п  /7и էօ эеуеге 

ւԱոօտտ, տսշհ օտ /уИдд1е Նօտէ Кезр/гадгу Бупдготе (М Е ^-С оУ ) апд Беуеге АсЩе Кезр/гадгу Бупдготе  

(БАНБ-СоУ). 77ւе пет согопоу'юиз (СОУЮ-19) /տ а пет эиЫуре էհօէ հօտ ոօէуеէ Ьееп 1депй6ед ւո Иитапэ.

П е  УУогИ НеаЕЬ Ог§ап'иаЕюп (УУНО) հօտ дес1агед а рапдетю  дие էօ д е  согопаудиз сИзеаэе 

(СОУЮ-19). Оие էօ д е  рапдетю  օք СОУЮ-19, ап 1п1егпайопа1 етег§епсу таз 6տէօհստհ6ժ ай оуег д е  

тог1д. Տսշհ а ге§1т е  /трйед էհշ շհօո§շ օք 5о те  ех1зйп§ раП етэ օք риЫю Еде, апд д е  թրօհւեւեօո օք 

օէհշրտ.

Ոստ, а п е т տւէսօեօո №տ сгеа1ед, ոհ еге 5оте օք էհշ ргеу'юиз ге§и1айопз օք риЫю ге1айопз Ье§ап էօ 

քօ/7, апд Ь те  Vуаտ пеедед էօ адар1 էօ էհշ пеуу ге§и1аЕюпз. П е  тоտէ П ап§ед тап^քеտէаէ^опտ օք տօշ1օ1 Еде теге 

ехргезэед ւո а питЬ ег օք ро1дюа1, есопотю, сиди га I, те д 1са1 апд рзусдо1о§1са1 տբհշրշտ.

1тргоУ1п§ апд адарЕт§ հշօԼէհ зуздет сараеду էօ էհշ пеед5 օք СОУЮ-19 բօհշոէտ ւ՚տ дезспЬед Ьу էհշ 

УУНО օտ а քսпдатеп1а1 тау էօ гезропд էօ էհշ ошЬгеак.

Кеутогд5: етег§епсу տւէսօեօո, еуасиадоп, ргеуепйуе тед'юа1 ւոտեէսեօո, тед1са1 ժօտտմ՚ւշօեօո, 

տօրէւո§ эГатр, СОУЮ-19 рапдетю , етег§епсу тедюа1 саге.

Խաչատրյան Աշխեն Ալբերտի- դոցենտ, բժշկ. գիտ. թեկնածու, բ/ծ պ. փոխգնդապետ
(ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ, Մխիթար Գոշ ՀՈ-ՄՀ).

Զիրաքյան Կարեն էդւսարդի ֊փ/ծ գնդապետ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ).
Աադոյան Թերեզա Թեմարի - բժշկ. գիտ. թեկնածու (Մխիթար Գոշ ՀՌՄՀ).
Հակոբյան Նվարդ Ար թուր ի - (Մխիթար Գոշ ՀՈ-ՄՀ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 20.09.2022  

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 26.09.2022
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М .6. МапаБуап, Ми$1аРа Б а т

ՇաՏ1Տ МАЫА6ЕМЕМТ АЫР БЕСиШТУ ОР СШЕБ

ТЬе агЬс1е ժւտշստտՑՏ էհշ ւոէՑր̂ էշւէւօոտհւթտ օոժ ւտտսՑՏ օք շրւտւտ та п а § е те п է, 1аг§е сйу р1апп'т§ օոժ 

БесигНу игЬап բ1օոուո§. УУауь օոժ ոցշցտտ^  օք տէսժ/ւո§ игЬап р1апп 'т§  օտթշշէտ օք բրօէօշժօո օք շհ՚ւշտ քրօրո 

ոօէսրօ1 ժ՚ւտօտէշրտ, раШси1аг1у еаПЬриакез, аге етрИаз'иед. ТЬе песеззНу օք ստ'ա§ էհշ Խէշտէ էշշհոօհջւշտ, 

ւոշ1սժւո§ էհշ §ео§гарЫс ւոքօրրոօէւօո зу&ет, ւո շոտսոո§ էհշ տаքеէу օք էհշ рориШ 'юп օք 1օր§շ շւժշտ քրօրո 

ոօէսրօէ ժւտօտէշրտ, օոժ 1тр1етепРп§ բ1օոտ օոժ օէհշր игЬап Ьеуе1ортепГ րոշօտսրշտ ւտ ոօէշժ.

Кеутогдз: շրւտւտ րոօոօ§շրոշոէ, сНу բէօոուո§, ոօէսրօ1 ժւտօտէշրտ, еаПЬдиаке, игЬап р1апп 'т§.

УУЬеп па1:ига1 շհտՅտէօրտ տսշհ аэ е а г ^ и а к е ,  ք1օօշ1, տէօրրո, 1:огпас1о апс1 տօ оп Иарреп, т  

տօտէ саБеБ, ^ е у  1еауе շ^3տէ8էտ§ օքքօշէտ оп Ьитап ге51с1епсе апс1 ^ е у  1еауе Ьеауу саэиаШез 

оп էհշ геБ1с1еп1:, ^ е у  г и т  Եա1շ1տ§տ апс1 ւոքրՅտէրսշէսրօտ апс1 эб а րօտսՒէ 1:Иеу ւրոբօտօ քՅր-րօՅշհւո§ 

есопотю апс! Боаа! сопБериепсеБ оп տօշւօէւօտ апс! շօսոէոօտ. Кап§е օք с1ата§е5 сгеа1ес1 Ьу ап 

еVепէ ժօօտ ոօէ оп1у с1ерепс1 оп роууег օք շ^ՅտէՅէւօո апс1 1еуе1 օք с1ата§е тас1е, ւէ ւտ с1ерепс1е^ 

оп շօոշհէւօո օք ւոքրՅտէրսշէսրօտ ууЫсЬ քՅՇ0 ассИ е^, Եսէ ւո тапу с1еуе1орт§ շօսոէոօտ ууЫсЬ 

0ոշօսոէ0ր тсгеа этд  քօշստ օք рори1аЬоп, роог агеаэ, а пайта! е уе ^  сап саиэе а եւտՅտէօր 0У0п ւո 

а р1ас0 ууЬеге ւէտ Ьаэю օքքօշէ ւտ ոօէ էՒտէ տօոօստ [1].

1_оокт§ 8է §гоу\4Ь շօոշհէւօոտ օք շւէւօտ ւոշ1ւշՅէ0տ էՒտէ ւո 1900 էհօրօ 0\ւտէ0շ1 оп1у 11 

տ0էրօբօ1ւտ0տ ւո էհօ ууог1с1, ууЬПе շ1սոո§ օոօ се п ^гу  т  2000 т о го  էՒտո 400 շւէւօտ ууого շրօՅէօշ! 

Ьу тППопБ օք роор1о ւո էհօ ууог1с1. СопсМЬоп օք 1гап оп էհւտ бЬоууб էՒաէ игЬап рори1аЬоп 

§ гоуу^  ууШп 30% т  1955 гоасЬос! էօ т о го  էՒտո 71% ւո 2011 апс! 199 շւէւօտ ւո 1955 Ьесате 

эеуеп й те э  т о ге  т  2011 ууШп 1331 т о ге  շւէւօտ. ՜քհւտ ւոշ!ւշՅէօշ1 §гоуу^  апс! с!еуе1орте^ օք 

игЬатгаЬоп апс! ոշշշտտ^ օք р1аппт§ քօր տօշսոո§ շւէւօտ (տէՅէւտէւշՅ! շօոէշր օք 1гап, 2011).

ТЬеге^ге, ւէ ւտ песе55агу էօ туе5й§а1е ^11оуут§ շյտշտ ւո огс1ег էօ շօոշԽշէ Боте р1аппт§ 

քօր տօշսոո§ շւէւօտ 3§3ւոտէ паШга! еVепէտ апс1 յ1տօ էհշ ууау օք ժւտէոԵսէտ§ ժւքքօրօոէ քսոշէւօոտ 

Յշրօտտ էհշ с^у.

1) 1пуез^§а^п§ го1е օք игЬап р1аптп§ ւո гес!ис1п§ օքքշշէտ օք пайта! еVепէտ.

2) ^еէеրт^п^п§ агеаэ VV̂էհ էօօ тисЬ рори1аЬоп апс! то ге  р1апп1п§ քօր гес!ис1п§ շքքօշէտ օք 

паШга! еVепէտ ւո էհւտ агеа аэ тисЬ аэ բօտտւԵ1օ.

3) ЫоЬс1П§ оИ տէրսշէսրշ օք շւէւօտ апс! р1аппт§ апс! տէրօո§էհօուո§ то ге  1т т и п 12а^оп օք էհւտ 

уи1пегаЫе агеа 3§3ւոտէ Ո3էսր81 еVепէտ.

4) 1пуезй§айп§ էհշ ууау օք ргеуепйп§ ^ о т  паШга! еVепէտ ւո игЬап агеаз уу|^ сапп§ 8եօսէ 

բօտւէւօոտ§ апс! էհշ ууау օք օհտէոԵսէտ§ քսոշէւօոտ 8շրօտտ էհշ с̂ էу.

5) 1пуезй§аЬп§ էհշ ууау օք օքքօշէւո§ паШга! еVеոէտ оп игЬап շօոտէրսշէւօոտ.

6) 1пуез^§аЬп§ էհշ ууау օք օքքօշէւո§ паШга! еVепէտ օո ւոքրՅտէրսշէսրօտ апс! օհքքօրօոէ игЬап 

քսոշէւօոտ.



7) 1пуезЬ§аЬп§ էՒտ ууау օք 6քքօշէտ§ օք с^у քօրրո (П§иге) տ гес1иап§ էՒւ6 օքքօշէտ օք паШга! 

еуе^з.
8) 1пуезЬ§аЬп§ сопсПЬоп օք уи1пегаЬПНу ап8 ге5151апсе օք տէրսշէսրօտ т  игЬап շօոտէրսշէւօոտ.

9) Апа1угт§ էհօ го1е օք аи^опЬез т  игЬап րոՅՈՅ§օրոօոէ т  гес1иап§ օքքօշէտ օք па^га! еVеոէտ

10) 1тргоу|п§ риЬПс аууагепезБ էօ էհօ օքքօշէտ օք паШга! еVеոէտ апс) էհօ ууау օք соорегаЬоп 

օք реор1е т  гес!ист§ էհօւր օքքօշէտ.

игЬап р1апшп§ аз опе օք а1у т а к т §  е1етеп!з.

ձ1էհօս§հ риа1Ну օք игЬап е п у |го п те ^  ւտ 8ерепс1е^ оп քՅս1ւէւ6տ апс1 зесигНу օք էհ^ 

епу|гоптепЬ ւէ տհօսԽ Ье тепЬопеЬ էՒտէ էհօ а1т օք игЬап р1аптп§ аэ опе օք е1ете^з օք 

сгеаЬп§ С11у ւո огс1ег էօ р ге уе ^  քրօրո շոտւտ տստէ Ье Ьазес! оп ге с о § т гт §  ргосезз օք пзку 

е1е те ^з  апс1 տէրշո^էհշոտ^ эесигНу օք епутоптепЬ  1т р г о у е т е ^  апс1 тос1Иут§ сИ:у апс1 

сгеаЬп§ сНу. 1է ւտ а с1и1у էՒտէ го те  р1аппегз Ьауе поЬсес! 16տտ 8սոո§ ргерапп§ а сотргеЬепз1Уе 

р1ап ог р1ап օք игЬап с1еуе1орте^ [2]. Нозпег, 1989 сопз1с!егес1 քօ11օ\^տ§ Нетз аз տօԽէւօոտ 

քօր քւ§հէւո§ 3§3ւոտէ па^га ! ՅշշւշԽոէտ:

1) 0 е1е г т 1П1П§ р1асез ууНЬ Ы§Ь 1еуе1 օք ոտԼ

2) 6 а ^е п п §  апЬ гесогсПп§ Ьосите^аЬопз апЬ с ^ а  օք паШга! ՅշշւշԽոէտ.

3) Շօո8սշէւո§ гезеагсЬ апЬ гезеагсЬез քօր сПзсоуепп§ риЬПс аууагепезз оп ՅշշւշԽոէտ, օքքօշէտ 

апЬ էհօւր 51§п1Ясапсе.

4) 0еуе1орт§ ап8 1тр1етепЬп§ рго§гатз էօ 1тргоуе риЬПс аууагепезз 8եօսէ ՅւտՅտէօր ւրրտՅշէտ 

ап8 էհօւր 31§тЬсапсе.

СепегаИу, բոոսբԽտ օք игЬап р1аппт§ քօր ргеуепЬп§ քրօրո еVепէտ (ՅշշւշԽոէտ) с о ^ а т  

с1еуе1орте^ апс1 сгеаЬп§ а Бесиге апс1 поп г1зку е п у т о п т е ^  апс1 геЬиМсМп§ а 

уи1пегаЫе епу|гоптепЬ 1п էհ ւտ ге1аЬоп ууауэ օք քւ§հէտ§ 3§օտտէ па^га! еVепէտ сап Ье 6քք6 0 ^6  

аэ опе օք էհ6 տօԽէւօոտ т  игЬап р1аппт§. ТЬезе տօԽէւօոտ сап Ье аэ քօ11օ^:

1 ) 18еп^ут§ апЬ с ^ е г т т т §  р1асез ууНЬ а ге1аЬуе 1еуе1 օք пгк апЬ а Ы§Ь 1еуе1 օք 

уи1пегаЫ1йу.

2) С а^епп§ апЬ гесогсПп§ Ьосите^аЬоп апЬ сЫа օք паШга! еVеոէտ.

3) Сопс1исЬп§ песеззагу гезеагсЬез քօր сПзсоуепп§ էհօ ге1аЬоп ЬеէVVееո еуе^з ап8 էհօւր 

օէհօր օքքօշէտ.

4) Ргерапп§ апЬ р е ^ о г т т §  зоте բհոտ քօր 1т р го у т §  риЬПс аууагепезз օք еуе^з, օքքօշէտ апЬ 

էհշւր 51§тИсапсе.

5) РгеуепЬп§ քրօրո էօօ тисЬ §гоуу̂  апЬ игЬап с!еуе1орте^ т  пзку агеаз.

6) ЕсПЬп§ апЬ регЕогтт§ ргеуепЬоп рго§гатз.

7) Аззеззт§ 8ата§ез ЬазеЬ оп ժւքքշրշոէ зсепапоз.

Տէր6ո§էհ6ուո§ апс1 а 1օէ օք аНепЬоп էօ էуре օք շօոտէրսշէւօո րո3է6րւ31տ апс! 38յստէւո§ 

րսԽտ օք շօոէրօ11տ§ էհօրո апЬ то ге  зиретзю п օք игЬап тападегэ оп р1аптп§ апЬ игЬап 

տՅՈ8§6տ6ոէ сап §геа^у Ье еքքесէ̂ Vе ւո гес!ис1п§ 8ата§е օք Ьитап сазиа1Ьез, Ьоууеуег 

Յտտ6տտւո§ էհ6 сазиаЫез ւտ уу|8е1у 8ерепс1е^ оп го те  քՅշէօրտ տսշհ аэ Ь те  օք асс|8еп1, ր61ւ6ք апЬ 

зау1п§ з е т с е г  апЬ реор1е'з аууагепезз քրօրո еVепէտ апЬ го те  օէհօր քՅշէօրտ.



>

>

МесезвКу օք ргерагес!пезз а§ашз1: еаг^риаке.

Т г а т т §  ւտ էհ^ Եձտւտ օք էհ^ ргерагаИоп 3§3ւոտէ еуегу ктс1 օք еуепЬ Տօ ргезепИп§ риЬПс 

еЬисаИоп օո ^ е  ууау օք епсоип!епп§ пайта! еуеп1з տսշհ эб ап еаМИриаке ւտ ւրոբօրէՅոէ с1ие էօ 

Иэ11оуут§ геаБопБ:

>  Ьу Иау|п§ էրՅւուո§ апс1 аууагепеББ, реор1е сап ргераге էհշտտշ^շտ 3§3տտէ еаМ:Ьриаке апс1 

сап բրօէօշէ էհօւր оууп ПуеБ апс1 օէհօրտ' Пуез с1игт§ оссиггепсе օք տսշհ еVеոէտ. 

с1ие էօ էհօ та§пНис1е օք сПтепзюпз օք շհտՅտէօր с1ипп§ оссиггепсе օք ап е а г^ и а к е , ւէ ւտ 

песеззагу էՒտէ а11 էհ6 реор1е Ие1р էհօտօ տսքքշ^օւ, ууИИо^  եօսեէ էհ ւտ пеес1з песеээагу 

аууагепезэ с1ипп§ րօհօք орегаНоп.

айег еаМИриаке ойеп օէՒտր еVеոէտ տսշհ аэ Иге та у  1ларреп ууЫсР| сап տէրշո^էհշո (Խբէհ օք 

շհտՅտէ6ր. Реор1е'з аууагепезз сап Ье1р էհշրո с1еа1 уу̂ Ь еуе^э айег էՒտ еаИНриаке Ьу 

տսքհշւշոէ ргерагес1пезз апс1 էհւտ ууау ^ е у  сап բ ^ շ ո է  էհշ сопзериепсез օք տսշհ еVепէտ էօ 

зоте  6\է6ոէ.
Ьу Ьау|п§ кпоуу1ес1§е օո էհշ ժւրշշէ շքքշշէ օք риа1Ну օք շօոտէրսշէւօոտ апс1 էհշ ууау օք 

տէրշո^էհշուո^ էհշրո Յ^ւոտէ еаМИриаке, реор1е сап таке էՒտւր оууп Рюиэеэ т  а րօտւտէՅոէ ууау 

տօ էՒաէ էհօ соп5ериепсе5 րօտս1էտ§ քրօտ էհօ еаМИриаке уу|И ոօէ ւոյиге էհօրրւ. 

ձտ ւէ ууаз етрЬа512ес1, ргеуюи5 ргерагаНоп т  а 5оае1у с1ипп§ ք8շտ§ ап еаИНриаке аз 

опе օք էհօ րոօտէ ւրոբօրէՅոէ քՅշէօրտ т  гес1ист§ с1ата§ез гези1Ип§ քրօտ еаг1Ьриакез, Ւտտ 

Ьееп ргоуес!. ձ1էհօս§հ էհ6 ууау օք ргоу1сНп§ тИогтаНоп քօր реор1е с1ипп§ оссиггепсе օք 

еVепէտ сап Ье уегу с1НТегепЬ ууе сап с1еНпИ:е1у տս§§շտէ էՒ^է էհշ հրտէ տէշթ քօր р е гР о гтт§  апс1 

сопс1исИп§( ргеуепИуе рго§гатз քրօտ еVепէտ ւտ риЬПс аууагепезз апс1 т Н о гт т §  էհրօս§հ էհօ 

тесПа апс1 բսԵհտհտ§ тНогтаИоп оп Г1зкз гези1Ип§ քրօտ ипууа^ес! еVепէտ տսշհ аэ еа^Ьриакез. 

1п էհւտ ге1аИоп Рштап геасИоп а§атэ1 еаМИриакез տотеհоVV 1пс11са1ез էհշւր песеээйу апс1 

ргерагес1пезз Յ^ւոտէ еаМИриаке ууЫсР| аге տհоVVп ւո էՅեւշ 1:

ТаЫе 1.
Нитап геасИоп օ§օ'տտէ еагМдиаке օոժ песеззНу օք ргерагедпв55 օ§օ'ատէ ւէ

>

Нот Т'։те Օ/ՏՕՏէՔր
РеасНоп

Роя/Нуе Ые§айуе

1 Ргот 0 էօ 1 ттШ:е Еаг^иаке

2 Ргот 1 րուոսէշ էօ 1 ууеек АйегеИоск РеБсие Ратс

3
Ргот 1 ууеек էօ 1 րոօոէհ Рес1исес1

аքէегտհоскտ

Տհօրէ - էօրրո 

апс!

В1атт§ аи^огЖез

4 Ргот 1 րոօոէհ էօ 1 уеаг Լօո§ ֊ էегт

5
Ргот 1 уеаг էօ 10 уеагэ 0|зге§агс1|п§ էօ 

տսհյ՚օշէ

6

Ргот 10 уеагБ էօ ՕւտՅՏէշր 0|зге§аг3т§ էօ րօտօՅրշհօտ քօր 
ргеуепИп§ օք еаИИриаке

7
№\է ՅւտՅտէօր ЕаИйриаке ^բօէւէւօո 

օք 1 էօ



Ву (91Տ քսոշէւօո, ууе сап апа1уге тос1еПп§ օք քսէսրօ сIеVеIортепէ քօր քսէսրօ р1аптп§ апс1 

а1БО сап ассе1е^е апс1 քՋշւ1ւէՅէ6 игЬап տէսօ1ւ6տ տսօհ ав ргосеББ օք сИ:у еуо1иЬоп, с1уП апс1 էՒտ 

տս§§6տէօշ1 сIеVеIортепէ. ТЬеге ւտ по ճօսԵէ էհ8է т  էՒտ շսրրօոէ с е п й т у  (Խտւ§ո апс! 

р1аппт§ ехре^Б т  с1еуе1орт§ շօսոէոօտ уу|И ոօէ т о у е  ^гууагс! \^ւէհօսէ ստւո§ էհւտ о1с1 

էօօ1. АссогсМп§ էօ 01Տ сараЫПЬез, էհւտ зуз1ет сап Ье иэес1 т  игЬап р1аптп§ քւօ1շ1տ, игЬап 

(Խտւ§ուո§, շոտւտ тапа§етеп1 апс1 сгеаЬп§ а 1осаЬоп ւոքօրրրտէւօո ԵՅտւտ т  էհօ Яе1с1 օք игЬап 

т а п а § е т е ^  \л/ЫсИ аге зиттапгес! ЬпеЛу ւո էՒտ пех! տօօէւօոտ.

A) игЬап р1аппш§

Опе օք էՒտ րոօտէ ւրրտօրէՅոէ с1иЬез ւո сгеаЬп§ аЬез апс1 игЬап тапа§етеп1 ւտ игЬап 

р1аппт§.

Вазес! оп էհւտ р1аппт§ օք էհօ Եա1օ1տ§տ, аэ ууеМ аз есопогтс апс1 зоаа1 р1аппт§ քօր еас1п 

сНу ипЬег էՒտ зиретзю п апс1 §шс1апсе օք (31Տ տуտէет сап Ье օքքօօ^օ ւո го те  1че1с1з տսշհ аг: 

сгеаЬп§ игЬап е п у |го п те ^з  ^ւէհ հւ§հ риа1Ну, ргос1ист§ апс1 շհօօտտ§ гиНвЫе էуреտ օք 

հօստւո§ ւո сНу, р1аптп§ քօր 1о§юа1 §րօ^էհ ւո агеаэ օք сИу, геЬиПсМп§ օք ску агеаэ, т а к т §  

р1аптп§ соИаЬогаЬуе апс1 реор1е'з ^ е ^ е ге п с е  ւո р1аптп§, 1пе1рт§ էօ օր63է6 յօԵ 

օբբօրէսուէւօտ апс1 есопогтс с1еуе1орте^ апс1 еуо1иЬоп ւո о г§ а т гт §  игЬап Ь-апэроМайот

B) игЬап ժօտւ§ո

Со1опп§, 1ւ§հէւո§, 1ех^ге апс1 оЬ]есЛ пшена! ргезе^аЬоп аге с о т т о п  էւէ̂ տ атоп§ 

բրօք6տտւօո31 пеес1з օք игЬап (Խտւ§տո§ апс1 а гга п§ете^з  ргезе^ т  ти1Ь-сПтепзюпа1 61Տ. 

С отр1ут§  игЬап асЬуИмез уугЖ §ео§гарЫса1 ք63էսր6տ апс1 сЬага^епзЬсз օք 1апс1 сотрПсаЬоп, 

1ауепп§ сотрПсаЬоп ипс1ег зШс1у апс1 Յտտօտտւո̂  епу |гопте^а1  շօոշհէւօոտ, (Խէ6րրոտւո§ 1апс1 

քսոշէւօո а1оп§ ууНЬ с1гауут§ сараЬШЬез, а тта Ь о п  сотрПсаЬоп, с1ез1§(тп§ апс1 епу|гопте^а1 

апа1уз13 ւտ օք 01Տ сараЫПЬез ւո игЬап с1ез1§пт§.

C) СоПаЬогаЙуе тапа^етеп!
Р т е й  շօոէՅօէ օք игЬап т а п а § е т е ^  ууИ:Ь сгНгепз апс1 էհօւր с1ез1гез такез րէ песеззагу 

էՒտէ соИаЬогаЬуе т а п а ^ е т е ^  տуտէет էօ Ье с1ез1§пес1 апс1 с1еуе1орес1 апс1 аэ а էօօ1 քօր а տէՅԵ16 

Ьитап օ^շւօբրոշոէ апс1 аЬгепз' соорегаЬоп ւո игЬап ՅքքՅւրտ.

Тос1ау, §ео§гарЫса1 тйэгтаЬопа1 տуտէетտ апс1 уИиа1 31ти1аЬоп тос1е1з аге 1у у о  

ас1уапсес1 է6օհոօ1օ§ւ6տ у у Ы с 1п аге гезропз|Ые քօր ехреМ: апа1уз13 апс1 о р Ь т и т  раМпегзЫр 

օք реор1е т  բրօշշտտ օք игЬап с1ес1зюп-такт§ апс1 էհеу уу|И Ьпп§ а օօոտէՅոէ քսէսրշ քօր с^у.

Ծ) ՑՅտւտ օք 1осайоп աքօրոաէւօո

Роипс1егз օք игЬап т а п а § е т е ^  ք306 а уу|с1е гап§е օք ւոքօրրոՅէւօո րոօտէ օք у у Ы с Ь ւտ 

ԽօՅէւօո ւոքօրրոՅէւօո. 1հւտ ւոքօրրոՅէւօո сап Ье ստ6քս1 \л/ЫсЬ аге тапа§ес1 ւո а итЯес! апс1 оЬ]есЬуе 

таппег. Весаизе օք ւէտ пеаг1у ип1рие аЬПНу т  соппесЬп§ 1осаЬоп 1пРэгтаЬоп էօ ЬезспрЬуе 

ւոքօրտՅէւօո, տуտէет օք §ео§гарЬ|са1 тй эгта Ь о п  Ьаэ Ьееп сопз1с1егес1 аэ а сараЫе с1еу|се 

апс1 ап օքհօւօոէ 1есЬпо1о§у ւո քօրտւո§ с1а1аЬазе, а1зо ւէ ւտ аЫе էօ օր68է6 ւոքօրտՅէւօո ԵՅտւտ а1оп§ 

уу̂ Ь зреааПгес! рго§гатз. 1п քՅօէ, 61Տ такез та п а § т§  апс1 ог§ап121п§ օք 1осаЬоп апс1 

ЬезспрЬуе ժՅէՅ роз5|Ые уу̂ Ь էհ6 а1т օք ап о р Ь т и т  с1еазюп-такт§.
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1. Ւ1օտտ0ւու Ма21аг, Рппар1е5 օք շոտւտ тапа§етегИ:. Ргеуепбоп апс1 շոտւտ тапа§етегИ: огдагшабоп т  

ТеИгап РиЬПзЬег, 2006. -78.

2. АЬс1оМаЫ М., Շոտւտ тапа§етег^ т  те1горо1И:ап агеаБ (еагИ^иакез апб ք1օօ6տ), РиЫюабопэ օք 

ТеИгап, 2003. -  60.

Մ.Գ. Մանասյան, Սանի Մոաթաֆա

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Հոդվածում քննա րկվում է ճգնաժամային կաոավարման, խոշոր քաղաքների հատակագծման և 

անվտանգության քաղաքաշինական ապահովման փոխադարձ կապերն ու հիմնահարցերը: Կարևորվում 

է տարերային աղետներից, մասնավորապես երկրաշարժերից քաղաքների պաշտպանության 

քաղաքաշինական ասպեկտների ոաումնասիրության ուղիներն ու անհրաժեշտությունը: Նշվում է 

նոըագույն տեխնոլոգիաների, այդ թվում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի օգտագործ

ման անհրաժեշտությունը տարերային աղետներից խոշոր քաղաքների բնակչության անվտանգության 

ապահովման, հատակագծային և այլ քաղաքաշինական միջոցառուների իրականացման գործում:

Առանցքային բառեր, ճգնաժամային կառավարում, քաղաքների հատակագծում, տարերային 

աղետներ, երկրաշարժ, քաղաքաշինություն:

М.Г. Манасян, Сани Мустафа

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ

В с т а т ь е  рассм атриваю тся вопросы и взаимосвязи антикризисного управления, планировки 

городов и градостроительное обеспечение безопасности крупных городов. Указаны необходимость 

и п у ти  изучения градостроительны х аспектов заպ иты  городов о т  стихийны х бедствий, в 

частности , о т  землетрясений. О тмечена важ ность использования новейших технологий в то м  

числе ГИС (географическая информационная систем а) при планировке городов и других 

градостроительны х мероприятий в связи с обеспечением безопасности населения крупных городов 

о т  стихийны х бедствий.

Ключевые слова: кризисное управление, планировка городов, стихийны е бедствия,

землетрясение, градостроительство.
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Տ.Ի. Հայրապետյան

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ

Բանկային համակարգը, որպես երկրի և տնտեսության կարևորագույն օղակներից մեկը, իր գոր

ծունեության արդյունավետությամբ նպաստում է երկրի տնտեսական ակտիվության աճին, իսկ ոչ արդ

յունավետ գործող բանկային համակարգը խոչընդոտում կա մ դանդաղեցնում է տնտեսական ակտիվու

թյունը: Պայմանավորված համավարակի և վերջին պատերազմի հետևանքով առաջացած խ նդիրներով' 

Հ Հ  բանկային համակարգը շատ հաճախ գործել է արտակարգ իրավիճակներում և ձեռնարկել է քայլեր, 

իրականացրել է հասցեական գործողություններ ստեղծված իրավիճակը մեղմելու և առաջացած ռիսկերը 

վերացնելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Վեըոնշյալ պայմաններում Հ Հ  բանկային համա

կարգի գործունեության վերլուծությանն է նվիրված սույն հոդվածի հրապարակման անհրաժեշտությունը: 

Առանցքային բառեր, բանկային համակարգ, վարկ, վարկային պորտֆել, ակտիվներ, տնտեսա

կան ակտիվության ցուցանիշ, վարկային պարտավորություն:

Համարվելով առևտրային կազմակերպություն' առևտրային բանկերը շուկայական տնտե
սության ակտիվ տարրերն են: Սա պայմանավորված է նրանով, որ նախ հավաքագրելով 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոցները 
և դրանք տրամադրելով այդ միջոցների կարիքը զգացող ձեռնարկություններին, կազմակեր
պություններին' ժամանակավոր օգտագործման, դրանով իսկ նպաստում են ընդլայնված 
վերարտադրության անընդհատությանը' որպես միջնորդ հանդես գալով փոխադարձ վճարում
ների ու հաշվարկների կատարման գործընթացում:

Հանրապետության մակրոտնտեսական ցուցանիշների բարելավումը բարենպաստ պայ
մաններ ստեղծեց բանկային համակարգի զարգացման համար: Մասնավորապես, սա արտա
հայտվեց նրանում, որ սկսեց աճել միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ ներդրումների 
ծավալը, ինչը առևտրային բանկերի գործունեության առավել ստվերոտ կողմն է:

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճի ցուցանիշների 
բարելավումը նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց նաև բանկային համակարգում առևտրային 
բանկերի ֆինանսական կայունության մակարդակի բարձրացման համար: Այդ մասին են վկա
յում շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի թվաքանակի աճը և դրանց շահութաբերու
թյան մակարդակի բարձրացումը:

Հանրապետության առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության վրա էական ազ
դեցություն է գործում, այսպես կոչված, կապիտալի բազմարկչի ցուցանիշի մակարդակը, որը 
ներկայացնում է ակտիվների ու սեփական կապիտալի հարաբերությունը:

Այս ցուցանիշի նշանակությունն այն է, որ ցույց է տալիս, թե որքան արդյունավետ է 
օգտագործվել առևտրային բանկերի սեփական կապիտալը: Որոշակի իմաստով, այս ցուցա
նիշը հիշեցնում է տնտեսավարման սուբյեկտների «ֆինանսական լծակ» ցուցանիշը:

2020 թ-ի տարեսկզբին բռնկված СОУЮ-19-ի համավարակը և սեպտեմբերին սկսված 
լայնածավալ պատերազմը էական վնասներ են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը:



ված վարկերի» մասնաբաժինն առևտրային բանկերի ընդհանուր ակտիվների կառուցվածքում

Բանկերի չաշխատող ակտիվների տեսակարար կշիռն աճել է գրեթե բոլոր ոլորտներում

Գծ. 1. ՀՀ  առևտրային բանկերի չաշխատող ակտիվների մասնաբաժինը ընդհանուր ակտիվների
կառուցվածքում% [3 ]

ինչը պայմանավորված է և' համավարակի, և' պատերազմի ազդեցությամբ, սակայն ամենա-

վարը 2020 թ-ի օգոստոսի համեմատ), ինչը հիմնականում պայմանավորված է պատերազմի

վեցին կամ անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ: Բայց այսքանով պատերազմի ազդե
ցությունը չի սահմանափակվում: Հայաստանում գործող բանկերն ակտիվորեն մասնակցում

բնակչության ու կազմակերպությունների վարկային պարտավորությունների մարումների, ինչ
պես նաև պատերազմում հաշմանդամ դարձած կամ զոհված անձանց վարկային պարտավո-

Վերջին տարիներին, հատկապես 2018 թ-ի ապրիլ|ան իրադարձություններից հետո, 
բնակչության դրական սպասումները հանգեցրել էին վերջնական սպառման էական աճի, այդ

տարեվերջին բանկերի տրամադրած սպառողական վարկերի ծավալը աճել էր 37%-ո Վ: Այս

են և նախատեսում էին քայլեր ձեռնարկել սպառողական վարկերի աճի տեմպերը զսպելու հա-
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Գծ. 2. Հ Հ  առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված սպառողական վարկերը, 2016-2020  
թթ. (ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ), մլրդ դրամ [4 ]

Հ Հ  առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելը 2020 թ-ին տարեվերջի դրությամբ կազ
մել է շուրջ 4 տրիլիոն դրամ, ընդ որում աճի տեմպը պահպանվել է բարձր մակարդակում: 
Ավելին, առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի դինամիկայի ոաումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ մշակող արդյունաբերության, գյուղատնտեսության ոլորտներում վարկային պորտ
ֆելները ոչ միայն աճել են, այլև աճել են ավելի մեծ տեմպով, քան 2019 թ-ին, ինչը թերևս 
մասամբ պայմանավորված է կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներով, մա
սամբ տնտեսվարողների ֆինանսական դրության վատթարացմամբ: Համաձայն կառավարու
թյան տվյալների' 2020 թ-ի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ ՀՀ բանկերն այդ միջոցառումների 
շրջանակում տրամադրել են 119 մլրդ ՀՀ դրամի վարկեր, իսկ միայն գյուղատնտեսության 
ոլորտում' 43,1 մլրդ դրամի [5]:

Գծ. 3. ՀՀ  առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի դինամիկան ըստ վարկավորման խոշոր 
ոլորտների, 2018-2020թթ. (ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ), մլրդ դրամ [6 ]

Ինչպես երևում է գծապատկերից, առաջանցիկ տեմպերով աճ է արձանագրվել նաև 
հիվտթեքային վարկավորման ոլորտում: Այս պարագայում վարկային պորտֆելի աճը պայմա
նավորված է այն մտավախությամբ, որ կառավարությունն աստիճանաբար չեղարկում է առաջ
նային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման վարկի տոկոսագումարի հետվերադարձի ծրագիրը, 
ինչը հանգեցրել է պահանջարկի էական աճի:



աստանում գործող բանկերի ընդհանուր զուտ
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Գծ. 5. Բանկերի վարկային պորւրֆելի դինամիկան 1-ին եռամսյակում 2021 թ. (մլն Հ Հ  դրամ) [9 ]

Գծ. 4. Բանկերի զուտ շահույթը 1-ին եռամսյակում 2021 թ. (մլն Հ Հ  դրամ) [8 ]

Բանկային համակարգի ընդհանուր վարկային պորտֆելը 2021 թ. 1-ին եռամսյակում

Նշված ընդհանուր վարկային պորտֆելը ներառում է մանրածախ և կորպորատիվ վար

յ 3.966Ամերիա բա նկ 2,983

Ա ր դշիս բ ա սԿ 2 .9 5 7
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Ամենախոշոր 5 բանկերի (Ամերիաբանկ, Հայբիզնեսբանկ, Արդշինբանկ, ԱԿԲԱ Բանկ, 
Կոնվերս Բանկ) ընդհանուր վարկային պորտֆելները կազմում են բանկային համակարգի 
ընդհանուր վարկային պորտֆելի 61.4%-ը:

Ամենախոշոր 3 բանկերի (Ամերիաբանկ, Հայբիզնեսբանկ, Արդշինբանկ) ընդհանուր 
վարկային պորտֆելները կազմում են բանկային համակարգի ընդհանուր վարկային պորտֆելի 
47.5%-ը:

Ամերիաբանկի մասնաբաժինը ամենամեծն է' 17.2%:

Հարկ է նշել, որ տնտեսության զարգացման, ձեռնարկատիրական ակտիվության բարձ
րացման և տնտեսական տարաբնույթ հիմնախնդիրների լուծման գործում բանկային համա
կարգի դերն և նշանակությունն առանձնահատուկ է:

Հայաստանի բանկային համակարգը մի շարք ուղղություններով' կապիտալի, ակտիվնե
րի, ավանդների և շահույթի աճ է գրանցել 2021 թ. առաջին 9 ամսվա ընթացքում: Հակառակ 
դրան' կրճատվել է վարկերի ծավալը:

2021 թվականի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանում գործող 17 առևտրային 
բանկերի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 927 մլրդ դրամ: Տարվա 9 ամսվա ընթացքում այն 
աճել է շուրջ 37 մլրդ դրամով կամ 4.2%-ո Վ [11]=

Այսպիսով'
ֆինանսական շուկան և մասնավորապես բանկային համակարգը' բավականին կտրված 
է տնտեսության իրական հատվածից, ինչը կարելի է բացատրել թե' այդ հատվածի 
չափազանց ռիսկային լինելով, թե' համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների, 
օրինակ՝ ֆոնդային բորսայի թույլ զարգացվածությամբ:
Բանկային համակարգը գտնվում է ամբողջ տնտեսությունում առկա դոլարիզացիայի 
ազդեցության ներքո, երբ շուկայի մասնակիցները գերադասում են հաշվարկներ իրակա
նացնել ԱՄՆ դոլարով' դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի ոչ բարենպաստ տատանումների 
ազդեցությունից խուսափելու նպատակով:
Քանի որ բանկերը բարձր են գնահատում տնտեսության ռիսկայնությունը, ուստի խուսա
փում են վարկավորման ծավալները մեծացնել, նվազեցնել վարկերի տոկոսադրույքները, 
ինչի պայմաններում տնտեսական զարգացման և տնտեսական ակտիվության առկա

>

>

>



պայմաններում տնտեսությունը չի օգտվում բանկային համակարգում կուտակված
ֆինանսական ռեսուրսներից:
Նշված խնդրի լուծման հիմնական ուղին տնտեսության իրական հատվածի ակտիվա

ցումն է, դրա ռիսկերի նվազեցումը, ոչ բանկային ֆինանսական ինստիտուտների կողմից 
տնտեսության ֆինանսավորման մակարդակի բարձրացումը:

Գրականություն
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Т.И. Айрапетян

о  о  о
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА В

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ с и т у а ц и я х

Банковская система, как одно из важнейших звеньев экономики, продуктивностью  своей 

деятельности способствует р о сту  экономической а кти в н о сти  страны , а непродуктивно 

действующ ая банковская система п р е п я тствуе т или замедляет экономическую активность . За 

последнее время банковская система РА очень часто действовала в чрезвычайной ситуации, 

обусловленной проблемами, вызванными последствиями пандемии и последней войны, и, с целью 

ливидации или доведения до минимума возникших рисков, осуществляла адресные действия, 

предпринимая шаги для смягчения создавшейся обстановки. Публикация настоящ ей с т а т ь и  

обусловлено необходимостью анализа ее деятельности в вышеуказанных условиях.

Клю чевы е слова: банковская система, кредит, кредитны й портф ель, активы , показатель 

щкономической активности , кредитное обязательство.

Т.1. Наугаре1уап

0К6А1МШМ6 иМШТЕРРиРТЕО Ж Ж К  ОР РА ВАЫК1Ы0 БУБТЕМ Ш ЕМЕР6Е1МСУ
Б1ТиАТЮМБ

Тйе Ьапк1п§ эузЛет, օտ опе օք Ме тоэ1 /т р о га й է սոևտ օքէհ6 соиШгу апд №е есопоту, сотпЬш еэ էօ 

& е §րօոէհ ойМе շօսոէր^տ есопот'ю асйуку ткй  ւէտ еййс'юпсу, у/НИе ап теййесйуе Ьапк'т§ Ыпдегэ ог

տ/օ̂ տ доу/п Ме есопот 'ю асйуку.

Оие էօ & е  /տտսքտ саиэед Ьу ?Ле р а п д е тк  апд №е 1օտէ таг, Ме РА Ьапк1п§ эу& ет հօտ ойеп а&ед ւո 

етег§епсу տհսօսօոտ апд հօտ 1акеп տէ6թտ, сагпед օսէ Таг§еТед օշսօոտ ւո огдег էօ тШ§а1е էհ6 сгеМед 

зкиайоп апд ейт'таГе ог т Ы т 'а е  Ме г'юкэ. ТЬе аЬоуе тепйопед сопдк'юпз տհօոր №е пеед էօ թսհստհ էհւտ 

агйс1е тЫсй /տ деVоէед էօ Ме օոօ^տւտ օէէհօ Ьапк՝т§ эуэкет օք РА.

Кеуууогдз; Ьапк1п§ տуտէет, сгедк, сгедк рогкйойо, օտտ6էտ, есопот 'ю асйуку тдех, сгедк йаЬИку.

Հայրապեւոյան Տիգրան Իշխանի
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К.М. Сарафян
и  и

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ
В АРМЕНИИ

Воздействие циркулирующей информации на 

поведение системы называется управлением

АЛ. Ляпунов

Управление рисками или риск-менеджмент э т о  процесс принятия и исполнения управленческих 

решений, которы е ум еньш аю т отрицательное влияние на жизнедеятельность, вызванные 

случайными событиями. В с т а т ь е  представлены различные опасности, характерные для 

территории  Армении, для управления рисками которы х предлагается национальная программа, 

которая должна базироваться на результатах научных изысканий, которы е были реализованы 

ведущими специалистами разных организаций занимающихся проблемами безопасности.

Ключевые слова: управление рисками, случайные собы тия, противооползневые мероприятия, 

стихийны е бедствия.

Управление риском или риск-менеджмент, является процессом принятия и выполнения 
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на 
жизнедеятельность, вызванное случайными событиями.

Развитие концепции управления риском происходило в течении 20-ого века. Управление 
риском органически вписывается в общий контекст менеджмента.

Главная цель системы управления риском -  обеспечение успешного функционирования 
отдельных элементов в условиях реализации риска и неопределенности. Существуют понятия 
инженерного, экономического, экологического, социального и других рисков [3].

Среди инженернных рисков отдельно рассмотрим сейсмический риск, который 
определяется как вероятность социального и экономического ущерба, связанного с 
землетрясениями, на определенной территории в течении определенного интервала времени. 
Следует отметить, что землетрясение, как стихийное бедствие является следствием 
произошедшего события.

Большинство геофизических явлений очень сложны и многомерны и поэтому с трудом 
поддаются научному анализу [5].

Структурно риск можно представить с помощью следующих элементов:
1. опасность;
2. угроза риска;
3. уязвимость (чувствительность к риску);
4. готовность (сейсмостойкое строительство, готовность населения и т.д.);
5. ущерб.

Важнейшим фактором является эффективность управления риском, состоящая в том, что 
затраты на управление риском (включая стоимость получаемой для этого информации) не 
должны превышать эффекта от снижения риска и его неблагоприятных последствий [1]. К 
началу 21-ого века управление риском стало более или менее стандартным элементом
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менеджмента и, учитывая достаточно сложный вид деятельности, следует в первую очередь 
проанализировать общие принципы и рассмотреть оптимальность процедур управления 
риском. Первым элементом в структуре риска является опасность, одним из видов 
потенциальной опасности является сейсмическая опасность. Сейсмическая опаность 
характеризуется макросейсмической интенсивностью и максимально возможным ускорением 
колебания почвы при землетрясении. Основными параметрами, определяющими поражающее 
действие землетрясения на элементы инфраструктуры являются кинематические параметры 
грунта в близи поверхности Земли -  ускорение, скорость, смещение грунта [3]. Подробное 
изучение этих параметров может способствовать улучшению сейсмозащитных мероприятий и 
следовательно снижению сейсмического риска. Результаты изучения во многом зависят от 
качества исходных данных деформационных и наклонных измерений, как на поверхности 
исследуемой территории так и на зданиях и сооружениях.

Надо отметить, что нарушение устойчивости на любом уровне управления может 
привести к нарушению устойчивости всей системы управления [2]. При воздействии 
сейсмических волн нарушение устойчивости происходит на социальном уровне, а при 
проведении некоторых работ при контакте с радиоактивными источниками открытого и 
закрытого типа или при использовании ускорительных источников ионизирующих излучений 
мы имеем дело с индивидуальным риском. Возможность облучения персонала требует 
разработки решений управления для обеспечения радиационной безопасности. От 
своевременного и правильного решения задач радиационной безопасности зависит здоровье 
не только самих работающих, но и их потомства. В наше время источники ионизирующего 
излучения используются в разных отраслях, в медицине, в геологоразведочных работах, в 
энергетике, в рудной промышленности и т.д.

Отношение людей к какой либо опасности определяется тем насколько хорошо она им 
знакома, поэтому необходима достоверная и объективная информация. Надо учесть, что 
засекреченность, а особенно полусекретность, питает страхи. Некоторые экспертные 
заключения оказывались не точными, что приводило к кризису доверия. Управление риском 
можно разделить на следующие конкретные методы:
> отказ от риска,
> снижение частоты ущерба,
> уменьшение размера убытков,
> разделение риска,
> аутсорсинг риска.

Перечисленные методы представляют разные процедуры управления рисками. Отказ от 
риска -  это процедура уклонение от риска. Аутсорсинг -  это процедура передачи риска. 
Остальные три метода представляют процедуру сокращения риска.

На конкретном примере применения источников ионизирующего излучения в 
геологоразведочных работах: отказ от риска -  это отказ от ядерногеофизических методов с 
применением закрытых источников. Аутсорсинг это передача методов геологоразведочных 
работ с применением радиоактивных изотопов другому стороннему исполнителю. Применив 
процедуру сокращения риска можно уменьшить время проведения работ, применить 
многосменную систему работы, использовать дистанционные методы управления процессом
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работ или применить дополнительные защитные экраны для уменьшения воздействия 
ионизирующего излучения на персонал. В общем случае логическая последовательность 
применения процедур управления рисками следующая: уклонение от риска, уменьшение риска, 
передача риска. На всех этапах применения процедур управления рисками при 
геологоразведочных работах важную роль играет радиационный контроль (РК). В условиях 
геологоразведочных работ можно выделить следующие основные взаимосвязанные задачи РК:
> контроль уровней радиационно опасного фактора (роф);
> контроль и учет облучения персонала;
> оценка радиационной обстановки;
> разработка комплекса мероприятий по предупреждению, фиксации и ликвидации 

радиационной опасности.
Для учета и максимального ограничения облучения персонала в задачи службы 

радиационной безопасности должно входить:
1. установление участков подверженных радиационной опасности;
2. определение фактической радиационной опасности;
3. составление инструкций для персонала, обеспечивающих меры предотвращения 

облучения;
4. обучение персонала;
5. контроль за выполнением инструкций;
6. учет дополнительного облучения;
7. определение эффективности методики управления риском;

Все мероприятия выполняются для уменьшения радиационной обстановки и защиты 
персонала от ионизирующего излучения.

Рассмотрим проблему на следующем примере. Одной из крупных проблем на протяжении 
многих лет является защита от оползней. В последние годы, совместно с японскими 
специалистами, проделана огромная работа по изучению оползневой обстановки в Армении. 
Общепринято, что оползнеопасными территориями следует считать склоны и примыкающие к 
ним участки плато и террас, где оползни развиваются или могут возникнуть вследствие 
увеличения интенсивности воздействия антропогенных или естественных факторов [4]. 
Многолетний опыт и детальное изучение оползневых участков в Армении показал, что оползни 
могут происходить на всех склонах с крутизной 19° и более. Наиболее вероятная форма 
рельефа для формирования зон повышенного увлажнения локального водонасыщения - 
вогнутая, при которой вероятность образования оползней достигает 92%. Оползни могут 
сходить в любое время года.

При антропогенном воздействии активизация оползней существенно нарушается.
Оползни наносят существенный ущерб экономике страны. Нарушая комуникации, 

воздействуя на жизнедеятельность малых и больших населенных пунктов, оползни наносят 
ущерб сельскому хозяйству, природным и культурным памятникам. Примерами подобных 
оползней являются Джухтак ванк и монастырь Макараванк в Тавушском марзе, а также 
оползневые участки вокруг Еревана: Птхни, Нубарашен, Вохчаберд, оползневые участки марза 
Вайоц Дзор: Мартирос, Ринд, Гнишик, Чива и т.д. Проблема защиты от оползней возникает не 
только в населенных пунктах. Они угрожают непрерывному и безопасному движению поездов
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и автомобильному транспорту. Примером может служить оползень недалеко от 
железнодорожной станции Айрум.

Управление оползневыми процессами можно осуществить противооползневыми 
мероприятиями которые по своему характеру можно разделить на две группы: пассивные и 
активные.

К первой группе можно отнести мероприятия охранно-ограничительного характера:
> запрещение подрезки оползневых склонов и устройство на них разного рода выемок;
> запрещение строительства на склонах и на указанной полосе: сооружений, прудов и 

водоемов;
> запрещение производства взрывов и горных работ вблизи оползневых участков;
> охрана древесно-кустарниковои и травянистой растительности на склонах;
> запрещение неконтролируемого полива земельных участков;
> запрещение устройства водопроводных колонок и постоянного водопровода без 

устройства канализации;
> недопущение сброса на оползневые склоны: ливневых, талых, сточных и других вод;
> залесение оползневых территорий.

Учитывая вышеизложенные мероприятия, можно рекомендовать также следующие 
мероприятия инженерной защиты: регулирование поверхностного стока, гидроизаляция 
подземных частей зданий сооружений, вертикальный дренаж подземных вод, закрепление 
оврагов и берегов рек, а так же проведение других инженерных мероприятий.

Осуществление охранно-ограничительных противооползневых мероприятий не связанно с 
устройством каких-либо инженерных сооружений и проведением трудоемких работ. Вместе с 
тем очевидно,что эффект от этих мероприятий может быть получен не сразу.

Ко второй группе следует отнести такие противооползневые мероприятия, проведение 
которых требует устройства различного рода инженерных сооружений.

Важным местом в теоретической и практической деятельности ученных и специалистов, 
связанных с вопросами совершенствования управления, можно считать процесс отработки 
разных степеней управления, который является одним из основных направлений в 
современной теории и практике совершенствования системы управления, имеющее цель 
активизировать деятельность управляющей системы.

Следующим опасным явлением, наиболее часто встречающееся в мире, считаются 
камнепады. На это указывает и тот факт, что эта опасность единственная, которая имеет 
международный дорожный предупреждающий знак, который часто встречается на 
автомагистралях особенно в горных странах. Такие опасные участки встречаются почти на всех 
дорогах Армении. Для уменьшения риска камнепадов используют несколько наиболее 
эффективных мероприятий, начиная от организованного принудительного сбрасывания со 
склонов наиболее неустойчивых каменных глыб, удержание мелкого камнепада 
металлическими сетками и, наконец, возведение опорных стен вдоль опасных участков дорог с 
установкой предупреждающих дорожных знаков.

Учитывая частоту проявления камнепадов в Аремении, этот тип опасности находится в 
центре внимания. Этой опасности подвержены как дороги, так и населенные пункты, объекты 
культурного и исторического наследия (Севанская трасса, села Шатин, Вохчаберд,
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монастырский комплекс Гегард и т.д.). Основными факторами вызывающими камнепады 
являются колебания возникающие как при землетрясениях так и вследствие деятельности 
человека (взрывы, большегрузовые перевозки, бессистемная вырубка лесов). Это касается 
также оползней и селей. Для предотвращения потенциального риска падения отдельных 
крупных каменных глыб, используют большие ямы-ловушки вырытые вдоль дороги, наперерез 
предположительной траектории движения. В особо опасных случаях рекомендуется эвакуация 
населения с последующим переселением в наиболее безопасные районы. Выше были 
рассмотрены несколько наиболее актуальных для Армении опасности, риск которых особенно 
влияет на хозяйственные объекты и транспортные системы.

В настоящее время государственное регулирование вопросов обеспечения безопасности 
хозяйственных объектов и транспортных систем с учетом риска возникновения крупных 
аварий, катастроф, экологических и стихийных бедствий опирается главным образом на 
административные методы, не имеющие достаточно правовой и экономической основы. Такие 
методы все больше вступают в противоречие с действительностью и оказываются 
неэффективными.

Отсутствие научно обоснованных и юридически подтвержденных методик обеспечения 
безопасности населения, хозяйственных объектов и транспортных систем требуют 
эффективных адаптированных действий обеспечивающих, на государственном уровне, защиту 
населения, хозяйственных объектов, населенных пунктов и транспортных систем от стихийных 
бедствий (землетрясения, паводки, сели, оползни, камнепады и т.д.).

Государственными органами управления, для регулирования устойчивого развития и 
стабильного функционирования базовых отраслей, предусматривается разработка основных 
положений “Государственной программы обеспечения безопасности хозяйственных объектов и 
транспортных систем” .

Основные положения данной программы должны обеспечить выполнение следующих
целей:
> упорядочение данных по природным катастрофам по отраслям и организациям обмена 

данными в реальном времени;
> упорадочение природных факторов, вызывающих катастрофы;
> упорядочение критериев обеспечения безопасности и методологии оценки риска и 

прогнозирования риска в отраслях;
> упорядочение мер обеспечения безопасности населения и хозяйственных объектов с 

учетом риска возникновения природных катастроф и экологических бедствий.
> развитие взаимодействия с зарубежными партнерами, регулирующими вопросы 

обеспечения безопасности населения хозяйственных объектов и транспортных систем.
Работа по программе будет базироваться на научных разработках, проводимых 

специалистами ведущих организаций и учебных заведений, занимающихся вопросами 
обеспечения безопасности населения и управления рисками при стихийных бедствиях;
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Կ.Մ. Սարաֆյան

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻ-Մ

Ռիսկերի կառավարումը կա մ ռիսկ մենեջմենթը կառավարչական որոշումների ընդունման և 

կատարման մի գործառույթ է, որը մեղմացնում է կենսագործունեության վրա անբարենպաստ  

ազդեցությունները, որոնք հարուցված են պատահական իրադարձություններով:

Ներկայացվում է Հայաստանի տարածքի համար բնորոշ մի շարք վտանգներ, որոնց ռիսկերի 

կառավարման համար առաջարկվում է ազգային ծրագիր, ինչը հիմնված պետք է լինի գիտական 

ոաումնասիրությունների արդյունքների վրա, որոնք իրականացվել են անվտանգության ապահովման 

հարցերով զբադվոդ տարբեր կազմակերպությունների առաջատար մասնագետների կողմից:

Առա նցքա յին բա ռեր. ռիսկերի կառավարում, պատահական իրադարձություններ, 

հակասոդանքային միջոցառումներ, տարերային աղետներ:

К.М. БагаРуап

СОЫТЕМРОКАКУ 1ՏՏՍՏՏ ОР МАТУКА!. 015А5ТЕК Ռ1Տ1< МАЫАСЕМЕМТ Ш АКМЕ1М1А

Я/տ/с та пад етеШ  ւտ а քսոշեօո օք тапа§ег1а1 дес15՝юп-так'т§ օոժ ехесиПоп էհօէ րուէւցռէոտ էհռ адуегБе 

տքքՑշէտ օո //Те асйуШез саизед Ьу гапёот  еуеп/տ. А питЬ ег օք дапдегз 1ур/са1 Խր էհՑ Խ րոէօ^ օք А гтеп'ю  аге 

ргезеМед, օոժ а ոօեօոօէ р го § га т ւտ ргорозед Խր էհօ та пад етеШ  օք էհօ ոտևտ, ահւօհ տհօս1ժ Ье Եօտօժ օո 

Խց րՑտսետ օք տշ՚աոմքւշ տէսժ՚№տ сагпеё օսէ Ьу /Ле Խօժւո§ տթօօւօետէտ օք уаг/օստ օրցօոււօհօոտ деаИп§ \ո/հհ 

5всигку ւտտսօտ.

Кеуууогдв: ոտ1<տ тападетеШ , օօօօտԽոօէ еиеп/, օոմ-Խոժտեժօ асИуИу, ոօէսրօ1 ժւտօտէօրտ.

Барафян Кагаре! МеБгор - դասախոս (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ ).
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Գ.Թ. Մանուկյան

ԻՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ

ՀՀ շուկայական հարաբերությունների զարգացումը օբյեկտիվորեն պահանջում է կառավարման 

համակարգի արմատական վերակառուցում, ինչպես ազգային տնտեսության, այնպես էլ կոնկրետ կազ

մակերպությունների մակարդակով: Շուկայական հարաբերությունների ամենակարևոր թերությունը հա

սարակության, պետության, աշխատողների, սեփականատերերի շահերի ներդաշնակ համակցության 

բացակայությունն է: Կազմակերպության զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է անբարենպաստ գոր

ծոնների ազդեցությունը հարթելու մեխանիզմի ձևավորում, որի տարրերից է ճգնաժամային իրավիճա

կում ֆինանսական կառավարումը: ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարումը տեղին է 

և անհրաժեշտ, ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական առումով: ևյն թույլ է տալիս նոր հիմունքներով 

լուծել տնտեսավարոդ սուբյեկտների, սեփականատերերի և աշխատակիցների միջև տնտեսական հա

րաբերությունների խնդիրները, կանխել ճգնաժամերը և կազմակերպությունները դուրս բերել ճգնաժա

մից: Այսօր այս խնդիրն առանձնահատուկ արդիական է նոր մարտահրավերների ի հայտ գալով, մաս

նավորապես С0УЮ-19 համավարակով:

Հետազոտության նպատակն է հիմնավորել իրական ոլորտում ճգնաժամային իրավիճակում ֆի

նանսական կառավարման ձևավորման տեսական դրույթներն ու մեթոդական մոտեցումները, ինչպես 

նաև զարգացնել մեթոդական և գործնական առաջարկություններ ճգնաժամային ֆինանսական կառա

վարման համակարգի զարգացման համար: Առաջադրված նպատակին համապատասխան աշխատան

քում լուծվել են հետևյալ խնդիրները.

> ուսումնասիրել հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման էությունը,

> մշակել տեսական դրույթներ, որոնք բացահայտում են իրական ոլորտում ճգնաժամային իրավի

ճակում ֆինանսական կառավարման բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները,

> հիմնավորել ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման ձևավորման մեթոդաբանական մոտե

ցումը,

> ներկայացնել ճգնաժամային ծրագրի հիմնական տարրերը,

> հիմնավորել ընկերության զարգացման նպատակների կառուցվածքը հակաճգնաժամային ֆինան

սական կառավարման համակարգում,

> պարզել հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգի ձևավորման գործընթացի 

որոշ թերությունները և դրանց վերացնելու միջոցառումները:

Հետազոտության առարկան իրական ոլորտում ընկերության ճգնաժամային իրավիճակում ֆինան

սական կառավարման տեսության ու մեթոդաբանության համակարգն է:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, ճգնաժամային ֆինանսական կառավարում, հակաճգնաժամային ծրագիր, 

ֆինանսական կայունացման գործառնական, մարտավարական, ռազմավարական մեխանիզմ:

ճգնաժամային կառավարման առաջացման և զարգացման նախապայման է երկրի, տա
րածաշրջանի և ընկերության տնտեսության զարգացման գործում կառավարելի գործոնների 
առկայությունը և դրանց վրա ազդելու հնարավորությունը: ճգնաժամում կառավարումը բարդ և 
ռիսկային է, քանի որ անհրաժեշտ է գտնել նոր, արտակարգ իրավիճակներում կազմակերպու
թյան զարգացման արդյունավետ ուղիներ: ճգնաժամային կառավարմանը պետք է բնորոշ լինի 
բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, որը հնարավորություն է տալիս ժամանակին ճանաչել ճգնաժամե
րը, հաջողությամբ լուծել կազմակերպության զարգացմանը նպատող խնդիրները, հաղթահա-
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րել ճգնաժամերը նվազագույն կորուստներով: Դրանից ելնելով, կառավարման միջոցառումնե
րի ճիշտ ձևավորումն ընկերության արդյունավետ ֆինանսական կառավարման, շուկայի հար
մարեցման և նրա հետագա գոյության բանալին են ինչպես բնականոն, այնպես էլ ճգնաժամի, 
գլոբալ բնույթի փոխակերպումների պայմաններում:

ժամանակակից տնտեսապես անկայուն պայմաններում տարբեր գործոններով պայմա
նավորված ապակայունացվում է տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական կառավարումը 
առաջացնելով ֆինանսական բարդություններ: Ֆինանսական հոսքերի անհավասարակշռու
թյունն առաջացնում է ընկերության հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարում: Վերջի
նիս առանձնահատկությունները, գործնական նշանակությունը որոշելու տեսական մոտեցում
ները դեռևս լիարժեք ձևավորված չեն, և մեթոդաբանական համապարփակ մշակումը 
ձևավորման փուլում է:

Հաշվի առնելով, որ ֆինանսական կառավարումը սերտ փոխկապված է կառավարման 
համակարգի բոլոր ենթահամակարգերի հետ, կարելի է նշել, որ ցանկացած ֆինանսական 
կառավարում պետք է կրի հակաճգնաժամային բնույթ: Միևնույն ժամանակ պետք է փաստել, 
որ ճգնաժամերի հաճախականությունից կազմակերպության ֆինանսական գործունեության 
արդյունավետության ապահովման հիմնական տարրը հակաճգնաժամային ֆինանսական կա
ռավարումն է: Դրանով ապահովվում է ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումն ու ներգրա
վումը, որոշվում է դրանց հետագա օգտագործման հնարավոր ուղղությունները, որով մեծանում 
է կազմակերպության ներդրումային գրավչությունը և ելքը ճգնաժամային իրավիճակից:

Ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը պահանջում է պահպանել 
հետևյալ սկզբունքները [5].
> կազմակերպությունում առաջացող ճգնաժամային երևույթների վաղ փուլում ախտորո

շում,
> ճգնաժամերին արձագանքել հնարավորինս առանց ուշացման,
> կիրառված միջոցների համադրելիությունը և ընկերության ֆինանսական կայունության 

սպառնալիքի աստիճանը,
> կազմակերպության ներքին ներուժի օգտագործում ճգնաժամը հաղթահարելու համար: 

Ձեռնարկությունների ճնշող մեծամասնությունը չի կարողանում առավելագույնի հասցնել
շահույթը ճգնաժամի պայմաններում: Ուստի նրանց գործողություններն ավելի շատ խորհուրդ 
են տրվում միտված լինել ծախսերը նվազագույնի հասցնելուն: Սակայն, որպեսզի ձեռնարկու
թյունը չընդգրկվի լուծարված կազմակերպությունների ցանկում, շուկայում մնալու համար ձեռ
նարկությունները ստիպված են մեծացնել ներդրումային ակտիվությունը և ներդնել նոր տեխնո
լոգիաներ: Դրա իրականացման համար ձեռնարկության ղեկավարությունը պետք է արդյունա
վետ հարաբերություն գտնի ռեսուրսների ծավալների և որակի, ընթացիկ և պլանավորված 
շահույթի, նոր ռեսուրսների ակտիվացման և ներգրավման, տեսականու ընդլայնման և ուժե
ղացման, վաճառքի ծավալների և ակտիվների փոփոխությունների, սեփական և փոխառու կա
պիտալի, աշխատանքի արտադրողականության և աշխատավարձի, հիմնական և շրջանառու 
միջոցների, շահութաբերության և իրացվելիության ցուցանիշների միջև [3]:

Ներկայիս պայմաններում հայրենական ընկերությունների ցածր արդյունավետության 
կարևորագույն խնդիրներից է հակաճգնաժամային կառավարման հստակ ձևակերպված փուլե
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րի բացակայությունը, որպես ճգնաժամային կառավարման ընդհանուր ուղղություն, այդ թվում' 
ֆինանսների ոլորտում: Մի շարք աշխատանքների առկայության պայմաներում չկան ընդհան
րացնող մոտեցումներ հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգի ձևա
վորման' որպես ընկերության բիզնես ակտիվության բարձրացման գործոն, որը կդիտարկեր 
գործընթացը համապարփակ կերպով' հաշվի առնելով ընկերության ֆինանսական միջավայրի 
արտաքին պայմանների մշտական փոփոխությունը: Հետազոտություններում չկա կոնսենսոա 
ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման էության, դրա փուլերի, տարրերի և 
գործոնների, ֆինանսական կառավարման համակարգի ձևավորման մեթոդական դրույթների 
վերաբերյալ' որպես ընկերության բիզնես ակտիվության բարձրացման գործոն:

Ձեռնարկության ֆինանսների բարելավման ժամանակ ճգնաժամային իրավիճակի ֆի
նանսական կառավարման միջոցով տնտեսավարող սուբյեկտի ֆինանսական պարտավորու- 
թյունները և պահանջները բերվում են այնպիսի վիճակի, որն ապահովում է ֆինանսական 
հոսքերի, ռեսուրսների պատշաճ շրջանառությունը' բացառելով դրանց անհավասարակշռու
թյունը և անվճարունակության նշանների դրսևորումը: Կանխարգելիչ ճգնաժամային ֆինան
սական կառավարումն առաջնահերթություն է, քանի որ այն մեծացնում է ընկերության դիմադ
րողականությունը կրիտիկական գործոնների ակնկալվող ազդեցության նկատմամբ, ապա
հովում է առկա ռեսուրսների կորուստների կրճատումը և նվազագույնի է հասցվում ճգնաժա
մային գործունեության ծախսերը [6]:

Կազմակերպության ճգնաժամային զարգացման նշանների վաղաժամկետ բացահայտու
մը և ճգնաժամային վիճակի մասշտաբների նախնական գնահատումը կազմակերպության հա
կաճգնաժամային վերահսկման համակարգի կարևոր բաղկացուցիչն է, որի նպատակն է 
կանխատեսել սպասվող սնանկացումը: Դրա շրջանակներում ֆինանսատնտեսական գործու
նեության վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի գնահատելու ընդհանուր ֆինանսական 
վիճակը և կարճ ժամկետում պարզելու ճգնաժամի խորության աստիճանը [2]:

Իրական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ արտադրության, ֆինանսական հատվածի 
ճգնաժամային երևույթները, ենթակաոուցվածքների անբավարար զարգացումը որոշակի 
դժվարություններ են ստեղծում արդյունաբերական ընկերությունների ֆինանսների կառա
վարման հարցում: Դրանց կայունության հիմնական պայմանը ճգնաժամի առաջին նշանների 
ժամանակին կանխատեսելու և արձագանքելու կարողությունն է: Այս միջավայրում գոյատևելու 
և զարգանալու համար ընկերությունները պետք է օգտագործեն ֆինանսական կառավարման 
հակաճգնաժամային ռեժիմ, որը կարող է ապահովել ճգնաժամերի կանխատեսումը, կանխար
գելումը և հաղթահարումը, միաժամանակ պահպանելով իրենց կայուն գործունեությունը [4]:

Ընկերության ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգը ժամանակակից 
ձեռնարկության կառավարման անբաժանելի մասն է, որն ունի ձեռնարկության որոշակի ձևա
կերպված առաքելություն, նպատակ և հեռանկարային տեսլական: Ձեռնարկության ապագա 
աճի կարևոր նախադրյալը, դրա զարգացման հեռանկարային ուղղությունների ընտրությունն 
ու ռազմավարության հայեցակարգն է' ձեռնարկության հիմնական նպատակը սահմանելիս [7]: 

Ընդհանուր առմամբ, ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգի միջոցով 
սնանկացման սպառնալիքն ախտորոշվում է դրա առաջացման դեռևս վաղ փուլերում, որը թույլ 
է տալիս ժամանակին գործողության մեջ դնել հատուկ ֆինանսական մեխանիզմներ կամ հիմ



նավորել որոշակի վերակազմակերպական գործընթացների անհրաժեշտությունը: Եթե նման 
մեխանիզմները և գործընթացները ոչ ժամանակին կամ անբավարար արդյունավետությամբ 
իրականացման պատճառով չեն հանգեցնում կազմակերպության ֆինանսական առողջաց
մանը, այն կանգնում է կամավոր կամ հարկադիր կարգով իր տնտեսական գործունեությունը 
դադարեցնելու և լուծարային գործընթացներ սկսելու անհրաժեշտության առաջ [1]:

Կատարված ոաումնասիրություններից կարող ենք նշել, որ ընկերության կառավարման 
այլ ֆունկցիոնալ տեսակների համեմատ ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման առանձ
նահատկությունն այն է, որ ֆինանսական ճգնաժամի կանխարգելմանն ուղղված կանխարգելիչ 
միջոցառումների հետ կապված կառավարչական որոշումների կայացումը հաճախ իրականաց
վում է ընկերության միջավայրի էական փոփոխության, վերահսկելիության նվազման, ժամա
նակի սղության, իրավիճակի անկանխատեսելիության, անորոշության բարձր աստիճանի մի
ջավայրի, աշխատողների տարբեր խմբերի շահերի բախման, բարձր որակավորում ունեցող 
մենեջերների հատուկ խմբի ձևավորման պայմաններում: ճգնաժամային իրավիճակում ֆի
նանսական կառավարման ձևավորման տեսական մոտեցումների ուսումնասիրությունը հնա
րավորություն է տալիս հաստատել, որ կազմակերպության կյանքի ցիկլի ցանկացած փուլում 
ֆինանսական կառավարումը պետք է միշտ լինի հակաճգնաժամային, այսինքն' թույլ տա կան- 
խատեսել, կանխել կամ մեղմացնել: Այն ապահովում է մշակված ռազմավարության հիման վրա 
արտաքին և ներքին միջավայրի էական փոփոխություններին արագացված և արդյունավետ 
արձագանք: Ընկերության ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման հա
մակարգն ակտիվ դեր է խաղում ընդհանուր կառավարման համակարգում' ապահովելով ընկե
րության ֆինանսական գործունեության նպատակների հուսալի ձեռքբերումը:

Ընկերության ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման զարգացումը 
որոշվում է ֆինանսական ճգնաժամի վերլուծությամբ, դրա մասշտաբներով, պատճառներով, 
գործոններով և դրա կանխարգելման միջոցառումներով: Ֆինանսական ճգնաժամը ընկերու
թյան ֆինանսական հաշվեկշռվածության խախտման հիմնական ձևերից մեկն է, որը բնու
թագրվում է բիզնես գործընթացների անարդյունավետությամբ կամ դրանց բացակայությամբ' 
ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով, որոնք էական վտանգ են 
ներկայացնում նրա ֆինանսական կայունության, վճարունակության և ընկերության արժեքի 
նվազման համար: Ֆինանսական ներուժի փաստացի վիճակի և ֆինանսական կարիքների 
պահանջվող ծավալի միջև հակասությունների արդյունքում ընկերությունը կրում է դրա գործու
նեության ամենավտանգավոր պոտենցիալ սպառնալիքները: Հակաճգնաժամային ֆինանսա
կան կառավարումը դժվարացնում է կոնկրետ միջոցառումների և կառավարման գործողու
թյունների որոշումն այն ժամանակահատվածում, երբ տնտեսավարող սուբյեկտները գտնվում 
են ճգնաժամային վիճակում:

Տնտեսության առաջնահերթ ոլորտներում արդյունավետ ճգնաժամային իրավիճակում 
ֆինանսական կառավարում իրականանցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդաբանու
թյուն: Կատարված ոաումնասիրություններից կարող ենք եզրակացնել, որ ճգնաժամային իրա
վիճակում ֆինանսական կառավարման մեթոդաբանությունը նպատակի, սկզբունքների, ֆի
նանսատնտեսական գործունեության արտաքին կարգավորման մեթոդների ու գործիքների, 
տեղեկատվական աջակցության, բիզնեսի ֆինանսական վիճակի վերլուծության և ախտորոշ



ման կառավարման մեթոդների և գործիքների, ֆինանսական կայունացման գործառնական, 
մարտավարական, ռազմավարական մեխանիզմի, դրանց իրականացման վերահսկողության 
ու գնահատման ամբողջություն է, որոնք ապահովում են ռազմավարական որոշումների մշակ
ման և իրականացման գործընթացը' հնարավորություն ընձեռելով իրականացնել ֆինանսա
պես կայուն գործունեություն և ապահովել արդյունավետ զարգացում կառավարման համակար
գի հիմնական նպատակին հասնելու համար:

ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման նպատակը կառավարման 
ռեժիմի ստեղծումն է, որը թույլ է տալիս նվազագույնի հասցնել ընկերության շուկայական 
արժեքի նվազումը հաղթահարելով ճգնաժամերը, վերականգնելով ընկերության ֆինանսական 
հավասարակշռությունն ու ֆինանսապես կայուն գործունեությունը:

ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման արդյունավետությունը բնու
թագրվում է սահմանված նպատակներին հասնելու աստիճանով: Այդ նպատակով անհրաժշետ 
է սահմանել գլխավոր նպատակը և այն համալրող հիմնական ու օժանդակ նպատակները: 
Որպես գլխավոր նպատակ պետք է ընդունել ֆինանսական հավասարակշռության ապահովու
մը անորոշության և ռիսկի պայմաններում, իսկ հիմնական նպատակները' 1. պահպանել ֆի
նանսական կայունություն, կայուն զարգացում, 2.վերացնել անվճարունակությունը, 3.վերա
կանգնել ֆինանսական կայունությունը, 4. փոփոխել ֆինանսական ռազմավարությունը: Օժան
դակ նպատակները լինում են 2 տեսակ' 1.կառուցվածքային (դրամական ֆոնդերի, հիմնական 
կապիտալի, շրջանառու կապիտալի ձևավորում, սեփական և փոխառու կապիտալի կառուց
վածք), 2.կազմակերպատեխնիկական (տեղեկատվական-վերլուծական ապահովում, ֆինան
սական ռիսկերի կառավարման համակարգ, ակտիվների և պասիվների կառավարման համա
կարգ, կանխատեսման, պլանավորման և վերահսկողության համակարգ):

ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարումը պետք է հիմնվի հետևյալ 
սկզբունքների վրա.
> կազմակերպության ֆինանսական հավասարակշռության հնարավոր խախտման մշտա

կան պատրաստվածության:
> Կազմակերպության գործունեության բոլոր ոլորտներում նորարարության:
> Թիրախային կողմնորոշման, որը բաղկացած է ֆինանսական կառավարման նպատակ

ների սահմանումից, ինչն առաջին հերթին ազդում է ընկերության ֆինանսական աս
պեկտների վրա:

> Կանխարգելիչ գործողությունների իրականացման' ժամանակին ֆինանսական կառա
վարման համակարգում առկա խնդիրների բացահայտում, ընկերության ուժեղ և թույլ 
կողմերի համակարգված վերլուծություն, սնանկության հավանականության գնահատում, 
ռիսկերի կառավարում, որով ավելի արդյունավետ է կանխել ֆինանսական ճգնաժամի 
սպառնալիքը, քան ապահովել դրա բացասական հետևանքների չեզոքացումը:

> Ֆինանսական ցուցանիշների մոնիտորինգի ապահովման, որը ենթադրում է գործարար 
միջավայրի վիճակի մոնիտորինգի ստեղծում' նախապես հայտնաբերելու անհանգստաց
նող իրադարձությունները, որոնք կարող են առաջացնել ընկերության ճգնաժամ, ինչպես 
նաև թույլ տալ գոյատևել և դիմակայել ճգնաժամին:
Արձագանքման հրատապության:>



> Այլընտրանքային գործողությունների արտացոլման:
> Ընկերության գործունեության համապատասխանության, այն թույլ է ընկերության առա

քելության, տեսլականի համատեքստում, անհրաժեշտ է համակարգել գործողությունները 
ճգնաժամային կառավարման ֆինանսական ոլորտում:

> Իրավասության, կայուն մրցակցային առավելություն ապահովելու համար ընկերությունը 
և նրա անձնակազմը պետք է ունենան հատուկ իրավասություններ:

> Ֆինանսական ճկունության, որը կանխորոշում է հակաճգնաժամային ֆինանսական կա
ռավարման արագ հարմարեցումը արտաքին և ներքին ֆինանսական միջավայրի փո
փոխվող պայմաններին: Այն առաջին հերթին իրականացվում է, ֆինանսական ռազմա
վարական (ներդրումային) այլընտրանքների ընտրության միջոցով, որով ռեսուրսներն ի 
վիճակի են ձևավորել ֆինանսական հոսքեր, որոնք բավարար են ընկերության մշտական 
վճարունակության համար:

> Կազմակերպության ճգնաժամային ֆինանսական վիճակից ելքի ներքին ռեսուրսների 
առաջնահերթ օգտագործման:

> Առողջացման (սանացիայի) օպտիմալության:
> Արդյունավետության, այս սկզբունքի իրականացումն ապահովվում է' համեմատելով 

ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման ազդեցությունը և դրա գործունեության 
իրականացման հետ կապված ֆինանսական ռեսուրսները:

> Հետադարձ կապի ձևին համապատասխանության, որը մեծացնում է ընկերության տեղե
կատվական ծառայության դերը, հաղորդակցության կարևորությունը ճգնաժամային ֆի
նանսական որոշումների արագ և ճշգրիտ իրականացման համար:
ճգնաժամային իրավիճակում ֆինանսական կառավարման ձևավորման և իրականաց

ման գործում կարևոր տեղ է գրավում արդյունավետ հաշվապահական և վերլուծական 
աջակցությունը, որը թույլ է տալիս ավելի հավասարակշռված և կոնկրետ հակաճգնաժամային 
որոշումներ կայացնել: Հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգի հաշվա
պահական հաշվառման տեղեկատվությունը տրամադրում է ընկերության առանձին հատված
ներում ֆինանսական ճգնաժամի նշաններ հայտնվող տեղեկատվությունը կազմակերպության 
գույքի վիճակի, կառուցվածքի և շարժի և դրա ձևավորման աղբյուրների, բիզնես գործընթաց
ների և կազմակերպության ֆինանսատնտեսական և արտադրական-տնտեսական գործունեու
թյան արդյունքների մասին տեղեկատվություն: Հետևաբար ճգնաժամային ֆինանսական կա
ռավարումը կարող է հնարավորինս ճկուն կերպով օգտագործել ընկերությունում հաշվապահա
կան և վերլուծական աջակցությունը:

Ընկերության ֆինանսական վիճակի վերլուծության և ախտորոշման համար կիրառվող 
ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման գործիքներն անհրաժեշտ է բաժանել.
1.

2.

ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծության նպատակով գործիքներ, մանավորապես 
իրացվելիության, շահութաբերության, ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության, 
ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ:
Սնանկության հավանականությունը որոշելու գործիքներ, սնանկության հավանականու
թյունը որոշելու համար օգտագործվում են սնանկության կանխատեսման մոդելները



(Ալտմանի, Լիսի մոդելը, Բիվերի գործակիցը և այլն): Սակայն, այսօր մեծ խնդիր է մեր 
ընկերություններում դրանց կիրառման արդյունավետությունը:

3. Ընկերության արտաքին և ներքին միջավայրի վերլուծության գործիքներ, ընկերության 
գործունեության արտաքին և ներքին միջավայրի վերլուծության ամենատարածված 
գործիքները ներառում են. ЗУУОТ, БЫУУ և РЕБТ վերլուծություն:

Ընկերության ֆինանսական վիճակի վերլուծության և ախտորոշման արդյունքների հիման 
վրա կորոշվի ճգնաժամային միջոցառումների անհրաժեշտությունը: Անհրաժեշտության դեպ
քում պետք է կազմել ճգնաժամային ծրագիր, որը պետք է արտացոլի ընկերության ճգնաժա
մային վիճակից դուրս բերելու համար նախատեսված ճգնաժամային միջոցառումների ցանկը: 
ճգնաժամային ծրագիրը պետք է ներառի հետևյալ տարրերը.
1. Ֆինանսական ճգնաժամի ձևավորման պատճառների և ընկերությունում դրա ընթացքի 

ներկա փուլի մանրամասն նկարագրությունը:
2. ճգնաժամային գործընթացի թիրախային պարամետրերի դետալացված բնութագիրը:
3. Նախկինում արդարացված ճգնաժամային միջոցառումների ցանկը:
4. Հիմնական գործիքները, որոնք կօգտագործվեն ընկերությունում ֆինանսական ճգնաժա

մը հաղթահարելու համար:
5. ճգնաժամային ծրագրի ֆինանսավորման բյուջեն:
6. ճգնաժամային ծրագրի իրականացման համատեքստում ընկերության գործունեության 

միջոցառումների առաջարկություն:
7. ճգնաժամային ծրագրի իրականացման ընթացքի մոնիտորինգի մեթոդները 

ընկերությունում:
Մինչ օրս ընկերություններում ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգի 

ձևավորման գործընթացը անթերի չէ և ունի մի շարք թերություններ.
1. չկա հստակ պատկերացում ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման էության մասին:
2. Ֆինանսական ճգնաժամի նշանների դեմ պայքարի իրականացման գործում առկա են 

գործողությունների համակարգման խնդիրներ:
3. ճգնաժամաստեղծ գործոնների դրսևորումների անտեսումը վաղ փուլերում:
4. Ընկերությունների մակարդակով ճգնաժամային ֆինանսական քաղաքականության 

պատշաճ իրականացման համար չկա պատշաճ օրենսդրական աջակցություն:
Մեր կողմից հայտնաբերված թերությունները վերացնելու համար անհրաժեշտ է 

իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
1. Ներդրել ճգնաժամային ֆինանսական կառավարման համակարգ ընկերությունների 

կառավարման ընդհանուր գործընթացում' միաժամանակ ապահովելով համապատաս
խան նոր փաստաթղթերի ստեղծումը, որը կնկարագրի ընկերությունների կառավարման 
ընդհանուր գործընթացը' հակաճգնաժամային քաղաքականության իրականացման 
համատեքստում: Այն պետք է ունենա պատշաճ տեղեկատվական բազա' հաշվապահա
կան և վերլուծական աջակցության տեսքով:

2. Շարունակական հիմունքներով ներդնել և անհրաժեշտության դեպքում կիրառել ընկե
րության ֆինանսական ճգնաժամի մակարդակի ախտորոշման մեթոդաբանություն:



Ընկերությունների հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման ապահովման 
մեխանիզմի համար մշակել նոր տարրեր, որոնք կհամապատասխանեն այս ոլորտի 
գործունեության ժամանակակից իրողություններին:
ճգնաժամային ն ֆինանսական կառավարում իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել այն հոգեբանական հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ ֆինանսական 
ճգնաժամի սկսվելուց հետո: Հետևաբար կառավարման օղակները պետք է միշտ 
պատրաստ լինեն ֆինանսական ճգնաժամի ցանկացած հետևանքի:

Գրականություն

1. Մանուկյան Գ.Թ., Կազմակերպության հակաճգնաժամային ֆինանսական կառավարման արդի 
առանձնահատկությունները և հակաճգնաժամային ֆինանսական քաղաքականության փուլերը, 
ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: Գիտ. և գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու, 
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Г.Т. Манукян

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
В к р и з и с н о й  с и т у а ц и и

Развитие рыночных отнош ений в Республике Армения объективно тр е б уе т коренной 

перестройки систем ы  управления как на уровне народного хозяйства, т а к  и отдельных организаций. 

Важнейшим недостатком  рыночных отнош ений является о т с у тс тв и е  гармоничного сочетания 

интересов общ ества, государства, работников и собственников. Для развития организации 

необходимо разработать механизм сглаживания воздействия неблагоприятных ф акторов, одним из 

элементов которого является кризисное управление финансами. Кризисный финансовый менеджмент 

актуален и необходим как в научном, т а к  и в практическом плане. Он позволяет на новой основе 

реш ать проблемы экономических отнош ений между хозяйствующ ими субъектами, собственниками и 

работниками, предупреждать кризисы и вы водить организации из кризиса. Сегодня э т о т  вопрос 

особенно актуален в связи с появлением новых вызовов, в частности , в связи с пандемией СОУЮ-19.

Целью исследования является обоснование теоретических положений и методологических 

подходов формирования кризисного финансового управления в реальных условиях, а такж е  

разработка методических и практических рекомендаций по развитию  систем ы  антикризисного 

финансового управления. В с о о тв е тств и и  с поставленной целью в работе были решены следующие 

задачи:

> изучение содержания кризисного финансового управления;

> разработка теоретических положений, раскрывающих содержание и особенности кризисного 

финансового управления в реальном секторе;

> обоснование методологического подхода к формированию кризисного финансового управления;

> представление основных элементов антикризисного плана;

> обоснование стр уктур ы  целей развития компании в системе кризисного управления 

финансами;

> выявление некоторы х недостатков процесса формирования кризисной систем ы  финансового 

управления и меры по их устранению ;

Предметом исследования является теория и методология системы кризисного финансового 

управления предприятием реального сектора.

Ключевые слова: кризисное финансовое управление, антикризисная программа, оперативный, 

тактический , стратегический механизм финансовой стабилизации.



6.Т. Мапикуап

ТНЕ РЕУЕШРМЕМТ ОР КЕА1_ БЕСТСЖ Р1МАМС1А1_ МАЫА6ЕМЕМТ
Ш А ՇաՏ1Տ Б1ТиАТЮМ

ТЬе деуеЬртеМ  օք րոօրևՑէ гекйопБ ւո к е  КериЫ к օք А гтеп'ю  оЬ]есРуе1у геди/геБ а րօժւօօ1 

ր6տէրսշէսրւո§ օքէհՑ та па§ете Ш  БуБкт, Ь ок օէ к е  1еуе1 օքէհ6 ոօմօոօէ есопоту օոժ зресШс օր§օուշօմօոտ. 

ТИе րոօտէ ւրոթօրէօոէ տհօրէշօրո 'ւո§ օք тагкеТ гекЬопБ ւ՚տ к е  1аск օք а հօրրոօուօստ сотЫпаНоп օք к е  ւոէօրօտէտ 

օք Бос'̂ у, к е  տէօէՑ, тогкегБ, օոժ отпегБ. 1ո огёег էօ деуе1ор к е  օր§օուշօէւօո, ւէ ւտ песеББагу էօ ժօտւ§ո а 

րոօօհօուտրո էօ տռւօօէհ օսէ к е  ւրոթօօէ օք аёуегБе քօօէօրտ, опе օք к е  е/етелй օք ահւօհ ւտ օոտւտ քւոօոօւօ1 

та п а § е те к . Շոտւտ մոօոօւօ1 т а п а § е т е к  ւտ гекуаШ  օոժ песеззагу, Եօէհ заеп^ЛсаНу օոժ ргасйсаИу. 1է 

օԱօոտ տօհ'ա§ к е  ргоЫ етБ օք есо п о тк  гекОопБ ЬеШееп Եստ՚տՑՏտ епППеБ, отпегБ օոժ етркуееБ оп а пет  

Եօտւտ, ргеуепПп§ спБвБ օոժ §екп §  օր§օուշօէւօոտ օսէ օք օոտւտ. Тоժау, էհւտ ւտտսՑ ւտ вБрескИу гекуаМ  էօ к е  

етег§епсе օք пет сЬа11еп§ез, ւո ракки1аг т /к  к е  СОУЮ-19 թօոժ6րո 'ւօ.

ТЬе ригрозе օքէհօ гезеагсИ ւ՚տ էօ տսԵտէօոէւօէօ к е  Г̂ еогеГ/'со/ բրօ^ւտհոտ օոժ րոօէհօժօ1օ§ւշօ1 арргоасЬеБ 

օք к е  Խրրոօէհո օք օոմ-օրւտւտ Лпапск1 та п а § е те ոէ ւո к е  геа1 ЛеШ, օտ теИ օտ էօ ժеVе^ор րոօէհօժօ1օ§ւշօ1 

օոժ թրօօէւօօ1 րօօօրորո6ոժօէհոտ քօր էհ6 ժеVе^ортепէ օք к е  օոտւտ Лпапск1 т а п а § е т е к  տуտէет. ТИе к11от/п§ 

ргоЫ етз теге տ օ^ժ  ւո к е  то гк  ւո ассо^апсе т /к  էհ6 Տ6է §оа1.

>

>
տէиժу օԵօսէ к е  сопрел Г օք օոտւտ Лпапсю1 та п а § е те к ,

ժеVе^ор кеогеЬса1 ргоУ15кпз էհօէ геуеа1 к е  օօոէՑոէ օոժ к а к ге з  օք օոտւտ մոօոօւօ1 та п а § е т е к  ւո к е  

геа1 տօօէօր,

> էօ ̂ иտէ̂ քу к е  րո6էհօժօ1օ§ւօօ1 օըթրօօօհ էօ к е  Խրրոօէւօո օք օոտւտ Лпапск1 та п а § е те к ,

> ргеБеМ к е  т о т  е к т е к з  օք к е  օրւտւտ р1ап,

> /Նտք/Ту к е  5ки скге  օքէհ6 сотрапу'з ժеVе^ортепէ §оак ւո к е  а ոէւ ֊օրւտւտ ք՚աօոօ՚ւօէ та па§ете Ш  зузкт,

> էօ ք՚աժ օսէ зоте տհօրէօօրուո§տ օք к е  ргосеББ օք քօրրո'տ§ к е  օոմ-օրւտւտ Лпапск1 т а п а § е т е к  БуБкт 

օոժ к е  теазигеБ էօ еН т/пак к е т .

ТЬе տսեյ60է օք к е  гезеагсИ ւ՚տ к е  кео гу  օոժ текоժо^о§у з у з к т  օք օոտւտ մոօոօւօ1 т о п о § е т е к  օք к е  

сотрапу ւո к е  геа1 зескг.

Кеу ոօրժտ: օրւտւտ մոօոօւօէ та п а § е те т , օոմ-օրւտւտ рго§гат, орегаПопа1, էօօմօօէ, տէրօէօ§ւօ тес1юп1Бт 

օք Лпапск1 տէօեաշօէհ.

Մանուկյան Գրիգոր Թաթուլի -  ւոնւո. գիւո. թեկն., դոցենտ (Մ. Քոթանյանի անվան ՀՀ
ԳԱՄ ՏԻ, ՀՀ ՄԻՆ ՃԿՊԱ):

երկայացման ամսաթիվը՝ 19.09.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 28.09.2022
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Ի.Վ. Նասիլյան, Կ.Հ. Աթոյան

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈԻՄ ԹՎԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈԻԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈԻՄ

ժամանակակից ինստիտուտները պետական և մասնավոր կազմակերպությունների մակարդակով 

մեծ ֆինանսական միջոցներ են հատկացնում առաջնորդության մշակույթի զարգացման և կիրա

ռելիության ոլորտում: Արդի ժամանակների թելադրանքով անհրաժեշտ է պետական մակարդակով լուրջ 

ծրագրեր իրականացնել առաջնորդության կառավարման ոլորտում:

Ներկայացված հոդվածում դիտարկվում է ճգնաժամային կառավարման համակարգի հիմնա- 

խնդիրների լուծմանն ընդառաջ կիրառել առաջնորդության կառավարման թվային մոդելավորման 

համակարգային մեթոդը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, առաջնորդություն, լիդեր, կառավարում, թվային մոդելավորում, թվային 

համակարգ, ուժային կառույց, կադրային քաղաքականություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:

Առաջնորդումը' լիդերությունը, կառավարման գծերից մեկն է: Դա անձի կարողությունն է' 
անհատների կամ նրանց խմբերի վարքի վրա ազդելու' հանուն կազմակերպության նպատակ
ների իրականացման: Առաջնորդումը համատեղ աշխատանքի ամբողջականացման, կազմա
կերպության անդամների ներուժի բազմապատկման հզոր մեխանիզմ է: Քանի որ առաջնոր
դումը, ոչ թե լոկ գիտելիք է մարդկանց համախմբելու և ուղղորդելու եղանակների մասին, այլ, 
ամենից առաջ, գործնական հմտություններ, ուստի ամեն մակարդակի կառավարչի խնդիրն 
առաջնորդման արվեստին տիրապետելն է [3]:

«Առաջնորդ» («լիդեր») հասկացությունը գրականության մեջ ներմուծվել է կյանքի պա
հանջով, արտահայտելու մարդկանց խմբային վարքին բնորոշ օբյեկտիվ հարաբերություն
ներից մեկը [5]:

Առաջնորդման երևույթի ուսումնասիրությունը կարևոր է իշխանության փաստացի գոր
ծադրման ընթացքն ըմբռնելու, արդյունավետ կառավարման բազմաբնույթ խնդիրները լուծելու, 
կազմակերպությունում աշխատակիցների ծառայողական առաջխաղացման ընթացքը կարգա
վորելու, անձի ինքնաճանաչման և սեփական վարքի ինքնակարգավորման համար [3]:

Հատկապես միջանձնային փոխհարաբերությունների արդյունավետ կառավարման առու
մով են կարևորվում առաջնորդի համբերատարությունը, զսպվածությունը: Դրանք են ամենից 
առաջ հիշատակվում «կատարյալ առաջնորդի», «XXI դարի առաջնորդի» վերաբերյալ 
դատողություններում [6, 7, 8]:

Առաջնորդման կարևորությունն առավել ընդգծվում է ճգնաժամային կառավարման գործ
ընթացում: ճգնաժամային կառավարումը նպատակաուղղված, բազմաբնույթ, անընդհատ 
գործընթացների համախմբություն է, ուղղված կառավարման համակարգը վտանգների, վտան
գավոր երևույթների հնարավոր ազդեցություններից պաշտպանելուն և կառավարման համա
կարգի գործունեության կայունությունն ապահովելուն [1]:



Ուժային կառույցները և համակարգերը սոցիալական մեծ խմբեր են, որոնց կազմում կան 
բազմաթիվ միջին մեծության և փոքր խմբեր: Անժխտելի փաստ է, որ մարտունակ, կարգապահ 
և բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստվածությամբ ուժային համակարգ ունենալու գոր
ծում նշանակալի դեր ունեն հրամանատարները, որոնք պետք է լինեն և' առաջնորդ, և' ղեկա
վար, և' հրամանատար: Կան արդյո՞ք այնպիսի բնածին գծեր, որոնք մարդուն առաջնորդ են 
դարձնում բոլոր հանգամանքներում:

Լիդերն այն անձն է, ով իշխանություն ունի որոշակի թվով մարդկանց վրա, հմուտ է այն 
գործունեության մեջ, որի խմբային կատարումը նա պետք է կառավարի, ունի վճիռներ 
կայացնելու և իրագործելու զարգացած ընդունակություն և այլ անձնային հատկանիշներ, 
որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց կառավարելու համար:

«  ՊՆ համակարգում պաշտպանական բարեփոխումների համատեքստում առաջնոր
դության հայեցակարգի ներդրման շրջանակներում առաջ է բերվում ՀՀ ԶՈւ-ի հրամանա
տարական օղակների համար տարանջատված և նախագծված առաջնորդության մի շարք 
մակարդակներ.
> պաշտոնի վրա հիմնված առաջնորդություն, պետ:
> հարաբերության վրա հիմնված առաջնորդություն, ավագ ընկեր:
> զարգացման վրա հենվող առաջնորդություն, հայր:
> արդյունավետության վրա հենված առաջնորդություն, հաղթանակ բերող ղեկավար [2]:

Ուսումնասիրելով և վերլուծելով առաջնորդության էությունը, տեսությունները, ոճերը, մա
կարդակները, շրջանակները, առաջնորդության ձևավորման և կառավարման ճյուղային 
առանձնահատկությունները, առաջնորդի կերպարին ներկայացվող առանցքային պահանջնե
րը, առաջնորդի դրսևորման բազմաբնույթ իրավիճակները, հետազոտողների կողմից առաջ 
բերված բազմաթիվ հատկանիշները և ընդհանուր առմամբ առաջնորդության հայեցակար
գերը, այն գիտական մակարդակը, որում գտնվում է առաջնորդության ընդհանուր գաղա
փարը: Տրամաբանական է համարվում, որ ընդհանուր ձևավորված բազան բավականին լայն 
հնարավորություն է ընձեռնում ստեղծել առաջնորդության մոդելավորման միասնական համա
կարգ:

ճգնաժամային կառավարման համակարգում անհրաժեշտություն է առաջանում առաջ
նորդության կառավարման թվային մոդելավորման համակարգի ստեղծումը, կիրառումը և 
զարգացումը՝ արդի ժամանակներին և պահանջներին համապատասխան, որը հնարավորու
թյուն կտա խուսափել կադրային ճգանաժամից և կադրային առաջնորդության բացակայու
թյունից:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներկայումս բավականին լայն հնարավորություններ 
են ընձեռում ունենալ թվայնացված համակարգային ամբողջական բազաներ և ապահովել 
տվյալների կիրառման բազմաֆուկցիոնալություն: Համակարգերի օգնությամբ հետազոտող- 
ները, գիտահետազոտական ինստիտուտները գիտական և պրոֆեսիոնալ մակարդակում կա
րողանում են համակարգել տվյալ բնագավառին առնչվող գիտելիքները, փորձը, իրականացնել 
դինամիկ զարգացման կանխատեսումներ: ժամանակը թելադրում է համակարգերի օգնու
թյամբ առավել բարձր մակարդակի հետազոտություններ իրականացնել և զարգացնել նաև 
սոցիալ-հասարակական տիրույթում գտնվող ոլորտները [4]:
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Առաջնորդության կառավարման ոլորտում առկա են բազմաթիվ հետազոտությունների, 
փորձի, գիտելիքների և տվյալների մեծ բազաներ, որոնք ուղղված են մարդկային ռեսուրսների 
կառավարմանը, ճգնաժամային իրավիճակներում խոցելիության նվազեցմանը: Անհրաժեշ
տություն է առաջանում ձևավորել կառավարման թվային համակարգ' կենտրոնացնելով տվյալ
ները մեկ ընդհանուր թվային համակարգի մեջ:

Համակարգի գործունեության հիմնական նպատակը կազմակերպություներում առաջնոր
դության արդյունավետ և արդիական կառավարման թվայնացված մոդելների սինթեզումն է: 
Առաջնորդության կառավարման թվայնացված համակարգի ստեղծումը նախ և առաջ ենթա
դրում է ստանալ էտալոնային առաջնորդի թվային մոդել: Թեև առաջնորդության կառա
վարման թվային համակարգը կարող է ունենալ միասնական և համընդհանուր բնույթ, սակայն 
յուրաքանչյուր կազմակերպություն' ելնելով իր նպատակներից ու առաջադրված խնդիրներից, 
ներկայացնում է տարբեր պահանջներ առաջնորդության կառավարման թվային մոդելին, 
ինչպես նաև կազմակերպությունում գործող էտալոնային առաջնորդի թվային մոդելին: Բացի 
հիմնական և համընդհանուր բնութագրիչ տարրերի կոդավորումը և թվայնացումը, յուրա
քանչյուր կազմակերպություն հնարավորություն ունի մուտքագրել իր առանձնահատուկ բնու
թագրիչ տարրերը:

Կամայական խմբի էտալոնային առաջնորդի մոդելն առաջանում է այդ իսկ խմբի անդամ
ների իդեալականացված մոդելների համադրումից, այսինքն' խումբը համապատասխանում է 
իր առաջնորդին, առաջնորդը համապատասխանում է իր խմբին: Համակարգը, խմբի անդամ
ների իդելականացված մոդելների համադրումից մշակում է տվյալ անդամներին առաջնորդելու 
ունակ առաջնորդի մոդել' արդյունավետության և համատեղելիության գնահատման հնարավո
րությամբ: Համակարգի միջոցով կարողանում են հասկանալ, թե տվյալ խմբի անդամներին 
իրենց բոլոր բնութագիչներով հանդերձ ինչպիսի” առաջնորդ է հարկավոր: Այստեղ լուծվում է 
նաև բարդագույն խնդիրներից ևս մեկը, այն է' խմբի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ լիդերների գործու
նեության արդյունավետության աստիճանի բարձր կամ ցածր լինելը' կախված կոնֆլիկտայ
նության ռիսկից:

Կամայական խմբի անդամների իդեալականցված մոդելի համակարգը սինթեզում է այդ 
անդամի զբաղեցրած հաստիքի և խմբի մյուս անդամների համար նախատեսած խնդիրների 
լուծման համար պահանջվող որակները, հատկանիշները և այլ բնութագրիչ տարրերը, որոնք 
նախապես կոդավորվում են, թվայանցվում և մուտքագրվում համակարգ: Համակարգի հիմքում 
դրված է հաստիքը, հաստիքների ամբողջությունը և ղեկավարող հաստիքի օղակը, իսկ կազ
մակերպության մակարդակով մուտքագրվում է ընդհանուր կազմակերպչահաստիքային կա
ռուցվածքը: Ընդ որում, համակարգը կարող է նաև ցուցադրել, թե ինչքանով են համատեղելի և 
արդյունավետ կազմակերպության բոլոր օղակները և' ուղղահայաց, և' հորիզոնական մակար
դակներում՝ կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար: Համակարգը յուրաքանչյուր 
օղակի տոկոսային ցուցանիշը և գործակիցը դուրս է բերում նախապես մուտքագրված, 
կոդավորված բնութագրիչների հիման վրա:

Այսպիսով, թվային համակարգում ձևավորվում է կամայական կազմակերպության 
կազմակերպչահաստիքային կառուցվածքի բոլոր տարրերի բնութագրիչների իդելականացված 
թվային մոդելը:



Համակարգի խնդիրներից է նաև յուրաքանչյուր անձին, ով հավակնում է այս կամ այն 
հաստիքին, գնահատել տեսական և գործնական թեստային առավել զարգացած մոդելներով' 
վերադրման մեթոդով համեմատելով իդեալականացված մոդելի համանուն ցուցանիշների և 
գործակիցների հետ, որը հնարավորություն կտա որոշել անձի տվյալ հաստիքին համապա
տասխանության, խմբում մյուս անդամների հետ ներդաշնակության, կոնֆլիկտայնության 
ռիսկի աստիճանը, օգտակար գործողության գործակիցը, գործունեության կանխատեսվող 
արդյունքի աստիճանը և մի շարք այլ տվյալներ: Նույնն անհրաժեշտ է իրականացնել խմբի 
մասշտաբով, որպես վերջնարդյունք' ստանալով գնահատվող անձին և խմբին համապա
տասխան առաջնորդի թվային մոդել:

Համակարգի առանձնահատկություններից կարող է լինել այն, որ համակարգը, անձի 
գնահատումը և իդելականացված մոդելի հետ համեմատումը կատարելուց հետո, ավտոմատ 
կերպով կարող է սինթեզել նրա պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերը, որոնց 
ավարտից հետո անձի, խմբի, կամ առաջնորդի տոկոսային ցուցիչները և գործակիցը կբարձ
րանան:

Համակարգի հետագա զարգացումը թույլ կտա ստանալ նաև անցյալում գործած առաջ
նորդների թվային մոդելները, ինչպես նաև ապագայի առաջնորդների թվային մոդելները, 
կատարել համեմատություններ և ստանալ կարևոր եզրակացություններ:

Համակարգի հետագա զարգացումը հնարավորություն կտա նաև ստանալ այնպիսի 
ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են կոնֆլիկտների լուծման տարբերակների սինթեզումը և կառա
վարման համակարգում առկա խնդիրների լուծմանը նպաստող բազում մոդելներ:

Համակարգը հսկայական բեկում կարող է մտցնել կադրային քաղաքականության վար
ման սկզբունքերում, մասնավորապես կադրերի հավաքագրման, պատրաստման, կիրառման 
մեջ:

Ընդհանուր պատկերացում ունենալու նպատակով' թվարկենք նախնական և պարզունակ 
բնութագրիչ տարրեր, որոնք կոդավորվելու և մուտքագրվելու են համակարգ: Համակարգ 
մուտքագրվելու են բանական անձին բնութագրող' մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական, սոցիա
լական և այլ հատկանիշներ:
/. Ընդհանուր ժա մա նա կա յին տվյալներ.

• հազարամյակ, դար, տարի
Կարևոր է, որպեսզի համակարգը տիրապետի թե տվյալ անձը, որ ժամանակաշրջանին է 

պատկանում, ինչպիսի բնութագրեր ունի որպես բանական էակ ըստ էվոլուցիայի զարգացման:
2. Ընդհանուր տ եղա գրա կա ն տվյալներ.

• աշխարամաս, տարածաշրջան, երկիր
Կարևոր է, որպեսզի համակարգը տիրապետի թե տվյալ անձը, որ աշխարագրական 

տարածքում է բնակվում և ինչպիսի բնութագրեր կարող է ունենալ որպես բանական էակ տփալ 
աշխարագրական շրջանին բնորոշ:
3. Ընդհանուր սոցիա լա կա ն տվյալներ.

> ռասա, սեռ, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ռեզոա, աչքերի գույն, մազերի գույն.
> ազգություն, կրոնական պատկանելիություն, քաղաքացիություն, կուսակցական պատկա

նելություն, հասարակական գործունեություն, ստատուս.
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> կրթություն, լեզուների իմացություն, ինտելեկտի աստիճան, հիշողություն.
> ընտանիքի պատմություն, ընտանեկան կարգավիճակ, ֆինանսական կարողություններ: 

Կարևոր է, որպեսզի համակարգը տիրապետի այս բոլոր տվյալներին' նախորոշելով, թե
ի՞նչ հասարակության մեջ է ձևավորվել և ի՞նչ հնարավորություններ կարող է ունենալ:
4. Ընդհանուր ֆիզիկական և ֆիզիկական առողջության տվյալներ.

5. Ընդհանուր հոգեբա նա կա ն և հոգեբա նա կա ն առողջության տվյալներ.

6. Ընդհանուր անձնային որակներ.

• հմտություններ, կարողություններ, բնավորության գծեր, փորձառություններ, հատկանիշ
ներ:

Այս բլոկում պետք է արտացոլվեն հիմնական ուսումնասիրությունների և հետազոտու
թյունների արդյունքում ձևավորված առաջնորդի առանցքային կերպարին ներկայացվող բոլոր 
պահանջները:
7. Մ ա սնա գիտ ա կա ն տվյալներ.

Այստեղ պետք է նշվեն խիստ հաստիքապաշտոնային գործառույթները, որոնց պարտա
դիր պետք է տիրեպետի տվյալ հաստիքը զբաղեցնող անձը:

Համակարգի զարգացումը ուղիղ համեմատական է նրանում մուտքագրվող տեղեկատ
վության հետ:

Այս առաջընթաց քայլը ճգնաժամային կառավարման համատեքստում ևս հանդիսանում է 
ճգնաժամային կառավարման գործառույթ:

Այսպիսով, անհրաժեշտություն է առաջանում պատրաստել առաջնորդներ համապատաս
խան որակներով և առանցքային պահանջներով, ինչը հնարավորություն կտա ապագայում 
խուսափել առաջնորդության բացակայությունից կամ կադրային ճգնաժամերից:
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И.В. Насилян, К.О. Атоян

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВОМ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

Современные и н с т и т у т ы  на уровне государственных и м естны х организаций предоставляю т 

большие финансовые ресурсы в сфере развития и применения культуры  лидерства. Необходимо на 

государственном уровне реализовать программы в области управления лидерством.

В с т а т ь е  рассм атривается применение метода цифрового моделирования лидерства для 

решения проблем кризисного управления.

Ключевые слова: лидерство, лидер, управление, цифровое моделирование, цифровая система, 

стр уктур а  власти, кадровая политика, информационные технологии.

1.У. ЫавМуап, К.Н. А^уап

РЕАТиКЕБ ОР АРРЫСАТЮМ ОР 01С1ТА1. МООЕ1_11ЧС БУБТЕМ Ш ՕաՏ1Տ С0М01ТЮМБ

1Ы 1_ЕА0ЕРБН1Р МАЫА6ЕМЕЫТ РКОСЕББ

Модегп տտՈէսէօտ օէ էՒ/е 1еуе1 օք տէօէօ апд рпу& е օր§օոհօ6օոտ օմօշօէօ 1аг§е бпапс1а1 гезоигсез т  էՒ/е 

беШ օք 1еадег5б1р сийиге деуе1ортет апд 1т р 1етеМ абоп.

Ассогд'т§ էօ бзе ժւշէօէօտ օք тодегп է/тез, հ /տ песеззагу էօ '1тр1етеМ зепоиз рго§гат5 օէ бле տէօէՑ 

1еуе1 'т  էՒ/е беШ օք 1еадег5б1р тапа§етепб

1п էՒ/е ргезетед аНк1е, ւէ ւտ сопз'/дегед էօ арр1у էՒ/е зуздет'ю теէհоժ օք ժւ§ւէօ1 тодебп§ օք 1еадегзЫр 

та п а § е те ш  Ь е^ге տօևւո§ էՒ/е т а 'т  ргоЫ етз օքէՒ/е շոտւտ та па§ете Ш  зуздет.

Кеуууогдз: 1еадегзб1р, 1еадег, та п а § е те п է, ժւ§ւէօ1 тодебп§, д/§Иа1 зуз1ет, ро\мег տէրսշէսր6, 

регзоппе1 робсу, ւոԽրաօմօո 1есбпо1о§у.
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БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЕАЭС1

С та ть я  посвящена исследованию перспектив развития армянского «мирного атома» в рамках 

интеграции энергетических систем стр а н  ЕАЭС, формирования единого электроэнергетического 

рынка и потенциального сотрудничества стр ан  ЕАЭС в сфере мирного использования атом ной  

энергии. Проанализированы опы т, потенциал и перспективы развития атом ной энергетики в 

государствах-членах ЕАЭС, чем определяются преимущества ЕАЭС на мировом ядерном рынке. 

Исследуются основные ф орматы сотрудничества Армении со странами ЕАЭС в в сфере развития  

атом ной энергетики, а такж е проблемы эф ф ективного взаимодействия в э то й  сфере в рамках 

интеграционного процесса. Рассмотрены возможности развития армянской атом ной энергетики в 

политическом и экономическом плане в рамках процесса интеграции энергетических систем  стран  

ЕАЭС и развития сотрудничества в сфере атом ной энергетики на евразийском пространстве.

Клю чевы е слова: Армянская АЭС, атомная энергетика, ЕАЭС, общий энергетический рынок

Интеграционные процессы в той или иной мере присутствуют во всех сферах 
современного общества и непосредственно связаны с процессами глобализации. Армения, 
активно взаимодействуя в рамках таких форматов постсоветской интеграции как СНГ и ОДКБ 
и исходя из своих национальных интересов, с смого начала активно включилась в процесс 
интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС является наиболее 
перспективным проектом региональной интеграции на постсоветском пространстве со времен 
развала СССР. Он отличается от других региональных организаций тем, что претендует на 
роль наднациональной политической структуры по аналогу Европейского союза.

Интеграция энергетических систем стран-участниц является одним из приоритетных 
задач евразийского интеграционного процесса, что предполагает проведение 
скоординированной энергетической политики, формирование общих рынков энергоресурсов и 
создание общего электроэнергетического рынка государств-участников. Формирование общего 
энергетического рынка создаст возможности для эффективного регулирования торговли 
электроэнергией и ее транзита через страны Союза за его пределы.

Так, в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. отмечается, что 
«в целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических комплексов 
государств-членов, а также обеспечения национальных экономик основными видами 
энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-участники 
развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят 
скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное формирование общих 
рынков энергетических ресурсов с учетом обеспечения энергетической безопасности...» [1]. В

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке РА в рамках научного проекта 
№21Т-2Н107.
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последствии, 29 мая 2019 г., был подписан договор об общем электроэнергетическом рынке 
ЕАЭС. В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на достижение 
цели, запуск электроэнергетического рынка планируется осуществить не позднее 1 января 
2025 г. Единый электроэнергетический рынок позволит увеличить объемы взаимной торговли 
электроэнергией в рамках ЕАЭС и повысит уровень энергетической безопасности государств- 
участников Союза, способствуя устойчивому развитию их национальных экономик. В целях 
создания общего электроэнергетического рынка странам евразийской пятерки совместно с 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) предстоит завершить разработку правил его 
функционирования, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через 
страны Союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий 
электропередачи, а также информационный обмен на электроэнергетическом рынке [2].

По мере реализации интеграционных процессов энергетических систем стран ЕАЭС, ЕЭК 
планирует разработать межгосударственную программу, нацеленную на развитие «зеленых» 
видов энергетики в рамках евразийской интеграции. Приоритетными направлениями 
энергетического сотрудничества являются развитие возобновляемых и альтернативных 
источников энергии и расширение участия государств-участников ЕАЭС в реализации проектов 
в сфере атомной энергетики [3]. В сфере атомной энергетики примером может послужить 
уровень сотрудничества в этой отрасли, достигнутый в рамках СНГ. Стоит отметить, что 17 
января 1997 г. в рамках СНГ была образована Комиссия государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях в соответствии с Решением Совета глав 
правительств СНГ с перспективой сотрудничества в сфере «мирного атома» и повышения 
ядерной безопасности в рамках СНГ. Так, в «Рамочной программе сотрудничества государств- 
участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 
года» приоритетными направлениями признаются атомная энергетика, ядерные 
неэнергетические технологии, ядерная и радиационная безопасность, обращение с РАО и ОЯТ, 
рекультивация объектов ядерного наследия, подготовка и повышение квалификации кадров, 
ядерная медицина, радиационно стойкие и инновационные материалы, цифровые технологии 
в атомной промышленности, научные исследования в области термоядерного синтеза [4].

Однако, препятствием на пути формирования общего энергорынка ЕАЭС является 
отсутствие у государств-участников единой повестки либерализации национальных рынков, что 
является правомерным, учитывая в корне отличающиеся друг от друга структуры 
энергетического баланса и модели регулирования рынка [5]. Формирование общего рынка 
электроэнергии в рамках ЕАЭС предполагает, что его члены будут иметь возможность закупать 
электроэнергию не только по двухсторонним контрактам, но и согласно механизму 
централизованных торгов на электроэнергетических фондовых рынках. Однако, спрос на 
импорт электроэнергии в странах ЕАЭС остается очень низкий, поэтому энергетический рынок 
будет ориентирован в основном на экспорт в третьи страны [6].

ЕАЭС активно продвигает политические инициативы по укреплению энергетической 
безопасности и развитию экологически чистой энергетики. Основными среди этих инициатив 
являются программы по увеличению внутреннего производства возобновляемой энергии,



повышению энергоэффективности и сокращению выбросов ССЬ при сжигании ископаемого 
топлива. Эти программы реализуются за счет субсидирования ВИЭ; налогооблажения на 
использование первичной энергии для повышения энергоэффективности и на экологическое 
загрязнение для сокращения выбросов ССЬ [7]. С точки зрения экологической 
целесообразности атомная энергетика является незаменимым направлением для продвижения 
«зеленой» энергетики в странах ЕАЭС. Накопившийся богатый опыт развития атомной 
энергетики в пределах ЕАЭС позволяет высоко оценивать потенциал развития отрасли для 
устойчивого развития энергетических систем стран Союза.

Для оценки потенциала сотрудничества стран ЕАЭС в сфере атомной энергетики важно 
определить уровень развития атомной промышленности в каждом государстве-члене. Среди 
членов ЕАЭС четыре государства уже вовлечены в сферу атомной энергетики -  Россия, 
Армения, Казахстан и Беларусь. На территории ЕАЭС в эксплуатации находятся 39 атомных 
реакторов (табл. 1)2.

Таблица 1.
Количественные показатели атомной энергетики в странах ЕАЭС

Страна
Кол-во реакторов в 

эксплуатации
Суммарная мощность 

АЭС (МВт)

Мощность реакторов на 
стадии строительства 

(МВт)

Армения 1 (ВВЭР-440) 448 ֊

Беларусь 1 (ВВЭР-1200) 1,110 1,194

Россия 37 27,727 2,810

Россия как страна продвигающую евразийскую интеграцию в качестве приоритетного 
направления своей внешней политики, является одним из мировых лидеров в сфере ядерных 
технологий. Портфель зарубежных заказов российской госкорпорации «Росатом» включает 35 
блоков на разных стадиях реализации, включая строительство Белорусской АЭС, АЭС «Аккую» 
в Турции, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Пакш-2» в Венгрии, АЭС «Руппур» в Бангладеше, 
АЭС «Сюйдапу» и АЭС «Тяньвань» в Китае, АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии и АЭС «Эль 
Дабаа» в Египте. В 2021 г. в Беларуси был введен в эксплуатацию первый энергоблок (1110 
МВт) Белорусской АЭС -  первой атомной станции в стране, а в 2022 г планируется ввести в 
эксплуатацию второй энергоблок атомной станции - с такой же мощностью.

В Казахстане уже идут обсуждения о строительстве АЭС на территории страны с учетом 
природно-климатических факторов. Более того, Казахстан является мировым лидером в сфере 
добычи основного вида ядерного топлива -  урана. Киргизия, в которой пока отсутствует 
атомная промышленность, на полях Всемирной выставки Экспо-2020 в рамках российского 
дня атомных станций малой мощности приобрела договоренность с госкорпорацией «Росатом» 
о сооружении АЭС малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н [8].

2 Составлено на основе данных Всемирной ядерной ассоциации, сентябрь 2022. ՍՋԼ: հէէթտ:/Խօր1ժ- 
пис1еаг.ог@/’т&гтаЬоп-ИЬгагу̂ асТ5-апб-б@иге5/ууогШ-пис1еаг-роууег-геасТог5-апб-игап'шт-гедшгете.а5рх

https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx
https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx


Можно предположить, что в среднесрочной перспективе все члены ЕАЭС будут 
вовлечены в развитие атомной энергетики, что станет еще одним стратегическим 
преимуществом Союза. Таким образом, все государства-участники ЕАЭС, пока за исключением 
Киргизии, обладают богатым опытом развития ядерной промышленности, что дает основу 
оценить потенциальное сотрудничество стран ЕАЭС в сфере атомной энергетики 
эффективным и взаимовыгодным. Следует отметить, что во всех государствах-участниках 
ЕАЭС, кроме Киргизии, сформирована развитая нормативно-правовая база в области мирного 
использования атомной энергии [9]. Законодательная база и процесс лицензирования в 
области использования атомной энергии государств-членов ЕАЭС также нуждаются в 
гармонизации, так как регламентация сферы осуществляется в них по-разному.

Несмотря на ассиметричный уровень развития ядерных энергетических технологий в 
странах ЕАЭС, современные позиции госпкорпорации «Росатом» на мировом рынке ядерных 
технологий могут стать фундаментом для продвижения многостороннего ядерного 
энергетического сотрудничества через региональное развитие атомной энергетики, включая 
сооружение и эксплуатацию АЭС, кооперацию в сфере транспортировки, переработки и 
утилизации ОЯТ и РАО [10]. Стоит отметить, что сотрудничество в сфере ядерной энергетики и 
ядерной торговли создают многолетние связи между странами-поставщиками и странами- 
получателями. Экспорт ядерных реакторов, строительство заводов и сопутствующих услуг 
может содействовать созданию, укреплению или сохранению позитивных отношений между 
странами-поставщиками и странами-получателями. С этой точки зрения, сотрудничество в 
сфере атомной энергетики в рамках ЕАЭС окажет положительное воздействие на углубление 
евразийской интеграции в долгосрочной перспективе.

В современных геоэкономических реалиях госкорпорация «Росатом» стоит перед 
необходимостью надёжно закрепиться на рынке технологий и оборудования ядерного 
топливного цикла, в том числе путём продолжения разработки передовых ядерных технологий 
и реакторов четвертого поколения. В связи с этим, Россия является потенциальным партнером 
Армении в строительстве нового энергоблока АЭС, учитывая последние договоренности 
сторон, отмечается «совместная плодотворная работа по последовательному формированию 
общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза» [11].

Беларусь также может стать потенциальным партнером Армении в этом процессе, 
учитывая наличие двухстороннего Соглашения между правительствами Республики Армения и 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 
2016 года. Сотрудничество стран ЕАЭС в строительстве нового атомного энергоблока Армении 
может стать исходной точкой в расширении сотрудничества в сфере атомной энергетики на 
евразийском пространстве.

В регулировании сотрудничества стран ЕАЭС в атомной сфере особую роль продолжают 
играть двухсторонние международные договоры членов ЕАЭС. На данном этапе Армения 
строит отношения с государствами-участниками ЕАЭС в сфере мирного использования атомной 
энергии в рамках двухсторонних соглашений. Однако, дальнейшее формирование 
электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит установить более прочные взаимоотношения в



сфере атомной энергетики в рамках евразийского пространства. Расширение участия членов 
ЕАЭС в реализации проектов в атомной промышленности в условиях формирования единого 
элекроэнергетического рынка позволит увеличить заинтересованность зарубежных стран 
электроэнергетическим рынком ЕАЭС и приток иностранных инвестиций в «зеленые» виды 
энергетики и, в том числе, в атомную отрасль.

Интеграция энергетической системы Армении в общий евразийский энергетический 
рынок может сделать атомную энергетику страны привлекательной для третьих стран. Так, 
например считаем продуктивным индийско-армянское сотрудничество в области атомной 
энергетики, которое может привести к определенным положительным результатам. Индия, как 
потенциальный ключевой партнер ЕАЭС, может предоставить свои богатый опыт 
стратегического развития энергосистемы для формирования общего энергетического рынка в 
регионе. Стоит отметить, что Индия имеет успешный опыт сотрудничества с Россией в 
строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеше, поэтому ее можно рассматривать как 
потенциального партнера Армении и России в строительстве нового энергоблока в Армении, 
учитывая заинтересованность Индии в позиционировании себя на рынке ядерных технологий.

Южный Кавказ и Армения, в частности, могут заинтересовать Индию в качестве 
транзитного коридора, особенно в контексте реализации Китаем проекта «Один пояс, один 
путь». Кроме того, у Индии и Армении есть консенсус по важным политическим вопросам. В 
этом контексте, углубление индийско-армянского сотрудничества может стать политическим 
противовесом пакистано-азербайджанскому тандему на международной арене. С другой 
стороны, Индия может стать ключевым партнером ЕАЭС в процессе формирования общего 
электроэнергетического рынка. Сотрудничество в сфере атомной энергетики будет выгодным 
для обеих сторон в политическом и экономическом плане, предоставляя возможности для и 
научно-технического взаимодействия и инноваций. Армения может стать площадкой для 
внедрения индийских ядерных технологий и установок, а также научных инноваций в сфере 
атомной энергетики, учитывая многолетний успешный опыт развития атомной энергетики в 
обеих странах [12].

Стоит отметить, что интеграция энергетических рынков создаст возможность увеличения 
экспорта электроэнергии из Армении в страны ЕАЭС и осуществления взаимовыгодной 
торговли с членами ЕАЭС. С целью увеличения экспорта электроэнергии в страны ЕАЭС 
реализуется также проект электроэнергетического коридора «Север - Юг», что подразумевает 
строительство ЛЭП Армения-Грузия и ЛЭП Иран-Армения -  по 400 кВт каждая. Проект 
увеличит возможность экспорта энергоизбытка Армении, и, в целом, со стратегической точки 
зрения он выгоден не только для Армении, но и для всех остальных членов Союза. 
Эксплуатация новых ЛЭП дает Армении уникальную возможность стать транзитным коридором 
между странами ЕАЭС и Ираном, а также с другими странами региона. Армения как экспортер 
электроэнергии сможет частично компенсировать дефицит энергии, имеющийся в некоторых 
странах ЕАЭС.

В целом, общий электроэнергетический рынок и расширение сотрудничества в области 
атомной энергетики в рамках ЕАЭС будет способствовать стабилизации цен на энергоресурсы



и повышении энергетической безопасности не только Армении, но и остальных членов Союза. 
Энергетическая интеграция позволит экспортировать излишки электроэнергии в третьи 
страны, а также удовлетворить собственные потребности. Учитывая партнерские отношения 
Армении с ЕС и ее членство в ЕАЭС, страна может стать плацдармом для взаимодействия 
европейского и евразийского энергетических рынков.

Учитывая глобальный процесс так называемого «атомного ренессанса» последних 
десятилетий и повышении роли атомной энергетики в становлении устойчивых энергетических 
систем, создание механизма сотрудничества стран ЕАЭС в процессе сооружения и эксплуатации 
АЭС и развития атомных промышленных комплексов может стать перспективным 
направлением для интеграции энергетического рынка Союза. С учетом различий в опыте и 
планах поступательного развития атомной промышленности в странах ЕАЭС, сотрудничество в 
атомной сфере в рамках Союза представляется взаимовыгодным направлением для углубления 
интеграции, а также инновационного развития отрасли.

Формирование общего электроэнергетического рынка также подчеркивает
целесообразность и коммерческую значимость строительства новой АЭС в Армении, что 
позволит увеличить экспортный потенциал страны. Поступательное формирование 
электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит Армении установить более прочные форматы 
сотрудничества с остальными странами ЕАЭС в сфере атомной энергетики. Богатый опыт 
Армении в развитии ядерной энергетики может стать один из главных столпов сотрудничества 
стран ЕАЭС в сфере гражданской атомной деятельности. В свою очередь, расширение участия 
членов ЕАЭС в реализации проектов в сфере атомной энергетики может способствовать 
повышению заинтересованности третьих стран в сотрудничестве с Арменией в сфере атомной 
энергетики.
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Ս.Ռ. Խաչիկյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԱՊԱԳԱՆ ԵԱՏՄ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է ԵԱՏՄ երկրների էներգետիկ համակարգերի ինտեգրման, էլեկտրաէներգե- 

տիկ ընդհանուր շուկայի ձևավորման և խադաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի օգտագործման 

ոլորտում ԵԱՏՄ երկրների միջև պոտենցիալ համագործակցության շրջանակներում հայկական «խադաղ 

ատոմի» զարգացման հեռանկարների ոաումնասիրությանը: Վերլուծության է ենթարկվել ԵԱՏՄ անդամ
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երկրներում ատոմային էներգիայի զարգացման փորձը, ներուժը և հեռանկարները, ինչով պայմանավոր

ված են ԵԱՏՄ առավելությունները համաշխարհային միջուկային շուկայում: Ուսումնասիրվել են 

Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև ատոմային էներգետիկայի զարգացման ոլորտում համագործակ

ցության հիմնական ձևաչափերը, ինչպես նաև ինտեգրացիոն գործընթացի շրջանակներում այս ոլոր

տում արդյունավետ փոխգործակցության խ նդիրները: Քաղաքական և տնտեսական տեսանկյունից դի

տարկվել են Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի զարգացման հնարավորությունները' ԵԱՏՄ 

երկրների էներգետիկ համակարգերի ինտեգրման և Եվրասիական տարածքում միջուկային էներգետի

կայի ոլորտում համագործակցական հարաբերությունների զարգացման գործընթացի շրջանակներում:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր. Հայկական ԱԷԿ, ատոմային էներգետիկ, ԵԱՏՄ, ընդհանուր էներգետիկ

շուկա:

Տ.Թ. КИасЫкуап

ТНЕ РитиКЕ ОР ЫиСЬЕЛК ЕЫЕК6У Ш АРМЕ1М1А Ш ТНЕ СОЫТЕХТ ОР ТНЕ 

ЕАЕЕ1 11ЧТЕ6РАТЮМ РРОСЕББ

ТЛе рарег ւտ деуо1еЛ էօ էհռ տէսժу օԷէհ6 Леуе1ортеШ քրօտքռշէտ օԷէհ6 Агтепюп "реасеЛи1 օէօրո" ւո էհռ 

էրатетогк օէ №е епег§у տչ>տէ6րո ւոէռտյրօեօո օէ էհռ ЕАЕи շօսոէոռտ, էհռ քօրրոռեօո օք а ш §1е  е1е&пс ромег 

тагкеТ ռոժ роТепЛа1 соорегаЛоп ЬеЬл/ееп ЕАЕи շօսոէրւռտ ւո էհռ ЛеШ օէ реасеЛи1 ստռ օէ ռէօրուշ епег§у. 

ТЛе ехрепепсе, թօէռոեռւ ռոժ թրօտթռռէտ Էօր էհռ деуе1ортеМ օէ ոսժռռր епег§у ւո էհռ ЕАЕи тетЬег տէռէռտ 

էհռէ ժռէռրրո՚առ էհռ адуап1а§ез օք էհռ ЕАЕи ւո էհռ §1օեռ1 пис1еаг таг եռք аге апа1угед. ТЛе та'т Խրտռէտ օք 

էհՑ соорегаЕюп ЬеТюееп Агтеп'ю ռոժ էհռ ЕАЕи ռօսոէոռտ ւո էհռ ոսժռռր епег§у Леуе1ортепТ ռտ те11 ռտ էհռ 

թրօեէռտտ օք еЛЛесЛуе тТегасЛоп ւո էհւտ ЛеШ աւէհւո ТЛе ւոէռցրռէւօո թրօօռտտ Лгатемогк аге Ье'т§ տէսժ՚ւռժ. ТЛе 

բօտտ՚ւե՚ւեէ՚ւՑՏ Խր էհռ ЛеуеШртеШ օք էհՑ Агтепюп пис1еаг епег§у ւո роЛЛса1 ռոժ есопот'ю էռրատ юеге 

շօոտւժռրռժ ռտ րռրէ օքէհռ епег§у տуտէет ՝1Ше§гаЛоп թրօօռտտ օքէհռ օքէհռ ЕАЕи շօսոէոռտ ռոժ էհռ ЛеуеШртеШ  

օք соорегаЬоп ւո Ше ЛеШ օք пис1еаг епег§у ւո Ше ЕигаДап 5расе.

Кеу ոօրժտ: Агтепюп ЫРР, пис1еаг епег§у, ЕАЕи, соттоп епег§у тагкеТ
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ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՆ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹԻՄԻ ՎԱՐԺԱՆՔԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈԻՑՈԻՄՆԵՐ

Հոդվածում ներկայացված են որոնողափրկարարական աշխատանքների միջազգային արձա

գանքման համակարգի' №ՏձՋձՇ-ի ստեղծման պատմությունը, կառուցվածքը, հիմնական նպատակնե

րը, խնդիրները և քադաքային որոնողափրկարարական թիմերի դասակարգման սկզբունքները: Ներկա

յա ցված է նաև ^БАКАС  (1ЕС/1ЕК) արտաքին որակավորման և վերաորակավորման գործընթացը և 

դաշտային վարժանքի կազմակերպման մեթոդական ցուցումները:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, միջազգային որոնոդափրկարարական և խորհրդատվական խումբ, արձա

գանքման միջազգային համակարգ, որոնոդափրկարարական աշխատանքներ, արտաքին դասակարգ

ման պահանջներ, դաշտային վարժանք, վարժանքի վերահսկման խումբ, վարժանքի հայեցակարգ, 

պլան-ժամանակացույց, վարժանքի սցենար:

Ներկայումս դժվար է պատկերացնել որևէ պետություն, թեկուզ մեծ ֆինանսական հնա
րավորություններ և հզոր փրկարարական կարողություններ ունեցող, որը կկարողանա միայ
նակ դիմակայել բնական արհավիրքի' երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատան
քներին: Այս ամենի գիտակցումը խթանեց համաշխարհային «փրկարարական հանրության 
միավորմանը» և 1991 թվականին տարբեր երկրների ու կազմակերպությունների միասնական 
ջանքերի արդյունքում գնալով զարգացում ապրեց' դառնալով որոնողափրկարարական աշխա
տանքների միջազգային արձագանքման կառույցի հիմքը: Այն ստեղծվեց Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի (ՄԱԿ ՄԳՀԳ, Е1Ы 
0СНА) կազմում և անվանվեց Միջազգային որոնողափրկարարական և խորհրդատվական 
խումբ' 1п1егпа̂ опа1 зеагсФ апс1 гезсие аժV̂տогу §гоир (1Ы8АРАС): 1Ы8АРАСф գործողությունները 
նախատեսված են բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքների վերացման որոնողափրկա
րարական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման պատրաստվածության բարե
լավմանը այդ թվում' տարբեր պետությունների քաղաքային որոնողափրկարարական թիմերի 
(այսուհետ' ՔՈՓ) միջև առկա համագործակցության ամրապնդում և փրկարարական օպերա
տիվ գործողությունների և քաղված դասերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակում [1]: 

Համաձայն 1Ы8АРА6ф մեթոդաբանության, ՔՈՓ թիմերը պետք է ունենան փողային 
զարգացում, ինչը նվազեցնում է կրթական չօգտագործված հնարավորությունների հավանա
կանությունը, ընդլայնում թիմի անդամների գիտելիքների շրջանակը և նպաստում է թիմի 
կայացմանը: 1Ы8АКАСф կազմում գործող միջազգային ՔՈՓ թիմերի ստեղծման ընթացքում 
մեծ կարևորություն է տրվում քաղված դասերի համապատասխանությունն արձագանքող ՔՈՓ 
թիմերի կարիքներին, որի պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել դասակարգել միջազ
գային ՔՈՓ թիմերն ըստ իրենց հնարավորությունների:

1Ы8АКАС (1ЕС/1ЕК) արտաքին որակավորման և վերաորակավորման չափանիշների հա
մաձայն ՔՈՓ թիմերի դասակարգման համակարգն երաշխավորում է, որ ՔՈՓ թիմերն ըստ



իրենց դասակարգման ունեն գրեթե նույն հնարավորություններն ու կարողություններն, ինչը 
հնարավորություն է տալիս տարբեր պետությունների ՔՈՓ թիմերին աղետյալ երկրում արձա
գանքման ժամանակ արդյունավետ կերպով համագործակցել և լրացնել միմյանց: 1Ы5АКАС 
ՔՈՓ թիմերի դասակարգման համակարգը սահմանում է հնարավորությունների ու կարողու
թյունների երեք մակարդակ' թեթև, միջին և ծանր ՔՈՓ թիմեր [2]:

ՔՈՓ թիմերի արտաքին դասակարգման նպատակով իրականացվող որակավորման կամ 
վերաորակավորման վարժանքի ընթացքում գնահատվում և դասակարգվում է միջազգային 
ՔՈՓ գործողությունների երկու կարևոր բաղադրիչներ' թիմի արձագանքման ունակությունը և 
տեխնիկական կարողությունները: Արձագանքման ունակության, ինչպես նաև որոշումների կա- 
յացման գործում հովանավորող կազմակերպության կամ կառավարության դերի գնահատումը 
վերաբերում է ՔՈՓ թիմի' հանկարծակի աղետները վերահսկելու, ծագած արտակարգ իրավի
ճակների մասին ծանուցում ստանալու, իր ռեսուրսները մոբիլիզացնելու և միջազգային մա
կարդակով ու ժամանակին արձագանքելու կարողություններին: Այն նաև գնահատում է 
աղետյալ երկրում ընդունման-մեկնման կետ (ԲԱՇ) հիմնելու թիմի ունակությունը, եթե այն 
հանդիսանում է առաջին միջազգային ՔՈՓ թիմը, որը երկիր է ժամանել օժանդակելու տեղա
կան ինքնակառավարման մարմնին (1_ЕМА) միջազգային աջակցություն ստանալու գործում:

ՔՈՓ թիմերի արտաքին դասակարգումն իրականացվում է դասակարգողների աշխա
տանքային խմբի կողմից: Աշխատանքային խումբը կազմվում է 1Ы5АРАСф քարտուղարության 
կողմից ընտրված փորձագետներից, գործողությունների հարցերով ներկայացուցիչների հետ 
խորհրդակցելուց հետո: Աշխատանքային խմբի անդամներն ապահովում են ՔՈՓ թիմի տար
բեր բաղադրիչների գնահատումը: Բացի այդ, նրանք պետք է նաև ապահովեն, որ դասակարգ
ման համապատասխան մակարդակ ձեռք բերելու համար ՔՈՓ թիմը բավարար կերպով 
դրսևորի իր բոլոր ունակություններն ու հմտությունները, որոնք պահանջվում են համաձայն 
1ЕС/1ЕРф ձեռնարկի: Դասակարգողները պետք է լինեն անկողմնակալ և դասակարգումն 
իրականացնեն համաձայն 1Ы8АКАСф ուղեցույցում և 1ЕС ձեռնարկում բերված նվազագույն 
չափանիշների: Կարևոր է, որ 1եՇ/1եԲ-ի ընթացքում դասակարգողները փորձ չկատարեն առաջ 
մղելու իրենց երկրում ընդունված մեթոդաբանությունը կամ ստիպեն մյուսներին կիրառելու այդ 
մեթոդաբանությունը [3]:

Փաստաթղթերի ստուգումից հետո իրականացվում է թիմի գործնական հմտությունների և 
կարողությունների գնահատումը: Այն ստուգվում և գնահատվում է 36-ժամյա դաշտային վար
ժանքի (Е1е1с1Ех) ընթացքում:

ՔՈՓ թիմերի արտաքին դասակարգման վարժանքը կազմակերպվում և անցկացվում է 
վարժանքի վերահսկման խմբի (ЕХСОК1) անդամների կողմից: ЕХСОЫ-ը կարևոր դեր է կատա
րում թիմի որակավորման և վերաորակավորման գործընթացում ՔՈՓ թիմի ջանքերի հաջողու
թյունն ապահովելու գործում: Վարժանքի վերահսկման խումբը պետք է կազմված լինի որակա
վորվող թիմի վերապատրաստված անդամներից: Նրանք պատասխանատու են առնվազն 36 
ժամ անընդհատ շարունակվող վարժանքի կազմակերպման համար, որի սցենարը հնարավո
րություն է տալիս դասակարգողներին դիտարկել գնահատման կետերի ցանկով առաջադրված 
գործնական և կազմակերպչական պահանջները: Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է մասնագի
տական գիտելիքներ ունենա թիմային ներքին քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես նաև'



վերապատրաստված լինի 1Ы8АГСАСф մեթոդաբանության ոլորտում: Անդամները պետք է 
գիտակցեն պահանջների բարդությունը և ունենան բավականաչափ փորձառություն' 36-ժամյա 
տևողությամբ վարժանքի պլանը մշակելու համար, որը կհամապատասխանի 1ЕС/1ЕР ցանկի 
յուրաքանչյուր կետին: Վարժանքի վերահսկման խմբի կողմից նախապես մշակվում է վարժան
քի հայեցակարգը, սցենարը և պլան-ժամանակացույցը:

Վարժանքի պլան-ժամանակացույցում նշված իրադարձությունները պետք է զարգացնել 
այնպես, որ համապատասխանի 1Ы5АКА6 (1ЕС/1ЕР) արտաքին դասակարգման որակավորման 
չափորոշիչներով սահմանված գնահատման կետերին և հնարավոր լինի գնահատելՔՈՓ թիմի 
կազմակերպչական և բուն որոնողափրկարարական գործողությունները, անձնակազմի փոր
ձառությունը, հմտությունները և անհրաժեշտ միջոցներին և տեխնիկական սարքավորումներին 
տիրապետելու մակարդակը [4]:

Ք Ո Փ  միջին թ իմի 36-ժ ա մյա  ուսումնավարժանքի հայեցա կա րգը ներա ռում է'

> վարժանքի թեման և տեսակը,
> մասնակցող թիմի անվանումը,
> վարժանքի նպատակը,
> վարժանքի ընթացքում գնահատվող հիմնական գործողությունները,
> ընդհանուր և հատուկ իրավիճակները,
> վարժանքի տեղանքը,
> վարժանքին աջակցող թիմը,
> վարժանքի ղեկավար կազմը:

Կարևոր է, որ վարժանքի սցենարն հնարավորինս մոտ լինի «իրական որոնողափրկա
րարական գործողություններին»' ինչը հնարավորություն կտա գնահատելՔՈՓ թիմի կարողու
թյուններն ու առաջադրված խնդիրների լուծման ունակությունները:

Վարժանքի սցենարում պետք է նախատեսել անհրաժեշտ միջանկյալ գործողություններ 
ապահովող «ներարկումներ», որոնք հնարավորություն են տալիս հասկանալ, թե ՔՈՓ թիմը 
ինչպես է կարողանում արձագանքել ընթացիկ անսպասելի իրադարձություններին: Վարժանքի 
ընթացքում, արտաքին աղբյուրներից ստացված ոչ մի սարքավորում չի կարող օգտագործվել, 
բացառությամբ բեռնասլաքային ավտոամբարձիչների' առավել ծանր կառուցատարրերի բարձ
րացման և տեղափոխման գործողությունների իրականացման ունակությունները դրսևորելու 
համար: Վարժանքի ընթացքում չպետք է լինեն առանձին կատարվող գործողություններ, որոնց 
ընթացքում ցուցադրվեն տեխնիկական անհատական հմտություններ: Համաձայն նախապես 
մշակված սցենարի գնահատվող գործողությունները պետք է ունենան տրամաբանական հա
ջորդականություն: Վարժանքի սցենարը պետք է ներառի աղետների միջազգային արձագանք
ման բոլոր հիմնական փուլերը' սկսած անձնակազմի ազդարարումից մինչև որոնողափրկարա
րական աշխատանքների ավարտի փուլ: Սցենարի, ակնկալվող ՔՈՓ գործողությունների, ինչ
պես նաև 1ЕС/1ЕК ընթացքի շուրջ քննարկումները, որպես նախապատրաստական գործընթա
ցի մի մաս, պետք է իրականացվի ավելի վաղ փուլում' խորհրդատուի (մենթորի), Ехсоп-ի, 
1ЕС/1ЕК թիմի ղեկավարի և ՔՈՓ թիմի մասնակցությամբ:

ՔՈՓ միջին թիմի 36-ժամյա վարժանքի առաջին 6 ժամն օգտագործվում է թիմի արձա
գանքման կարողությունները գնահատելու համար:
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Վա րժանքի կազմակերպ մա ն փուլերն են '

Փուլ I. տագնապ, ազդարարում, ակտիվացում,
Փուլ II. ГСРС և ՕՏՕՇՇ ծավալում,
Փուլ III. աշխատանքային գործընթացների և գործողությունների կառավարում,
Փուլ IV. դեմոբիլիզացիայի կազմակերպում,
ФпцУ. ամփոփում:
Փալ I. Տագնապ, ազդարարում, ՔՈՓ թիմի ակտիվացում.

> ՔՈՓ թիմի հավաք նախապես հաստատված տեղակայման վայրում,
> ՔՈՓ թիմի անձնակազմի բժշկական և հոգեբանական վիճակի զննություն,
> նյութատեխնիկական ապահովվածության վերստուգում,
> հանդերձանքի և անհատական պաշտպանության միջոցների ապահովվածության վեր

ստուգում,
> խորհրդակցությունների կազմակերպում,
> մեկնման և վերադարձի փաստաթղթերի վերստուգում:

ՔՈՓ թիմը պատրաստ է «ինքնաթիռ բարձրանալուն»...
Մինչև երկրորդ փուլը սկսելը ՔՈՓ թիմը պետք է իրականացնի հետևյալ գործողություն

ները.
Որոշ դեպքերում ՔՈՓ թիմերը վարժանքների համար կարող են օգտագործել հարևան 

երկրներում գտնվող կամ այլ գերատեսչություններին պատկանող այնպիսի տարածքներ, ուր 
հասնելը բավականաչափ ժամանակատար է: Այդ ժամանակահատվածը IЕС/1 ЕР-ի մեջ չի ընդ
գրկվում, և, ըստ էության, «ժամանակը կանգ է առնում»: ժամանակը նորից սկսում է հաշվարկ
վել այն ժամանակ, երբ ՔՈՓ թիմը հասնում է պայմանական «սահմանային անցակետին», 
որտեղ ՔՈՓ թիմին տրվում է մեկ ժամ' սահմանը հատելու հետ կապված գործողություններն 
իրականացնելու համար: Անկախ այն հանգամանքից, թե ՔՈՓ թիմը երբ է ժամանում, նրանից 
պահանջվում է անմիջապես շարունակել վարժանքը' առանց հանգստի համար ընդմիջման: 
36-ժամյա դաշտային վարժանքի մնացած 29 ժամն օգտագործվում է թիմի որոնողափրկարա- 
րական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կարողությունները գնահատելու 
համար:

Փալ II. КОС և ՕՏՕՇՇ ծավալում.

Տ  РЮС-ի ծավալում և անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում: Այս գործընթացում 
ներգրավված անձնակազմը «խաղից դուրս է», քանի դեռ չի ցուցաբերել տվյալ 
աշխատանքի համար անհրաժեշտ իր կարողությունները: РОС-ի գործունեության համար 
տրամադրվում է առնվազն երկու ժամ:

■Տ ՕՏՕՇՇ-ի ծավալում և անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում: Պայմանական 
ՕՏՕՇՇ-ի համար ՔՈՓ թիմը առնվազն 12 ժամ պետք է ապահովի համապատասխան 
անձնակազմ: Այս ժամանակահատվածի վերջում, ՕՏՕՇՇ-ը դեռ պետք է շարունակի իր 
գործունեությունը, որի ընթացքում ЕХСОЫ-ը իրականացնում է համակարգման բոլոր 
պահանջները:
ՔՈՓ թիմի վերահսկողության տակ գտնվող ՕՏՕՇՇ-ին ներկայացվող պահանջները 

ներառում են'



> հանդիպում ЕЕМА-ի հետ' տեղական խնդիրներին ծանոթանալու համար,
> УО-ի ակտիվացում,
> ՕՏՕՇՇ-ի տեղակայման վայրի տրամադրում,
> կապի հաստատում ԹԸՇ-ի հետ,
> ժամանող միջազգային ՔՈՓ թիմերի դասակարգում (նրանց կարողությունների և հնա

րավորությունների համապատասխանեցում ЕЕМА-ի կողմից ներկայացված խնդիրներին,
> հանդիպման կազմակերպում 2 ՔՈՓ թիմերի միջև,
> չհաշվառված ժամանող թիմերի չընդունում,
> 2 հանդիպման կազմակերպում ЕЕМА-ի հետ:

Վերաորակավորվող թիմը (1ЕК) այս գործողությունները կարող է դադարեցնել ավելի 
շուտ, եթե ցանկում առաջադրված պահանջները բավարարված են:

Փուլ III. Աշխատանքային գործընթացների և գործողությունների կառավարում.
> ժամանակավոր տեղակայման բազայի' ВоО-ի հիմնում և կառավարում,
> որոնողավւրկարարական գործողություններ' АБГС,

Փալ IV. Դեմոբիլիզացիայի կազմակերպում.
> դեմոբիլիզացիոն պլանի մշակում,
> դեմոբիլիզացիայի կազմակերպման գործընթաց:

Փուլ V. Ամփոփում.
> կատարված աշխատանքների գնահատում,
> նախապես պլանավորված նպատակների քննարկում և վերլուծություն,
> կատարված / չկատարված աշխատանքներ,
> ղեկավար կազմի հետ առանձին քննարկում (առանց թիմի անձնակազմի),
> կատարված աշխատանքների ինքնագնահատում,
> գովեստի խոսքեր (ընդհանուր և անհատական),
> առողջ քննադատություն (ոչ անվանական):

Վարժանքի գործնական աշխատանքների իրականացման փուլն անհրաժեշտ է կազմա
կերպել հարմար տեղանքում, որի ընթացքում պետք է ապահովել գնահատման պահանջներին 
համապատասխան գործողությունների համար անհրաժեշտ տեղամասեր: Գործնական աշխա
տանքների իրականացման տեղամասերի բարդության աստիճանը պետք է համապատասխա
նի ՔՈՓ թիմի պահանջվող դասակարգման մակարդակին և հնարավորություն ստեղծի կիրա
ռել 1ЕС/1ЕР ցանկով պահանջվող մասնագիտական բոլոր հմտությունները: Այդ տեղամասերը 
պետք է ունենան նկարագրեր, որտեղ նշված են լինում տեղամասի անվանումը, կոորդինատնե
րը, աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված ժամանակահատվածը, իրավիճա
կի ընդհանուր նկարագրությունը, նախնական իրավիճակը, նախատեսված և գնահատվող 
գործողությունները: Այս ամենը գնահատողներին թույլ է տալիս նախապես հասկանալ տվյալ 
տեղամասում իրականացվելիք գործողությունները, դրանց հաջորդականությունն ու գնահատ
վող կետերը:

Ուսումնասիրելով ՔՈՓ թիմի որակավորման և վերաորակավորման գործընթացը և դրա 
փուլերը հարկ է նշել, որ որակավորումը կամ վերաորակավորումը ստուգարք կամ առավել ևս 
մրցություն չէ: Այն գնահատում է ՔՈՓ թիմի կազմակերպչական և գործնական կարողություն-



ներն ու հմտությունները' համոզվելու համար, որ թիմը համապատասխանում է 1Ы8АКАСф 
ուղեցույցով պահանջվող բոլոր չափանիշներին:

Գրականություն

1. ИМБАКАб 2020 СшЗеПпез Уо1ите I -  РоПсу.

2. ИЧБАГСАС 2020 СшЗеПпез Уо1ите II, Мапиа! А ֊ Сараеву ВшИт§.

3. ШБАКАС 2020 Си1с1еПпе5. Уо1ите II, Мапиа! С -  1Ы5АРАС ЕxէегոаI ՇԱտտւքւօՅէւօո & Рес1а55|Яса1:юп

4. ШБАКАС СшЗеПпез, Уо1 2, Мап. С Аппех, 01-1ЕС/Р С1леск^ 2020.

А.С. Казарян, А.С. Казарян

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ГОРОДСКИХ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ГРУПП ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВНЕШНИМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ СТАНДАРТАМ

В с т а т ь е  представлены история, стр уктура , основные цели, задачи и принципы  

классификации городских поисково-спасательных формирований международной системы поисково

спасательного реагирования - 1Ы5АВАС. Также представлены процедуры внешней квалификации и 

переквалификации /ИВАНА С (1ЕС/1ЕК), а такж е методические указания по организации полевых 

учений.

Ключевые слова: международная поисково-спасательная и консультативная группа,

международная система реагирования, поисково-спасательные работы , требования внешней 

классификации, полевые учения, группа контроля учений, концепция, план-график и сценарий учения.

Н.Б. бИагагуап, Н.Б. (ЭИагагуап

МЕТН0001_0С1СА1_ тБТРиСТЮ МБ РОК ОРСАМ1211ЧС иРВАЫ БЕАРСН АЫР РЕБСиЕ 
ТЕАМ ТРА1МШ6 АСС0Р01Ы6 ТО 1МТЕРМАТЮМА1. ЕХТЕРЫА1_ СШАиНСАТЮМ

БТАЫОАРйБ

Тбе агбс1е ргезеМз Ме Ы ^огу, տէրսշէսրՑ, т а 'т  §օօ1տ, էօտ1<տ апд ժօտտւ6շօ6օո рппар1ез օք игЬап 

БеагсЬ апд гвБсие էеатտ օք Ме 1Мегпайопа1 зеагсб апд гезеие гезропзе зуздет - /А/БА/ЗДС. Тбе /ИВАНАС 

(1ЕС/1ЕК) ехТегпа1 диаббсабоп апд гециаббсабоп ргосевз апд те^одо1о§1са1 §и1дебпез քօր ог§ап 'ш п§ беШ 

էրօւուո§ аге օէտօ ргезеМед.

Кеутогдз: 1Мегпайопа1 зеагсб апд гезеие адУ150гу §гоир, 1Мегпадопа1 гезропзе տуտէет, зеагсб апд 

гезеие орегайопз, ехТегпа1 շ1օտտւ6շօ6օո ге ц и те те тз , беШ ехегс1зе, ехегазе շօոէրօէ §гоир, էրօւուո§ 

сопсерТ р1ап-зсбеди1е, էրօւուո§ зеепапо.

Ղազար յան Հայկ Սամվելի -  դասախոս, փ/ծ փոխգնդապետ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ). 
Ղազարյան Հարություն Սամվելի - դասախոս, փ/ծ փոխգնդապետ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 27.09.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 05.10.2022
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1ШС 502 I. ТЕСН1Ч01_061Е5

У-Տ. Рау1уап, А.Р. Вагсе§Иуап, А.С. Аууагуап

ЕМУ1КОММЕМТА1_ АЗБЕББМЕМТ ОР 5МА1_1_ НУРКОРОУУЕР ОЕУЕШРМЕМТ Ш
АРМЕ1Ч1А1

Боте епу1гоптеШа1 ոտ1<տ օք ժеVе^ортепէ օք տրոօԱ Иуёгоротег ւո Агтеп'ю аге сопыёегеё ւո էհՑ 

շօոժ՚Խօոտ օք էհՑ с/юИепдеБ օք րոօւոէօւուո§ а բօտհԽ епег§у Ьа1апсе. ТИе թօէօոէւօէ Խր էհՑ деуеЬртеМ օք 
տոռօԱ Ьудгоромег ւո Агтеп 'ю ւ՚տ տհօոո, ժօէօ օո Ппе շօսոէր/տ ոօէՑր геБоигсеБ аге рրеտелքе<1 Օո Г/?е ехатр1е 
օք էհՑ КагсИа§ИЬуиг Шуег, տսշհ ոտ1<տ օք էհՑ с1еуе1ортеШ օք տտօԱ Ьуёгое1е&пс ротег բԽոէտ (ՏՒէԲԲ) օտ а 

сИап§е ւո էհՑ пуегЬед օոժ էհՑ տսրրօսոժւո§ էօոժտշօբՑ, У1о1айоп օք էհօ հօԵւէօէ օք епёет 'ю Բտհ տթՑշւՑՏ, еЮ. 
аге ИепйЯед. 1է ւտ геуеа1её էհօէ Խր Ме ԽԱ деуе1ортеМ օք տտօԱ Ьудгоро\уег ւէ ւտ песеззагу էօ թրօժւշէ 
епУ1ГоптеШа1 հտ1<տ օոժ Ьпп§ гЛет ир Խր ժ՚ւտշստտ՚ւօո Եօէհ ո՚ւէհ էհօ րօտբօոտւԵԽ տԽէ6 ւոտէւէսէւօոտ օոժ \ո/հհ էՒւ6 

թօթսԽժօո ւո օրժ6ր էօ ауо/ժ տօօօէ ոտ1<տ.

Кеутогдз: տտօԱ հуժրороVVеր, Агтеп 'ю, есо1о§у, ր՚ւտևտ, пуегз.

1ո էՒտ ууог1с1 , епег§у շօոտսաբէւօո շօոէւու^տ էօ § го т , с1езрйе էհօ з1отс1отп ւո есопогтс 

շ^շւօբրոօոէ [1]. А т о п §  օէհշր քձշէօրտ, էհ ւտ ւտ с1ие էօ էՒտ սոբրշշշշ^ոէօշւ ր8էշ օք բօբսհէւօո §րօ«էհ т  

էհշ т о гИ  [2]. 1ո §епега1, օո а §1оЬа1 зса1е, քօրշշՅտէտ քօր епег§у շօոտսաբէւօո аге ժւտՅբբօւոէւո§ [3]. 

ТИе иЫЕСЕ ր6բօրէ ехагшпес! уапоиз տշշոյոօտ քօր տստէՅւոՅե^ епег§у сIеVеIортеոէ ւո էհ6 тог1<± 1է ւտ 

ոօէ6\^օրէՒ^, էՒտէ ւո аН էհ6Տ6 տշշոյոօտ, էհ6 го1е օք քօտտւI քս61տ ւո էհշ քսէսր6 ւտ զսւէ6 пойсеаЫе [4]. 

Н отеуег, "§гееп епег§у" а1зо շօոէասշտ էօ тЯ иепсе §1оЬа1 епег§у շօոտսաբէւօո էր6ոշ1տ.

А г т е т а  ւտ с1ерпуес1 օք гезегуез օք քօտտւ! епег§у տօսրշ6տ տսշհ аз оП апс! §аз, էհշ пееЗз օք 

тЫ сИ аге րո6է էհրօս§հ ւրոբօրէտ. Н отеуег, §еороПйса1 ргосеззез քօրա տ6ոօստ пзкз քօր էՒտ տէՅհ16 

ւրոբ^ոտոէՅէւօո օք էՒտտօ с1еПуепез. Аէ էՒտ Б ате й т е ,  А г т е т а  ւտ ап е хр о ^е г օք е1есР4сНу. ТИе 

Ьа1апсе օք բրօշԽշէւօո, ехроН:, апс! ւրոբօրէ օք е1есР4с^ ւո А г т е т а  ւտ розЖуе. АссогсПп§ էօ էՒտ 

Ыабопа! ՏէՅէւտէւշՅ! Б е т с е  օք А г т е т а ,  քրօա ]апиагу էօ Р е се тЬ е г 2021, էՒտ Ьа1апсе օք е1ес^чс^ 

а т о и ^ е с ! էօ 7 ЬППоп 048 .2  птПюп кУУИ [5, 6].

ТИе էօէ31 сарасНу օք էՒտ е1ес^1с р о те г տуտէет օք А г т е т а  ւտ 2878 .7  МУУ:

>  А г т е т а п  ЫРР -  407 .5  МУУ;

>  НгагЗап Т Р Р - 4 1 0  МУУ;

>  5էհ р о те г սուէ օք Нгаг8ап ТРР -  467 МУУ;

>  Уегеуап ТРР -  228 .6  МУУ;

>  Vогоէаո НРР -  404 .2  МУУ;

>  Зеуап-Нгагбап сазсабе НРР - 561.4 МУУ;

>  БшаН տէՅէւօոտ օք гепетаЫ е епег§у տօսրշօտ (РЕ) (ир էօ 30  МУУ) - 4 0 0  МУУ, тйИ  էհօ 5Иаге օք 

Տ4բբտ ֊  3 8 0  м у у .

' ТЬе ууогк 1уо5 տսթթօրէՑժ Ьу Ме Баепсе Сотт/Пее օք КериЬИс օք Агтета, т &е քга тез օք И1е гезеагсЬ թրօյ6շէ 
№  21Т-2Н107.



ТЬе §ео1о§1са1 1осаЬоп օք Агтета ւտ քаVоրаЫе քօր էՒտ сIеVеIортеոէ օք гепетаЫе епег§у. ТИе 
аЬипс1апсе օք 1+1е տսո апс! էՒտ րոօսոէՅտօստ 1еггат «ւէհ ոշհ տրա!! пуегБ (рю. 1) сгеа!е §оос1 
շօոժւէւօոտ քօր էՒտ с1еуе1ортеп1 օք տսշհ гепеууаЫе епег§у агеаБ аБ Бо1аг епег§у апс1 Иубгоротег. 
Моге էՒտո 200 пуегБ апс1 տէրօՅրոտ Поуу т  էՒտ гериЬПс, еасИ 10 кт 1օո§ ог тоге. ТИе Нгагбап 
К|уег Лоуу1п§ քրօտ 1_аке Беуап, эб ууеИ аБ էՒտ АгакБ, Уого1ап апс! РеЬе! пуегз Ьауе էհ6 §геа!ез1 
епег§у ро!епЬа1. Ро1епЬа1 ууа!ег епег§у гезоигсеБ օք Агтета атоипМо 21.8 ЬППоп кУУЬ, тс1исПп§ 
1аг§е апс! тесНит пуегБ -18.6 ЬП Поп кУУИ, տռտ!1 пуегБ - 3.2 ЫШоп кУУИ [7-9].

Р/с. 1. а ) ՏօԽր асИуНу т ар օք Агт ет а, Ь) РНу5/'са1 т ар օք Агт ет а

ТЬе тат ро1епНа1 օք Иубгоротег т  Агтета сап Ье иБее! էհրօս§հ էհ6 орегаНоп օք էհ6 ех15Нп§ 
1аг§ез1 Ьус1горо\л/ег քՋշւ 1ւէւ6տ - էհ6 Беуап-Нгагбап апс1 Уогсйап сазсабез օք НРРб, эб ууеН аэ Ьу Ьш1сПп§ 
էհ гее НРРб օք тесНит сараа1у апс! րատէ6ոո§ էՒտ ро!епНа1 օք БИРРэ.

Нубгоротег ргоу|6ез ՅԵօսէ 30% օք е1ейгга1у բրօժսշէւօո ւո Агтета, ууЫ1е а տւ§ուքւշՅոէ рагТ օք 
էՒւօ §епегаНоп ւո էհւտ 5е§теп1 ւտ ргоу|с!ес1 Ьу БНРР. 184 БНРРз ргобисе ՅԵօսէ 380 МУУ [6].



ОеБрНе էՒտ քձշէ էհձէ этаИ Иус1гор(жег ւտ сопз1с1егес1 ап епу|гоп те^аН у МепсПу էесհոоIо§у 

քօր էհշ բրօշԽշէւօո օք е1ейпсНу, Иотеуег, էհշրշ аге по տսօհ НРРб էՒտէ с1о ոօէ Յքքշշէ էհշ §еоесо1о§у 

апс1, т  рагйси1аг, էհշ есоտуտէет օք пуегБ. Ըսոո§ էՒտ շօոտէրսշէւօո օք 1+ю БНРР, էհշ пуег Ьес1 апс! 

էՒտ տսրրօսոշ1տ§ 1апс15саре сИап§е, էՒտ ՒտհւէՅէտ օք епЗеггпс քւտհ зрес1ез аге с1 ւտէսгЬес!, 6էշ.

Уапоиз տէսօ! 1ез [11-14] сопИгт Иле пе§айуе 1т р а й  օք зоте БИРРэ оп Ь1осЛуегз11у. ТИе 

շօոտէրսշէւօո օք роууег թ13ոէտ Иаг саизес! 1аг§е քւսշսաէւօոտ ւո VVаէег 1еуе1з, ууЫсИ, т  տօրրտ гезегуо1гз, 

ас1уегзе1у ւրոթՅշէտ էհ6 гергос1исйоп օք քւտհ. Оатз Ыоск էհ6 ууау (էօ зраууп) օք гт§ га ^гу  քւտհ. 1ո 

տօրրտ гезегу01гз, еи^орЫсайоп ргосеззеБ аге с1еуе1орт§, тат1у с1ие էօ էՒտ сПзс1лаг§е ւոէօ пуеге 

апс1 гезегуо1гз օք VVаտէеVVаէеր շօոէՅւուո§ а 1аг§е Յրոօսոէ օք ոսէոօոէտ. 1п а11 էՒտ сагез сопз1с1егес1, 

ге§агс11езз օք էՒտ 1осайоп օք էՒտ пуег Ьес1, геазоп апс1 VVеаէհег, сИап§ез т  VVаէег է6րրտ6րՅէսր6, 

շսրրօոէ уе1ос|1у, ЬоКот соуег տէրսշէսրօ, апс1 сЛуегз|1у тс1ех аге оЬзегуес!.

ТИе гезеагсИ [10] ргоуИез ап апа1уз13 օք сИап§ез ւո а питЬег օք տձւշՅէօրտ օք էՒտ 

КагсИа§ИЬуиг Р|уег аэ а гезиК օք էհ6 շօոտէրսշէւօո օք էհշ БНРР. Ցօէհ էհշ տէրսշէսրշ օք էհշ հօէէօրո 

соуег апс! էհշ էշրոբշրՅէսրշ, аэ ууеП аэ էհշ Л о уу  уе1ос11у, ууеге տէսշՍշշ!. 1ք аЬоуе էհշ БНРР, реЬЫез 

ассои^ес! քօր то ге  էՒտո Ւտ1ք օք էհ6 հօէէօրո соуег (аЬо^ 55%), էհ6ո Ье1оуу ւէ 31§т5сап% с1есгеазес1 

(էօ 15%), տոտ11 реЬЫез арреагес! խհօսէ 20%). 1п էՒւօ շօրոբօտւէւօո օք էՒտ հօէէօրո соуег, տւ1է 

с1есгеазес1 քրօտ 30% էօ 15%. Ап тсгеазе ւո էհ^ ргорогйоп օք րուշրօբՒ^էօտ քրօտ 5% էօ 40% ւտ 

оЬзегуес!. ТИе տէսշ  ̂ зИоууес! էՒտէ էՒտ Л о уу  ^ е  с1есгеазес1. СИап§ез ւո էհ^ Եւօէւշ тс1ех (В1) օք էհ^ 

քՅսո8 օք էհօ КагсИа§ИЬуиг Р|уег Ье^ге апс! айег էՒտ շօոտէրսշէւօո օք էհշ БНРР аге а1зо оЬзегуес!. 

АссогсПп§ էօ ^ е  տէսշ ,̂ ^е ге  ууаг ոօէ а З1п§1е зрес1ез օք քւտհ ր6§ւտէ€ր6շ1 ւո էՒտ КагсИа§ИЬуиг Р|уег, 

ууИПе Ье^ге էՒտ շօոտէրսշէւօո օք էհշ БНРР, էհշ пуег ууаг а зраууп1п§ §րօսոշ1 քօր епс1егтс քւտհ.

Неге ւտ էՒտ с1упаггпс5 օք с1лап§ез ւո էՒտ հւօէւշ тс1ех (В1) օք էՒտ քՅսո8 օք էՒտ Кагс11а§11Ьуиг 

Р|уег Ье^ге апс! а^ег էՒտ շօոտէրսշէւօո օք էՒտ БНРР (р\с. 2).

Р/с. 2. ՇՒտո§շտ ш  էհշ հւօէւշ 'тёех (В1) օքէհշ քօսոօ օքէհշ КагсНа§ЬЬуиг Щ уег հշԽ րշ օոժ аН ег

էհշ շօոտէրսշէւօո օքէհշ ՏՒէԲԲ

Տէսշ1ւ6տ տհօ\^/ էհՅէ ^ е  ор е га ^о п  օք БН РРз 1еас1з էօ а с1лап§е ւո ^ е  Иус1г о 1о § 1са1 ге § 1т е  օք 

пуегз . Ը ս ո ո §  շօոտէրսշէւօո, էհշրշ ւտ а շհՅո§շ апс1 րշշււտէոհսէւօո օք րսոօքք, а շհՅո§շ ւո էհշ 1еуе1 

ге §1те  апс! Яоуу ге § 1т е з .  ^ է շ ր  Яоуу րՅէշտ сап Зесгеазе Ьу եօճշոտ օք էւտշտ, апс! շօտ բւշէշ^



տէՅ§ոձոէ агеаэ сап арреаг т  Боте гопев օք ге5егуо1Г. ТИе բհօէօտ Ье1оуу с1етоп5Ь^е էհւտ րոօտէ 
с1еаг1у (рю. 3) [13].

Р/с. 3. Բհօէօտ օքէհՑ ձրտքւշհւ' Բ/уег Ье/оге օոժ аЯег Ме շօոտէրսշէ՚ւօո օէէհՑ ՏՒ1ԲԲ

Տէս<^տ§ էՒտ 1тр а с 1: օք Боте ՏԲԲԲտ, էհշ гезеагсИегз տէՅէշ էՒտէ էՒտ ехр1ойаЬоп օք ՏԲԲԲտ օո 

էհօ пуег 6օ ^տ է 0րոտ օք А г т е т а  1еас15 էօ ипргесПйаЫе сИап§ез ւո էհշ риап^аЬуе апс1 риа1Найуе 

օօրրտօտւէւօո օք 1пус1гоЫо1о§1са1 շօրորոստէւօտ, տսշհ эб բՒ^էօ- апс1 гоор1ап№оп, էհօ аЬзепсе օք ап 

0со1о§1са1 5уз10т քօր ге§и1аЬп§ րսոօքք апс1 а քւտհ раББадо, ууЫс1п շյատօտ Յօտէրսշէւօո օք пуег տօշէւօոտ 

апс1 рг0У0п1Б քւտհ ггп§гаЬоп, ւոէօրքօոոջ уу̂ 1п էհօւր паШга! гергос1исЬоп, гес1ист§ էհօ Броос! апс1 

Лоуу օք էհ© пуег. АН էհւտ 1еас1з էօ ап тсгоазо ւո а п ^го р о § е тс  роИиЬоп (т т е га ! ուէրօ§օո апс1 տյԷտ) 

с1ие էօ а с10СГ0аз0 ւո էհօ с1е§гее օք ճւԽէւօո ւո п у о г  տօշէւօոտ [13].

1հստ, ւէ ւտ посозгагу էօ էак0 տէօ ассоипЬ էՒտէ էհօ շօոտէրսշէւօո օք ՏՒ1РР: 

та у  саизо епу|гопте^а1 роИиЬоп; 

сап сИап§0 էհօ Иус1го1о§1са1 ге§1т е  օք п у о г б ; 

сап Г0с1ис0 հտհ э^скэ  ւո сазо օք роог реНЪгтапсе օք հտհ 1ւքէտ;

Г0с1ис0 Տ0|ք-օ103ուո§ сарас11у.

1п [11], Ьа50с1 օո էհօ տէսշ^ օք էհօ 1т р а й  օք ՏՒՒԲԲտ օո էհօ е п у |го п т е ^  апс! Ь̂ ос̂ V̂0гտ̂ էу օք 

А гт е т а , ւէ ууа5 ргорозес! էօ саггу օսէ сегЬПсайоп օք аМ пусгэ апс! VVаէ0г հօձւօտ ւո огс10г էօ 1с1еп^у 

էհօ ^ И оуу1п§ էհրօօ շօո0տ:

>  ^гЫ сИ еп շօո0 քօր апу есопогтс асЬ у^;

0с о п о т 1с а сЬ у^  ւտ թօտտւհ10 ипс10г էհօ сопсПЬоп օք րօտէօրՅէւօո օք Ыо1о§юа1 с̂ V̂0րտ̂էу апс1 

Ыо1о§юа1 рրос^исէ̂ V^էу;

есопогтс а сЬ у^  ւտ թօտտւհ10 տսհյ՚օօէ էօ сотрПапсе ууН1п а11 еոV^րоոтеոէаI բրօէօօէւօո տօՅտսրօտ.

1հստ, с1ипп§ էհօ օօոտէրսօէւօո օք ап ՏՒ1ԲԲ, ւէ ւտ песеззагу էօ էак0 ւոէօ Յօօօսոէ էհօ пе§аЬуе 

1т р а й  օո էհօ епу|гоптепЬ ргесПй բօտտւԷ>1օ пе§аЬуе օօոտօզսշոօօտ апс! Ппс1 տօԽէւօոտ էօ շհտւոՅէշ 

էհշրո. "Пле ге5еагс1п [15] բրօբօտօտ а сег1ат арргоас!л քօր Յտտօտտւո§ էհօ 1т р а й  օո էհշ епу|гоптепЬ 

1է տօշատ էՒտէ քօր еас1л 1пс1|У1с1иа1 сазе, էհշ тЯиепсе օք а рагЬси1аг ՏՒ1ԲԲ տհօս13 Ье տէսճւօշ!, է8^ո§ 

ւոէօ Յօօօսոէ էՒտ с1лагайепзЬс рагагг^егз օք էհօ агеа. Т1ле ր6տս1էտ տհօս1շ1 Ье соп51с1егес1 Եօէհ ууН1л 

էՒտ րշ^Յ ոէ §ОVеրптепէ տտէւէսէւօոտ апс! էՒտ տос^еէу ւո огс1ег էօ ауо1с1 уапоиэ зоаа! пзкз.

>

>
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Վ.Ս. Դավթյան, Ա.Ռ. Բարսերլյան, Ա.Գ. Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հայաստանում փոքր հիդրոէներգետիկայի զարգացման որոշ բնապահպանական ռիսկեր 

դիտարկվել են դրական էներգետիկ հաշվեկշռի պահպանման մարտահրավերների պայմաններում: 

Ներկայացվել է Հայաստանում փոքր հիդրոէներգետիկայի զարգացման ներուժը, ամփոփվել են 

տփալներ երկրի ջրային ռեսուրսների վերաբերյա լ: Կարճաղբյոտ գետի օրինակով բացահայտվել են 

փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացման այնպիսի ռիսկեր, ինչպիսիք են գետի հունի և շրջակա  

լանդշաֆտի փոփոխությունը, էնդեմիկ ձկնատեսակների ապրելավայրի խախտումը և ա յլն: 

Բացահայտվել է, որ փոքր ՀԷԿ-ի լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ է կանխատեսել 

բնապահպանական ռիսկերը և դրանք քննարկման դնել ինչպես պետական պատասխանատու 

կառույցների, այնպես էլ բնակչության հետ ' սոցիալական ռիսկերից խուսափելու համար:

Առա նցքա յին բա ռեր, փոքր հիդրոէներգետիկա, Հայաստան, էկոլոգիա, ռիսկեր, գետեր:

В.С. Давтян, А.Р. Барсегян, А.Г. Айвазян

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В АРМЕНИИ

Рассмотрены некоторые экологические риски развития малой гидроэнергетики в Армении в 

условиях вызовов сохранения положительного энергетического баланса. Показан потенциал развития  

малой гидроэнергетики в Армении, представлены данные по водным ресурсам страны . На примере 

реки Карчахбюр выявлены та кие  риски развития малых гидроэлектростанций (МГЭС), как изменение 

русла реки и окружаюպего ландш аф та, нарушение м еста обитания эндемичных видов рыб и т .д . 

Выявлено, ч то  для полноценного развития малой гидроэнергетики необходимо прогнозировать 

экологические риски и вы носить их на обсуждение как с ответственны м и государственными 

органами, т а к  и с населением во избежание социальных рисков.

Клю чевы е слова: малая гидроэнергетика, Армения, экология, риски, реки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2X13 РЕЗЦАМИ ИЗ БЕЗУГЛЕРОДИСТЫХ 

БЫСТРОРЕЖУЩИХ СПЛАВОВ В14М7К25

В результате  научно-экспериментального исследования выявлено, ч то  при обработке 

нержавеющей стали  2X13 резцами марки В14М7К25 с экономически целесообразными и выгодными 

режимами резания, особенно под влиянием скорости резания в м еж контактном  пространстве, 

инструмент-сходящ ая струж ка под воздействием термодеформационных явлений образуется 

защ итны й слой. При исследовании тр е х зон скоростей резания установлено, ч то  экономически 

целесообразна и выгодна скорость второй зоны У=70м/мин, при это м  износостойкость 

увеличивается вдвое: Т=120мин, а производительность в 1,75 раза по сравнению с оптимальной 

скоростью  резания: Убо=80м/мин, износостойкость которой составляет Т=60 м инут, при т о й  же 

подаче Б=0,30мм/об и глубине է=2,0мм. Исследованные экономически целесообразной скоростью  

резания У=70 м/мин инструм енты , обладающие высокой износостойкостью  и служебной 

долговечностью, те плостойкостью  и ресурсосбережения сырья, логично использовать в 

спасательных работах. Р езультаты  подобных исследований применимы при выполнении поисково

спасательных работ.

Клю чевы е слова: экономически целесообразная скорость резания, защ итны й слой,

износостойкость, служебная долговечность, производительность, ресурсосбережение.

Во многих отраслях промышленности, особенно на предприятиях станкостроения и 
автотракторостроения, в военной промышленности и авиации действуют производственные 
участки, где работают автоматные станочные линии, станки с многоинструментальной 
наладкой, а также станки автоматы. Надежность и служебная долговечность металлорежущего 
инструмента является одной из главных проблем современного машиностроения, особенно для 
станков автоматов, работающих в поточной линии. Изнашивание при трении и разрушение 
контактных поверхностей инструмента в результате термодинамических воздействий являются 
решающим фактором выхода из строя металлорежущего инструмента при обработке 
различных сталей и сплавов. В технологической цепочке производства большое внимание 
уделяется решению проблем для обеспечения наиболее оптимальных режимов резания, 
стойкости и пройденного пути инструмента, при работе пар трения резец-сходящая стружка, 
сохранная производительность и служебную долговечность инструмента на исследованных 
режимах резания V, Տ, է, особенно скорости резания. При этом необходимо, чтобы пройденный 
путь инструмента до выхода из строя был сравнительно длинным и экономически 
целесообразным в условиях исследованных режимов резания, без ущерба производительности 
обработки, служебной долговечности и надежности инструмента [1, 2, 3].

Целью работы является исследование экономически целесообразных режимов резания, 
служебной долговечности и пройденного пути инструмента в зависимости от стойкости и 
скорости резания при обработке нержавеющей стали марки 2X13 резцами из В14М7К25.
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При обработке нержавеющей стали 2X13 резцами из безуглеродистых быстрорежущих 
сплавов с интерметаллидным упрочнением типа В14М7К25, занимающих промежуточное 
положение по своим физико-механическим характеристикам между быстрорежущими сталями и 
твердыми сплавами, показывает интересное поведение инструмента как по топографии износа, 
так и по стойкости и скорости резания. Наряду с выбором экономически целесообразных 
режимов резания, обеспечивающих высокую стойкость, служебную долговечность и 
производительность, немаловажное значение имеет время сэкономленное на замену и наладку 
инструмента на станках поточной линии и на агрегатных станках.

Исследование проведено на многоцелевом станке 16К20, оснащенном вариатором ВР-1 
для плавного регулирования чисел оборотов шпинделя. При обработке нержавеющей стали 
2X13 резцами из безуглеродистых быстрорежущих сплавов В14М7К25, исследование велось в 
диапазоне скоростей от 50...120м/мин, при постоянной: 5=0,30мм/об; 1:=2,0мм, а измерения 
величины износа производились с начала работы до катастрофического износа.

Динамика нарастания износа по главной задней поверхности инструмента при различных 
скоростях резания контролировалась с помощью инструментального микроскопа ММИ-2 с 
использованием трехповоротной тиски. Как передняя поверхность, так и разрез по середине 
главной режущей кромки подготовленного шлифа инструмента фотографировались 
металлографическим микроскопом ЫЕОРНОТ-32.

С управлением процесса резания и регулированием параметров режимов резания, в 
зависимости от химического состава пар-трения, под воздействием термодинамических 
явлений на передней поверхности инструмента образуется защитное покрытие из 
заторможенных, пластически сильно деформированных частиц сходящей стружки из 
нержавеющей стали 2X13 при обработке резцами из В14М7К25 (рис. 1).

При резании стали 2X13 передняя поверхность участка контакта инструмента практически 
не изнашивалась так как в межконтактном пространстве трения образующийся заторможенный

о  <_> о  <_> озащитный слои предотвращает непосредственный контакт сходящей стружки с передней 
поверхностью контакта инструмента. Одновременно защитный слой играет роль



теплоизолятора, препятствуя интенсивным структурным изменениям на контактном участке 
передней поверхности инструмента. Наличие заторможенного слоя на передней поверхности 
резца из В14М7К25 при обработке стали 2X13 и появление устойчивого застойного слоя 
объясняется существованием сильной адгезии (рис. 1а, б).

При наличии защитного покрытия исчезает контакт сходящей стружки с передней 
поверхностью инструмента и предотвращает износ передней поверхности до конца 
установившегося периода, одновременно играя роль теплоизолятора.

По экспериментальным данным построив графики зависимостей Из-ф) в диапазоне 
скоростей от 50...120м/мин, по линии 1...9 (рис. 2) найден оптимальный износ по задней 
главной поверхности резца из В14М7К25 при обработке нержавеющей стали 2X13.

Рис. 2. Зависимость стойкости и оптимального износа от скорости резания при обработке 
стали 2X13 резцами из В14М7К25: Линии 1...9 соответствуют У=120,100,90,80 ,75 ,70 ,60 ,55 ,50

м/мин

В результате получены данные по стойкости инструмента в зависимости от скоростей 
резания по линии У=1...9, при постоянной 5=0,30мм/об; 1:=2,0мм (табл. 1).

Таблица 1.
Стойкость инструмента в зависимости от скорости резания при постоянной 

Տ= 0,30мм/об; է=2,0мм и величины оптимального износа по главной задней поверхности

Скорость
резания

Ум/мин 120 100 90 80 75 70 60 55 50

остойкость Т , МИН 10 22 40 60 90 120 146 168 2 0 0

Оптимальн. 

износ, мм
Ь̂оит,

мм

0 ,6

5
0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 5

V ,  Т, И з о и т 1...9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исходя из табличных данных (табл. 1) и построив графики зависимостей стойкости 
инструмента от скорости резания Т- ф ) при обработке стали 2X13 резцами из В14М7К25 
замечены три участка разного характера по интенсивности изменения стойкости в зависимости 
от скоростей резания (рис. 3). В результате исследования с управлением процесса резания и 
регулированием режимов резания (V, Տ, է) при наличии когезионных связей и адгезии 
контактирующих атомов сходящей стружки и инструмента [4, 5, 6] в межконтактном
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пространстве из адсорбированных мельчайших частиц обрабатываемого материала передняя 
поверхность контакта покрывается застойным слоем из сильно деформированных 
заторможенных частиц нержавеющей стали 2X13 с образованием защитного покрытия. 
Межконтактный защитный слой предотвращает непосредственный контакт сходящей стружки 
с передней поверхностью инструмента (рис. 1), одновременно играет роль и теплоизолятора. 
Из графиков зависимостей стойкости и износа инструмента от скоростей резания при 
обработке стали 2X13 резцами типа В14М7К25 (рис. 2, табл. 1) видно, что при снижении так 
называемой оптимальной скорости резания с У6о=80м/мин до скорости У=70м/мин при 
оптимальном износе հր3 оп =0,65 мм стойкость инструмента практически в два раза превышает 
шестидесяти минутою стойкость инструмента и составляет ~120мин (рис. 2). При таких 
условиях и режимах резания в диапазоне скоростей от 50м/мин до 120м/мин исследовались 
наиболее экономически целесообразные скорости резания, стойкость инструмента и 
производительность обработки.
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Рис. 3. Зависимость стойкости инструмента из В14М7К25 от скорости 
резания Т-б(У) при обработке нержавеющей стали 2X13

Анализ графика зависимостей стойкости инструмента от скорости резания (рис. 3.) в 
диапазоне У=1...9 т.е. У=120, 100, 90, 80, 75, 70, 60, 55, 50 м/мин при снижении скорости 
получены разные зоны по характеру и интенсивности изменения скоростей и зависящие от них 
стойкости инструмента по трем участкам (табл. 2).

Таблица 2.
Зоны скоростей и стойкостей при обработке стали 2X13 резцами из 

безуглеродистых быстрорежущих сталей из В14М7К25

Зоны скоростей и стойкости
1 II III

120
м/мин

100
м/мин

90
м/мин

90
м/мин

80
м/мин

75
м/мин

70
м/мин

70
м/мин

60
м/мин

55
м/мин

50
м/мин

10 мин 22 мин 40 мин 40 мин 60 мин 90 мин 120 мин 120 мин 146 мин 168 мин 200 мин

Первый участок по графику (рис. 3) и таблице (табл. 2) это участок скоростей от 120...90 
м/мин и стойкости от 10...40 минут, второй участок скоростей от 90 до 70 м/мин и стойкости от 
40 до 120 минут, третий участок скоростей по диаграмме в диапазоне от 70...50м/мин, а 
стойкость от 120 до 200 минут.



Как видно из экспериментальных данных (табл. 2) вторая зона является самая 
экономически целесообразная зона как по скорости и производительности, так и по стойкости 
и служебной долговечности инструмента. Если сравнить скорости резания в конце 1 зоны с 
концом II зоны, то замечено, что скорость снижается от 90м/мин до 70м/мин, а стойкость 
инструмента увеличивается от 40мин до 120 минут т.е. в 3 раза. Повышение стойкости 
наблюдается и в III зоне (80мин.) по отношению к II зоне при снижении скорости на 20м/мин, 
т.е. от 70 до 50 м/мин, стойкость составляет 200 минут, но по производительности и 
пройденной пути на III зоне в 3 раза уступает II зоне. В первой зоне как показывают 
экспериментальные данные (рис. 3) и (табл. 2), при снижении скорости на ЗОм/мин т.е. от 120- 
и до 90 м/мин стойкость всего увеличивается на 30 мин. В результате при сравнении 
полученных данных по трем зонам скоростей резания и анализируя комплексные 
характеристики процесса резания пришли к выводу, что вторая зона скоростей резания при 
обработке стали 2X13 резцами типа В14М7К25, как по скорости и стойкости так и по 
производительности и экономической целесообразности, а самое главное из за снижения 
себестоимости за счет уменьшения количества остановок и времени сэкономленного на 
наладочные работы станков работающих в поточных линиях и станков автоматов, агрегатных 
станков с многоинструментальной наладкой является самым оптимальным с точки зрения 
повышения стойкости и производительности. При одинаковых величин изменения скоростей 
резания и стойкости в зонах И-ого и Ш-ого участков как из графика (рис. 2) видно что 
снижение скорости соответственно от 90...70 т.е. 20м/мин и от 70 до 50 м/мин, так и 
повышение стойкости составляет по 80 мин у каждого участка. При сравнении получено, что 
производительность пройденного пути по II участку по сравнению с первым участком 
повышается в 2,33 раза. Пройденный путь первой зоны составляет 3600 метров, а второй 
зоны доходит до 8400метров, т.е. вторая зона на 4800 метров превосходит I зоны (табл. 3 и 
рис. 3).

Таблица 3.
Изменение характера интенсивности пройденного пути инструментов в зависимости от

Исследованные
зоны

обработки

Диапазон скоростей 
м/мин

Стойкость длина (метр) 
прейдённого пути 

по участкам
по

участкам
исследован

режимы
по

участкам

повышения
стойкости

мин. общее
по

участкам
1 120-90 90 10-40 40 3600 3600
II 90-70 70 40-120 40+80=120 8400 3600+4800
III 70-50 50 120-200 120+80=200 10000 8400+1600

При оптимальной скорости Убо равным 80м/мин (при постоянных 5=0,30мм/об: 1:=2,0мм) 
в результате снижения скорости от Убо=80 м/мин до 70 м/мин., пройденный путь обработки 
увеличивается в 1,75 раза то есть от 4800 метров до 8400 метров, а стойкость повышается в 
два раза от 60 минут до 120 минут. Выходит, не всегда выгодны высокие скорости обработки, 
а необходимо его оптимизировать в зависимости от типа производства и внешних факторов



для каждого конкретного случая пар-трения обрабатываемого и инструментального 
материалов, режимов резания, производительности и себестоимости обработки.

Построив графики зависимостей Լ-ք (уф зафиксировано четкая корреляция кривых 
графиков (рис. 3 и рис. 4) по тем же трем участкам в зависимости от скорости резания и 
стойкости (табл. 3 и рис. 3).

По аналогии на III участке (рис.4) при снижении скорости резания на 20 м/мин от 70 до 
50м/мин) стойкость повышается на 80 мин, а пройденный путь составляет всего 1600 метров 
т. е. 10000м -8400м=1600метр (табл. 4).

Рис. 4  Зависимость длины, пройденного пути инструмента от скорости резания и 
стойкости с оптимальным износом Изопт. = 0,65мм, при обработке нержавеющей стали 2X13

резцами из В14М7К25

Из диаграммы (рис. 4) видно, что на подобии (рис. 3) Т-^у), график зависимости Լ-ք̂ .է) 
(рис. 4, табл. 4) имеет тот же характер изменения по трем участкам в зависимости от скорости 
резания. При этом опять же самым экономически выгодным участком является II участок 
режимов резания: особенно скорость резания 70 м/мин, при постоянных 5=0,30мм/об; 
1:=2,0мм.

Таблица 4.
Зависимость пройденной пути инструмента от скорости резания и стойкости

Параметры
Зоны скоростей, стойкости и пройденной пути

I I I I I I

V
м/мин

120
м/мин

100
м/мин

90
м/мин

90
м/мин

80
м/мин

75
м/мин

70
м/мин

70
м/мин

60
м/мин

55
м/мин

50
м/мин

Т мин
10

мин
22

мин
40

мин
40
мин

60
мин

90
мин

120
мин

120
мин

146
мин

168
мин

200
мин

Լ метр 1200
метр

2200
метр

3600
метр

3600
метр

4800
метр

6750
метр

8400
метр

8400
метр

8760
метр

9240
метр

10000
метр

Анализ полученных экспериментальных данных (рис. 2, 3, 4) и (табл. 2, 3, 4) показывает, 
что наивыгоднейший участок скоростей с постоянной 8=0,3м/об; է=2,0мм при обработке 
нержавеющей стали 2X13 резцами из В14М7К25 является II зона (рис. 2) У=90...70м/мин. При 
У=90м/мин стойкость равен 40 мин, а при У=70м/мин стойкость-120 мин (рис. 2). При 
снижении скорости на 10м/мин с Убо=80м/мин до У=70м/мин практически стойкость 
повышается в два раза от 60-и до 120 мин, обеспечив долговечность инструмента, с



уменьшением количество остановок станков поточной линии, обеспечив повышение 
производительности и ресурса служебной долговечности инструмента. Одновременно с 
повышением стойкости в два раза при скорости У=70м/мин повышается и длина пройденного 
пути инструмента до 1_=8400 метров по сравнению с оптимальной скоростью Убо=80м/мин, 
когда 1_=4800 метра, а стойкость 60 мин. Практически выигрыш как по стойкости так и по 
обработанной поверхности-пройденного пути инструмента при снижении скорости резания 
всего на 10 м/мин, стойкость повышается в 2 раза, а пройденный путь в 1,75 раза.

Таким образом в результате исследований найдена область скоростей, в которой 
находится экономически целесообразная скорость резания Уш=70м/мин. обеспечивающая 
наиболее выгодную стойкость-120 минут и пройденный путь обработки-8400 метров.

Первая зона не рассматривается отдельно, так как не по каким параметром не сравнима с 
результатом второй зоны. При одинаковых величинах снижения скоростей резания и 
повышения стойкости в зоне И-ого и Ш-его участков видно (рис. 3), что снижение скоростей 
соответственно составляет 20м/мин, а повышение стойкости для обеих зон 80 мин (табл.2). 
При сравнении с первым участком получено, что производительность при стойкости 40 мин. и 
при скорости 90м/мин, пройденного пути составляет 3600 метров, тогда как по второму 
участку при скорости 70м/мин пройденный путь увеличивается доходя до 8400 метров т.е. в 
2,33 раза превосходя производительность первой зоны, а при этом стойкость инструмента 
повышается в три раза (120/40 мин). Аналогично на III участке при снижении скорости резания 
от 70- до 50м/мин и повышении стойкости на 80 мин (от 120-и до 200 мин), пройденный путь 
составляет 10000 метров, который по сравнению с вторым участком больше всего на 
1600метров, т. е. 10000-8400=1600 метров, три раза уступая И-у участку (4800/1600 метров) 
(табл. 4). В результате исследовании установлено, что исходя из экономической 
целесообразности и оптимальных режимов резания, стойкости и производительности по 
пройденному пути инструмента при обработке стали 2X13 резцами из В14М7К25, является 
скорость 70м/мин при стойкости 120минут и пройденной пути 8400 метров. При сравнении с 
первым участком получено, что производительность при скорости 90м/мин по пройденному 
пути составляет 3600 метров, величина которой по второму участку, при скорости 70м/мин, 
повышается и доходит до 8400 метров, т.е. 2,33 раза увеличивается производительность и в 3 
раза (120/40) стойкость инструмента (табл. 4). Производительность по пройденному пути (Լ) в 
зависимости от скорости и стойкости при сравнении второго участка с первым составила 
8400м-3600м=4800 метров, а третий по сравнению с вторым 10000м-8400м=1600 мет (табл. 
4, 5).

Таблица 5.
Комплексные экспериментальные данные по результатам исследований при обработке

стали 2X13 резцами типа В14М7К25

Зоны по 
участку

Исследованные 
скорости по 
участкам, 

м/мин

Стойкость в 
минутах по 

исследованным 
скоростям

Пройденный 
путь, “метр”

Пройденные пути по 
участкам -  “метр”

I -  зона 90 40 3600 3600м ч ~4рЗЗ раза больше
II -  зона 70 120 8400 4800м -
III -  зона 50 200 10000 1600м &,0 раза больше



Анализируя данные по таблицам 4 и 5 пришли к выводу, что однозначно экономически 
целесообразным и наивыгоднейшим с точки зрения скоростей, стойкости, производительности 
и низкой себестоимости при обработке нержавеющей стали 2X13 резцами типа В14М7К25 
является вторая зона по трем главным параметрам; по скорости- У=70м/мин, по стойкости- 
Т=120 мин и по пройденному пути-1_=8400 метров, при постоянных Տ=0,30 мм/об; 1:=2,0мм. В 
результате получена, что по долговечности и надежности инструмента, производительности 
процесса обработки и низкой себестоимости, при наличии естественно защитного покрытия на 
межконтактном пространстве резец- сходящая стружка экономически целесообразным является 
вторая зона. Исследованные экономически целесообразной скоростью резания V = 70 м/мин 
инструменты, обладающие высокой износостойкостью и служебной долговечностью, 
теплостойкостью и ресурсосбережения сырья, логично использовать в спасательных работах.
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ԱՆԱԾԽԱԾԻՆ ԱՐԱԳԱՀԱՏ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ В14М7К25 ՄԱԿՆԻՇԻ 
ԿՏՐԻՉՆԵՐՈՎ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ 2X13 ՊՈՂՊԱՏԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ 

ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ ԿՏՐՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Գիտափորձարարական հետազոտման արդյունքում В14М7К25 մակնիշի կտ րիչներով տնտեսա
պես նպատակահարմար և շահավետ կտրման ռեժիմների' մասնավորապես կտրման արագության 
ազդեցությամբ, չժանգոտվոդ 2X13 պոդպատի մշակման ժամանակ, գործիք-հեռացոդ տաշեդ միջկոն- 
տակտային տիրույթում ջերմադեֆորմացման երևույթների ազդեցությամբ բացահայտվել է բնական 
պաշտպանիչ շերտի առաջացում: Կտրման արագությունների երեք տիրույթների հետազոտմամբ 
պարզվել է, որ տնտեսապես նպատակահարմար և շահավետ է երկրորդ տիրույթի 7=70մ/րոպ արագու
թյունը, որի դեպքում մաշակայունությունը բարձրանում է երկու անգամ' Т=120 րոպ, իսկ արտադրողա
կանությունը' 1,75 անգամ համեմատած լավարկված \,!>օ=80մ/րոպ կտրման արագության հետ, որի դեպ
քում կայունությունը' Т=60 րոպ է, միևնույն Տ =0.30 մմ/պտ, է=2.0 մմ: Հետազոտած տնտեսապես շահա
վետ У=70 մ/րոպ արագությամբ աշխատող գործիքները, որոնք ունեն բարձր մաշակայունություն և 
ծառայողական երկարակեցություն, ջերմակայունություն և գործիքանյութի հումքատնտեսում, տրամաբա
նական է օգտագործել փրկարարական աշխատանքներում: Նմանատիպ ոաումնասիրությունների 
արդյունքները կիրառելի են նաև որոնոդափրկարարական աշխատանքներում կիրառվող կտրող 
գործիքների համար:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, տնտեսապես նպատակահարմար կտրման արագություն, պաշտպանիչ 
շերտ, մաշակայունություն, ծառայողական երկարակեցություն, արտադրողականություն, հումքատնտե- 
սում:

А.1. БаИга^уап, А.М. Магйгтауап, А.А. Рарагуап

Տ՜ւ՜ՍԾր ОР ЕСОМОМЮАЬЕУ ЕХРЕ01Е1ЧТ МСЮЕ5 ОР РКОСЕ5511ЧС 5ТА11ЧЕЕ55 5ТЕЕЬ 
2X13 УУ1ТН СиТТЕР5 РРОМ САРВ01Ч-РРЕЕ Н1СН-5РЕЕ0 АИ О\ ОР У14М7К25

ձտ а гезик օքէհՑ 5скпкЯс-ехрептеп1а1 տէսժշ, к  ատ геуеа1еЗ էհօէ ահՑՈ քրօշՑՏՏ՚ւոչյ տէօ՚աԽտտ տէօօ1 2X13 

у/ւէհ У14М7К25 երօոժ сиПегБ ուէհ есопоткаку քօօտւեւօ օոժ ЬепеЯск1 օսէէւո§ тоЗе5, е5ресш11у ипЗег էհՑ 

тЯиепсе օք էհՑ сиШп§ 5рееЗ, էհՑ աէօրշօոէօշէ 5расе օք էհօ էօօ1 - Зе5сепЗт§ շհւքտ ипЗег тЯиепсе օք 

էհօրաօէ ЗеЯогтаЬоп ркепотепа, а паШга1 рго1ескуе 1ауег ւտ Яогтеё. 1п Ме зЮЗу օք էհ г  ее ю пез օք сиШп§ 

БрееЗБ, к  ատ Խսոժ էհօէ Ме БрееЗ օք Ме БесопЗ ю пе У = 70 т  /  т /п  ւտ есопоткаку քօօտւե  ̂օոժ ЬепеЯсю1, 

и/Ме /Ле пеаг րօտ՚ւտէօոօօ ЗоиЫеБ: Т = 120 րոտ, օոժ Ме ргоЗиску/Ту /տ 1.75 ЗтеБ сотрагеЗ \Հ/հհ Ме оркта1 

сиШп§ зрееЗ: Уво = 80 т  /  т 'т ,  էհ6 ш а г ր6տ1տէօոշ6 օք уук/ск ւտ Т=60 տւոսէՑՏ, ууМ  էհ6 5апте ք66ժ 

5 = 0 .3 0 тт /ге у  օոժ ЗерМ է=2.0րոա. 1пуезк§а1еЗ есопот1саку у’юЫе օսէէւո§ БрееЗ У = 7 0  т / т 'т  էօօէտ, ոհւօհ 

Зауе հւ§հ ш а г гез'&апсе апЗ зегуке //Уё, ЛеаТ гек&апсе апЗ гезоигсе տօ7ա§ օք га уу րոօէօոօէտ, к  ւտ 1о§ка1 էօ 

изе ւո гезсие т г к .  77?е րօտսէէտ օք տւրոժօր տէսժԽտ аге օ1տօ аррИсаЫе էօ շսէէւո§ էօօէտ, иэеЗ ւո տ6օրշհ օոժ 

ге5сие орегакопз.
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Հ.Պ. Ղարիբյան, Ա.Զ. Գասպարյան

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՈ-ՈԻՅՑՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

Պաշտպանական կառույցների արդյունավետությունն ու անվտանգությունը մեծապես կախված են 

այդ կառույցների ընդունման, հաշվառման, պահպանման, շահագործման տարրեր եդանակների և կա

նոնների կիրառման, անվտանգության ապահովման, տեխնիկական զննման և սպասարկման կարգա

վորող փաստաթղթերի պահանջների և դրանց սպասարկող անձնակազմի կողմից տիրապետման մա

կարդակից:

Պաշտպանական կառույցների էլեկտրատեխնիկական համակարգերը կարևորագույն դեր ունեն 

այդ կառույցների տարբեր սարքավորումների ճարտարագիտական համալիրում:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, քաղաքացիական պաշտպանություն, բնակչության պաշտպանություն, 

պաշտպանական կառույց, ապաստարան, էլեկտրատեխնիկական համակարգ, էլեկտրասարքավորում, 

դիզելա յին էլեկտրակայան:

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈԻՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2022. N0 2 (21)

Քաղաքացիական պաշտպանությունը' միջոցառումների համակարգ է ուղղված բնակչու
թյան և նյութական արժեքների պաշտպանությանը կամ պաշտպանության նախապատ
րաստմանը Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական 
վտանգի առկայության կամ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից պատե
րազմ հայտարարվելու դեպքում: Բնակչության պաշտպանության ձևերից է պաշտպանական 
կառույցներում մարդկանց պատսպարումը [1]:

Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցները (ՔՊ ՊԿ) նպատա- 
կաուղղված են ռազմական ժամանակահատվածում պատսպարվողների պաշտպանությանը: 
Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցները պետք է ապահովեն 
պատսպարվողների պաշտպանությունը զանգվածային ոչնչացման միջոցների անուղղակի 
ազդեցությունից, նաև սովորական ժամանակակից զինամիջոցների գործողություններից, իսկ 
խաղաղ իրավիճակներում օգտագործվեն բնակչության տնտեսական կարիքների ու սպասարկ
ման համար:

■ Ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն  պ ա շ տ պ ա ն ո ւթ յա ն  պ ա շ տ պ ա ն ա կ ա ն  կ ա ռ ո ւ յց ն ե ր ը  դ ա ս ա կ ա ր գ վ ո ւմ  

ե ն '

1. ապաստարաններ,
2. հակաճառագայթային թաքստոցներ,
3. պարզագույն թաքստոցներ [2]:

Ապաստարանը պաշտպանական կառույց է, որը նախատեսված է զանգվածային ոչնչաց
ման զենքի խոցման գործոնների ազդեցությունից մարդկանց պատսպարման ու այնտեղ 
գտնվելու ընթացքում նրանց կենսագործունեության ապահովման համար: Ապաստարանները 
նախատեսված են պատսպարելու քաղաքների կենսագործունեությունն ապահովող և պատե
րազմի ժամանակ իրենց գործունեությունը շարունակող կազմակերպություններում աշխատող
ներին և ծառայողներին, ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հատուկ կարևորության և



քիմիական վտանգավոր օբյեկտների աշխատողներին ու ծառայողներին' անկախ նրանց 
տեղակայման վայրից [2]:

Ապաստարաններում կարևոր է էլեկտրատեխնիկական համակարգերի առկայությունը և 
էլեկտրամատակարարման անխափան ապահովումը' լուսավորության, օդափոխության, օդա- 
զտման և կենցաղային այլ սարքերի ու սարքավորումների կայուն շահագործման առումով, ինչն 
էլ իրականացվում է էլեկտրասարքավորումների տեղադրման կանոնների պահանջների և 
արտադրական ձեռնարկությունների էլեկտրասարքավորումների շահագործման հրահանգնե
րի համաձայն:

Առանձին տեղակայված ապաստարանների էլեկտրասնուցումն անհրաժեշտ է իրակա
նացնել քաղաքի (ձեռնարկության) ցանցից, իսկ ներկառուցված ապաստարանների էլեկտրա
սնուցումը' այն կառույցի ցանցից, որտեղ տեղակայված է ապաստարանը: Ապաստարաններում 
անհրաժեշտ է նախատեսել նաև դիզելային էլեկտրակայան' համաձայն ՀՀՇՆ 31-10-2022 
«Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական շինություններ նախագծման նորմեր»-ի 
դրույթների [3]:

Սույն աշխատանքում մանրամասնորեն դիտարկվել և ներկայացվել է ապաստարանի 
էլեկտրասնուցման համար օգտագործվող դիզել էլեկտրակայանը (ԴԷԿ):

Ապաստարանի ներանցման մալուխները, որոնք սնվում են քաղաքի արտաքին ցանցից 
կամ խմբային դիզելային էլեկտրակայանից պետք է ունենան փոխհատուցման հանգույց: 
Ներկառուցված ապաստարանների մալուխի էլեկտրասնուցումն իրականացվում է կառույցի 
սնող ցանցից մինչև կառույցի մուտքա-բաշխիչ վահանը: Ապաստարանի ներանցման մալուխ
ների մուտքն ապահովող ներկառուցված մասերի տեղադրումը կատարվում է « Շ Ն  31-10
2022 նորմերի դրույթների պահանջների համաձայն [3]:

Ապաստարանի ներանցման, բաշխիչ և լուսավորման վահանների սնող և բաշխիչ գծերը 
պետք է ապահովված լինեն պաշտպանիչ սարքերով:

Էլեկտրաէներգիայի բաշխումը դեպի ուժային բաշխիչ վահաններ և լուսավորման խմբա
յին վահաններ իրականացվում են սնող գծերի մագիստրալ սխեմայով, իսկ եթե պատսպար
վողների քանակը գերազանցում է 1200 մարդը' ռադիալ-մագիստրալ սխեմայով:

Ուժային սպառիչների և աշխատանքային լուսավորման էլեկտրասնուցումն իրականաց
վում է ինքնուրույն գծերով:

Օդամղիչների և պոմպերի կառավարումը, որպես կանոն, նախատեսվում է տեղային և 
միայն հիմնավորման դեպքում' հեռակառավարվող և համաբլոկավորված: Ապաստարանի 
տարածքների կարգը սահմանվում է այդ տարածքների խաղաղ ժամանակ օգտագործվող 
միջավայրի պայմաններով:

Էլեկտրասարքավորումների մետաղական մասերին վերաբերող պահանջները բերված են 
СП 31-110-2003-ում [5]:

էլեկտրալուսավորում ապահովելու նպատակով ապաստարանի բոլոր տարածքների 
համար պետք է ապահովել լուսավորման ընդհանուր համակարգ: Տարածքների լուսավորման 
նորմերն ընդունվում է ըստ աղ. 1-ի:



Աղյուսակ 1.
Ք Պ  ՊԿ տարածքների լուսավորման նորմերը

Վարդակների տեղադրման 
անհրաժեշտություն Լուսավորություն, 

էլեկտրասնուցման 
արտաքին ցանցից, 

լյուքս

Լուսավորվող
մակերես

Հ / Հ Տարածքի տեսակը
Եռաֆազ

տեխնոլոգիա
կան

Եռաֆազ
լուսավոր

ման

1

Աշխատանքային 
սենյակ, 

կապի սենյակ
+ 100

Հատակից 
0,8 մ

մակարդակի
վրա

2

Սննդի պահպանման 
սենյակ,

սննդի տաքացման 
սենյակ

+ 30 Նույնպես

3

Ապաստարանում 
պատսպարվածների 

սենյակներ, ԴԷԿ, 
պոմպակայան, 

էլեկտրավահանային 
սենյակ

+ 30

Հատակից 
0,8 մ

մակարդակի
վրա

Խաղաղ ժամանակ ձեռնարկության կարիքների համար օգտագործվող ապաստա
րանների տարածքների լուսավորման ցանցի և լոաավորվման նորմերի պահանջներն ու 
չափանիշները բերված են «ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» 
շինարարական նորմեր»-ում [4]:

Բոլոր տեսակի ապաստարաններում լուսավորման սարքերը ընտրվում են պայթյունա- 
անվտանգ կատարմամբ:

Պատսպարման ռեժիմին անցնելիս անհրաժեշտ է ապահովել խաղաղ ժամանակների 
համար նախատեսված լուսատուների մի մասի անջատում:

Էլեկտրալուսավորման սնուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել էլեկտրավահանային սեն
յակում տեղադրված առանձին վահաններից, էլեկտրավահանայինի բացակայության դեպքում 
վահանները տեղադրվում են օդափոխության խցում մալուխների ներանցման վահանների 
մոտ:

Կապի, աշխատանքային սենյակներում և սանիտարական կետերի տարածքներում 
տեղադրվում են վարդակներ մինչև 1 կՎտ հզորությամբ հողանցվող կոնտակտով միաֆազ 
էլեկտրասպառիչների համար, իսկ սննդի տաքացման սենյակում' վարդակներ հողանցվող 
կոնտակտով 1 կՎտ-ից ավել հզորությամբ: ԴԷԿ-ի առկայության դեպքում ապաստարաններում 
անհրաժեշտ է նախատեսել վթարային լուսավորման լուսատուներ ԴԷԿ-ի տեղադրման տարած
քում, էլեկտրավահանային սենյակում և վթարային ելքի մոտ: Վթարային լուսավորման լուսա
տուների էլեկտրասնուցումն իրականացվում է կուտակիչային մարտկոցներից, տեղադրված 
համապատասխան պահարանում դիզել-գեներատորի ստարտերային կուտակիչային մարտ
կոցների հետ միասին: Անթույլատրելի է դիզել-գեներատորի ստարտերային կուտակիչային 
մարտկոցների օգտագործումը վթարային լուսավորման համար:



Առանց ԴԷԿ-ի ապաստարանների բոլոր սենքերում, անկախ ԴԷԿ-ի գոյությունից, հարկ է 
նախատեսել տեղային լուսավորման աղբյուրներ' էլեկտրական լապտերներ, կուտակիչային 
լուսատուներ և այլն: Լուսավորվածության աստիճանը նման դեպքերում չի նորմավորվում:

Եթե պաշտպանական կառույցի լուսատուների տեղադրման բարձրությունը 2,5 մ ցածր է, 
անհրաժեշտ է բացառել հասանելիությունը դրանց լամպերին:

Օդափոխվող նախամուտք-անցախցերում յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար նախա
տեսվում են զանգի սարքեր:

Կառույցի պաշտպանիչ գծից դուրս տեղադրված էլեկտրական սարքերի սնումը («ելք» 
ցուցանակներ, մուտքի աստիճանավանդակներ, թունելներ, նախամուտք-անցախուց, զանգեր 
և այլն) իրականացվում է առանձին խմբով: Եթե նախամուտք-անցախցերում և «ելք» ցուցա
նակների լուսատուները համալրված են վթարային լուսավորման բլոկով, ապա վերջինները 
կարելի է միացնել ընդհանուր լուսավորման խմբերին:

Ընդհանուր լուսավորման և վարդակների մինչև 2 կՎտ հզորությամբ սպառիչների խմբա
յին գծերն անհրաժեշտ է հաշվարկել պաշտպանիչ սարքերով 25 Ա-ից ոչ ավելի երկարատև 
հոսանքի բեռով:

Նկ. 1. Անշարժ պաշտպանված դիզելային էլեկտրակայան

Դիզելային էլեկտրակայանը բաղկացած է ներքին այրման շարժիչից, գեներատորից և 
կառավարման վահանակից: Շարժիչը և գեներատորը տեղադրված են ընդհանուր մետա
ղական շրջանակի վրա: Դրա վրա, որպես կանոն, տեղադրված են ջրի հովացման խողովակ
ներ: Դիզելային շարժիչը գործարկվում է պահեստային մարտկոցներից կամ (ավելի հազ
վադեպ) սեղմված օդի բալոններից կամ կոմպրեսորային միավորից: Դիզելային ագրեգատները 
հագեցած են նաև փոխկապակցման համակարգերով' կարճ միացումների, գերբեռնվածության 
և այլ իրավիճակների դեպքում ավտոմատ կանգի համար: Սառեցումը կարող է իրականացվել 
ըստ ջուր-օդ (հովացման խողովակ) սխեմայի: Այս դեպքում հովացման համակարգի ներքին 
շղթայի ջուրն անցնում է հովացման խողովակների միջով և սառչում օդով, որը փչում է օդափո- 
խիչը:

Վառելիքի պաշարը, որն անհրաժեշտ է դիզելային շարժիչի աշխատանքի համար պահ
վում է վառելիքի բաքում և ենթակա է հսկողական ստուգման: Այն ունի վառելիքի մաքրման 
զտիչ, մակարդակի ցուցիչ և հիմնական տարողություն (տակառ, տարա) վառելիքը լցնելու և 
մղելու սարքեր: Սովորաբար վառելիքը դիզելին մատակարարվում է ինքնահոս եղանակով:



>

>

>

ԴԷԿ-ից յուրաքանչյուր ապաստարանի համար անհրաժեշտ է նախատեսել էլեկտրա
էներգիան սնուցիչ կետերին կամ ռադիոընդունիչն օդային հաղորդալարին միացնող առանձին 
հաղորդալար' կոմուտացիոն սարքով, ապահովելով պաշտպանություն գերբեռնումից և կարճ 
միացումից:

Դ ի զ ե լ է լե կ տ ր ա կ ա յա ն ն ե ր ը  ն ա խ ա գ ծ վ ո ւմ  ե ն  հ ա մ ա ձ ա յն  հ ե տ և յա լ պ ա հ ա ն ջ ն ե ր ի .

դիզել-գեներատորի հզորությունը պետք է համապատասխանի էլեկտրասպառիչների 
հաշվարկային հզորությանն առանց պահուստի:
Դիզել-գեներատորի լարումը և հաճախականությունը պետք է համապատասխանեն ցան
ցի լարմանն ու հաճախականությանը, հակառակ դեպքում հարկավոր է նախատեսել 
համապատասխան չոր տրանսֆորմատոր (լարումն իջեցնող կամ բարձրացնող): 
Գեներատորի ստատորը պետք է ունենա չորս ելք' համապատասխան «երեք ֆազ և զրո» 
սխեմային [2]:
Գեներատորն անհրաժեշտ է պաշտպանել կարճ միացումներից և գերբեռնվածությունից: 
ԴԷԿ-ի էլեկտրաագրեգատի հզորությունը հաշվարկվում է լուսավորման և այն էլեկտրա- 

սպառիչների առավել հաշվարկային հզորությամբ, որոնք աշխատում են սանիտարատեխնի
կական ռեժիմում (օդամղիչներ, պոմպեր և այլն):

Դիզելի նվազագույն բեռնվածության հզորությունը շահագործման ժամանակ պետք է 
լինի անվանական (նոմինալ) հզորության 40%-ից ոչ պակաս:

100 կՎտ և ավելի պահանջվող հզորության դեպքում նախատեսվում է զուգահեռ 
սխեմայով աշխատող երկուսից ոչ պակաս սարքավորումներ:

ԴԷԿ-ի էլեկտրասարքավորումների հզորությունն անհրաժեշտ է ստուգել ամենահզոր 
շարժիչի թողարկման և մնացած բոլոր սպառիչների լրիվ բեռնվածության ռեժիմում, հաշվի 
առնելով պահանջարկի (միաժամանակյա) գործակիցը:

Համաձայն էլեկտրասարքավորման կանոնների և ԴԷԿ արտադրող ձեռնարկությունների 
ԴԷԿ-ի տեղադրման տարածքներում շինարարական կառուցատարրերի և էլեկտրական 
սարքերի միջև հեռավորությունը պետք է համապատասխանի աղ. 2-ում բերված տվյալներին:

Աղյուսակ 2.

< / < Նորմատիվային ցուցանիշ
Սարքերի և կառուցատարրերի միջև 

հեռավորությունը, մ

1
Տա րա ծությունը մեքենա ների և վա հա նների կա մ 

կա ռա վա րմա ն կենտ րոնների  միջև
2

2

Ս պ ա սա րկմա ն ա նցումների լա յնությունը մեքենա ների 

իրա նների և շենքերի հիմքերի միջև, մեքենա ների և 

շենքերի մա սերի կա մ սա րքերի միջև

1

3
Ս պ ա սա րկմա ն ա նցումների լա յնությունը պ ա հա րա նների 

և պ ա տ ի նաև բա շխ իչ սա րքերի վա հա նների միջև
0 ,8

4
Տա րա ծությունը մեքենա ների և պ ա տ ի կա մ զուգա հեռ 

տ եղա դ րվա ծ մեքենա ների իրա նների միջև
0 ,6

5

Տա րա ծությունը մեքենա յի և պ ա տ ի կա մ զուգա հեռ 

տ եղա դ րվա ծ մեքենա ների իրա նների միջև, մեքենա յի 

հա կա ռա կ կողմից ա նցմա ն ա ռկա յութ յա ն դեպ քում

0 ,3

Դիզել-գեներատորը տեղադրվում է բետոնե հիմքի վրա և ամրացվում խարիսխային



պտուտակներով: Հիմքի բարձրությունը հատակի մակարդակից սահմանվում է 0,1-0,15 մ: 
Ջրահագեցված գրունտների դեպքում, դիզել-գեներատորի հիմքը պետք է լինի միաձույլ 
երկաթբետոնե հատակի մաս:

ԴԷԿ-ի բոլոր սարքերը, վառելիքի բաքերը (տարողությունները), մարտկոցների պահա
րանները, պոմպերը և այլն, այդ թվում' խողովակաշարերը, անհրաժեշտ է ամրացնել շրջափա- 
կող կառուցատարրերին, հաշվի առնելով ՀՀՇՆ 31-10-2022 նորմերի պահանջները [3]:

ԴԷԿ-ի էլեկտրացանցերը պատրաստվում են կրակը չտարածող, չհրկիզվող պատյանով 
կամ պաշտպանիչ ծածկույթ ունեցող մալուխներով: Մալուխները տեղադրվում են անցուղինե
րում, մալուխատարրերի վրա կամ խողովակների մեջ: Գեներատորի հողանցումը միացվում է 
ապաստարանի ներսում տեղադրված հողանցման շղթային:

Վառելիքի և յուղի տարողություններն ու խողովակաշարերը հարկ է պաշտպանել 
ստատիկ էլեկտրականությունից:

ԴԷԿ-ի վառելիքաքսուկային նյութերի պաշարը հաշվարկվում է դիզել-ագրեգատի ամբողջ 
հաշվարկային ժամկետի ընթացքում անընդմեջ աշխատանքի համար, հաշվի առնելով խաղաղ 
պայմաններում տեխնիկական սպասարկման և կարճատև թողարկման ժամանակը (հաշվար
կային պաշարի 15%-ից ոչ ավել):

ԴԷԿ-ում օգտագործվում է ԳՕՍՏ 305-82-ի դիզելային վառելիք' տեխնիկական պայման
ներին բավարարող դիզելային վառելիք, 61 °С բարձր բռնկման ջերմաստիճանով, որն օգտա
գործվում է ջերմատարների և նավերի դիզելներում [6]:

ԴԷԿ-ի ագրեգատի տարածքում թույլատրվում է տեղագրել վառելիքաքսուկային մինչև 1,5 
մ3 ծավալի նյութեր, իսկ եթե ԴԷԿ-ը տեղակայված է բնակելի կամ հասարակական շենքի տակ' 
1 մ3 ծավալի նյութեր:

Եթե վառելիքաքսուկային նյութերի ծավալը 1,5 մ3-ից ավելի է, այն տեղադրում են 
առանձին տարածքում, իսկ եթե ԴԷԿ-ը տեղակայված է բնակելի և հասարակական շենքի տակ 
և պարունակում է 1-10 մ3 ծավալի վառելիքաքսուկային նյութեր, ապա պաշտպանված տարո
ղություններն անհրաժեշտ է տեղագրել շենքի պարագծից 10մ ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

Մինչև 1,5 մ3 ծավալի պաշար ունեցող ԴԷԿ-ում ընդունիչ հորեր չեն նախատեսվում և 
դիզելը լիցքավորում են տեղափոխվող տարողությունների միջոցով:

Վառելիքաքսուկային տարողությունների շնչառական խողովակաշարերը միացվում են 
ԴԷԿ-ի արտանետման համակարգի ընդլայնման խուցին:

Արտանետման խողովակաշարում պետք է նախատեսել ջերմակայուն փականի տեղա
դրում' հարվածային ալիքից պաշտպանելու համար: Չաշխատող դիզելի դեպքում' փականը 
պետք է լինի փակ վիճակում: Դիզել սարքավորման տեղակայման տարածքում' տեսադիտարկ- 
ման պատուհաններ չեն նախատեսվում:

Արտանետման խողովակաշարը պետք է տեղադրել թեքությամբ դեպի դիզել սարքա
վորումը և ապահովել հեղուկի գոլորշանման գոյացությունը հեռացնող սարքով:

Եթե ԴԷԿ-ում տեղակայված է մի քանի դիզել-գեներատոր, ապա յուրաքանչյուրի համար 
պետք է նախատեսել առանձին արտանետման խողովակաշար:

Դիզելային էլեկտրակայանի սենյակը հագեցվում է մատակարարվող և արտանետվող 
օդափոխության համակարգով, որը հեռացնում է դիզելային գեներատորների շահագործման



ընթացքում առաջացած ջերմությունը: Դիզելային էլեկտրակայանների օդափոխությունն ամե
նից հաճախ իրականացվում է երկու եղանակով' պատսպարվածների համար նախատեսված 
տարածքներից եկող օդով և փոշուց մաքրված արտաքին օդով: Աշխատող դիզելային շարժիչից 
արտանետվող գազերն արտանետվում են ապաստարանից դուրս' արտանետվող խողովակի 
միջոցով:

Դիզելային շարժիչների և այլ սարքավորումների աշխատանքը պարբերաբար ստուգելու, 
ինչպես նաև առաջացող անսարքությունները վերացնելու համար սպասարկող անձնակազմը 
պետք է օգտագործի պաշտպանիչ հագուստ և հակագազեր:

Նկ. 2. Դիզել-գեներատոր ДГА50-9Р  
(դիզել К-268, 

գեներատոր МСС83-4)

Նկ. 3. Պաշտպանական կառույցի 
էլեկտրամատակարարման 

վահաններ

Հրդեհների դեպքում դիզելային էլեկտրակայան կարող է մտնել տաք և ծխային օդ, ինչը 
կբարդացնի դիզելային շարժիչների հովացման գործընթացը: Այդ դեպքում ապահովվում է 
մակերեսից մատակարարվող օդի սառեցում: Եթե կա արտեզյան ջրհոր, օդը հովացվում է մեկ 
կամ երկաստիճան հովացուցիչով: Եթե չկա արտեզյան ջրհոր, ապա սառեցման համար կարելի 
է օգտագործել մանրախիճ զտիչ [7]:

Դիզելային էլեկտրակայանը կարելի է պարբերաբար միացնել կարճ ժամանակով' 
ապաստարանի ռեժիմին անցնելու և վարժանքների ընթացքում: Փորձարկումներից հետո այն 
պետք է պահվի պահեստում: Այս դեպքում պարտադիր են նաև սարքավորումների անվտան
գության և սպասարկման պարբերական ստուգումները: Ապակոնսերվացված դիզելային 
էլեկտրակայանը պատրաստության է բերվում նվազագույն ժամանակահատվածում [2]:

Վթարային լուսավորության համար պետք է օգտագործել կուտակիչային լապտերներ 
կամ հատուկ տեղադրված հեծանիվային գեներատոր: Կերոսինի լապտերները կամ մոմերը, 
օդի թթվածնի պակասի պայմաններում, պաշտպանական կառույցների սպասարկման կազմա
վորման հրամանատարի ցուցումով թույլատրվում է կարճ ժամանակով վառել միայն արտա
կարգ իրավիճակների դեպքում (վթարային աշխատանքների, առաջին օգնության ցուցաբեր
ման և այլն):

Ամփոփելով կարելի է նշել, որ պաշտպանական կառույցների էլեկտրատեխնիկական հա
մակարգերը կարևոր դեր ունեն այդ կառույցների սարքավորումների ճարտարագիտական 
ապահովման համալիրում, ինչն ապահովում է դրանց արդյունավետ ու անվտանգ շահագոր
ծումը պատերազմական ժամանակաշրջանում բնակչության պատսպարման գործընթացում:

Գրականություն
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А.П. Карибян, А.З. Гаспарян

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Э ф ф ективность и безопасность защ итны х сооружений во многом зависят о т  приема, учета , 

обслуживания, различных способов эксплуатации и правил применения э ти х  сооружений и о т  

требований нормативных документов по обеспечению безопасности, технического осмотра и 

технического обслуживания и уровня владения их обслуживающим персоналом. Электротехнические 

системы защ итны х сооружений играю т важную роль в инженерном комплексе оборудования э ти х  

сооружений.

Ключевые слова: гражданская оборона, защ ита населения, защ итное сооружение, убежище, 

электротехническая система, электрооборудование, дизельная электростанция.



Н.Р. СИапЬуап, А.2. базрагуап

Е1_ЕСТК0ТЕСНМ1СА1_ БУБТЕМБ ОР ОЕРЕЫБЕ Б Ш иС П Ж Е Б

ТЬе еЯесЬуепезБ օոժ տօքՑէ)/ օք ժеքепտ̂ Vе տէրսշէսրՑՏ 1аг§е1у ժՑթՑոժտ օո էհՑ օժօթէհո, օշշօսոէ'տ§, 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОР ИНЦИДЕНТОВ И АВАРИИ НА ПЛОТИНАХ

Неправильным управлением, человек может вы звать развитие процессов и явлений, которы е  

он в подавляющем ряде случаев уже не в состоянии п ред отвра ти ть . Проблемы аварийности плотин  

решались в основном за счет технической стороны  вопроса в т о  время, как анализ аварийности  

плотин за последние 50 л е т вынудил о т о й т и  о т  одностороннего подхода и о б р а ти ть  внимание на 

роль человека, которы й уч а ств уе т во всех звеньях обеспечения безопасной эксплуатации. Анализ 

большого ряда аварий свидетельствует, ч то  они произошли в результате  неверно приняты х  

решений или бездействия.
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Из-за все возрастающей потребности в воде, пище и энергии общее количество плотин в 
мире продолжает расти. Задачи снижения частоты отказов и аварий является наиболее важной 
проблемой для профессионалов ответственных за безопасность.

Очевидно, никогда не строят плотины предполагая, что они могут разрушиться. Точно 
так же нефтеперерабатывающие заводы спроектированы не для того, чтобы гореть, мосты 
рушиться, корабли тонуть, самолеты терпеть крушение, однако, к сожалению, это происходит.

Работа по передаче знаний и распространении передовой практики крайне необходима, 
поскольку понимание факторов, влияющих на безопасность плотин постоянно 
совершенствуется. Основные негативные факторы, влияющие на безопасность следующие [1]:
> старение плотин создает новые проблемы, связанные с износом материалов и 

оборудования;
> в настоящее время все больше и больше развивающихся стран строят плотины, но им не 

хватает опыта управления безопасностью;
> растущее участие частного сектора в строительстве плотин, создает новые сложности 

управления безопасностью;
> изменение климата создает новые условия для плотин, а также новые природные 

опасности, которые необходимо оценивать и регулировать;
> поскольку наиболее подходящие для строительства плотин места уже в основном 

использованы, новые плотины могут быть построены на более опасных по 
геологическим, геотехническим и сейсмическим условиям участках.
Основные подходы для обеспечения безопасности плотин состоят в том, чтобы всемерно 

развивать методы обеспечения безопасность плотин, которые были развиты в мировой 
практике поколениями инженеров в течении последних 100 лет. Кроме того, всем 
заинтересованным сторонам следует напомнить, чтобы при выполнении их обязанностей, 
необходимо, в первую очередь, обеспечить минимально низкий уровень риска аварии для 
населения в зоне возможного затопления.



Всемирный Комитет по большим плотинам сформулировал несколько важных принципов
и условий безопасности плотин:
> структурная безопасность тела плотины во время возникновения опасных явлений, таких 

как наводнения и землетрясения, являются первостепенным условием;
> мониторинг и эксплуатация существующей плотины имеет первостепенное значение для 

минимизации рисков и обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе. 
Периодическая проверка безопасности плотин квалифицированными инженерами, 
имеющими большой опыт в оценке безопасности плотин, является обязательной для всех 
сооружений;

> планирование и обучение оперативным действиям, которые незамедлительно должны 
быть осуществлены в случае чрезвычайной ситуации на плотине, имеет первостепенное 
значение для предотвращения гибели людей, проживающих в зоне возможного 
затопления и снижения материального ущерба в результате разрушения плотины. 
Периодическое рассмотрение плана аварийных мероприятий является обязательным;

> обучение операторов, ответственных за безопасность плотины, является важнейшей 
составной частью обеспечения безопасности. Неправильная эксплуатация плотин, 
особенно водовыпусков, водосбросов, дренажных устройств, может привести к отказам, 
инцидентам и авариям;

> обмен знаниями и уроками о инцидентах и разрушениях плотин имеет решающее 
значение для улучшения передового опыта. Организациям, отвечающим за безопасность 
плотин необходимо всю документацию по инцидентам на плотинах представлять в 
открытом доступе, включая независимые экспертные заключения о причинах таких 
инцидентов. Это позволит извлечь уроки и минимизировать риски, благодаря 
совместным усилиям национальных организаций по обеспечению безопасности плотин, с 
целью принятия мер по повышению безопасности, а также повышения осведомленности 
общественности.

> регулирующие органы должны взять на себя ответственность за безопасность плотин в 
части обеспечения лучших стандартов проектирования, качества строительства, 
аварийной готовности и эксплуатационного соответствия с принятыми отраслевыми 
стандартами. Международные организации, такие как 1Շ0ԼԸ, должны предоставить 
рекомендации государственным регулирующим органам, для лучшего понимания 
передовой практики осуществления безопасности плотин.

> Всемирный Комитет по большим плотинам разработал “Руководство по расследованию 
человеческих факторов в авариях и инцидентах на плотинах” . Содержание и требования 
вышеуказанного руководства обязывают учитывать влияние «человеческого фактора» на 
причины, обусловившие аварию. В руководстве особо отмечается, что проблемы 
аварийности плотин решались в основном за счет технической стороны вопроса, в то 
время как анализ аварийности за последние 50 лет вынудил отойти от одностороннего 
подхода и обратить внимание на роль человека, который участвует во всех звеньях 
обеспечения безопасной эксплуатации. Анализ большого ряда аварий свидетельствует,
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что они произошли в результате неверно принятых решений, или вообще не принятых 
решений, иными словами, бездействия. Это означает, что для поисков путей воздействия 
на этот вид аварийности, необходимо ответить на вопрос о причинах принятия неверных 
решений. Условия аварии почти всегда носят экстремальный характер. Причины того, 
что человек оказался не в состоянии овладеть ситуацией и не допустить инцидента или 
аварии, могут быть не связаны с небрежностью или некомпетентностью. Правильность 
принятия решения в нетипичной обстановке зависит от знаний, в первую очередь и 
способности на основе поступившей информации принять верное решение. 
Профессиональные качества человека, необходимые для эффективного принятия 
решений в экстремальной ситуации, существенно отличаются от тех качеств, которые 
необходимы для успешной работы в обычном, нормальном режиме деятельности. 
Человеческий фактор, это не структурная единица, а свойство, присущее системе и 

возникающее в результате деятельности человека, его взаимодействия со средой и 
техническими средствами. Практически деятельность человека не бывает однозначной. В его 
сознании действует сложная динамическая система приоритетов и предпочтений в выборе 
первоочерёдности решения тех или иных задач, что всегда необходимо иметь в виду при 
анализе любой человеческой деятельности, особенно в сфере принятия решений [2, 3]. При 
эксплуатации плотин, принятие решений -  сложный и исключительно ответственный процесс, 
где многое определяется фактором времени, т. е. временем, в течение которого необходимо 
принять решение. Нехватка времени приводит к попыткам ускорить принятие решения, что 
увеличивает вероятность ошибки и, соответственно, увеличивает риск. В настоящее время 
основная задача состоит в изучении влияния особенностей принятия решений (волевое 
решение, экспертный метод и др.) на выбор способа обеспечение безопасности.

Следует учесть, что специальная подготовка специалистов по безопасности плотин к 
действиям в критической ситуации, тренировка в принятии решений в аварийной ситуации не 
предусмотрена в учебных программах и в настоящее время в учебных заведениях не 
осуществляется.

Естественной тенденцией сложных физических систем, к которым относятся 
гидротехнические сооружения является движение к беспорядку в соответствии с концепцией 
увеличения «энтропии. Следовательно, такие системы, как плотины, обычно не являются 
«безопасными» по своей сути, и для поддержания порядка и предотвращения их выхода из 
строя (отказа), необходимы постоянные человеческие усилия. Такие системы, как плотины, 
включая людей, занимающихся их эксплуатацией и управлением, как правило, имеют 
многочисленные «барьеры», которые необходимо преодолеть, чтобы предотвратить отказы. 
Можно предположить, что иногда будут происходить «маловероятные» отказы из-за того, что 
физические (геологические, геотехнические, сейсмические, фильтрационные и др.) и 
человеческие факторы могут «выстраиваться» неблагоприятным образом [4].

Основные факторы отказа могут быть связаны с различным типом «человеческих 
ошибок», могут включать такие категории, как «промахи» (действия, совершенные 
непреднамеренно), «упущения» (непреднамеренное бездействие) и «ошибки» (с
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непреднамеренными результатами, т.е. к ошибкам в мышлении). В контексте безопасности 
плотин последний тип «ошибок» являются наиболее распространенным типом человеческих 
ошибок, которые способствуют возникновению отказов. «Нарушения» также иногда 
классифицируются как категория человеческих ошибок и связаны с ситуациями, в которых 
имеет место преднамеренное несоблюдение правил и процедур. Для плотин Армении, это 
наиболее распространенная ошибка.

В целом, при всех категориях человеческих ошибок суждения о том, что представляет 
собой «ошибка», обычно делаются в ретроспективе (с учетом прошлого опыта) и, 
следовательно, подвержены предвзятости ретроспективного подхода. Поэтому при анализе 
ошибок, следует проявлять осторожность, чтобы избежать неправильного возложения «вины». 
Вместо этого, действия должны оцениваться по ситуации, осознавая, что человек по своей 
природе подвержен ошибкам и просчетам при принятии решений.

Человеческие ошибки, упомянутые выше, часто приводят к неадекватному управлению 
эксплуатационными рисками. Недостатки в управлении рисками можно разделить на три типа:
> Недостаточное осознание рисков. Это может быть связано с такими аспектами 

человеческих ошибок и ограничений, как отсутствие информации, неточная информация, 
отсутствие знаний и опыта, а также плохая интуиция.

> Самоуспокоенность - предполагает достаточное осознание рисков, но чрезмерную 
терпимость к рискам. Это может быть связано с такими аспектами человеческой 
склонности к ошибкам и ограничениями, как усталость, безразличие и склонность к 
необоснованному оптимизму.

> Чрезмерная самоуверенность предполагает достаточное осознание рисков, но переоценку 
способности справиться с ситуацией. Это может быть связано с такими аспектами 
человеческой склонности к ошибкам, как врожденная самоуверенность, которая приводит 
к переоценке знаний и возможностей.
Отмеченные выше, человеческие факторы, влияющие на способность системы к 

обеспечению безопасности, обычно называют низкой «культурой безопасности». Чтобы 
культура безопасности развивалась и поддерживалась на должном уровне, руководство 
подразделений ответственных за безопасность, должно признавать приоритет безопасности, 
своевременно выделяя материальные средства, необходимых для его достижения.

Рассмотрим ряд особенностей человеческого фактора крупнейшего инцидента на плотине 
Оровилл в США и допущенных ошибок, типичных для многих плотин, эксплуатируемых в мире.

Плотина Оровилл является самой высокой плотиной в Соединенных Штатах. Эта большая 
грунтовая плотина принадлежит Департаменту водных ресурсов США и обеспечивает 
водоснабжение для более чем 23 миллионов людей в Калифорнии. Водосброс плотины 
является бетонной конструкцией длиной более 1000 м и шириной около 60 м.

Инцидент произошел 7 февраля 2017 году, когда расход воды в водосбросе составлял 
52 500 м3 в секунду. В результате проникновении водного потока под ложе водосброса, 
произошла эрозия его основания и прилегающих грунтов, с разрушением, деформацией и 
смещением бетонных плит водосброса.



Рис 1. Плотина Оровилл (участок катастрофического водосброса)

Бортовое примыкание плотины начало быстро разрушаться, что могло привести к 
затоплению территорий в нижнем бьефе водохранилища. Риск разрушения плотины заставил 
открыть затворы всех водовыпускных сооружений и снизить уровень водохранилища. 
Одновременно было эвакуировано население трех городов, около 200 000 человек. Это был 
один из самых серьезных инцидентов в истории Соединенных Штатов, а предполагаемая 
стоимость ремонта и восстановления составила более 1 миллиарда долларов. Федеральная 
комиссия по регулированию энергетики США потребовала от владельца плотины провести 
независимое расследование. Владелец обратился в Ассоциацию государственных служащих по 
безопасности плотин, который рекомендовал шесть независимых экспертов для проведения 
анализа ошибок, допущенных на разных этапах принятия решений. Группа провела 
расследование в течение 9 месяцев, выпустив два промежуточных меморандума и 
окончательный отчет на 584 страницах в январе 2018 года [5]. Это было первое крупное 
расследование инцидента на плотине, в котором человеческим факторам уделялось такое же 
внимание, как и физическим (техническим).

Исследование человеческих факторов позволило определить основные причины, по 
которым были приняты ошибочные решения, приведшие к последовательности (цепи) 
событий, кульминацией которых стал отказ водосброса. При расследовании были изучены 
сотни документов, связанных с проектированием, строительством, оценкой состояния плотины 
и водосбросов, оценкой организационной структуры и нормативно-правовой базы. 
Независимая группа экспертов пришла к выводу, что инцидент с водосбросом на плотине 
Оровилл был результатом комплекса множества человеческих и физических факторов, начиная 
с этапа разработки проекта. Что касается физического аспекта отказа, было отмечено, что во 
время эксплуатации вследствие проникновения воды под ложе катастрофического водосброса, 
возникла подъемная сила под плитами, их смещение и т.д. Этому финальному отказу 
предшествовал прогрессирующий износ бетона, коррозия стальных арматурных стержней и 
анкеров в плите водосброса, с потерей прочности.

Рассмотрим наиболее важные выводы экспертизы, касающиеся роли человеческого 
фактора:
> Инцидент был результатом долговременной системной неспособности распознать и

должным образом устранить недостатки и предупреждающие признаки, которые



>

>

предшествовали инциденту. Не было какой-либо одной основной причины: был 
системный сбой и ряд упущений эксплуатационного персонала, федеральных и 
государственных органов.

> Было много возможностей вмешаться и предотвратить отказ водосброса, но общая 
система взаимодействия человеческих и физических факторов сложилась таким образом, 
что эти возможности были упущены эксплуатационным персоналом, федеральными и 
государственными регулирующими органами, а также многими специалистами. 
Многочисленные человеческие факторы, в том числе организационные, способствовали 
тому, что физические факторы не были вовремя распознаны и должным образом 
устранены.
Программа безопасности плотин не была достаточно сбалансированной, в ней 
отсутствовала четкая ответственность на исполнительном уровне.
Система управления информацией о плотине была неадекватной, в результате чего 
важная информация иногда не попадала в нужные руки в нужное время. Не хватало 
эффективной и действенной организации распространения информации о передовом 
техническом опыте обеспечения безопасности плотин, что привело к недостаточному 
техническому опыту геологов и гидротехников.

> Тот факт, что этот инцидент произошел на самой высокой плотине в США, при 
неоднократной положительной оценке авторитетных консультантов, в штате с ведущей в 
стране программой регулирования безопасности плотин, является тревожным сигналом 
для всех, кто занимается вопросами безопасности плотин.
В заключении остановимся на важном вопросе оперативной доступности информации, 

очень важной для плотин Армении, и как выяснилось из анализа материалов аварии плотины 
Оровилл, даже для США. Одной из самых больших проблем при оценке безопасности плотин 
является наличие материалов ранее проведенных исследований о состоянии плотин. Орган, 
регулирующий безопасность плотин и эксплуатационный персонал, часто имеют разные или не 
используемые совместно отчеты. Некоторая ценная информация о плотинах может храниться 
за пределами оперативной досягаемости: в библиотеках, фондах или даже только в памяти 
людей. К сожалению, в ряде случаев, часть важной информация или записей бывает 
безвозвратно утеряна. Необходимо особо подчеркнуть, что информация о плотинах должна 
быть полной, доступной, надежной, систематизированной и доступной для поиска. Как 
правило, для этого требуется электронная система хранения и поиска. Все электронные 
системы должны быть защищены от потерь, взлома или повреждения данных. Практически 
все выиграют от наличия информации о плотинах, специалисты по безопасности будут тратить 
меньше времени на поиск информации, что позволит быстрее оценить инцидент на плотине и 
дать рекомендации, которые помогут принятию правильных и оперативных решений.

Человеческий фактор в контексте безопасности плотин изучен мало по сравнению с 
такими отраслями, как атомная энергетика, транспорт и медицина. Это может быть связано с 
тем, что человеческие и организационные проблемы, связанными с безопасностью плотин,



обычно не анализировались публично, как в случае инцидентов на атомных электростанциях 
или авиакатастрофы.

Всемирный Комитет по большим плотинам разработал “Руководство по расследованию 
человеческих факторов в авариях и инцидентах на плотинах” . Содержание и требования 
вышеуказанного руководства обязывают учитывать влияние «человеческого фактора» на 
причины, обусловившие аварию. По сути, все инциденты на плотинах можно объяснить 
человеческим фактором, как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Устранение этих 
человеческих факторов требует не только выявления "человеческих ошибок", но и тщательного 
рассмотрения системных сложностей эксплуатации плотин, неопределенности и давления, 
которое оказывается извне на человеческие решения.

Персонал плотины, готовый справиться с имеющими различные причины инцидентами и 
отказами, должен иметь высокий уровень культуры безопасности и старательно внедрять 
передовые методы реагирования. Эксплуатационный персонал плотин должен быть 
ориентирован на обучение и совершенствование, должен быть готов поддерживать высокие 
профессиональные и этические стандарты.

Культура безопасности определяется в первую очередь, эффективностью использования 
доступной информации, опыта, ресурсов и инструментов управления, чтобы должным образом 
сбалансировать безопасность с другими целями эксплуатации плотин: водоснабжением, 
орошением и энергоснабжением. Высокая культура безопасности, позволит среагировать на 
ранние индикаторы возможных отказов (инцидентов), позволит поддерживать запас прочности 
плотины, позволит учесть различные точки зрения для лучшего понимания сложившейся 
ситуации.

Проблема оперативной доступности информации, очень важна для плотин Армении, и 
как выяснилось из анализа материалов аварии плотины Оровилл, она актуальна даже для 
обеспечения безопасности плотин в США.

Литература

1. “ ВеГСег Оатэ քօր а Ьейег УУоНб” , VI \Уог1б Эес1ага1:юп оп Оат Տаքеէу, 11 ф1у 2019.

2. Человеческий фактор. Эргономика - комплексная научно-техническая дисциплина: В 6т. /Под 

ред. Г. Салвенди. - М.: Мир, 1991. -Т. 1 - 599 с.

СИе1оуесИезк|у Лак1:ог. Ег§опотока - котр1екзпауа паисМпоЭекМтсЛезкауа б1зар1та: V 6է. /Роб. 

геб. С. Бакепбс -  М.: М1г, 1991. Т. 1 -  599 տ.

3. Абчук В.А., Бункин В.А. Интенсификация: принятие решений: Научно-практическое пособие для 

руководителей. - Л.: Лениздат, 1987. -174 с.

АЬсИик У.А., Випкт У.А., 1п1:епз|Лкаауа: рппуаЛе гезИету: МаисИпо-ргокЛсИезкое розоЫе б1уа 

гикоуобИ:е1еу. -  1_.:1_ет1ба1:, 1987. -  174 տ.

4. I. АМ, “ Нитап РасЛэгз т  Эат РаПиге апб 5аЛе1у,” АБЭЗО УУеЬтаг, 1_ехт§Лэп, КУ: АэзоааЛоп օք 

Տէ8է6 Эат 5аЛе1у (Ж|аа1з, 2015.

5. “ Нитап РасЮгз т  Лле ОгоуШе Эат Տթ11 |ууау 1пс|бепЛ’, АззоааЛоп օք 51:а1:е Эат 5аЛе1:у (Ж|аа1з, 

2018.



Վ.Ս. Ւսոնդկարյան

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐՈՒՄ ՄԻՋԱԴԵՊԵՐԻ ԵՎ ՎԹԱՐՆԵՐԻ

ԺԱՄԱՆԱԿ

Պատվարները, որպես տեխեոբնակաե օբյեկտներ, բնութագրվում են զարգացման բարձր դինա- 

միկությամբ ու փոփոխականությամբ, և դրա անտեսումը կարող է հանգեցնել զգալի բացասական հե

տևանքների: Պատվարների վթարայնության խնդիրները հիմնականում լուծվում էին հարցի տեխնիկա

կան կողմի հաշվին, բա յց նրանց վթարայնության վերլուծությունը վերջին 50 տարիների ընթացքում 

ստիպեց հեռանալ միակողմանի մոտեցումից և ուշաղըություն դաըձնել մարդկային գործոնի կարևորու

թյան վրա, որը նեըգըավված է անվտանգության ապահովման բոլոր օղակներում: Մի շարք վթարների 

վերլուծությունը վկայում է, ոը դրանք տեղի են ունեցել սխալ ընդունված ոըոշումների կա մ անգոըծության 

արդյունքում:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, պատվար, ջրթափ, անվտանգություն, մարդկային գործոն, խափանում,

վթար:

У.Б. КИопс1кагуап

ТНЕ НиМАЫ РАСТСЖ Ш АССЮЕМТБ АЫР РА11_иКЕ$ АТ РАМБ

մհրօս§հ 1тргорег тапа§етепէ, հսրոօոտ сап саиБв Ме деуе1ортеМ օք քրօշՑՏՏՑՏ օոժ рհепотепа էհօէ, 

ւո ап оуегш5е1т'т§ питЬег օԷշօտցտ, №еу аге по 1оп§ег аЫе էօ ргеуеШ. П е  ргоЫетз օէժօոո օշշ՚ւժՑոէտ հаVе 

Ьееп зоЫед та'т1у օէ ехрепзе օԷէհ6 է6շհուշօ1 տ/сУе օԷէհՑ ւտտս6, ոհԽ էհՑ օոօխտւտ օէ ժօրո օշշ՚ւժՑոէտ оуег 

Պց 1аտէ 50 уеагз հօտ Խրշ6ժ էօ тоуе ашау էրօրո էհՑ опеДдед օքքրօօշհ օոժ էօ рау аНепбоп էօ էհ6 го1е օէ 

հսաօոտ, ահ о аге туоЫеё ւո а11 թօրէտ օէ епзипп§ տօէտ орегаьоп. ձոօխտէտ օէ а 1аг§е питЬег օէ օշօժՑոէտ 

ւոժւշօէտտ էհօէ гЛеу оссиггед օտ а րՑտսե օէ արօո§ ժտշւտւօոտ օր ւոօշհօո.

Кеу աօրժտ: ժօրո, 5рШшау, տаքеէу, հսրոօո քօշէօր, օշշւժՑոէ, քօժսրՑ
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У.А. Ва§|уап, К.У. СИксИуап

М1СКОВ1А1. А1МТА601М1БМ ОР БТКА1МБ ОР ВАКЕК'Б УЕАБТ БАССНАКОМУСЕБ 
СЕКЕУ1Б1АЕ АЫР 1ТБ Б16М1Р1САМСЕ РОК 1МРК0У1М6 РООР ОиАЫТУ

ВгеаЗ оссиркБ ап ւրոթօրէօոէ р1асе ւո էէ№ ոսէոժօո օք էՒ№ рорикПоп օք աօտէ շօսոէրԽտ օք էէ№ ոօրէժ. 

ОерепЗ'т§ օո ոօէւօոօէ շհօրօշէօոտէւշտ, есо п о тк  орроПипШез, к е  п а кге  օք то гк  օոժ о к е г քօշէօրտ, քրօրո 

300 էօ 500 §  օք ЬгеаЗ рег Зау рег регзоп ւտ сопБитеЗ. ТЬе ոսէհէհոօ1 օոժ Ыо1о§ка1 уа1ие օք ЬгеаЗ ЗерепЗБ 

օո էէ№ риа1ку, էуре, §гаЗе օք Пои г  օոժ к е  էօօհոօ1օ§ւօօ1 ргосеББ օք Ьак'т§ ЬгеаЗ. Բօէօէօ ЬгеаЗ ժւտօօտօ ւ՚տ опе 

оЬ ке  շօատցտ օք ЬгеаЗ БроПа§е. ТЬе саиБаПуе а§еМ օք թօէօէօ ЬгеаЗ 31БеаБе ւտ Ьа&епа оЬ ке  ВасШиз տսԵէ՚ւԱտ 

§гоир, к е  БрогеБ օք юЫсЬ еМег էՒ№ Поиր ժսոո§ § га 'т §րւոժւո§. ТЬе 5§հէ օ§օւոտէ к е  саиБаПуе օ§Ցոէ օք 

ЬгеаЗ 31БеаБе ւտ ժւքքւշսէէ Зие էօ к е  гек^апсе օք БрогеБ օք кеБе Ьа^ег'ю էօ уапоиБ сЬет1са[ օոժ ке гта 1  

օքքօշէտ. 1ո аЗЗк/оп, к  ւտ ոօէ гесоттепЗеЗ էօ иБе уапоиБ ргеБегуаПуеБ ւո ЬегтеМаПоп ւոժստէրւՑՏ էօ տսթթրտտտ 

к е  §րօոէհ օք ууПЗ уеаտէ ткгоП ога . ТЬегекге, к  ւտ օք §րՑօէ /троП апсе էօ БкЗу Ыо1о§1са1 ռաէհօժտ օք 

тП иепст§  к е  тЫ Ькюп օք к е  §րօոէհ օք ипЗеБ1гаЫе ЬосГег/'о/ օոժ уеаБ1 ткгоП ога , кегеЬу геЗист§ к е  

т к  օք շօոէօտ՚աօէհո оЬ ке ЬегтеШаЬоп ргосеББ օք քօրտօոէօէւօո բԽոէտ.

Кеу ոօրժտ: Ьакег'Б уеоБр թօէօէօ ЗкеаБе, т1сгоЫа1 օոէօ§օուտտ, тусо с 'т, кШег а скуку, էаxоոоту.

БШс1ут§ 1+1е апЬЫоЬс ргорегйеБ օք уеазЬ тс1исПп§ В. տսէ>էւ1ւտ, БкогоЬитоуа са те  էօ էՒտ 

շօոօԽտւօո էՒտէ уеаБ1 сеМ 1г^аЬо1Не5 тЫЬИ: էՒտ §րօ№էհ օք Ьайепа Ւտրրոքս1 էօ Ьакегу բրօօԽշէւօո. 

ТИеБе տսետէՅոշօտ, аБ քօրրրտոէՅէւօո բրօժսշէտ, ժւքքստօ ւոէօ էՒտ ոսէոօոէ тесЛ ит апс1 с1о ոօէ ипс1ег§о 

քսրէՒտր сИап§е5. ТИе VаÎ с̂ է̂у օք էհւտ Յտտսրոբէւօո ւտ сопбгтес! Ьу էՒտ 6\ւտէ6ոշ6 օք а ге1аЬоп5Ыр 

Ье^ееп էհօ քօրտօոէՅէւօո а ^ 1У11у  օք уеаտէ տէրՅտտ апс! էՒտ տւշօ օք էՒտ §ւր^/էհ тЫЬИюп гопе. Vеаտէ 

աօտէ у1§огоиз1у քօրռտոէտ сагЬоհусIгаէеտ, апс1 §|уез а \л/1с1ег гопе օք § гоуу^  тЫЬИюп. ТИе քօրրոՅէւօո 

օք էՒտտօ гопеБ ւտ с1ие էօ էՒտ ге1еазе Ьу уеаտէ օք а зреаЯс տսԵտէՅոօօ уу|^ апЬЫоЬс ргорегЛез [1].

1п էհւտ ге§агс1, էհօ 5еагсИ քօր асЬуе сикигез օք БассИаготусеБ сегеу|51ае апс! էհօ Б^Ьу օք 

էՒտւր апЛт1СгоЬ|а1 ргорегЬеБ ւտ ап ւոտօրէՅոէ քՅՇէօր ւո 1тргоу |п§  էՒտ риа1^у օք Ьгеас! - опе օք էՒտ 

т а 1П քօօօ1 բրօօԽշէտ.

ТИе օեյօօէ օք էհ6 зШс1у ууеге տէրՅւոտ օք էհ6 уеаտէ Տ. сегеу151ае ւտօ13է€օ1 քրօա Ьгеас! տօսրօ1օս§հտ 

(էէհրոօր) քրօա ժւքք^րօոէ §ео§гарИ|са1 гопез օք А гт е т а . ТИе В. տսԵէւԱտ (\/ЮС-10818 տէրՅւո ւտօ13է68 

քրօա ЬгеаЬ Յքքնօէօժ Ьу բօէ8էօ Ь|5еазе ууа5 и5ес1 յտ а էօտէ օեյ՚6Շէ; էհօ т и з е и т  տէրՅւո օք էհւտ 5рес1е5 

МОС-1877 5егуеЬ յտ а շօոէրօԼ

ТаЫе 1.
Еքքесէ օք М е  уеаտէ Տ. сегеу/Б1ае օո М е  §րօ\ոէհ օք В. տսԵէւԱտ տէրօ՚ատ

В.БиЫШБ

տէրօ՚ւոտ

1опеБ օք /пЫ ЬШ оп օք §րօ\ոէհ Ьу уеаБП тт

М О С -

9 8 1 0

МОС-

9 8 0 9

МОС-

9 8 0 8

м ос-

9 8 1 9

м ос-

9821

МОС-

9 8 0 5

МОС-

9 8 0 7

МОС-1877 15 12 15 15 16 18 17

МОС-Ю818 12 15 13 13 14 17 15



Օ ս ո ո §  բրօժսշէւօո էրւձ1տ, уеаտէ օք էՒտ բրօժսշէւօո տէրձւո ВегПпзкауа-14 ууаэ игес! эб а շօոէրօԼ 

АпЬ|гнсгоЫа1 ас1:м1у ууаг зШсПес! т  уеаБ1 տէրՅտտ ууНЬ հւ§հ քօրռտ ոէՅ^օ а-§1исоз1с1азе асЬу^у, 

э т с е  та ^о Б е  ւտ էՒւօ т а т  քօրւրտոէՅեւօ сагЬ оИ ус1^е  т  էՒտ 6օս§հ  [2].

ТаЫе 2.
Оерепдепсе օքէհՑ апИт/сгоЫЫ асИуНу օք Ме уеаտէ 5.сегеУ151ае оп §րօ\րէհ օ§օ'ատէ Տ.տսեէ'ւ1'ւտ քրօրո Ме

сагЬоп воигсе

М ес//а

2опв5 օք 1пЫЬШоп օք §гоуМЬ Ьу уօօտէ, тт

МОС-

9810

М О С -

9 8 0 9

м о с-

9 8 0 8

м ос-

9819

МОС-

9821

М О С -

9 805

М О С -

9 80 7

Բօէձէօ- 

а§аг Ն\քւէհ 

տսօրօտ6
15 12 15 15 16 18 17

ԲօէՅէօ֊ 

а§аг ууւէհ 

та ^ о з е
11 10 13 12 16 18 17

1է сап Ье Бееп քրօրո էհօ 1аЫез էՒտէ էհօ уеаտէ տէրՅւոտ ւտօհէօշ! քրօրո էհօ տօսր8օս§հտ օք 1+ю ՏւտւՅՈ 

апс! (9օոտ րօ§ւօոտ (МОС-9805, МОС-9807, МОС-9821) քօրրո տէՅէ>1օ гопеэ օք ւոհւԵւէւօո օք էՒտ 

§րօ«էհ օք В. տսԵէ՚ւԱտ, гедагсИезэ օք էհօ քօրրոօոէՅեւօ сагЬоЬуЬ^е օք էհօ тесЛит. ТИе րոօտէ асйуе 

տէրՅւո таг 3.сегеУ151ае К/ЮС-9805, ууЫсЬ раззес! ргобисЬоп էօտէտ.
ип8ег բրօօԽշէւօո շօոժւէւօոտ, էՒտ 8օս§հ ууаз ргерагес! оп а ^ с к  8օս§հ тас1е քրօրո р ге т ш т  

VVհеаէ Лоиг. УУИеп кпеасПп§ էհօ 8օս§հ, էՒտ тезорЫПс 1асЬс аас1 տէՅրէօր ЬайоЬасШиз քօրրրտոէւ, 

изес! т  8օս§հ заепсе էօ ргеуеп1 բօէՅէօ Ьгеас! сПзеазе, ууаз ոօէ игес!. Ехрепте^а! затр1ез օք 

Ьгеа8 ууеге Ьаке8 оп уеаэ! տէրՅւո МРС-9805, ап8 շօոէրօ! затр1ез ууеге Ьакес! оп со тте га а ! уеаэ! 

տէրՅւո ВегПпзкауа-14 [3].

1тте8|а1е1у а^ег Ьакт§, ехрептеп1а1 ап8 շօոէրօ! затр1ез օք Ьгеас1, 5 р1есез еасИ, ууеге 

տսեյ՜6շէ68 էօ էհ6րրոօտէՅէւո§ 8է а 1етрегаШге օք 37°С [4, 5]. 1ո էՒւ6 Ьгеас! օք էՒտ շօոէրօ! затр1ез, 

տւ§ոտ օք с1ата§е арреагес! айег 36 հօսրտ օք էՒւ6րրոօտէՅէւո§, акИои§И ւէտ ас1сП1у ууаэ 1оууег էՒտո էՒտ 

асИНу օք էՒտ Ьгеас! օք էհ6 ехрепте^а! затр1ез Ьу оп 1у 0.3°Ы. Вгеаб табе уу̂ И уеаг! տէրՅւո МРС- 

9805 зИоууеб по տւ§ոտ օք բօէՅէօ сПзеазе а^ег 120 հօսրտ.

ОЬу1оиз1у, ап ւրոբօրէՅոէ го1е ւո էՒտ տսբբրօտտւօո օք էհ6 у^а! асЬу^у օք 6.տսԷ>էւ1ւտ ւտ р1ауе6 ոօէ տօ 

րոսշհ Ьу էհօ ааЬ-քօրրուոշ а Ь П ^  аз Ьу էՒւ6 апЬггпсгоЫа! асЬу^у օք уеаտէ 6 и пп§  8օս§հ [6 , 7].

Ноууеуег, քօր П егте^аЬ оп ւոժստէոօտ, ւէ ւտ а1зо ех^ете1у ւրոբօրէՅոէ էօ гебисе էՒտ пэк օք 

с о ^ а т т а Ь о п  օք էՒտ ք6րրո6ոէՅէւօո ргосезз ууНЬ ип8ез1гаЫе уеаտէ т 1сгоЯога, ууЫсЬ 6еуе1орз ууе11 

ипЬег ^ е  г а т е  си 1ЬуаЬоп շօոժւէւօոտ էհՅէ аге ор Ь та ! քօր էՒտ § гоуу^  օք ւո8ստէո31 տէրՅւոտ [8]. 

Т Ь е ге ^ге , ^ е  эШЬу օք Ыо1о§юа1 տօէհօժտ օք 1пПиепс1п§ էՒտ ւոհւԵւէւօո օք ^ е  § гоуу^  օք ууПЬ уеаտէ 

т 1СгоЛога, пате1у ^ е  иБе օք ւո6ստէո31 տէրՅւոտ уу|^ кШег а с й у ^ ,  ւտ օք §ր63է 1т р о ^ а п с е  [8 ].

ТЬе кШег рИ епотепоп ւտ զաէ6 с о т т о п  а т о п §  уеаտէտ, Եօէհ Յտշօրր^շօէօտ апб Ьаտ̂ 6 ^отусеէеտ. 

КШег асէ^V^էу Ьаэ Ьееп քօսոձ ւո т о г е  էՒտո 50  зрес1ез օք ^ е  տօ-саНеб т у с о с 1ПО§еп1С уеаտէտ էհ8է 

ргобисе էՒտ ^ Х 1п т у с о с 1п. М огеоуег, г о т е  ИепЬса! зрес1ез Ье1оп§ էօ ճւքք^րօոէ кШег էуреտ, з1псе 

^ е у  ճւքք^ր т  էհօւր ւոհւЫ ^ гу  քօՅէսրօտ.



ТЬе апа1уз13 օք кШег асЛу̂ у скрепе  ̂ оп тапу քձշէօրտ: Лпе շօրոբօտւէւօո օք Лпе тесЛит, Лпе 
շօոժւէւօոտ օք тсиЬаЛоп, Лпе сопсепЬ-аЛоп օք сеИБ օք Лпе зепзШуе տէրՅւո. Ноууеуег, Лпе тат 
ЛтйаЛоп т  Лпе с^есЛоп օք тусоапо§етс տէրՅւոտ ւտ Лпе зе1есЛоп օք ап арргорпа!е БизсерЛЫе 
эЛ-ат. КШег տէրՅւոտ Տ6շր6է6 էհ6 Лэхт тусоап, էօ у у Ы с Ь ^еу аге ոօէ эизсерЛЫе, Եսէ у у И |с И տհւեւէտ 
էհ6 §гоуу̂  օք тусост-зепз|Луе уеаз1з. (Յօէհ эреаЛо ւրորոսո  ̂ апс1 Лэхю^ аге ПтИ:ес1 тат1у էօ 
ге1а!ес! ог§атзтз. ТЬегеЛоге, Лпе сЬоюе օք зепзШуе տէրՅւոտ քօր тусоапо§етс уеазЛ сикигег ւտ 
рптагЛу а Лахопогтс ргоЫет [9].

Аз а ге5и 1է օք Лпе з!ис1у օք Лпе кМ1ег рЬепотепоп т  Տ. сегеу131ае տէրՅտտ, 5 тусост-зепзШуе 
տէրՅւոտ апс1 23 տէրՅւոտ уу|Лп кШег ас̂ у|1у ууеге քօսոժ, օք ууИ|сИ 16 эИоуу а кШег еЛЛесЛ оп1у էօ а 
эреаЛо зепзШуе эЛ-ат. ТЬе сикигег МОС-9801, МОС-9803, МОС-9805, МОС-9806, МОС-9807, 
МОС-9811, апб МОС-9813 аге сЬагасЛепгес! Ьу а ргопоипсес! кШег асЛу|1у а§атзЛ аИ с1еЛе(Тес1 
зепзШуе տէրՅտտ, ргоЬаЫу Ьаут§ а ууИег зресЛгит օք тЫЫЛэгу асЛоп [12]. ТЬе геазоп քօր էհ6 
сЛЛЛегепЛ օքքօօէ օք кШег сиКигез օո тусост-зепзШуе տէրՅտտ тау а1зо Ье էՒտէ էհ6 1айег Ье1оп§ էօ 
сЛЛЛегепЛ зиЬзреаез օք 8.сегеу1з1ае, Бтсе опе օք Лпе аррЛсаЛопБ օք էհ6 кШег рЬепотепоп ւտ ւէտ иге 
аэ а Лахопотю էօօ1 քօր 1с1епЛЛут§ уеаտէտ Ье1оуу Лпе греаез 1еуе1, апб Лпе греаез 8.сегеу|31ае Ւտտ 
гесепЛу зиЬсПу1с1ес1 ւոէօ 4 зиЬзреаез: 8.сегеу|31ае 8.рага8охиз, 8.разЛепапиз, З.Ьауапиг [9].

ТЬе БШбу օք էհ6 тЛиепсе օք էհ6 օօրոբօտւէւօո օք էհ6 тесЛит апб тсиЬаЛоп օօոժւէւօոտ օո Лпе 
зепз1̂ у|1у օք Лпе аззау էօ ЛеЛегтте էհ6 кМ1ег асЛу|Лу зЬоууес! ЛЬаЛ тусоапо§етс уеаտէտ Ьауе а 
Ы§Ьег кШег асЛу|Лу օո пиЛЛепЛ-псЬ тесЛа. 1է ւտ гесоттепбеб էօ изе §1исозе, уеаտէ ехЛгасЛ, 
рерЛопе, сйпс аас! аэ Лпе тат շօրոբօոօոէտ օք Лпе пиЛчепЛ тесЛит քօր апа1уз13.

1է ууаз геуеаЫ ЛЬаЛ уеаտէ тусостз аге тасЛуаЛес! ууЬеп Лпе ЛетрегаЛиге ոտօտ аЬоуе 20°С. 
ТЬе ргеЛеггес! ЛетрегаЛиге քօր тсиЬаЛоп 6սոո§ Лпе кШег асЬу^ аэзау ւտ 15°С.

ТЬе зЛис1у օք էհ6 тЛиепсе օք сЛЛЛегепЛ сеМ сопсепЛгаЛопз օք տստբօոտւօոտ օք зепзШуе տէրՅւոտ 
օո էհ6 зеп51̂ у|1у օք էհ6 апа1уз15 ւէտօւք зЬоууеб ЛпаЛ Лпе орЛта! сопсепЛгаЛоп օք сеМз т  էհ6 ргерагеб 
տստբօոտւօո ւտ 1 - 105/ т 1.

Ап ւրոբօրէՅոէ շօո6ւէւօո քօր է6տէւո§ кМ1ег а^1У11у ւտ էհօ рН уа1ие օք էհօ теШит. 1է Ьаэ Ьееп 
6տէՅԵ1ւտհ68 էհՅէ уеаտէ тусос1ПЗ, аэ а ги1е, аге тоге асЬуе ձէ рН уаШег օք 4-5 [10].

ТЬе ԵՅտւտ օք էհօ ւոէ6ոտւքւօՅէւօո օք էհ6 բրօօօտտ օք քօրտօոէՅէւօո апб таШгаЬоп օք 6օս§հ ւո 
Ьгеаб Ьак|п§ ւտ էհ6 Ь|о1о§1са1 сЬагайепзЬсз օք էհ6 уеаտէ гасез игеб. Ргеу1оиз տէս8ւ6տ Յէ езеагсЬ 
апб ргобисЬоп аззоааЬоп (РРА) ւո էհօ Ьакегу ւոժստէ̂  ргоу|6е տէրօո§ еу|6епсе քօր էհօ 1тро^апсе 
օք уеаտէ а-§1исоз|8азе асЬу̂ у ւո ЬгеаЬ так|п§. Уеаտէ ууНЬ Ы§Ь таЬазе асէ̂ V̂էу 8է а тисЬ 1оууег 
8оза§е Յշշօ̂ րՅէօտ էհօ ргосезэ օք 8ои§Ь так|п§ апб շօոէոեսէօտ էօ էհօ ргоЬисЬоп օք Ьакегу 
բրօժսօէտ \̂ /ւէհ и̂аÎ էу տժւշՅէօրտ [2]. 1ո էհւտ ге§аг6, т  ге1аЬоп էօ ргопоипсеб тусос1по§еп1с տէրՅւոտ, 
տէսժւօտ օք էհօւր ргобисЬоп ргорегЛеБ ууеге сагпеб օսէ.

То ժօէօրտւոօ էհօ 6е§гее օք озто^1егапсе օք си^игез, էհօւր аЬ̂ Î էу էօ § г о у у  օ ո  теска уу|  ̂
1псгеазе6 օտտօէւշ ргезгиге ууаэ зШШеЬ. ТЬе հото§еոе^էу օք էհօ տէրՅւոտ ууаэ еտէаЬЛտհе6 т  էօրտտ օք 
էհօւր аЬ̂Лէу էօ 6еуе1ор օո а теШит уу̂ Ь 50% §1исозе, ууЬЛе ւէՅտտՅՏ МОС-9805, МОС-9811, МОС- 
9813 ЬаЬ էհօ аЬ|Л1у էօ § г о у у  оп а тесЛит уу|  ̂60% §1исозе.



ТЬе зШбу օք Фе 6քք6շէ օք տօՓսրո сИ1ог1с!е օո Фе таКазе асЬу^ օք уеаտէ зЬотеб էՒտէ տէրՅւոտ 
(УЮС-9805, МОС-9810, МРС-982 теге 16տտ зепзФуе էօ тсгеазес! օտրոօէւշ ргезБиге сгеа1е8 Ьу 
Տ31էտ, էհ6 օք таКозе ք6րրո6ոէՅէւօո օք тЫсЬ №С1 8է а сопсепФаЬоп օք 2% боез ոօէ гебисе Յէ а11.

1հստ, յտ а гегиК օք Фе сотрагайуе տէսՓօտ, Фе зФат Տ. сегеу|31ае 1УЮС-9805 ւտ езреааИу 
բրօրուտւո§ т  էօրրոտ օք ւէտ Ыо1о§1са1 апб ргобисЬоп сЬагайепзйсз, Фе изе օք тЫсЬ аНотБ:
> էօ ргеуег  ̂ Фе շ̂ քնՅէ օք Ьгеа8 Ьу բօէ8էօ сПзеазе «ւէհօսէ էՒւօ иге օք тезорЫПс 1асЬс ааб 

տօսր6օս§հ Ьас1оЬас111ստ քօրրոօոէւ т  Ьакт§, էօ 1тргоуе Фе риа1Ну օք ^е Ьакеб բրօժսշէտ, 
тсгеазе Фе бигаЬоп օք Фет зФга§е апб ФегеЬу гебисе էհ6 №8տէ6 օք Ьакегу բրօ6սշէտ;

> гебисе Фе пэк օք соФаттабоп օք Фе քնրրր̂ ոէՅէւօո ргосезз օք ք6րրո6ոէՅէւօո բ̂ ոէտ т|ф 
иптаФеб уеаտէ ггпсгоПога апб Бтсе Фе асбу^у օք уеаտէ тусостз тсгеаБез уу|ф бесгеазт§ 
էօտբօրՅէսրօ Ье1от 185С, ւէ ւտ асМзаЫе էօ иге Фе зФат а1зо ւո Ьгетт§.
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Վ.Ա. Բագիյան, Կ.Վ. Չիտչյան

БАССНАКОМУСЕБ СЕРЕУ151АЕ ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ ԽՄՈՐԻՉԻ ՇՏԱՄՆԵՐԻ 
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱԳՈՆԻԶՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՆՆԴԻ

ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հացը կարևոր տեղ է գրավում աշխարհի երկրեերի մեծ մասի բնակչության սննդի մեջ: Կախված 

ազգային առանձնահատկություններից, տնտեսական հնարավորություններից, աշխատանքի բնույթից և 

այլ գործոններից' մեկ անձի համար օրական սպառվում է 300-ից 500 գ հաց: Հացի սննդային և 

կենսաբանական արժեքը կախված է արոտի որակից, տեսակից և հացի թխման տեխնոլոգիական 

գործընթացից: Կարտոֆիլի հիվանդությունը հացի փչացման պատճառներից մեկն է: Հացի, կարտոֆիլի 

հիվանդության հարուցիչը Տօօւևստ տսեեետ խմբի բակտերիաներն են, որոնց ստորներն ալյուրի մեջ են 

ընկնում հացահատիկի մանրացման ժամանակ: Հացի հիվանդության հարուցիչի դեմ պայքարը դժվար է 

տարբեր քիմիական և ջերմային ազդեցությունների նկատմամբ, այդ բակտերիաների ստորների 

դիմադրողականության պատճառով: Բացի այդ, խորհուրդ չի տրվում խմորման արդյունաբերու

թյուններում օգտագործել տարբեր հավելումներ' վայրի խմորիչ միկրոֆլորայի աճը ճնշելու համար: 

Հետևաբար, մեծ նշանակություն ունի անցանկալի բակտերիալ և խմորիչ միկրոֆլորայի աճի արգելակ

ման վրա ազդելու կենսաբանական մեթոդների ոաումնասիրությունը' դրանով իսկ նվազեցնելով 

բույսերի ֆերմենտացման գործընթացի աղտոտման վտանգը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, հացաթխման խմորիչներ, կարտոֆիլի հիվանդություն, մանրէաբանական 

անտագոնիզմ, տոքսին, ճնշող ակտիվություն, տաքսոնոմիա:

В.А. Багиян, К.В. Читчян
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Е.И. Алексеева, С.В. Новикова

и
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ПРИ

о
ВОЗДЕЙСТВИИ о п а с н ы х  п р и р о д н ы х  про ц ессо в

В с т а т ь е  авторами предложен новый подход к оценке устойчивости  памятников 

архитектуры  на основе каскадной нейроне, четкой модели Такаги-Сугено-Канга (ТБК). Данный подход 

заключается в оценке интегрального показателя устойчивости  памятников архитектуры  на 

основании тр е х показателей (подверженность опасным ф акторам различных природных процессов и 

явлений, физическое состояние зданий памятников архитектуры  и категория значения объектов 

культурного наследия). Предложенный авторами подход позволит д ать  комплексную всестороннюю  

оценку объекта культурного наследия и позволит качественно и количественно определить вес 

каждого ф актора в формировании общей опасности для та ки х  объектов.

Ключевые слова: объект культурного наследия, пам ятники архитектуры , устойчивость  

объектов культурного наследия, уязвимость объектов культурного наследия, опасные природные 

процессы, инженерно-геологические условия, м етоды  оценки устойчивости , нечеткие модели, 

нечеткие нейронные сети , модель Такаги-Сугено-Канга.

Длительное протекание опасных природных процессов (далее -  ОПП) на территории 
объектов культурного наследия представляют серьезную опасность для их физического 
состояния, усугубляющееся возрастом объектов.

Своевременное выявление и отслеживание процессов, способствующих перерастанию 
опасностей в угрозы для объектов культурного наследия, требуют проведения исследований в 
этой области с целью обеспечения безопасности таких объектов, расположенных на территории 
городской среды.

Сложная характеристика геологических условий исторических территорий городов 
дополняется и изменяется современными климатическими изменениями. Интенсивные 
изменения климата, а именно ливни, оттепели, как следствие изменения динамики и механизма 
формирования сточных и подземных вод, все это приводит к повышению силы воздействия 
опасных экзогенных геологических процессов на грунты оснований объектов культурного 
наследия [1-4].

Основными причинами, приводящими объекты культурного наследия к предавариИному 
или аварийному состоянию, являются различные опасные экзогенные геологические процессы 
(оползни, карсты, частые изменения уровня грунтовых вод).

Наиболее существенную роль в сохранении объектов культурного наследия играют карст 
и суффозия, овражные эрозии и как следствие оползни, а также природные и техногенные 
подтопления [1-4].

Разнообразие действующих негативных факторов природных процессов и условий, в 
которых находятся объекты культурного наследия, могут привести к разрушениям и 
повреждениям их конструктивных и архитектурных элементов.
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По этой причине состояние значительной части объектов культурного наследия 
республики характеризуются как неудовлетворительное.

Для территории Республики Татарстан характерно проявление многих факторов опасных 
природных процессов и явлений, а в некоторых районах и вовсе их комплексное воздействие.

Наблюдения за объектами культурного наследия в республике показывают, что 
большинство таких объектов находятся в предаварийном и аварийном состоянии, а для 
некоторых и вовсе необходимо срочное принятие мер по спасению от разрушений и 
повреждений.

Согласно некоторым данным [5] на сегодняшний день на территории республики 
объектам культурного наследия представляют угрозы повреждения или утраты следующие 
факторы:
> природные и техногенные подтопления, оползни, карсты, абразии и др. экзогенные 

процессы [1-4];
> геологические и гидрологические особенности грунтов (структурно неустойчивые 

грунты);
> неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта, неадаптированное новое 

строительство в исторической среде;
> техногенные нагрузки на грунты и конструкции объектов;
> процессы естественного старения, ускоряющие неблагоприятные климатические условия 

(высокая влажность, грунтовые воды, длительность залегания снега и льда и т.д.). 
Длительная динамика опасных природных процессов, протекающих на территории

объектов культурного наследия оказывают негативное воздействие на устойчивость и общее 
состояние несущих конструкций объектов и их оснований, тем самым взывая деформации.

Источники опасных природных процессов и явлений, вызывающие деформации и 
повреждения объектов культурного наследия, условно можно разделить на несколько групп 
[12] :

1 -  деформации, происходящие в основаниях объектов, в связи с высокой и точечной
нагрузкой выше допустимого уровня;

2 -  деформации основании объектов, связанные с действием статической и динамической
нагрузками на грунты оснований;

3 -  деформации оснований объектов, связанные с частыми и динамичными изменениями
уровня грунтовых вод вблизи территории объектов культурного наследия;

4 -  деформации, вызванные опасными природными процессами такими как переработка
берегов и склонов, речные и овражные эрозии, оползневые процессы;

5 -  деформации, связанные с землетрясением.
Вышеуказанные источники и причины приводят к следующим типовым деформациям и 

повреждениям [7]:
> вертикальные -  осадки фундаментов, отдельных конструкций или частей объектов, 

усадка и раздавливание кладки, смятие и усушка деревянных несущих элементов; 
разрушение основных или временных поддерживающих элементов;
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> горизонтальные -  подвижки фундаментов и частей объектов, смещение пят отдельных 
сводов, арок и распорных систем, расползание стропильных ног при утрате затяжек, 
расслоение кладки при коррозии закладного металла, температурные деформации;

> изгибные -  искривление внецентренно нагруженных стоек, тонких стен и других 
элементов, прогибы балок и плит перекрытий, провисы поясов ферм, местные 
выполаживания кладки;

> смешанные -  представляющие сочетания нескольких видов деформаций и повреждений. 
Указанные источники и причины опасных природных процессов приводят к

конструктивным повреждениям объектов культурного наследия. Ниже показаны примеры таких 
процессов.

В результате развития абразионных процессов и процессов овражной эрозии на 
территории Государственного историко-архитектурного комплекса «Остров-град Свияжск» в 
стенах, огораживающих территорию Иоанно-Предтеченского монастыря, отмечены трещины 
(рис. 1) и наклон стен в направлении склона [11].

Рис. 1. Разрушение стен, огораживающих территорию Иоанно-Предтеченского

монастыря

Процесс наклона стен наблюдается уже более 10 лет. Также на территории комплекса 
отмечен ряд трещин в строениях Успенско-Богородицкого монастыря. Длинные и широкие 
трещины выделяются на западной и северной стенах церкви Святителя Чудотворца Николая 
[11].

Не менее опасной является обстановка, когда аллювиальные отложения непосредственно 
залегают на карбонатных или сульфатных скальных породах, в которых развиты карстовые 
полости. При образовании перетока верхнего водоносного горизонта в сдренированные 
карстовые толщи, возникает процесс суффозионного выноса мелких частиц грунта. В 
результате разуплотнения аллювиальных грунтов значительно снижается их несущая 
способность и возникающий ее дефицит приводит к резким и значительным деформациям 
объектов культурного наследия. Примером развития такой деформации в Республике может 
служить здание Александровского пассажа [12] (рис. 2).



Рис. 2. Провал Александровского пассажа в г. Казань

Первые деформации Александровского пассажа достигали величины до 60 мм. А позднее 
появились крупные трещины над арочным проездом объекта, затем произошло проседание 
фундамента с отрывом части здания и образованием воронки под арочным проемом. Само 
обрушение этой части здания произошло немного позднее. Осадки дневной поверхности 
вблизи Александровского пассажа наблюдается и сегодня [12].

Еще один характерный пример видимых проявлений деформаций вследствие влияния 
негативных факторов природных процессов (рис. 3). Деформативность свода храмов связана с 
их разрушением вследствие потери устойчивости грунтов. Что приводит к раскрытию швов в 
растянутой зоне вследствие расклинки отдельных камней и блоков кладки храма.

а) Церковь Илии Пророка, с. Солдатская Письмянка, Бугульминский р-н (сер. XVIII в.); 
б) Церковь Богоявления Господня, с. Сула, Бугульминский р-н (1806 г.)

Рис. 3. Примеры деформации арочно-стоечных систем в храмах республики Татарстан [2]



Взаимодействие негативных факторов опасных природных процессов с основными 
несущими конструкциями объектов культурного наследия может нанести значительный ущерб 
сохранению таких объектов.

Таким образом, ставится задача оценки устойчивости объектов культурного наследия при 
воздействии на них опасных природных процессов и явлений. Такая оценка позволит 
спрогнозировать развитие опасных природных процессов и явлений с климатическим 
фактором на территории объектов культурного наследия, что в дальнейшем позволит 
предупредить и предотвратить их разрушения и возможную утрату.

В данной работе предложен оригинальный авторский метод оценки устойчивости 
объектов культурного наследия при воздействии на них неблагоприятных внешних воздействий 
на основе каскадной нейронечеткой модели Такаги-Сугено-Канга (далее -  ТЗК).

Нечеткий регулятор типа Такаги-Сугено-Канга представляет собой систему нечеткого 
вывода, база правил которой содержит линейные аналитические функции от значений входных 
переменных в заключениях каждого правила [9]. Входами системы служат оценки опасности по 
каждому отдельному фактору (эрозия плоскостная и овражная, оползни, карст, переработка 
берегов водохранилищ, подтопление территории), а выходное значение дает оценку опасности 
для всего объекта по всем факторам в целом. При этом учитывается размытый характер 
степени опасности каждого фактора, а также субъективность оценки со стороны специалистов- 
экспертов предметной области. Нечеткие множества и нечеткие переменные нашли широкое 
применение для технических задач с размытыми условиями. Преимущество модели ТБК в 
отличие, например, от нечеткой модели Мамдани [10] в возможности ее «переучивания», то 
есть корректировки коэффициентов линейных функций правых частей правил на основе 
данных натурных экспериментов [5,13].

Для оценки устойчивости объекта культурного наследия введем интегральный показатель 
устойчивости -  С. Это безразмерная величина, которую можно выразить, например, в 
процентах. Чем больше значение С, тем больше опасность для объекта. Для вывода 
комплексного показателя устойчивости С определим три частных показателя (Уь У2, Уз), от 
которого зависит показатель 6:
1. У1 -  показатель подверженности опасным природным процессам и явлениям с 

климатическим фактором.
2. У2 -  показатель физического состояния объектов.
3. Уз -  категория историко-культурного значения объектов культурного наследия.

Расчет С осуществляется по следующей схеме:
Сначала для каждого показателя У, строим последовательный каскад моделей ТБК.
1 -  показатель подверженности (Уф т.е. степень нахождения объекта культурного 

наследия в контакте с опасным для этого объекта природным процессом и явлением с 
климатическим фактором. Оценка показателя подверженности предполагает выявление 
опасных природных процессов и явлений с климатическим фактором для объекта воздействия, 
его подверженности этим факторам. Входными переменными в данной модели являются 
данные о подверженности территории объектов культурного наследия таким процессам



согласно ретроспективной оценке подверженности (на основе данных за истекший временной 
период). С учетом такой оценки определяются типы опасных природных процессов и явлений 
с климатическим фактором, например: эрозия, карст, оползни, переработка берегов 
водохранилищ, подтопление и т.д.

2 -  показатель состояния (У2). Под показателем состояния будем понимать склонность или 
предрасположенность объекта культурного наследия к неблагоприятному воздействию, 
включая чувствительность или восприимчивость объекта к ущербу и ограниченную 
способность адаптироваться.

При оценке текущего показателя состояния входными переменными являются данные о 
физическом состоянии объектов (крен, осадка, отслоение облицовки, износ конструкций и 
т.д.). Также в качестве одного из «входов» является и показатель подверженности (Уф То есть 
показатель состояния рассчитывается на основе физических параметров объектов культурного 
наследия с учетом данных об их подверженности тем или иным опасным природным 
процессам и явлениям с климатическим фактором.

3 -  показатель категории историко-культурного значения объектов культурного наследия
( Ն ) .

Входными переменными в данной модели являются параметры, характеризующие 
категории историко-культурного значения объектов культурного наследия. Также в качестве 
одного из «входов» будет показатель состояния (У2).

В результате на первом этапе моделирования будет построен трехуровневый каскад из 
нейронечетких систем типа Такаги-Сугено-Канга, позволяющий последовательно определить 
все три влияющих на фактор С исходных фактора (У1, У2, Уз).

Авторами предлагается два подхода для вычисления оценки 6 на основе полученных на 
предыдущем этапе частных параметров У. Первый подход состоит в представлении величины 
С как трехмерного вектора найденных параметров У|:

С = (У,, У2, Уз) (1)

Такой способ дает всестороннюю оценку объекта и позволяет оценить вклад каждого 
частного фактора в формирование общей опасности. Однако такой вид С плохо 
интерпретируем, и пригоден скорее для дальнейших расчетов, таких как сравнение степени 
опасности различных объекта на основе Парето-оптимизации.

Второй подход состоит в вычислении 6 как линейной свертки критериев У) и получении 
скалярной величины показателя устойчивости. Такая оценка может быть получена, в частности, 
как длина вектора (Ут, У2, Уз):

с = фу2 + у22 + у32

Таким образом, окончательный вид каскадной нейронечеткой модели интегральной 
оценки устойчивости объектов культурного наследия представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Каскадная нейронечеткая модель интегральной оценки устойчивости объектов

культурного наследия

Такая точечная оценка хоть и является упрощенной, позволяет получить легко 
интерпретируемый результат.

Предлагаемый авторами комплексный подход, включая разработку и применение 
математических моделей и методов, позволит решить задачи сохранения и снижения 
уязвимости объектов культурного наследия в сложных инженерно-геологических условиях, 
создаваемые развитием опасных природных процессов и явлений с климатическим фактором.
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ԴԵՊՔՈՒՄ

Հոդվածում հեղինակների կողմից առաջարկված է ճարտարապետական հուշարձանների կայու

նության գնահատման նոր մոտեցում, որը հիմնված է Տակագի-Սուգենո-Կանգայի (ТБК) նեյրո ոչ հստակ 

կասկարային համակարգի վրա: Տվյալ մոտեցումը հանդիսանում է ճարտարապետական հուշարձան

ների կայունության ցուցիչի ինտեգրալ գնահատում, որի հիմքում երեք ցուցանիշներ են' բնության տարա

տեսակ երևույթների և գործընթացների ենթարկվածությունը վտանգավոր գործոններին, ճարտա

րապետական հուշարձանների շինությունների ֆիզիկական վիճակը և մշակութային ժառանգության 

օբյեկտների նշանակության կարգը: Հեղինակների կողմից առաջարկված մոտեցումը հնարավոր կդարձ

նի մշակութային ժառանգության օբյեկտի համապարփակ և բազմակողմանի գնահատումը և թույլ կտա 

այդ օբյեկտների համար սահմանել ընդհանուր վտանգի յուրաքանչյուր գործոնի որակական և քանա

կական չափը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, մշակութային ժառանգության օբյեկտ, ճարտարապետական հուշարձան, 

մշակութային ժառանգության օբյեկտների կայունություն, մշակութային ժառանգության օբյեկտների 

խոցելիություն, բնության վտանգավոր երևույթներ, ինժեներա-երկրաբանական պայմաններ, կայունու

թյան գնահատման մեթոդներ, ոչ հստակ մոդելներ, ոչ հստակ նեյրոնային ցանցեր, Տակագի-Սուգենո- 

Կանգայի մոդել:

https://doi.org/10.26456/vtpmk542
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М0РЕ1_ РОК АББЕББИЧС ТНЕ БТАВ11_1ТУ ОР АКСН1ТЕСТиКА1_ МОМиМЕ1ЧТБ иЫРЕК 

ТНЕ 1МРАСТ ОР НА2АКООиБ МАТ1ЖА1_ РКОСЕББЕБ

ТЬе аг6с1е ժւտշստտՑՏ а п е т арргоасЬ էօ Ме օտտ6տտրո6ոէ օք геБШепсе օք րոօոսրոՑոէտ օք агсИкесШге 

ԵօտցԺ օո էհՑ сазсаде пеигоДипу Така§1-5и§епо-Кап§а (ТБК) тоЗек Ուտ арргоасЬ շօոտւտէտ ա էհՑ 
օտտՑտտոոՑոէ օքէհՑ 1пГе§га1 тё ех օք агсЬНе&ига1 աօոսոոՑոէտ տէօեաէу օո էհՑ Եօտւտ օք էհ гее ւոժհօէօրտ (ехроБиге 

էօ ժօո§Ցրօստ քօշէօրտ օք уапоиз ոօէսրօէ բրօշՑՏՏՑՏ օոժ рЬепотепа, & е րհ)/տւշօ1 շօոժ՚ւէ՚ւօո օք Иле Եսւ1ժւո§տ օք 

րոօոսրո6ոէտ օք агсИ'Пеаиге օոժ էհ6 са1е§огу օք տւ§ուքւշօոշ6 օք շս1էսրօ1 ЬегИа§е օԵյ6շէտ). П е  арргоасЬ 

բրօբօտՑժ Ьу էհ6 օսէհօրտ и//7/ ргоу'Де а сотргеЬеп51Уе сотргеЬепзте օտտ6տտրո6ոէ օք էհ6 օԵյ6շէ օք շս1էսրօ1 

ИегНа§е օոժ тШ  а11от էօ Ժ6է6րրո'ւո6 диа1ка6уе1у օոժ циапМаЬуе1у №е те1§Ы օք еасИ քօշէօր ւո էհ6 քօրրոօէհո 

օք էհ6 оуегаИ հօւօրժ քօր տսշհ օեյ6Շէտ.

К еутогдв: շսեսրօ1 Ьег'Ло§е օեյօշէ, օրշհւէօօէսրօէ топитеМ Б , տէօեւէ^ օք շս1էսրօ1 Ьегка§е օեյՑշէտ, 

уи1пегаЬИку օք շս1էսրօ1 Ьегка§е օեյօշէտ, հօւօրժօստ ոօէսրօէ բրօշՑՏՏՑՏ, еп§'теепп§ օոժ §ео1о§ка1 շօոժւէւօոտ, 

րո6էհօժտ օք տէօեժ^ օտտ6տտրո6ոէ, քեշշ/ րոօժօ1տ, քլ/շշյ/ пеига1 пеШогкБ, Така§1-5и§епо-Кап§а րոօժօէ.
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ՀՀ  ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՀՈՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈԻՄԸ 

УУГСВ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈԻՄ

Ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության տարթեր աստիճանի տեխնածին ազդեցու

թյուններից հողերի' Ալավերդու լեռնամետալուրգիական, Վանաձորի քիմիական, Հրազդանի և Արարա

տի ցեմենտի գործարանների շրջակա տարածքների, ինչպես նաև հանրապետության կենտրոնական’ 

Երևան-Արմավիր, Երևան-Երասխ և Երևան-Սևան մայրուղիների հարակից տարածքների հողատեսքերի 

աղտոտվածության աստիճանը, մայրուղիների ողջ երկարությամբ տարածման արեալները, դրանցում 

տեղի ունեցող բացասական փոփոխությունները, որոնք առաջացել են մարդու չհամակարգված տնտե

սական գործունեության հետևանքով:

Կատարվել է տեխնածին ազդեցություններից աղտոտված հողերի անվանակարգում ըստ УУКВ 

միջազգային դասակարգման չափորոշիչների:

Առանցքային բառեր, ծանր մետաղներ, տեխնածին աղտոտում, հողերի անվանակարգում, И/КВ 

միջազգային դասակարգման համակարգ, էՑշհոօտօե.

Վերջին մի քանի տասնամյակում ամբողջ աշխարհում ավելացել են տեխնածին արտա
նետումները, որոնք խիստ բացասաբար են անդրադաձել էկոհամակարգերի հավասարա
կշռության, կենսաբազմազանության պահպանման, ինչպես նաև հողային ծածկույթի վրա, 
առաջ բերելով հողերի դեգրադացում և բերրիության անկում:

Հայաստանի Հանրապետությունն այն տարածաշրջաններից է, որտեղ էկոլոգիական վի
ճակը գտնվում է ոչ բարելավ վիճակում' կապված տնտեսության զարգացման ուղղությունների' 
գունավոր մետալուգիայի, քիմիական արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և այլ 
ճյուղերի գործունեության հետ, որոնք առաջ են բերել հողերի աղտոտում, դեգրադացում, 
վատթարացրել են խոշոր քաղաքների, համայնքների, արդյունաբերական օբյեկտների և 
դրանց հարակից տարածքների սանիտարահիգիենիկ վիճակը:

Աշխատանքի համար նյութ են ծառայել Ալավերդու լեռնամետալուրգիական, Վանաձորի 
քիմիական, Հրազդանի և Արարատի ցեմենտի գործարանների շրջակա տարածքներում, 
ինչպես նաև Երևան-Արմավիր, Երևան-Երասխ և Երևան-Սևան կենտրոնական մայրուղիների 
հարակից տարածքների ծանր մետաղներով աղտոտված հողերն ու դրանցում տեղի ունեցող 
բացասական փոփոխությունները:

Բոլոր հետազոտությունները (դաշտային և լաբորատոր) կատարվել են հողագիտության 
բնագավառում ընդունված, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող մեթոդներով և 
սարքավորումներով: Հողային և բուսական նմուշներում ծանր մետաղների պարունակությունը 
որոշվել է ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի» 
գիտական կենտրոն մասնաճյուղի լաբորատորիայում, АА8-1 սարքի օգնությամբ [1, 2, 3]:

Տեխնածին արտանետումներից աղտոտված հողերի անվանակարգումը կատարվել է ըստ 
УУКВ (УУог1с1 Г^егепсе Вазе էօր Տօմ Кезоигсез) միջազգային դասակարգման չափորոշիչնե- 
րի:



Տեխնածին տարրերով բնական միջավայրի աղտոտումը ներկայումս համարվում է մար
դու տնտեսական գործունեության առավել տարածված բացասական ձևերից մեկը: Հողն 
աղտոտող նյութերի շարքում, ըստ աղտոտման չափերի և կենսաբանական օբյեկտների վրա 
ունեցած ներգործության, հատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր մետաղները (ԾՍ՜) [4, 5]:

Հայտնի է, որ անցյալ դարի 80-90-ական թվականներին հանրապետության տարածքում 
գործել են ավելի քան 300 տեխնածին օբյեկտներ, որոնցից 50-ը կենտրոնացված են եղել 
Երևան քաղաքում, 7-ը' Վանաձորում, 12-ը' Ալավերդիում: Դրանց արտանետումներն առանց 
նախնական մաքրման թափանցել են շրջակա միջավայր' աղտոտելով մթնոլորտային օդը, 
ջրային ավազանները, բուսական և հողային ծածկույթները [6]:

Հանրապետության արդյունաբերական օբյեկտների, խոշոր քաղաքների և ձեռնարկու
թյունների, ինչպես նաև մայրուղիների շուրջ ընկած տարածքներն այսօր էլ շարունակվում են 
ենթարկվել մարդածին ազդեցության:

Հետազոտությունների արդյունքներից պարզվել է, որ հանրապետության աղտոտված 
հողերի շուրջ 10 հազար հեկտարը գտնվում է Ալավերդու լեռնամետալուգիական գործարանի 
(ՄԱՍ՜Դ) հարակից տարածքներում: Այս գործարանը գործում է ավելի քան երկու դար: Այստեղ, 
տեխնածին արտանետումների, այդ թվում ծանր մետաղների տարածման արեալները դիտվում 
են աղտոտման աղբյուրից 15-25 կմ հեռավորության վրա: Արդյունքում, աղտոտման աղբյուր
ների հարակից տարածքներում (Ալավերդու լեռնամետալուրգիական գործարան, Ագարակի 
հարստացուցիչ ֆաբրիկա) ձևավորվել են տեխնածին անապատներ (ընդհանոր մակերեսով' 
200-250 հա) [7]:

ԱԱԱԴ-ի հարակից տարածքներում ծանր մետաղների ընդհանուր և շարժուն ձևերի 
պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի խտությունը (ՍԹԽ) տասնյակ 
անգամներ: Ծանր մետաղների առավելագույն պարունակությունը հողի 0-30 սմ շերտում 
արձանագրվում է քամու հիմնական շարժման ուղղությամբ (հյուսիս-արևմուտք), որտեղ պղնձի 
պարունակությունը 25 կմ-ի սահմաններում ստուգիչին գերազանցել է 1,2-1,5 անգամ, 
կապարինը' 2,8-1,8, մոլիբդենինը' 1,5-1,7, ցինկինը' 1,3-1,2, կոբալտինը' 1,9-1,7 անգամ: Ծանր 
մետաղների առավելագույն կուտակումը դիտվել է գործարանի հարակից տարածքներում 0,5
2,5 կմ հեռավորության վրա: Աղտոտման աղբյուրից հեռանալուն զուգընթաց տեխնածին ար
տանետումների կուտակումը հողում նվազել է (նկ. 1, 2):

Հետազոտություններից պարզվել է, որ ԱԱՄԴ-ի հարակից տարածքների աղտոտվածու- 
թյունը և ծանր մետաղների տարածման արեալը պայմանավորված է աղտոտման աղբյուրից 
գտնվելու հեռավորությունից, ռելիեֆի առանձնահատկություններից, բուսապատվածության 
աստիճանից և այլն:

Հետազոտություններից պարզվել է, որ ԾԱ ընդհանուր և շարժուն ձևերի պարու
նակությունն Ալավերդու տեխնածին գոտու հողերում (1,5-15 կմ), կախված աշխարհագրական 
ուղղություններից և աղտոտման աղբյուրից գտնվելու հեռավորությունից տատանվել է Си- 
851,0-81,1 և 160,0-12,5 մգ/կգ, РЬ-415,0-28,0 և 60,0-5,6, 2ո-416,0-75,8 և 51,0-6,2, Мо-40,0-6,0 
և 8,9-2,0, Со-71,0-20,0 և 12,8-3,4 մգ/կգ. որը ստուգիչին գերազանցել է համապատասխա
նաբար Си-15,7-1,55 և 30,77-2,4 մգ/կգ, РЬ-14,2-1,30 և 10,71-1,33, 2ո5,49-1,09-և 8,23-1,29, Мо- 
15,38-2,50 և 4,45-3,13, Со-4,44-1,25 և 4,57-1,21 անգամ:



Նկ. 1. Ծանր մետաղների ընդհանուր պարունակությունը Ալավերդու լեռնամետալուրգիական 
գործարանի հարակից տարածքների հողերում (Օ-ՅՕսմ)

Նկ. 2. Ծանր մետաղների շարժուն ձևերի պարունակությունը Ալավերդու լեռնամետալուրգիական 
գործարանի հարակից տարածքների հողերում (0-30սմ)

Վանաձորի տեխնածին գոտում ծանր մետաղների բարձր կուտակում արձանագրվել է 
մինչև 5,0 կմ սահմաններում, որտեղ ծանր մետաղների ընդհանուր և շարժուն ձևերի պարու
նակությունը ստուգիչին գերազանցում է բազմաթիվ անգամներ [8] (նկ. 3, 4):



Հանրապետության հողերի աղտոտման գործում

Նկ. 3. Ծանր մետաղների ընդհանուր պարունակությունը Վանաձորի լեռնամետալուրգիական 
գործարանի հարակից տարածքների հողերում (Օ-ՅՕսմ)

գործարանի հարակից տարածքների հողերում (0-30սմ)

ցեմենտի գործարանների արտանետումների ազդեցությունը: Ոաումնասիրություններից պարզ
վել է, որ Հրազդանի տեխնածին գոտու խիստ աղտոտված տարածքները ներառում են 0-5 կմ:



Այսպես, Արարատի ցեմենտի գործարանի հարակից տարածքների հողերում ծանր մետաղների 
վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ գործարանի արտանետում
ները տարածվում են մինչև 10 կմ և ավելի, սակայն արտանետումների հիմնական կուտակումը 
դիտվում է 0-5 կմ-ի հատվածներում:

Ուսումնասիրվել է նաև հանրապետության կենտրոնական' Երևան-Արմավիր, Երևան- 
Երասխ, Երևան-Սևան մայրուղիների հարակից տարածքների հողատեսքերի աղտոտվածու- 
թյան աստիճանը մայրուղու ողջ երկարությամբ' 0, 5, 10, 15, 20, 50 մ և հորիզոնական 
լայնության' 100, 500 և 2000 մ հեռավորությունների սահմաններում [9]:

Երևան-Արմավիր մայրուղու մինչև 40-45 կմ երկարության և լայնության մինչև 2500 մ 
հատվածներում պղնձի, կապարի, ցինկի և կոբալտի պարունակությունը ստուգիչին գերազան
ցում է 1,5-2,7 անգամ: ԾԱ առավելագույն խտությունը գրանցվել է 50-100 մ-ի սահմաններում: 
200-500 մ-ի սահմաններում ԾԱ պարունակությունը հողային և բուսական նմուշներում նվա
զում է և 2000 մ հեռավորության տիրույթում հավասարվում է ստուգիչին:

Երևան-Երասխ մայրուղու ողջ երկարությամբ ԾԱ պարունակության առավելագույն քա
նակությունը հողում դիտվել է 0-500 մ-ի սահմաններում, իսկ աղտոտվածությունը դիտվել է 
մինչև 3000 մ նշագծում:

Երևան-Սևան մայրուղու հարակից տարածքներում, հողային ծածկույթի աղտոտվածու- 
թյունը ենթարկվում է նույն օրինաչափությանը, սակայն ըստ լայնության, ԾԱ-ի առավելագույն 
կուտակում դիտվում է 0-50 մ սահմաններում: Ծանր մետաղների ավելացումը ստուգիչի համե
մատությամբ դիտվում է մինչև 2000-2500մ սահմաններում [5]:

Այսպիսով պարզվել է, որ մայրուղիների երկարության և լայնության տարբեր հատված
ներում հողային ծածկույթի աղտոտվածության աստիճանը փոփոխվում է' կախված մայրուղու 
դիրքադրությունից, ռելիեֆից, հողի ընդլայնական կտրվածքից:

Հետազոտություններից պարզ է դարձել նաև, որ ՀՀ տարածքում առկա տեխնածին 
աղտոտված հողերի զգալի մասը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են: Նշված հողերի 
վերականգնման, գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործման, բերրիության բարձրաց
ման և բերքի որակի բարելավման աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու համար առաջին 
հերթին անհրաժեշտ է կատարել հողերի դասակարգում և ճշտել անվանակարգումը (նոմենկլա
տուրա):

Ըստ հողերի УУКВ միջազգային դասակարգման, մեր հանրապետության տեխնածին 
աղտոտված հողերը պատկանում են 16օհոօտօ1տ ռեֆերատիվ խմբին:

16օհոօտօ1տ ֊ը նոր ռեֆերատիվ հողի խումբ է: Այս խումբը միավորում է այն բոլոր հողերը, 
որոնց հատկությունները հիմնականում որոշվում են դրանց արդյունաբերական (տեխնիկա
կան) ծագմամբ: Նշված հողերը պարունակում են զգալի քանակությամբ արտէֆեկտներ, կամ 
աղտոտված են տեխնածին նյութերով (այսինքն' մարդու կողմից ստեղծված նյութերով, որոնք 
իրենց կառուցվածքով և հատկություններով կտրուկ տարբերվում են բնական նյութերից): 
16օհոօտօ1տ հողերում ներառված են արդյունաբերական և հանքարդյունաբերական թափոննե
րի, պոչամբարների, ինչպես նաև գեոմեմբրաններով ծածկված հողերը և նմանատիպ աղտոտ
ված այլ հողեր:



16շհոօտօ1տ հողերը հաճախ կոչվում են քաղաքային հողեր կամ հողեր, որոնք փոփոխված 
են հանքարղյունահանող ձեռնարկությունների կողմից: Ռուսական նոր դասակարգման մեջ 
դրանք կոչվում են տեխնածին մակերեսային կազմավորումներ:

Այս հողերը ձևավորվում են այն նյութերի վրա, որոնք ստեղծվել են արհեստական ճանա
պարհով' տարբեր արդյունաբերական գործունեության արդյունքում: Արհեստական ստեղծված 
նյութերի կազմը և կառուցվածքն ամբողջությամբ որոշում են տեխնածին հողերի ձևավորման 
ընթացքը, որը տեղի է ունենում քաղաքներում կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
շրջակայքում:

Նշված հողերը սովորաբար չունեն ձևավորված պրոֆիլ, չնայած, բնական հողում ընթա
ցող պրոցեսների որոշ նշաններ (օրինակ, տիղմի տեղաշարժը) հայտնաբերված են հին 
աղբանոցներում [10]:

16օհոօտօ1տ հողերը չունեն այն հատկությունները, որոնք ունեն իրենց չաղտոտված տար
բերակները: Սովորաբար 16օհոօտօ1տ խմբի հողերն ավելի աղտոտված են, քան մյուս ռեֆե- 
րատիվ խմբերի հողերը: Ուստի, առաջարկվում է այս հողերի հետ վարվել առավել զգուշորեն, 
քանի որ դրանք կարող են պարունակել թունավոր կամ վնասակար նյութեր:

Այսպիսով, հաշվի առնելով վերը շարադրվածը և հողերի УУКВ միջազգային դասա
կարգման համակարգը, առաջարկում ենք հանրապետության տարածքում առկա տեխնածին 
հողերը ընդգրկել 16օհոօտօ1տ հողերի ռեֆերատիվ խմբում' որպես առանձին ինքնուրույն հողա- 
տիպ:

Ամփոփելով աշխատանքը հանգել ենք հետևյալ եզրակացության'
1. Հանրապետության տեխնածին գոտիների և ավտոմայրուղիների հարակից տարածքների 

հողերը խիստ աղտոտված են ծանր մետաղներով, որոնց տարածումը և կուտակումը 
պայմանավորված է մի շարք գործոններով' աղտոտման աղբյուրից գտնվելու հեռավորու
թյունից, քամու շարժման ուղղությունից, տարածքի ռելիեֆից, աշխարհագրական դիրքից, 
բուսապատվածության աստիճանից և այլն:

2. Ծանր մետաղների առավելագույն կուտակումը հողում դիտվում է աղտոտող աղբյուրների 
հարակից տարածքներում. ԱԱՄԳ-ի և Վանաձորի տեխնածին գոտում' 0,5-2,5 կմ-ի 
սահմաններում, Հրազդանի և Արարատի ցեմենտի գործարանների տեխնածին գոտում'
0-5 կմ, Երևան-Արմավիր մայրուղու ողջ երկարությամբ ծանր մետաղների առավելագույն 
խտությունը գրանցվել է 50-100 մ-ի սահմաններում, Երևան-Երասխ և Երևան-Սևան 
մայրուղիների ողջ երկարությամբ' 0-500 մ-ի սահմաններում:

3. Հայտնի է նաև ծանր մետաղների բացասական ազդեցությունն, ինչպես բուսական, 
այնպես էլ կենդանական աշխարհի վրա: Նման ուսումնասիրությունները կարող են պա
րարտ հող հանդիսանալ տեխնածին ազդեցությունների նվազեցման մեթոդների մշակ
ման և ներդրման համար:

4. Տեխնածին գոտու հողերի բերրիության վերականգնման և բերքի որակի բարելավման 
աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է կատարել հողերի դասա
կարգում և ճշտել անվանակարգումը: Առաջնորդվելով УУР?В միջազգային դասակարգման 
համակարգով, առաջարկվում է Հայաստանի տարածքում առկա տեխնածին հողերը ընդ- 
գրկել 16շհոօտօ!տ հողերի ռեֆերատիվ խմբում, որպես առանձին ինքնուրույն հողատիպ:



5. Տեխնածին հողերն իրենց հերթին պարունակում են նոր վտանգներ բնակչության համար 
և բնակչության պաշտպանության տեսանկյունից այդ հողերի դիտարկումը կհանգեցնի 
բնակչության վրա հետագա ազդեցության նվազեցմանը:
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ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОЧВЫ РА И ИХ НОМЕНКЛАТУРА
ПО м е ж д у н а р о д н о й  с и с т е м е  к л а с с и ф и к а ц и и  уур в

В с т а т ь е  рассм атриваю тся ареал распространения техногенно загрязненных в различной 

степени почв на территории  Республики Армения и происходящие в них негативные изменения в 

результате  неконтролируемой деятельности человека. В связи с эти м  были исследованы 

техногенно загрязненные почвы окрестностей Алавердского горно-металлургического комбината и 

Ванадзорского химического завода, Разданского и Араратского цементных заводов. Была такж е  

исследована степень загрязненности почв на территориях, прилегающих к центральным  

автомагистралям Ереван-Армавир, Ереван-Ерасх, Ереван-Севан, и по всей их протяж енности. 

Проведена классификация техногенно загрязненных почв и скорректирована их номенклатура в 

с о о тв е тств и и  с параметрами международной классификации И/РВ.

Клю чевы е слова: тяжелые металлы, техногенное загрязнение, номенклатура почв,

международная система классификации УУПВ, техносоли.

ТЕСН1ЧОСЕМЕОи51_У Р01_1_1ЯЕ0 Տ01ԼՏ ОР РА АЫР ТНЕ1Р МОМЕ1ЧС1_АТиРЕ 
АСС0ШЭ1М6 ТО ТНЕ 1МТЕКМАТЮМА1. УУКВ С1_А551Р1САТЮМ БУБТЕМ

ТЬе аПю1е օօոտւժօրտ агеа1 ժւտէրւեսէւօո օք т е  1аոժ агеаэ ոեհ дИУегет де§геез օք էօշհոօ§6ոԽօ11у 

сопТат'шаТед տօստ /л т е  КериЬИс օք А гтепю , օտ мед օտ т е  адуегБе сЬап§еБ էօ1<ւո§ р1асе /л т е  тепйопед  

տօստ, мЫсЬ аге т е  геэид օք ւոշօոտւտէօոէ Ь итап есопотю  асдутеБ. 1п էհւտ ге§агд, т е  ТесЬпо§еп1сайу 

сопТат'шаТед տօստ пеагЬу ТЬе А1ауегд1 М1п1п§ апд Мет11иг§1са1 Բէօոէ, Уападгог СЬет1са1 ЕасЮгу, Нгагдап 

апд Агаրօէ С е т е т  ЕаМопеэ Ьауе Ьееп ^ՈVеտէ̂ §аէед. ТЬе с о т а т  'тайоп де§гее օք ТЬе տօս էуреտ, շրօբտ апд 

ոօէսրօ1 рЬу№соепо515а1оп§ т е  епйге септаI Ы§Ьу/ау5 օք т е  гериЬйс, /.е. Уегеуап-Агтау1г, Уегеуап- 

УегаэкИ апд Уегеуап-Беуап апд гЛе/'г пе/§ЬЬопп§ агеаэ Ьауе Ьееп օեօ этЬ/ед. Շ1օտտւ6շօէւօո օք 

ТесЬпо§еп1сайу сопТат/паТед տօստ апд эресШсадоп օք т е /ր потепсШ иге հօտ Ьееп 1тр1ететед тк /п §  ւոէօ 

օշշօսոէ т е  ууогШ շ1օտտւ6շօէւօո сгНепа (УУПВ).

Кеу }որօրժտ: Ьеауу тетк, ТесЬпо§еп1с родидоп, տօԱ потепсШиге, У/ПВ 1п1етайопа1 շ1օտտւ6շօէւօո 
эу&ет, է6շհոօտօ1տ.

Հունանյան Սուրիկ Ալեքսանդրի - գյուղ, գիտ. դոկտոր (ՀԱԱՀ).
Կրոյան Սամվել Զալիբեկի - գյուղ, գիտ. թեկնածու (ՃՇՀԱՀ).
Զհանգիրյան Տաթևիկ Ար թուր ի - գյուղ, գիտ. թեկնածու (ՀԱԱՀ).
Մկրտչյան Անժելա Լիպարիտի - կենս. գիտ. թեկնածու (ՀԱԱՀ).



О.А. Горбунова

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2022. N0 2 (21)

СНИЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОТ

ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

В с т а т ь е  рассмотрена проблема повышенного шума, создаваемого объектами энергетики в 

городской среде. Представлены резул ьтаты  натурны х акустических измерений уровней шума 

газового регулятора РДУК2В-200-140, уровня проникающего шума из здания газораспределительного 

пункта  на территорию  предприятия и те рритори ю  жилой застройки. Показано, ч то  работа  

газораспределительных узлов является прямой причиной нарушения санитарны х норм по шуму в 

рабочей зоне и на жилых территориях. Показана экологическая эф ф ективность внедрения 

шумозащ итных мероприятий. Замена редуктора РДУК2В-200-140, на редуктор РДП-200ВЛГ привела 

к снижению уровня шума со 107 дБА до 91 дБА. Дополнительная звукоизоляция корпуса ГРП 

обеспечила снижение проникающего шума в окружающую среду с 86  дБА до 66 дБА, а такж е  

позволила сущ ественно снизить шумовую нагрузку на жилой те рритории  с 71 дБА до 55 дБА.

Ключевые слова: снижение шума, котельная, газовый регулятор, энергетическое

оборудование, акустические измерения.

В энергетике для редуцирования давления природного газа в газораспределительных 
пунктах (ГРП) широко используется дросселирующая (редукционная) арматура. При 
дросселировании газов создается газодинамический шум, который обладает большой 
интенсивностью и достаточно далеко распространяется в газовой среде. Кроме того, этот шум 
распространяется по металлической стенке трубопровода, вызывая в нем структурный шум. А 
так как, прокладка газопроводов после ГРП на территории ТЭС выполняется наземной на 
железобетонных или металлических эстакадах, то возникающий дополнительный структурный 
шум может являться источником сильного воздействия для окружающего района [1-3]. Уровень 
звука около ГРП тепловых станций составляет 100 -  105 дБА [4]. Максимальное значение 
уровней звука в спектре шума приходится на высокие частоты, особенно на 
среднегеометрические частоты октавных полос 1000 и 2000 Гц [3].

Высокошумные энергетические установки являются прямой причиной нарушения 
санитарных норм уровней звука в рабочей зоне, а также и в окружающей среде прилегающих к 
энергопредприятиям жилых территорий.

Для борьбы с шумом и вибрациями и обеспечения регламентированных уровней шума 
рабочей зоны энергетических предприятий и в окружающей среде необходимо проведение 
целого комплекса инженерно-технических мероприятий. Перспективным направлением 
снижения шума является создание малошумных машин, оборудования и средств транспорта. 
Еще на стадии проектирования технологических процессов и производственных зданий 
создание мер по снижению шума до уровней, регламентированных санитарными нормами, 
является важным показателем качества. Этот путь достаточно сложный и не всегда приносит 
ожидаемый результат. Поэтому, важное место при борьбе с шумом и вибрацией занимают
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методы, снижающие эти неблагоприятные факторы производственной среды на пути их 
распространения [5].

Для устранения причин шумообразования и вибрации дросселирующей арматуры в 
опорные соединения устанавливаются вибропоглощающие прокладки, а магистраль 
газопровода после редуктора оснащается глушителем, покрывается изнутри
звукопоглощающим материалом, устанавливаются звукоизолирующие кожухи [4].

Как уже было отмечено, воздействие предприятий энергетической отрасли
промышленности на прилегающие к ним территории велико. Предприятия граничат с жилыми 
районами часто без организации санитарной зоны. Режим деятельности предприятий 
энергетики круглосуточный, чем обуславливается их негативное воздействие на окружающую 
среду не только в дневные часы, но и ночью.

Негативное влияние шума и вибрации на человека и окружающую среду описано в 
работах [6-10]. Длительный шум ослабляет функциональное состояние центральной нервной 
системы и снижает сопротивляемость организма, что способствует развитию тяжелых 
болезненных процессов, невротических состояний, гипертонической или гипотонической 
болезней, отрицательно сказывается на самочувствии и работоспособности людей.

Объектом исследования в работе является технологический участок городской котельной 
-  газораспределительный пункт. Внешний вид здания ГРП и расположенного в нем 
энергетического оборудования приведены на рис. 1.

Рис. 1. Газораспредел и тельный пункт городской котельной

Для редуцирования давления газа и поддержания его заданных значений на 
рассматриваемой котельной используются регуляторы РДУК2В-200-140.

Допустимые уровни шума определяются санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
Нормируемыми параметрами постоянного шума в контрольных точках являются уровни 
звукового давления (УЗД) 1_р, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных 
расчетов допускается использование уровней звука (УЗ) 1_А, дБА.

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ.
Уровень шума в пределах рабочей зоны не должен превышать 80 дБА. Нормы 

проникающего шума в жилых помещениях и шума на территории жилой застройки



установлены на уровне 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное. Дополнительно для 
помещений и территорий, прилегающих к зданиям энергообъектов, принимается поправка -5 
дБА.

Акустические измерения проводились в точках измерения, показаны на рис. 2.

Рис. 2. Точки измерения

Регистрация сигналов проводилась измерительным комплексом «Экофизика» 11ОА. 
Данный комплекс предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и 
пиковых уровней звука, корректированных уровней виброускорения, октавных, 1/3-октавных, 
1/12-октавных и узкополосных спектров, для анализа сигналов различных первичных 
преобразователей для регистрации временных форм сигналов с целью оценки влияния звука, 
инфра- и ультразвука, вибрации и иных динамических физических процессов на человека на 
производстве, в жилых и общественных зданиях, определения виброакустических 
характеристик механизмов и машин, а также для научных исследований. Погрешность 
измерения виброускорения составляет ±0,ЗдБ, погрешность измерения уровней звукового 
давления составляет ±0,5дБ [11].

Измерения уровней звука на территории жилой застройки проводились в дневное и 
вечернее время с 07.00 до 23.00 и ночью с 23.00 до 7.00 ч.

Основные результаты проведенного акустического исследования в табл. 1.
Таблица 1.

Результаты измерений шума

Место измерения

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука и 

эквивалентные 

уровни звука 

(в дБА)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8 00 0

Точка №1

Редуктор РДУК2В-200-140
76 74 79 84 96 100 101 102 94 107

Точка № 2 (3 м от восточной 

стены здания ГРП)
81 75 75 71 79 80 81 78 68 86

Точка № 3 (2,5 м от южной 

стены здания ГРП)
74 71 71 64 68 69 70 66 55 74



Место измерения

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука и 

эквивалентные 

уровни звука 

(в дБА)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8 00 0

Точка № 4 (западная сторона 

здания ГРП, 2,5 м)
77 1Ъ 69 64 74 78 76 72 64 82

ПДУ шума на раб. месте 107 95 80 82 78 75 73 71 69 80

Точка №6

Жилая застройка (день)
76 71 62 54 65 64 61 59 45 68

ПДУ шума в жилой 

застройке (7.00-23.00)
85 70 61 54 49 45 42 40 39 50

Точка №6

Жилая застройка (ночь)
68 61 60 61 68 58 52 49 43 71

ПДУ шума в жилой 

застройке (23.00-7.00)
78 62 52 44 39 35 32 30 28 40

Работа газораспределительного пункта играет значительную роль в формировании 
шумового загрязнения территории предприятия. Общий уровень шума вблизи редуктора 
составляет 107 дБА. Отмечается наличие высокочастотных шумов с максимальными уровнями 
звукового давления до 95-97 дБ на расстоянии 1 м от газового редуктора [4]. По мере удаления 
от источника уровни звукового давления снижаются. Уровень шума, доходящего в 
окружающую среду, на расстоянии 2,5-3 метров от здания ГРП составил 74-86 дБА. Ниже 
приведены спектральные характеристики акустических сигналов, записанных снаружи здания 
ГРП, в точке Ы2 2 [12].

Рис. 3. Скорректированный октавный спектр шума (серый цвет) в зоне ГРП и 

скорректированный предельный спектр (красный цвет)

На рис. 3 показано влияние работы газового редуктора на уровень шума на расстоянии 
2,5 метров от здания ГРП. Превышение предельных УЗД для рабочих мест в слышимом 
диапазоне частот выявлено для октавных полос со среднегеометрическими частотами 500 Гц, 
1000 Гц, 2000Гц, 4000Гц.



Точка 6 (рис. 2) расположена на территории жилой застройки, около первого ряда домой, 
в 10 м от забора котельной. Значительные превышения УЗД в высокочастотной области 
спектра в этой точке обусловлены влиянием работы газового редуктора (рис. 4). Превышение 
шума в низко- и среднечастотной областях можно объяснить вкладом других источников шума 
(сетевых насосов, дутьевых вентиляторов).
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■ Скорректированные УЗД в октавных полосах

■ Скорректированные нормы УЗД (терригорга жилой застройки, день)
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а) дневныеизмерения УЗД б) ночные измерения УЗД 

Рис. 4. Октавные спектры шума в точке № 6

Для снижения шумового воздействия энергетического оборудования 
газораспределительного пункта на предприятии выполнены следующие мероприятия:
> Газовый регулятор давления РДУК2В-200-140 заменен на регулятор РДП-200ВЛГ (рис. 5).
> Проведена звукоизоляция здания ГРП (рис. 6).

Рис. 5. Газовый редуктор РДП-200ВЛГ Рис. 6. Здание газораспределительного пункта

Результаты повторного анализа акустической обстановки внутри здания ГРП, на 
территории открытой промплощадки предприятия и на территории жилой застройки 
представлены в табл. 2.



Результаты измерений шума после внедрения технических решений

Таблица 2.

Место измерения

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука и 

эквивалентные 

уровни звука 

(в дБА)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8 00 0

Точка Ж

Редуктор РДП-200ВЛГ
57 60 64 63 62 78 86 88 85 91

Точка № 2 (3 м от восточной 

стены здания ГРП)
72 67 62 57 53 60 60 49 47 66

Точка № 3 (2,5 м от южной 

стены здания ГРП)
73 69 64 61 64 54 53 47 46 64

Точка № 4 (западная сторона 

здания ГРП, 2,5 м)
77 68 65 60 64 54 52 48 47 64

ПДУ шума на раб. 

месте
107 95 80 82 78 75 73 71 69 80

Точка №6

Жилая застройка (день)
66 62 56 58 54 47 43 35 32 56

ПДУ шума в жилой застройке 

(7.00-23.00)
85 70 61 54 49 45 42 40 39 50

Точка №6

Жилая застройка (ночь)
67 62 49 45 55 48 43 36 30 55

ПДУ шума в жилой застройке 

(23.00-7.00)
78 62 52 44 39 35 32 30 28 40

Результаты акустических измерений, проведенные до и после внедрения технических 
решений (табл. 1, 2), отражают достижение допустимого уровня шума (шум на рабочем месте) 
на окружающей здание ГРП территории промплощадки, наибольшее снижение уровня шума 
составило 20 дБА.
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Հ
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■ Скорректированные УЗД (ночь) до внедрения ~ ~
Скорректированные УЗД (ночь) после внедрения

■ Скорректированные нормы УЗД (территория жилой застройки, ночь)

а) дневные измерения УЗД б) ночные измерения УЗД
Рис. 7. Октавные спектры шума в точке Ыв6  до и после внедрения шумозащитных мероприятий



Итак, борьба с шумом на производстве эффективна при одновременном применении 
методов снижения шума в источнике образования и на пути его распространения. Снижение 
шума в источнике достигается путем его конструктивных изменений, если это невозможно, то 
необходима замена источника на современный с лучшими акустическими характеристиками. 
Замена редуктора РДУК2В-200-140, генерирующего шум на уровне 107 дБА, на редуктор РДП- 
200ВЛГ позволила снизить шум внутри здания на 16 дБА. Дополнительная звукоизоляция 
корпуса ГРП обеспечила снижение проникающего шума в окружающую среду до достижения 
нормативных уровней шума в рабочей зоне (снижение уровня шума с 86 дБА до 66 дБА), а 
также позволила существенно снизить шумовую нагрузку на прилегающую к энергообъекту 
жилую территорию (снижение уровня шума с 71 дБА до 55 дБА).
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Օ.Ա. Գորբանովա

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԷՆԵՐԳԱՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱԿՈՒՍՏԻԿ 

ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ

Հոդվածում ուսումնասիրված է քաղաքային միջավայրում էներգետիկայի օբյեկտների կողմից 

առաջացող բարձր աղմուկի խնդիրը: Ներկայացված են РДУК2В-200-140 գազային կարգավորիչի 

աղմուկի մակարդակի ակուստիկ բնօրինակային չափումների արդյունքները, արտադրական և բնակելի 

տարածքներում գազաբաշխիչ կետի (ԳԿ) մասնաշենքից թափանցող աղմուկի մակարդակը: Ի ցույց է 

տրված, որ արդյունաբերական և բնակելի տարածքներում աղմուկի սահմանված սանիտարական չափի 

խախտման անմիջական պատճառը հանդիսանում է գազաբաշխիչ հանգույցների աշխատանքը: Ի ցույց 

է տրված աղմկապաշտպան միջոցառումների բնապահպանական արդյունավետությունը: РДУК2В-200- 

140 կարգավորիչի փոխարինումը РДП-200ВЛГ կարգավորիչով բերեց աղմուկի իջեցմանը 107 դԲ մինչև 

91 դԲ: Գազաբաշխիչ կետի առանծնաշենքի լրացուցիչ ձայնամեկուսացումը ապահովեց շրջակա  

միջավայր թափանցող աղմուկի իջեցմանը 86-ից մինչև 66 դԲ, միաժամանակ հնարավորություն 

ստեղծելով բնակելի տարածքի նկատմամբ իջեցնել աղմուկի ծանրաբեռնվածությունը 71-ից մինչև 55 դԲ: 

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, աղմուկի իջեցում, կաթսայատուն, գազային կարգավորիչ, էներգետիկ 

սարքավորում, ակուստիկ չափումներ:

О.А. СогЬипоуа

РЕОиСТЮЫ ОР АСОиБТЮ Ш АР ОЫ ТНЕ иКВАЫ Р0Ри1_АТ10М ЕРОМ роууер

РАСИ-ШЕБ

П е  агПс1е с/ео/տ ոեհ է հօ ւտտսօտ օէ по'т  гедисбоп Рот  Р е  роме г ери/рт еР օէ Р е  §օտ ժւտէրւեսէւօո 

քօ՚աէ օէ Р е  с'Пу ЬоНег հօստ6. П е  րօտսետ օէ Р11-5са1е օշօստհշ теазигетеРз օէ Р е  по/зе /еуе/տ օէ Р е  

Р О иК 2У -200 -140  §օտ ге§и1аРг, Р е  1еуе1 օէрепеРа6п§ по/зе Рот  Р е  ЬиИд1п§ օէ Р е  §օտ ժւտէրւեսէւօո քօ ՚աէ 

էօ Р е  1егпРгу օէ Р е  еРегрпзе օոժ Р е  1егпРгу օէ гез1беп6а1 деуеР рт еР  аге ргезеРед. 1է ւտ տհօոո էհօէ 

Р е  орегР'юп օԷ§օտ ժւտէրւեսէւօո սուէտ ւտ а д'/геР саизе օէ у'юРбоп օէ запкагу погтз Խր по/зе т Р е  могк/п§ 

агеа օոժ т гез1деР1а1 агеаз. П е  есо1о§1са1 еР'/с'/епсу օէ Р е  ւոէրօժսշեօո օէ ոօւտօ ргоГеР'юп теазигез ւտ 

տհоVVՈ. Рер1ас1п§ Р е  ԲԾՍ1Հ2\/-200-140 гебисег уу՝/Р Р е  Բ Ծ Բ -200 \/ԼՇ  гедисег 1ед էօ а бесгеазе /л Р е  по/зе 

1еуе1 Рот  107 6ВА էօ 91 6ВА. АддШопа1 տօսոժ ւոտսէօեօո օէ Р е  §օտ ժւտէրւեսէւօո քօ՚աէ епзигед а бесгеазе /л 
Р е  репеРа6п§ по/зе ւոէօ Р е  епуРопт еР Рот  8 6  6ВА էօ 6 6  6ВА, օոժ օ1տօ таде ւէ քօտտւե1е էօ տ՚ւցո ՚մւշօոէխ 

гедисе Р е  ոօւտօ 1օօժ ւո Р е  гез16епПа1 агеа Рот  71 6ВА էօ 5 5  6ВА.

Кеу ոօրժտ: ոօւտօ гедисбоп, ЬоНег հօստ6, §օտ ге§и1аРг, роу/ег ери/рт еР, օշօստհշ теазигетеРз.

Горбунова Оксана Анатольевна - канд. техн. наук (КНИТУ-КАИ Россия, г. Казань).

Д а та  представления: 10.03.2022 

Д а та  рецензии: 16.03.2022



Ս.Կ. Բաղդասարյան, Հ.Ս. Աշկարյան, Ժ.Շ. Մեսրոպյան, Ո-.Դ. Գրիգորյան

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈԻ ԳՈՐՇ ԿԻՍԱԱՆԱ
ՊԱՏԱՅԻՆ ԱՆՄՇԱԿ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼԻՈՐԱՏԻՎ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ

ՈԻՂԻՆԵՐԸ

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու գորշ 

կիսաանապատային անմշակ հողերի մելիորատիվ վիճակը և առաջարկել դրանց բարելավման միջոցա

ռումների համակարգ:

Ցույց է տրվել, որ ալդ տարածաշրջանի հողերը բնութագրվում են բարձր քարքարոտությամբ, էրո- 

զացվածությամբ, խորքային գիպսակիր հողաշերտի առկայությամբ, աղերի բարձր ու օրգանական նյու

թերի ցածր պարունակությամբ, սննդատարրերի ցածր ապահովվածությամբ, փոխանակային կալցիումի 

և մագնեզիումի անբավարար փոխհարաբերությամբ: Այս հողերի բարելավման համար առաջարկվել է 

քարհավաքի, հարթեցման, ուժեղ թեքություն ունեցող լանջերի դարավանդման, ծառերի բնամասի գիպ

սակիր հողաշերտի փոխարինման աշխատանքներ, ինչպես նաև բազմամայա տնկարկների հիմնումից 

հետո կաթիլային ոռոգման համակարգի կառուցման և հողերի բերրիության մակարդակի բարձրացման 

աշխատանքներ:

Առանցքային բառեր, գորշ կիսաանապատային անմշակ հողեր, քարքարոտվածություն, ֆիզիկա

կան և քիմիական հատկություններ, լոկա լ մելիորացում, բազմամյա տնարկներ, բերրիության մակար

դակի բարձրացում:

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈԻՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2022. N0 2 (21)

Արարատյան հարթավայի նախալեռնային գոտում հաշվառված են հազարավոր հեկտար 
գորշ կիսաանապատային անմշակ, քարքարոտ հողատարածքներ, որոնց բարելավումը և գյու
ղատնտեսական շրջանառության մեջ ներառումը կնպաստի Հանրապետությունում գյուղատն
տեսական մթերքների արտադրության ավելացմանը և բնապահպանական խնդիրների, 
առանձնապես անապատացման երևույթների կանխարգելմանը:

Անապատացումն աղետաբեր չարիք է առկա էկոհամակրգերի, մարդկության ու կենսա- 
բազմազանության համար: Չորային շրջանների համար, որի մեջ ընդգրկված է նաև 
Հայաստանը, այս արհավիրքը տանում է էկոհամակարգերի դեգրադացիայի և բնական 
երևույթների գլոբալ փոփոխությունների' ջերմաստիճանի բարձրացման, տեղումների նվազման 
և կլիմայի չորացման [8]:

Արարատյան հարթավայի նախալեռնային գոտու գորշ կիսաանապատային անմշակ հողե
րի դեգրադացիայի և անապատացման դեմ պայքարի գործում առանձնակի նշանակություն են 
ստացել հողերի մելիորատիվ վիճակի ուսումնասիրությունները և դրա բարելավման հիմնախն- 
դիրները:

Հողերի մելիորացման գործընթացում անհրաժեշտ է բացահայտել, յուրացվող հողերի 
մելիորատիվ վիճակը, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել հողի 
բերրիության ցուցանիշները' հողաշերտի հզորությունը, էրոզացվածության աստիճանը, քար
քարոտությունը, հողահանդակների կտրտվածությունը, ֆիզիկական և քիմիական հատկու
թյունները և այլն:



Հարկ է նշել, որ նախկինում' մինչև Հայաստանի խորհրդայնացումը, յուրացվում էր 
տարեկան 10 հազ. հա քարքարոտ հողեր, որոնք դրվում էին հիմնականում բազմամյա 
տնկարկների մշակության տակ, որոնց բարելավման աշխատանքները պահանջում էին չափա
զանց մեծ կապիտալ ներդրումները, իսկ հետ գնման ժամանակամիջոցը կազմում էր 7-8 
տարի: Ներկայումս այդ հողերի յուրացման համար անհրաժեշտություն է զգացվում փոխել 
նախկին մոտեցումները, որը հնարավորություն կտա առավել փոքր ներդրումների արդյունքում 
բարելավել այդ հողերը.

Հետազոտման համար որպես օբյեկտ են հանդիսացել Բաղրամյանի ենթաշրջանի Շենիկ 
համայնքին պատկանող հողերը, որոնք օգտագործվում են որպես արոտ: Տարածքը գտնվում է 
Շենիկ-Վանանդ միջհամայնքային ավտոճանապարհի և «Թալինի» մայր ջրանցքի միջև, ծովի 
մակերևույթից 1113-1130մ բարձրության վրա' ջրանցքից ավտոճանապարհ ձգվող բլրապատ 
արևելյան կողմնադրություն ունեցող լանջին: Հետազոտվող հողատարածքը հանդիսանում է 
«ԳԳՎ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը: Կազմակերպությունը նպատակ ունի հողատարածքը օգտա
գործել գյուղատնտեսական և վերականգնողական էներգիայի արտադրության կազմակերպ
ման նպատակներով: Նախատեսվում է բլրապատ ռելիֆի պայամաններում ձևավորված 
քարքարոտ, սակավազոր արոտների յուրացում և բազմամայա տնկարկների հիմնում: 
Հողատեսքի փոխարկման գործում բազում գոծոնների թվում առաջնակարգ նշանակություն 
ունի տեղանքի բազմակողմանի ուսումնասիրումը, քանի որ հողերի ոչ համակարգված 
օգտագործումը, կարող է հանգեցնել հողածածկի քայքայման [3]:

Տարածքում առաջին հերթին նախատեսվում է իրականացնել քարհավաքի աշխատանք
ներ, իսկ այնուհետև կազմակերպել մելորացիաման ու հողի հետագա մշակության աշխա
տանքները: Հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում ճշտել քարքարոտության բնույթն ու 
աստիճանը և դասակարգել դրանք ըստ խմբերի: Այդ նպատակով հողատարածքի որակական 
հատկանիշների և գյուղատնտեսական նպատակներով դրանց մշակության հնրավորություն- 
ների բացահայտման համար, դրվել են 37 հողային կտրվածք (նկ. 1), որոնցից վերցվել են 
հողանմուշներ, կատարվել են հողի որակական հատկանիշների' դաշտային ու լաբորատոր 
հետազոտություններ: Ուսումնասիրվել է յուրաքանչյուր հողային կտրվածքի փաստացի վիճա
կը, փորելու ունակությունը, կատարվել է հողային հորիզոնների չափագրում: Յուրաքանչյուր 
հողափոսի միջոցով տրվել է նաև հարակից տարածքի մակերևույթային ու խորքային քարքա- 
րոտվածության աստիճանի նկարագիրը [4]:

Դաշտում կատարված դիտարկումներով' ըստ փորվելու ունակության, հողային կտրվածք
ները բաժանվել են երեք խմբերի [4].

1- ին խմբում ընդգրկվել են մինչև 120սմ և ավելի խորը փորվող հողակտրվածքները, 
որոնք կազմում են տարածքի շուրջ 60%-ը:

2- րդ խմբում' 70-80սմ խորությամբ փորվելու հնարավորություն ունեցող հողատարածք
ներ, որոնք կազմում են տեղամասի 10%-ը:

3- րդ խմբում' մինչև 50-60սմ խորությամբ փորվելու հնարավորություն ունեցող հողա
տարածքներ, որոնք կազմում են տարածքի 30%-ը:

Ըստ մակերեսային և պրոֆիլային քարքարոտության աստիճանի կտրվածքները բաժան
վել են հինգ խմբի.



Մակերեսում և պրոֆիլում քարազուրկ հողակտրվածքները' (28%-ը) դասվել են Մին 
խմբին,

2- րդ խմբում ընդգրկվել են մակերեսում և պրոֆիլում թույլ քարքարոտ (32%-ը) հողա- 
կտրվածքները,

3- րդ խմբում' մակերեսում թույլ, պրոֆիլում միջին քարքարոտ (11%-ը).
4- րդ խմբում' մակերեսում միջին, պրոֆիլում ուժեղ քարքարոտ (14%-ը),
5- րդ խմբում' մակերեսում և պրոֆիլում ուժեղ քարքարոտ (15%-ը) հողակտրվածքները: 
Դաշտային հետազոտություններով պարզվել է, որ Շենիկ-Վանանդ ճանապարհին

հարակից և հողատարածքի սկզբնամասում կառուցված փոքր հիդրոկայանից հյուսիս գտնվող 
տարածությունները պիտանի չեն գյուղատնտեսական մշակության համար' տուֆի հանքերի 
առկայության պատճառով:

Նկ. 1. Հետազոտվող հողատարածքում կտրվածքների տեղադրման սխեման



Հողի որակական հատկանիշների լաբորատոր հետազոտությունների նպատակով հետա
զոտվող հողատարածքի տարբեր տեղադրման կտրվածքներից և գենետիկական հորիզոննե
րից վերցվել են 16 հողանմուշներ:

Հողանմուշների ֆիզիկան և քիմիական հատկությունները որոշվել են հետևյալ մեթոդնե
րով' հողային լուծույթի ռեակցիան էլեկտրոպոտենցոմետրիկ եղանակով, ջրալույծ աղերը' Ե.Վ. 
Արուշկինայի [6], փոխանակային կատիոնների կազմը' Са, М§, ինչպես նաև К և № քանակը' 
Ա.Ն. Բաղրամյանի [7], կարբոնատների պարունակությունը' Ս.Ա. Կուդրինի, մեխանիկական 
կազմը' Ն.Ա. Կաչինսկու, մատչելի սննդատարրերից Ы-ը' Ի.Վ. Տյուրինի և Մ.Մ. Կոնոնովայի, 
ԲշՕտ֊ը' Բ.Պ. Մաչիգինի, 1<շՕ-ը' ՍԼԱ. Մասլովայի մեթոդներով [6]:

Դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ ուսումնա
սիրվող հողատարածքի տարբեր թեքության ու կողմնադրության բլրալանջերի և գոգավորու
թյունների հողերի ֆիզիկամեխանիկական և քիմիական կազմը խայտաբղետ է, այդ ցուցանիշ- 
ները տարաբնույթ են նաև ըստ հողափոսերի խորության [3]:

Աղ. 1-ում բերված հողերի մեխանիկկական կազմի լաբորատոր հետազոտությունների 
տվյալներից երևում է, որ ուսումնասիրված' տեղանքին բնորոշ չորս (Ы2 1, 18, 23 և 26) 
հողակտրվածքների АВ հորիզոններում ֆիզիկական կավը (<0,01 %) տատանվում է 35,20 - 
44,50% սահմաններում, այսինքն այն ունի միջակ կավավազային մեխանիկական կազմ: Նույն 
կտրվածքների С հորիզոնում ֆիզիկական կավը կազմում է ընդամենը 13,22 -  17,36%, այսինքն 
մեխանիկական կազմը ավազակավային է:

Աղյուսակ 1.

Հողանմուշների մեխանիկական կազմը

№ Կտրվածքի համարը Հորիզոնները Խորությունը, սմ Ֆիզ. կավ <0,01%

1 1 АВ 0-38 44,56

С 38-120 16,40

2 18
АВ 0-36 39,48

С 36-110 17-01

3 23
АВ 0-40 35,40

С 40-110 17,36

4 26
АВ 0-27 35,20

С 27-110 13,22

Հայտնի է, որ հողի մեխանիկական կազմի տեսանկյունից, բույսերի աճի ու զարգացման 
համար առավել նպաստավոր պայմանները առկա են ԻԲ 1-ին և № 18-րդ կտրվածքներին 
հարակից հողերում, որտեղ АВ հորիզոններում հողերն ունենեն միջին և ծանր կավավազային 
մեխանիկական կազմ:

Աղ. 2-ում բերված են ուսումնասիրվող հողերի ջրալույծ աղերի կազմը:



Աղյուսակ 2.

№

Հողանմուշի 
կտրվածքի 
համարը և 
հորիզոնը

рН Աղեր, %

Ջրալույծ իոնները մգ/էկյվ 100 գ հողում

с о 32- НСО- С / տօ4- ՇԺ+ ЫсГ+К+

1

կտր. 1 
АВ ֊38

7,8 0,08 ֊ 0,64 0,37 0,21 0,7 0,4 0,125

Կտր. 1 
С ֊  38-120

7,1 1,05 - 0,72 0,65 14,24 14,0 1,04 0,035

2

կտր. 18 
АВ -40

7,4 0,16 ֊ 0,56 0,37 1,61 Ս 0,88 0,037

կտր. 18 
С-40-110

7,5 1,13 ֊ 0,72 0,28 15,59 13,0 1,28
0,063

3

Կտր.23 
АВ ֊40

8,1 0,8 0,72 2,03 9,0 4,0 0,72 0,288

Կտր.23 
С- 40-110

7,5 1,17 0,17 0,61 0,31 10,73 10,0 1,12 0,112

4

Կտր. 26 
АВ-27

7,8 0,19 0,75 0,37 1,75 1,2 1,04 0,024

Կտր. 26 
С-27-110

7,4 1,05 0,61 0,4 14,56 14,0 0,36 0,024

Հետազոտված 16 հողային կտրվածքների տարբեր հորիզոններից վերցված հողանմուշ
ների ջրային քաշվածքի անալիզներից ստացված տվյալները վկայում են, որ ինչպես ըստ 
հողային կտրվածքների, այնպես էլ ըստ հորիզոնների, հողային լուծույթի ռեակցիան (рН-ը) 
թույլ հիմնային է և տատանվում է 7.1-8.0 սահմաններում: Այսինքն այն էականորեն չի կարող 
խոչընդոտել մշակաբույսերի աճին ու զարգացմանը: Բացահայտվել է նաև, որ հետազոտվող 
հողատարածքի' բացառությամբ 23 կտրվածքի, մյուս կտրվածքների АВ հորիզոնների հողերը 
հիմնականում աղակալված չեն և աղերի ընդհանուր պարունակությունը տատանվում է 
թույլատրելի' 0.08-0.19% միջակայքում:

Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են միաժամանակ, որ հետազոտվող 37 
հողակտրվածքներից վերցված հողնմուշների С հորիզոնում' 27-120 սմ շերտում, աղերի 
պարունակությունը բավականաչափ բարձր է և այն տատանվում է 1,05-1,13%-ի սահմաններում, 
որը պայմանավորված է հողաշերտում գիպսի բարձր պարունակությամբ [1]:

Աղ. 3-ում բերված են հողերի փոխանակային կատիոնների կազմը:



Հողանմուշների փոխանակային կատիոնների կազմը

Աղյուսակ 3.

№

Կտրվածքի 

համարը և 

Խորություն 

սմ

Փոխանակային 

կատիոնների 

պարունակությունը, 

մգ/էկվ

Ընդհանուր

գումարը

Փոխանակային կատիոնների 

պարունակությունը, %

Со М§ Л/О К Са М§ Ыа К

1

Կտրվածք

1

АВ 0֊ 38

16,8 21,1 4,46 1,12 43,48 38,63 48,52 10,25 2,58

Կտրվածք

1

С 0-120

20,4 13,96 2,06 0,73 37,15 54,91 37,60 5,43 2,06

2

Կտրվածք

23

АВ 0- 36
11,0 16,28 8,85 1,79 37,92 29,0 42,93 23,33 4,72

Կտրվածք

23

С 36-110

5,5 22,38 2,18 0,29 30,39 18,12 73,73 7,18 0,35

3

Կտրվածք

18

АВ 0-40

13,4 23,62 2,07 1,12 40,21 33,32 58,74 5,14 2,73

Կտրվածք

18

С 40-110

26,5 16,72 0,35 0,38 43,95 60,30 38,04 0,80 0,86

4

Կտրվածք

26

АВ 0-27

8,8 18,36 2,63 0,73 31,14 28,25 60,88 8,44 2,4

Կտրվածք

26

С 27-110

18,1 8,54 2,01 0,38 29,03 62,35 29,42 6,92 1,31

Ոաումնասիրություններով բացահայտվել է (աղ. 3), որ հետազոտվող հողանմուշներում 
հողի կլանված կատիոնների կազմն կախված հողային կտրվածքից և հորիզոնից, նույնպես 
էապես տարբերվում են միմյանցից: Բերված տվյալներից միաժամանակ երևում է, որ հողի 
փոխանակային համակարգում գերակշռում են Са և Мд-ի իոնները: Ինչպես առանձին 
կտրվածքներում, այնպես էլ ըստ հորիզոնների, կլանված կատիոնների կազմում 1\/1§-ի 
պարունակությունը առանձին դեպքերում գերակշռում է Са-ի պարունակությանը, որը կարող է 
հանգեցնել ինչպես բույսերի նյութափոխանակության խախտման, այնպես էլ հողի ֆիզիկական 
հատկությունների վաթարացման: Հետևաբար հողերի հետագա բարելավման գործընթացում 
անհրաժեշտություն կառաջանա կիրառել կալցիում պարրունակող պարարտանյութեր, որը թույլ



կտա աստիճանաբար կարգավորել կալցիումի և մագնեզիումի փոխհարաբերությունը կլանող 
համարգում:

Հողանմուշների լաբորատոր հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ հողերն 
ունեն միջինից բարձր կլանողունակություն և կլանման ծավալը տատանվում է 29,03 -  43,95 
մգ.էկվ.100գ սահմաններում: Աղ. 3-ում արձանագրված ցուցանիշներով պարզ նկատվում է, որ 
բոլոր կտրվածքներում հորիզոնում գերակշռում են Са-ի իոնները, այն տատանվում է 18,12- 
62,35-ի սահմաններում: Հողանմուշների փոխանակային կատիոնների կազմի վերաբերյալ 
լաբորատոր հետազոտություններից ստացված արդյունքների համադրությունից պարզվում է 
(աղ. 3), որ հողի կլանող համակարգում փոխանակային նատրիումի պարունակությունը նույն
պես թույլատրելիի սահմաններում է, և տատանվում է 0,8-10,25%-ի սահմաններում: Հողերի 
ագրոքիմիական ցուցանիշների' շարժուն սննդատարրերի պարունակության տեսակետից, աղ.
4-ում գրանցված' լաբորատոր հետազոտումից ստացված տփալները վկայում են, որ 
հետազոտվող բոլոր հողակտրվածքների АВ հորիզոններում, բույսերին մատչելի սննդաէլե- 
մենտների պարունակությունը 1 ՕՕգ հողում նույնպես խայտաբղետ է:

Աղյուսակ 4.

Հողանմուշների ագրոքիմիական ցուցանիշները

Կտրվածքի համարը
Հորիզոնը, 

խորությունը, սմ

Շարժուն սննդատարրեր մգ 100 գ հողում

N Р20 5 к 2о

1 АВ 0-38 4,26 0,75 32,71

14 АВ 0-35 3,19 2,00 28,98

18 АВ 0-40 2,66 2,60 42,81

23 АВ 0-40 3,73 1,00 37,11

26 АВ 0-27 4,27 2,30 35,13

35 АВ 0-50 3,20 2,61 29,64

5 АВ 0-38 4,25 1,80 38,20

10 АВ 0-30 3,74 2,82 30,08

17 АВ 0-35 3,21 2,7 35,85

13 АВ 0-22 4,26 4,04 58,97

30 АВ 0-35 2,13 1,82 38,64

37 АВ 0-32 4,24 4,04 58,97

Պարզվել է նաև, որ հետազոտված հողանմուշներն ազոտով աղքատ են (2,13-4,27մգ100գ 
հողում) ֆոսֆորով' թույլ և միջակ (0,75-4,04մգ1 ՕՕգ հողում), իսկ կալիումով լավ ապահովված 
են (28,98-58.97 մգ100գ հողում):

Այսպիսով, ելնելով ուսումնասիրվող հողատարածքի դաշտային ու լաբորատոր հետազո
տությունների համադրումից կարելի է փաստել, որ հողերն այդ վիճակում պիտանի չեն բազ
մամյա տնկարկների մշակության համար և պահանջում են իրականացնել լոկալ մելիորատիվ 
աշխատանքներ: Մասնավորապես, հատուկ քարհավաք մեխանիզմների օգնությամբ անհրա
ժեշտ է կատարել հողատարածքում առկա մակերեսային, կիսաթաղված և խորքային քարերի 
հեռացում, և մասնակի հարթեցում, այն հաշվով, որպեսզի հումուսային շերտը հնարավորու
թյան սահմաններում մնա տեղում: Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային ենթագոտու ան-



մշակ, քարքարոտ, սակավ բերրի, թույլ մեխանիկական կազմով հողերում բազմամյա տնկարկ
ների հիմնման նպատակով անհրաժեշտ է տնկումները կատարել բնային եղանակով 
(1x1x0,75մ), կիրառելով կաթիլային եղանակով ոռոգում:

Մեծ թեքություն ունեցող բլրալանջերի վրա, կառուցել դարավանդներ' օգտագործելով 
տեղանքի տուֆի և բազալտի քարաբեկորները: Առանձին գոգավորություններում և ոչ մեծ 
թեքության բլրալանջերի վրա, որտեղ քարհավաքից և մասնակի հարթեցումից հետո հողի А և 
В հորիզոններում կպահպանվի 20-25 սմ շերտ, գիպսային հողի փոխարեն ծառերի բները լցնել 
միջշարային տարածություններից քերված (8-1 Օսմ հաստությամբ) հողով, իսկ մնացած 
տարածություններում տնկումները կատարել այլ վայրերից ներկրված հողով: Երկու դեպքում էլ 
ծառաբները լցվող հողին խառնելով, հանքային և օրգանական պարարտանյութեր: Հողերի 
որակական հատականիշների բարելավման, բերրիության բարձրացման նպատակով մշակվող 
տարածքներում ամեն վեգետացիոն տարում' մշակվող բուսատեսակի պահանջին համահունչ, 
հող մտցնել օրգանական և հանքային պարարտանյութեր, տարաբնույթ կոմպոստներ:

Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու գորշ կիսաանապատային անմշակ հո
ղերը բնութագրվում են բարձր քարքարոտությամբ, էրոզացվածությամբ, խորքային գիպսակիր 
հողաշերտերի առկայությամբ, աղերի բարձր և օրգանական նյութերի ցածր պարունակու
թյամբ, սննդատարրերի ցածր ապահովածությամբ, փոխանակային կալցիումի և մագնեզիումի 
անբավարար փոխհարաբերությամբ:

Չորային տարածքներում ինչպիսին Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու 
հետազոտվող տարածաշրջանն է, բուսածածկի ստեղծումը պահպանում է հողերը էրոզիայից, 
կասեցնում է դեգրադացիոն պրոցեսները' հողում կուտակում է օրգանական նյութեր, որի 
արդյունքում մեծանում է հողի ածխածին պահելու ունակությունը, այն նպաստում է ջերմային 
գազերի մթնոլորտ արտանետումը, այսինքն բուսածածկի առկայությունը տանում է ջերմաս
տիճանի նվազեցմանը, մեղմացնում ու կասեցնում է հողերի դեգրադացիան և անապա- 
տացումը [8]:

Այս հողերի բարելավման համար պահանջվում է կիրառել գիտականորեն հիմնավորված 
միջոցառումների համակարգ, որն ընդգրկում է քարհավաքի, հարթեցման, բարձր թեքություն 
ունեցող լանջերի դարավանդման, ծառերի բնամասի գիպսակիր հողաշերտի փոխարինման 
աշխատանքներ, ինչպես նաև ծառերի տնկումից հետո կաթիլային ոռոգման համակարգի 
կառուցման և հողերի բերրիության մակարդակի բարձրացման աշխատանքներ:
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МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ ПОЛУПУСТЫННЫХ НЕОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ ПРЕДГОРНОЙ ПОДЗОНЫ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

Цель данной с т а т ь и  - вы явить ф актическое состояние необрабатываемых, каменистых, 

холмистых территорий, прилегающих к поселку Шеник предгорий Армавирской облости Араратской  

долины, возможности ведения обработки земель сельскохозяйственного и иного производственного 

назначения. Сильно изрезанная холмистая м естность, покры тая скалами в предгорьях Араратской  

долины, разная степень уклонов и ориентация склонов, бедная флора, низкое плодородие и 

неправильная обработка почв в значительной степени способствую т активны м  эрозионным 

процессам, деградации и опустыниванию.

Ключевые слова: необработанный, каменистый, холм, склон, почвенный разрез, горизонт, 

образец почвы, механический состав, растворенные соли.



ТНЕ АМЕЫ0РАТ1УЕ С О Ш т О М  ОР ТНЕ 6КАУ $ЕМ1-УУА1_1_ иМС1Л-Т1УАТЕО Տ01ԼՏ 
ОР ТНЕ РКЕ-МОиМТАШ 20ЫЕ ОР ТНЕ АКАРАТ1АЫ Р1_А1Ы АЫР ТНЕ УУАУБ ОР

1МРКОУЕМЕ1ЧТ

ТИе ригрозе օք էհւտ օրէԽԽ ւտ էօ Шепь1у Ме теИогайопа1 շօոժ՚ւմօո օք Ме §гау տՑրո՚հժտտՑրէ սոշսէէ՚̂ օէտժ 

Խոժտ օքէհ6 քօօէհւմտ օքէհՑ Ага га է р1а'т օոժ ргорозе а зузТет օք теазигез Խր Ноет 1тр го уе те п 1. 1է հօտ Ьееп 

տհօոո էհօէ Ме տօԱտ օք էհօէ ге§юп аге շհօրօշէՑուՑժ Ьу հւ§հ րօշև՚ւոՑտտ, егоз'юп, Ме ргезепсе օք а деер 

§урзит-Ьеапп§ տօԱ 1ауег, հւ§հ տօե օոժ 1օո օօոէՑոէ օք ог§ап'ю տսետէօոշՑՏ, 1ою տսբթխ օք ոսէոտոէտ, Ме 

ւոտսքքւշւ6ոէ ^Խմօոտհւթ ЬеШееп ехсИап§еаЫе са1аит օոժ та§пез1ит. քօր Ме 'тпргоуетеМ  օք Мезе Խոժտ, 

Ме ոօրևտ օք зТопе соИесйоп, 1еуеИп§, гес1атаТ'юп օք з1еер տ1օթօտ, гер1асетеМ օք Ме §урзит-Ьеапп§ տօւէ 

1ауег ւո Ме Мее агеа, օտ юе11 օտ Ме շօոտէրսշէԽո օք а ժրւթ ւրրւցօմօո տуտէет аМег Ме օտէօենտհաօոէ օք 

ро1усЬае1:е թԽոէօէհոտ օոժ Ме /'тр го уе те ոէ օքտօԱ ք6րժ1ку ууеге բրօթօտօժ.

КеуууоМз: §гау տօրու-ժՑՏՑրէ Ьаггеп Խոժտ, реТг'МсаПоп, рЬузка1 օոժ сЬет1са1 ргорегПез, 1оса1 

отеИогаПоп, регеппю1 բԽոէտ, ՝тсгеаз1п§ Ме 1еуе1 օքք6րէ/1ку.

Բաղդասարյան Սանասար Կոլյայի - գյուղ, գիտ. թեկնածու (ՀԱԱՀ ՀԱՄ գ/կ). 
Աշկարյան Հասմիկ Սմբատի - (ՀԱԱՀ ՀԱՄ գ/կ).
Մեսրոպյան ժորժետա Շակարի - (ՀԱԱՀ ՀԱՄ գ/կ).
Գրիգորյան Ռոբերտ Դրաստամատի - (ՀԱԱՀ ՀԱՄ գ/կ).

Ներկայացման ամսաթիվը' 08.07.2022  

Գրախոսման ամսաթիվը' 14.07.2022
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У.А. Ва§|уап, 1М.1_. (ЭИагапсИуап, Ы.Б. КИасИаШгуап

ТНЕ Р01.Е АЫР РРАСТ1СА1_ АРРЫСАТЮМ ОР С1Л_ТиРЕ С01_1_ЕСТ10М5 1Ы
С1_ОВА1_ СНА1_1_Е1ЧСЕ М1Т1САТ10М

МкгоЫо1о§ка1 Б уп^еш  օք Ыо1о§1саку аскуе շօրոթօսոժտ ւտ опе օքէհՑ րոօտէ ւրոթօրէօոէ агеаз օք токегп  

ЫоТесИпо1о§у. 1п էհւտ ге§агк, Ме 1тр окапсе  օք сикиге соИескопБ օք րուշրօօր§օուտրոտ, ոհւշհ гергезеМ а 

տւ§ուքւշօոէ Եւօէ6շհոօ1օ§ւշօ1 թօէօոէւօ1 օոժ ргаскса1 уа1ие ւո էհՑ 1ւ§հէ օք տօԽէւօոտ էօ շսրրՑոէ ргоЫ етз օոժ 

§1оЬа1 сЬакеп§ез, ւտ 'тсгеаз'т§.

Кеу ոօրժտ: сикиге сокескопз, зуп№е1к թԽտԵշտ, т1сгоЫа1 ке§гакакоп, сЬеезе тИеу, епу1гоптеп1а1 

տаքеէу, апкткгоЫ а1 гез'&апсе.

ТИе М|сгоЫа1 ОероБ^огу Сег^ег (К/ЮС) ргезеп1:з էՒտ Ыа^опа! С икиге СоИесйоп апс1 

(МаЬазеБ օք п о п -р а ^о § е п 1С րրոշրօօր§Յուտրոտ ւտ էՒտ т а т  բօէ6ոէւ31 օք §епега1 апс1 аррПес! 

тю гоЫ о1о§у т  А г т е т а .  ТИе сикиге  соИес^оп 1пс1ис1е5 т о г е  Ипап 12,000 տէրՅտտ օք 

րուշրօօր§Յտտրոտ (1:аЫ. 1).

Ա Տ ք  օ ք  т /с го Ы Ы  շսեսրօտ  րոօւոէօւոօժ ւո М к г о Ы Ы  О е р о з к о г у  С е  М е г

М к го о г^а ш з гш  §րօսբտ С1иагкку օք տէրՅւոտ

АегоЫ с տբօ^քօրրոտ։* Ь а ^ е п а  (ВасШиз)

- Ег^отораНюдепз - В. էհսոո§ւ6ոտւտ, Լ. տթհօտոշստ, В. 

ւօէՑրօտթօրստ апс1 օէՒտրտ
5000

֊ Мезор11|1ез 2200

֊ Ех1г е т о р 11у1ез ֊ ТИегторИ|1е5, А1каПрИПеБ, На1орИПеБ, 

Ас1с1орИПе5 апс1 օէհ6րտ
2000

1Чоп-зрогеРогтт§ ЬасЛепа

֊ Рзеиботопаз §гоир 300

֊ Р И у^ра^о§еп 1С сикигег 200

֊ Мкго§еп-6х1П§ Ьайепа 25

֊ СепиБ Ջհօժօշօշշստ 10

Рип§1

֊ Му1:ОЗрОПС քսո§1 1000

- [ՅՅտւժւօրր̂ շօէօտ 35

Ас1:то тусе !ез  - Տէրерէотусеէеտ (|пс1исПп§ 1урю а1 տէրՅւոտ) 20

Հւ/63տէտ, т с 1исПп§ ех1хе то р Ы 1е5 600

Еас6с-аас1 ЬаЛепа 650

16 տէ сикигез 40

քօէօև 12080

ТИе Сегкег շօոտւտէ օք էՒտ քօ11օ«տ§ տ6շէօրտ



> տ6շէօր օք տբօր6քօրրուո§ Ьайепа апс1 асйпотусе1ез;

> Бейог օք ոօո-տբօր6քօրրուո§ Ьайег1а;

> տօշէօր օք 1ас1:1с асИ ЬасЛепа;

> տօշէօր օք уеаտէտ;

> տօշէօր օք քսո§ւ;

> ւոքօրրաէւօո сег^ег, «МаЬазез.

!\/1օտէ օք Ипе տէրՅտտ теге 15о1а1ес1, 1с1еп1|̂ ес1 апс1 տէսճւօօ! ւո А гте та , геЛес^п§ էՒտ 

ех1гаогс1тагу сНуег511у օք Ипе есо1о§юа1 апс! сПтайс Եւօէօբօտ օք էՒտ Տօսէհ Саисазиз ге§юп. ТИе 

т а т  гезеагсИ с!ւրօշէւօոտ օք С е^ег аге:

> $Шс1у օք Ьас1епа1 ЫосПуегз^.

Сотр1ех зШс1у, ւտօ13էւօո апс! с1азз|Пса1юп օք пет гтсгоЬез, с1еуе1ортеп1 օք 1оп§4егт 

тат1епапсе те1+юс1з քօր էՒտւր У11аП1у апс! ւրոբօրէՅոէ тс1из1:па1 ք63էսր6Տ, аз теИ аз տս§§6Տէւօոտ 

քօր ргасйса! иге.

Ргезегуайоп апс! ехрапзюп օք էհ6 соПесйоп քսոժ օք гтсгоЫо1о§1са11у апс! Ыо1есИпо1о§1са11у 

уа1иаЫе տէրՅւոտ.

ТИе К/ЮС ас^у|1у соуегг էՒտ РезеагсИ апс! 0еуе1ортеп1 օք пайопа! рпопйез т  тос1егп 

тюгоЫо1о§у апс1 Ь1о1есИпо1о§у: քօօժ, епу|гоптеп!а1 տаքеէу, բ€տէ շօոէրօ!, Եւօք€րէւ Игегэ, 

ԵւօէրՅոտքօրաՅէւօո, те!а1з Ыо1еасЫп§, Ыоепег§ейсз (քւ§.1).

>

>

П § . 1. АррИеё Բօէօոէւօէ օք М й С  СиИиге Со11есйоп



1ո էհւտ агЬс1е зиЬт|Нес1 էՒտ Է>ո6ք геу|еуу ձեօսէ էՒտ аррПес! рсЛепйа! օք րուշրօօր§Յուտտտ օք էՒտ 
Сег^ег'з СоПесЬоп օք СиКигез аз օեյ՚օշէտ օք гезеагсЬ ւո տօ̂ ւո§ օսրրօոէ §1оЬа1 ргоЫетз апс1 
сЬа11еп§ез.

То сМе, էհօ ргоЫет օք с1еатп§ էհօ епу|гоптеп! քրօրո р1азЬс гт^епа1з ւտ ех^ете1у ге1еуапТ 
Оуег էՒտ բ8տէ с1есас1ез, էՒտ \л/1с1е5ргеас1 иге օք зуп^еЬс ро1утегз Ւտտ 1ес1 էօ էՒտ ассити1аЬоп օք 
էՒտտօ гг^епа1з т  էՒտ епутоптепТ уу̂ И 8եօսէ 400 тММоп էօոտ օք թ13տէւշ ргос1исес1 ууог1с1уу|с1е еуегу 
уеаг. Е1Пс1епТ Ыос1е§гас1аЬоп օք зуп^еЬс ро1утегз ւտ опе օք էՒտ էаտкտ օք тос1егп Ь̂ ес1ппо1о§у. 
М|сгоог§атзтз, ւո рагйсШаг гтсгозсорю քսո§ւ, аге аЫе էօ со1отге Буп^еЬс ро1утегз апс1 
с1ата§е էՒտրո.

Рип§1 аге էհ6 1еасПп§ §гоир օք տւօրօօր§Յուտրոտ քօր էՒտ Ыос1е§гас1айоп օք зуп^еЬс ро1утепс 
т^епа1з. ТИе Сеп1ег ւտ էհ6 տսօօ6տտօր օք тапу уеагз օք гезеагсЬ ууогк օո էհ6 с1еуе1ортеп1 օք а 
сотргеИепз1Уе Յտտօտտրոօոէ օք гтсгоЫа! с1е§гас1аЬоп օք зуп^ейс ро1утепс гт^епа1з քօր грасе 
1есИпо1о§у. ТЬе Сеп1ег соПесЬоп 1пс1ис1ез тоге էՒտո 1000 տէրՅտտ օք քսո§ւ օք си^игез 13о1а1ес1 քրօրո 
таппес! зрасесгай апс! с1ез̂ оуес1 гг^епа1з.

1ո էհօ р г о с е з Б  օք ггпсгоЫа1 с1е§гас1аЬоп, гтсгоЫа! соттитЬез ууЫ с Ь сап շ օ ո է Յ ւ ո  уапоиз 
а§§гезз|уе օր օբբօրէսուտէւշ քօրտտ օք րուօրօօր§3ուտրոտ էՒտէ сап сгеа1е а запНагу апс1 ер1с1етю1о§1са1 

Иагагс! էօ էՒտ епу|гоптепТ езреааНу ւո օօոէՅտո՚տոէ агеаз апс1 ЬаЬНаЫе зрасесгай.
То с1еуе1ор տօէհօձտ քօր гесусПп§ №3տէ6 ро1утегз, кпоуу1ес1§е аЬои4 էՒտ зреаеБ зрейгит օք 

օ̂ տէրսօէօր քսո§ւ ւտ геритесЬ 1ոքօրրոՅէւօո аЬо1й էՒտ зреаез с̂ V̂егտ̂էу, ге1аЬуе аЬипс1апсе апс1 
оссиггепсе օք ^еге էуреտ օք քսո§ւ օո уапоиз ро1утепс т^епа1з օօոէրւեսէօտ էօ էհօ з1тикапеоиз 
տօԽէւօո օք է«օ 1^егге^ес1 ргоЫетз:
1 . КесусПп§ «Յտէ6 апс! §агЬа§е օք зуп^еЬс оп§т էօ зо1уе есо1о§юа1 ргоЫетз апс! բրօէօօէ էՒտ 

епу|гоптепТ Апс1 зесопс!.
2. СгеаЬоп օք բրօրրոտտ§ апс! տօտէ էօ̂ րՅոէ էօ Ыос1ата§е с1аззез օք зуп^ейс ро1утепс гг^епа1з 

изес! т  уапоиз է6օհուզս6տ.
1п ро1утег Ыос1ата§ез, оп1у опе зреаез ւտ ргезе^ ւո 20% օք саБез; ւո էՒտ Vаտէ таргНу օք 

сазеБ, 3 ог тоге էуреտ օք П1атеп^из քսո§ւ аге ргезепТ ^еVеIортепէ օսէտւէԽ аззоааЬопБ ւտ 1ур1са1 
քօր А.огугае, А.рип՝1сеи5, АигеоЬа5՝Ш'шт риИи 1аոտ. ТЬе тоտէ соттоп йт§а1 аззоааЬопз аге 
гергезе^ес! Ьу зреаез օք էհօ §епега АзрегдШиз, РепюШит, 1езз о^еп - АНегпапа, Аврег§Н1и5, 

РепюШит, апс1 еуеп тоге гаге1у - АНегпапа, АзрегдШиз, РепюШит, Ри5апит [1].

1п §епега1, էհօ քօ11օ™ո§ էуреտ օք т^сготусеէеտ аге тоտէ օքէօո քօսոե оп уапоиз ро1утепс 
пШепа1з ւո с1езсепс1|п§ огс1ег: А. т§ег, А. էՑրրՑստ, А Нет а па аНегпаТа, А. էօ տ օ ր ո , А. Пауив, Р. 

аигапЬо§пве'шт, Гизапит տթ., Р. сИгу50§епит, А. շօոժւժստ, ТпсНоНегта у/гШе, Շհօտէօուստ 

оИуасеит [2]. ТИе րոօտէ ^епз|уе §гоуу̂  օք քսո§ւ ууэб оЬзегуес!, аз а ги1е, оп агйТаа! 1еа^ег, апс1 
էհօո, ւո с1есгеаз1п§ огс1ег, ТоМоууес) - гиЬЬег է6շհուզս6 таէеր̂ аIտ, ро1у1т1с1ез, բօ̂ օտէօրտ, 
ք1սօրօթ13տէւշտ. Аз зееп оп ^е է8հ. 2, с1ерепс1т§ оп ^е Буп^е^с ро1утепс таէег̂ аI, §րօ«էհտ аге 
^гтес! օո ւէ, րօբրօտօոէօշ! Ьу т1сгоЬ1а1 ՅտտօշւՅէւօոտ օք ժւքքօրօոէ сотроз1̂ оп.
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Р о И т е п с

т & е п а к
Б р е а е Б  օ ք  քսո§ւ - ժօտէրսժօրտ

8|Псопе
гг^епа!з

ձտթՑր&ևստ П1§ег, АЛеггеиз, АЛатагИ, А.Поуиз, А.сапсНёиз, АИегпапа 

акегпМа, ՏշօթսԽոօթտւտ ЬгеУ1саиПз, Ւստօոսրո տթ., А.Ит1§аШ5, СЬае№т1ит 

оИуасеит, А.ипИМегаИз, Реп/с/Шит аигипПо§пзеит, Р.аепеит

ք1սօրօբ13տէւշտ А.т§ег, А Леггет, А.Поуиз, А.сапИ1Ииз, Р. аигипЬо§пзеит, АИегпапа 

акегп&а, АЛатагИ, ТпсИодегта У1гИе, Ւստօոսռւ տթ., СПИюИепИгоп տթ., 

Р. сИгузо§епит, А^Иоеп1си5

Ро1уагтс1ез А.т§ег, Алеггеиз, А.сопё'Ииз, А.Пауиз, АЛегпапа аИегпаТа, Ւստօոսրո տթ., 

Мисог տթ., ТпсНоИегта у/гИе, АЛатагИ, ОпаеЮт'шт оИуасеит,

Р.аигипПо§пзеит, Р.уапаЬПе, թ.տւրոթ[ւշւտտւրոսրո, թ.քսուշս1օտսրո

Ро1у1ГП1с1ез Алеггеиз, АЛатагИ, Ւստօոսրո տթ., А.т§ег, Р.сИгузо§епит, А.Пауиз, 

Р. аигипПо§пзеит, ТпсИоИегта у՝։пИе

Ро1уез1:егз Алеггеиз, А.П1§ег, Р. аигипПо§пзеит, Р.оxуտթоրит, Акегпапа օեՑրոօէօ, 

С. оИуасеит, Р. сНгузо§епит

РиЬЬег
та1:епа1з

АЛегпапа аНегпаТа, А.т§ег, Алеггеиз, С. оИуасеит, Р.сИгу50§епит, 

Риза пит տթ., .̂ստքստ, АЛатагИ, Мисог տթ.

1_еа1:11егеНе /4.ստրստ, Аտթеր§̂ Ниտ տթ., АЛегпапа տթ., РепюШит տթ., А.т§ег, АЛеггеиз, 

Ризапит տթ., Уе/ЛюШит տթ.

1_еа1:11ег А.т§ег, Алеггеиз, А.йауиз, АИегпапа аИегпаТа А.сапЛ1Ииз, АЛатагИ, 

Р. сНгузо§епит, Р. аигипПо§пзеит

Се11и1оз1С
гг^епа!

АЛит1§а№, АигеоЬапЛ'шт թսևսէօոտ, СИаеЮт1ит §1оЬозит, 

С̂ аժоտթоր̂ ит ИегЬагит, РаесПотусез уапоП/', Р. аигип Ио§пзеит, 

Р.осИгосИогоп, РЛип1си1озит. Р.сИгу50§епит, Տշօթսեոօթտւտ ЬгеукаиНз, 

Шос1аИ1ит Եօէր̂ ւտ

1ո էՒտ Ыо1:ес11по1о§1са1 аррПсайоп օք 1:1пезе эреаез քօր էՒտ сотр^е Ыос1е§гас1а1:юп օք 
гуг^Ие^с բ13Տէւշտ, уапоиз քՅշէօրտ տստէ Ье сопз1с1егес1. ТИеге քՅշէօրտ тс1ис1е сеМ зи^асе аНасИтег  ̂
տ Է>ւօքւ1րոտ, са1:а1у1:1с епгутез туо1уес1 т  էՒտ ох1с1а1:юп օր Иус1го1уз13 օք էհօ թ13տէւշ ро1утег, те1:аЬоПс 
ра^тауэ гезропз|Ые քօր ир1:аке апс1 азз1тПа1:юп օք р1аз1:ю քրՅ§րո6ոէտ, апс1 сИетюа! քՅշէօրտ էհ8է 
ргото1:е օր Ыпс1ег էՒտ Ыос1е§гас1а1:юп ргосезз [3].

ТИе 1псгеаз1п§ расе օք ргос1ис1:юп օք пе\у гуг^Ие^с гг^епа!з апс! сотрозйез гертгег էհ6 
с!еуе1ортеп1: օք է6տէ րո6էհօշ1տ քօր էՒտւր Ь^аЬПНу, тат1у էհրօս§հ гтсгоЫа! Յտտ6տտրո6ոէ, ууЫ с И
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герЫгеБ էՒտ сгеабоп օք пеуу ггмсгоЫо1о§1са1 Խէտ Ьазес! օո քսո§ւ апс1 օէՒտր ггпсгоог§атзтБ 8շ13բէ6օ1 
էօ 1+1е է6տէ6օ1 т^епа1Б. ՍոքօրէսոՅէօ̂ , էՒտ 5рес1Яс11у օք էՒտ էօտէօօ! т^епа1Б ւտ иБиаИу 1§погес1, 
81էհօս§հ էՒտ ас1ар1а11оп օք քսո§ւ էօ էՒտ с^епогабоп օք 1г̂ епа1Б օք уапоиБ շօրոբօտւէւօոտ ւտ \л/еМ 
кпоууп. 1псгеаБт§ րօզսւրօտօոէտ քօր ро1утег п^епа1Б т  Брасе 1есИпо1о§у, е5рес1аМу քօր էՒտւր 
геПаЫе орегайоп т  1оп§4:егт ք|ւ§հէտ, герите тоге տէոո§6ոէ է€տէտ§ օք էՒտ ро1утегБ иБес1 քօր 
Ь^аЫП1у «ւէհ ստւո§ сеМ:ат Խէտ, у уЫ с И аге էՒտ иБе օք №611-6տէՅէ>1ւտհ6օ1 йт§а1 Ь|ос1е§гас1ап15 [4].

Օք тоге էՒտո 1000 տէրՅւոտ օք уапоиБ БреаеБ апс! сЖеге^ оп§т օք йт§а1 с1е§гас1ап15 ւո էՒտ 
Сег̂ ег'Б СоИесбоп, 124 сикигеБ ууеге 1Б0̂ ес1 քրօրո Ыос1е§гас1ес1 Батр1ез օք Брасе 1ес1птрие քրօրո 
էհ6 М|г ОгЬНа! Сотр1ех апс! էհ6 ^егпабопа! Брасе ՏէՅէւօո (1ՏՏ). Атоп§ էհ6 րոօտէ ւրոբօրէՅոէ 
сгйепа քօր էՒւօ Бе1есйоп օք քսո§ւ ууеге էհ6 ^ериепсу օք с^есйоп оп уапоиБ Ыос1е§гас1ес1 та1епа1Б, 
аЬипс1ап1 §гоуу̂  апс1 Броги1айоп օք քսո§ւ \̂ ւէհ Ւո§հ беБ̂ исЙуе асйу|1у, геБ1Б1апсе էօ ех^ете 
օօոժւէւօոտ, էՒտ аЬПНу էօ 1оп§4:егт ргеБегуайоп ууН+1 та^епапсе օք էՒտւր 1пЖа1 ас6у|1у. ВаБес! օո а 
сотрагайуе аББеББте  ̂օք уапоиБ 1уреБ օք 6е§гас1т§ քսո§ւ, բրօւրոտտ§ տէրՅւոտ ууеге Бе1ейес1 քրօրո 
Ыос1е§гас1ес1 Батр1еБ օք Брасе է€շհուզս6 апс! 7 пеуу к̂ Б ууеге շրօՅէօժ էօ БШс1у էՒտ ԵւօտէՅեւ1ւ1̂ օք 
ро1утепс пШепа1Б.

ТИе րօտւտէՅոշօ օք ро1утепс п^епа1з էօ йт§а1 6е§гас1а6оп у у э б  еVаIиаէесI ստտ§ էՒտ շսրրօոէ 
տէՅոշ13րօ1 кй СОБТ 1 9.049-91 апс! էհօ “Շօրորուտտւօո” кй с1еуе1орес1 ձէ էՒտ МюгоЫа! ОероБ̂ огу 
Շօոէօր (էձե. 3).

ТаЫе 3.

ТИе շօրոբօտւէւօո օք տէօոժօրժ к/էտ

КН ՇՕՏր 9.049-91  

(6 0 Տ Լ  քՀստտւօ, с)

К/է “Сотт/տտւօո ” 

(МОС)

ձտթՑր§աստ П1§ег 8133 

СЬае№гп1ит §1օեօտսրո 8117 

РаесНотусез уагЫН 8135 

РепюШит аигопէւօ§հտ6սրո 8119 

РепюШит сНгу50§епит 8128 

РепюШит քսուշսէօտստ 8120 

ձտթՑր§աստ ք/օատ 8134 

ձտթՑր§աստ էՑրրՑստ 8114 

ТпсИоёегта у 'тШе 8125

Акегпапа аРетта 8265* 

ձտթ6ր§ւ[Խտ т§ег 8266 

ձտթ6ր§ւ[Խտ рипкеив 8267 

ձտթ6ր§ւ[Խտ ստէստ 8268 

АигеоЬавИшт թսԱսէօոտ 8269 

Շեժօտթօոստ ЬегЬагит 8270 

РепюШит Штси1о5ит 8271 

Տշօթսէօոօթտւտ ЬпеукаиШ 8272

Аб б И о у у п  օ ո  էՒտ ТаЬ. 4 а геБик օք էՒտ էօտէտ օք էՒտ էօտէտ, ւո сотрапБоп у уНИ ^ е  СОБТ апс! 

"Շօրորրոտտւօո" Խէտ, Խէտ 3 апс1 5 Иас1 а Ы§Иег Ыобез^исбуе асбу^у ууНИ гезрей էօ էՒտ ро1утегБ 

ипс1ег БШс1у. ՒՇէ 5 ւտ օք раг6си1аг ւոէօրօտէ эб ւէ ւտ сотроБес! օք էVVО տէրՅւոտ, ууИ|сИ ւտ тоге  сопуе те ^ 

էՒտո օէհ6ր Խէտ քօր аззеББт§ էՒտ ԵւօտէՅէո!  ̂օք п^епа1Б.



Շօրոբօտւէւօոտ օքքսո§օ1 ժՔՀրօժօոէտ К  ւէտ քօր ԵւօտէօԵւԱզ էտտէտ օ է ро1ут ег5  

(Խ  Ь г а с к ^ э :  М е  օ ո § ւո  օ ք  տէրօ՚ատ, ЫЕ -  ոօէսրօէ е х р 1 о к а Н о п )

ТаЫе 4.

К Ш

Акегпапа аРегпта 12115 (1ՏՏ) 
ձտթ6ր§ւ11ստ քսրու§օէստ 12036 (М|г)
4. т§ег 8133 (СОБТ)
РепюШит сНгузо§епит 12039 (М|г) 
Р. 4еситЬеп5 фескИ) 8220 (ЫЕ)

КК2

ձտթՑր§աստ п1§ег 8266 (Շօրորուտտւօո)
А. уег51со1ог 12086 (М|г)
Օօժօտբօր/Ն/ր/ тасгосагрит 12043 (М|г) 
РаесИотусез 1Աօժոստ 8221 (ЫЕ) 
РепюШит аигапйо§п5еит 12050 (М|г)

ККЗ

Азрег§Шив քստւ§օէստ 12101 (М|г) 
РепюШит сЬгузо§епит 12110 (М|г) 
Р. теИпИ 12035 (М|г)
Р. ժеситЬепտ фескИ) 8220 (ЫЕ) 
РИота еиругепа 12047 (М|г)

К П  4

АврегдШиз քսա/̂ օէէ/տ 12116 (1ՏՏ) 
С1а4озропит зрЬаегозрегтит 12098 (1ՏՏ) 
РаесИотусез Шаапиз 8221 (ЫЕ)
РепюШит аигапйо§пзеит 12132 (1ՏՏ) 
и1ос1а41ит Եօէ̂ էւտ 12037 (М|г)

Кк 5

РепюШит сЬгузо§епит 12110 (М|г) 
Р. деситЬепв (&ескИ) 8220 (ЫЕ)

К П  6

РаесИотусез Шаапиз 8221 (ЫЕ) 
РепюШит аигапП о§пзеит  12050 (М|г)

Տսրորոտ§ ир 1+1е ր6տս1էտ օք օսր Р&Р, ууе сап сопс1ис1е էհ8է էհօ иге օք йлп§а1 с1е§гас1егз քրօրո 
Ыос1е§гас1ес1 зуп^еЬс ро1утепс гт^епа1з տհօս 1с1 Ье а тапсМогу герЫгете^ էօ յտտօտտ էհօւր 
Ь^аЫП1у [5].

Апо^ег епу|гопте^а1 ւտտսօ ւտ էՒտ сПзроза1 օք ог§атс тайег т  էհօ ууа51еууа1ег 1геа1тег  ̂
տуտէет. СЬеезе тЬеу ւտ кпоууп էօ Ье էհ6 1аг§ез1 Ьу-ргос1ий օք էհ6 сЫгу տօԽտէ̂  т  էՒտ բրօձսշէւօո օք 
сойа§е сЬееБе апс! օէհ6ր քր6տհ сЬеезез. ՕւտբօտՅ! օք сЬеезе тЬеу ւտ а сМсиЬ ргоЫет ւո է6րտտ օք 
со^аттаЬоп էՒտ ууаз!ета1ег է^էւր^ոէ зуз!ет бие էօ ւէտ Ы§Ь շօոէ6ոէ օք ог§атс ոսէո6ոէտ. 1է ւտ 
езЬ|г̂ ес1 էհ8է 40,000 1Нгез օք сЬеезе ууЬеу сПзсЬаг§ес1 տէօ էհ6 С11у зетег տуտէет օր63է6տ а 1оас1 
ериа! էօ ЬотегЬс №3տէ6«3է6ր, у уЫ с Ь ւտ ргос1исес1 Ьу է«օ էհօստՅոժ реор1е [6, 7].

1ո էհւտ ге§агс1, ^еге ւտ а տւ§ուքւշՅոէ пеес! քօր а сопуетепС շօտէ-6քք6շ̂ 6 тау էօ ргосеэз ууИеу. 
ТЬе с1а1гу տշ1ստհ7 ւտ сопз1с1епп§ уапоиз арргоасЬеэ էօ էհ6 сПзроза! օք сЬеезе ууЬеу. Ноууеуег, по 
соттегааИу ргасЬса! ргосезз Ьаэ Ьееп с1еуе1орес1 էօ (Ме քօր Ь"еаЬп§ сЬеезе ууЬеу էհՅէ 
տսԵտէՅոէւՅ!̂  61ւաւոՅէ6տ ог§атс №8տէ6 апб еззепЬаПу сопуег4з сЬеезе \л/Ьеу ւոէօ а соттегааПу 
ստ6քս1 уеаտէ բրօժսօէ [8, 9].

УУЬеу ւտ уу|с1е1у иБее! ւո Ьакегу էօ 1тргоуе էհօ риа1Ну апс1 пиЬ4Ьопа1 уа1ие օք Ьакегу բրօշԽշէտ, 
Ьотеуег, ւէտ изе ւտ Птйес1 էօ էհւտ оп1у аз опе օք էհօ 1тргоуегз. АЬЬои§Ь ւէ ւտ кпоууп էՒտէ уеаտէ § г о у у п  

оп ууЬеу ւտ а зоигсе օք еззепЬа! атто асИз (1узте, էуրоտ̂ոе, аг§1тпе), \л/ЫсЬ ւտ ւրոբօրէՅոէ ւո էօրրոտ 
օք еппсЫп§ Ьгеаб \̂ /ւէհ էհօրո. Ноууеуег, ууЬеп си1ЬуаЬп§ Ьакег'з уеаտէ БассЬаготусез сегеу'мае оп 
ууЬеу, էհօ у1е1с1 օք аЬзо1Ш:е1у с1гу уеаտէ Ьоез ոօէ ехсеес! 10 §/I, бие էօ էհօ ք8օէ էհՅէ ^еу аге аЫе էօ 
изе 1асЬс аас! аэ а сагЬоп гоигсе, Եսէ ոօէ 1айозе [10].



Օո էՒտ Եձտւտ օք а сотр1ех օք ггпсгоЫо1о§1са1 апс1 է6շհոօ1օ§ւշ31 ууогкБ, те Ьауе с1еуе1орес1 а 
тос1е օք 1ж)^а§е со-сиЖуаЬоп օք օս1էսր6տ օք 1асЬс асИ ЬасТепа апс1 Ьакег'з уеаБ! т  огс1ег էօ 
оЫ:ат уеаБ! тЬеу, т^И ւէտ քսրէհ6ր изе аБ а Ьгеас! տօսր6օս§հ. Iп 1̂а11у, тПк тЬеу ւտ ք6րրո6ոէ6օ1 «ւէհ а 
сиЬиге օք Լօշէօեօշւ11ստ 1օշէւտ М0С-Ю881 ձէ 37°С тТЬ ап 1псгеа5е т  аас!Ту էօ 160-180° Т айег 48 
հօսրտ օք сиШуаЬоп, айег тЫсИ а уеаտէ сиЬиге օք էՒտ տէր8ւп ЗассИагот усев сегеу՝1в'юе МйС-9788 ւտ 
тоси^ес! «ւէհ քսրէհ6ր тсиЬаЬоп քօր 36-48 հօսրտ ձէ 32°С тНЬ էհ6 6па1 ас1сП4у օք էՒտ оЫ:атес1 
уеаБ! тИеу т  էհ6 гап§е օք 70-90°Т. ТЬе те^ос! օք тЬеу иЬПгаЬоп 6еуе1оре6 Ьу ստ ւտ сотр^е1у 
та51е֊^ее.

1ո շօոէրՅտէ էօ էհ6 ргеу|ои51у ргоро5е6 51гт1аг арргоасИеэ էօ էՒտ иЬПгайоп օք сИееэе тЬеу, 
тЬеп, ձէ էհ6 еп8 օք էՒտ քնրոտոէՅէւօո բրօօ6տտ, էհ6 уеаտէ Եւօրատտ ւտ Бера^ес!, апб тЬеу тНЬ а 
տւ§ու6օՅոէ օօոէ6ոէ օք ог§атс տսհտէՅՈՇ6տ ւտ сП5сЬаг§ес1 сПгес% ւոէօ №3տէ6«3է6ր էր63էրո6ոէ տуտէетտ. 
ТЬе гезиЖп§ уеаտէ тЬеу сап Ье й̂ 1у изеб ւո էհ6 Ьакегу տօԽտէր̂ . ТЬе риаП1у տժւօՅէօրտ օք Ьгеас! 
5атр1ез Ьакеб т^Ь бгу уеаտէ апб уеаտէ тЬеу зЬотес! էՒւՅէ Ьгеас! Ьакеб т^Ь уеаտէ тЬеу, ոօէ ւոք€ոօր 
ւո է6րրոտ օք Уо!ите у1е16 апб рогозйу, տսրբՅտտօտ օօոէրօ! Ьгеас! 5атр1ез табе т^Ь бгу уеаտէ ւո էՅտէօ, 
агота ап8 տհօ1ք Мбе [11].

АпЬггнсгоЫа! րօտւտէՅոշօ (АМГС) ւտ յ1տօ а §1оЬа! сЬаНеп§е. УУНО Ьа5 6ес1аге6 էՒտէ АМГС ւտ опе 
օք էՒտ էօբ 10 §1оЬа! риЬПс Ьеа̂ Ь էհ^էտ քՅշտ§ Ьитат1у. \̂ ւէհօսէ օքքօօ^օ апЬгтсгоЫа15, էհ6 
տսօօ6տտ օք тобегп тесПсте ւո ^еаЬп§ ւոքօօէւօոտ тоиИ Ье 8է тсгеазес! пзк [12].

ТЬе МРС соИесЬоп շօոէՅտտ тоге էհՅո 300 зреаез օք օբբօրէսուտէւօ апс! рЬу^ра^о§етс 
Ьайепа օք էհ6 §епега ԲտՑսժօրոօոօտ, ՏէՑոօէրօթհօրոօոօտ апс! ճօոէհօրոօոօտ ւտօ^ժ քրօտ էհօ տօւ1 օք 
уаг1ои5 §ео§гарЫса! агеаэ. ТИеэе §гат-пе§аЬуе Ьайепа аге քօսոժ օո 31րոօտէ апу №6է տսրք806տ օք 
паШга! апб ап^горо§етс оп§т.

Опе օք էՒտ сЬагайепзЬс ք63էսгеэ օք ր6բր6Տ6ոէ8^6տ օք էհօ §епега ԲտցաԺօոոօոօտ, 

ճսոէհօրոօոօտ апс! ՏէՑոօէրօթհօրոօոօտ ւտ էՒտւր հւ§հ асIарէаЬ̂ Î էу էօ уапоиз епу|гопте^а! օօոժւէւօոտ. 

1հւտ ւտ бие էօ էՒտ рге5епсе ւո Ьайепа օք а тИ е  гап§е օք епгуте5 էհ8է р!ау ап ւտբօրէՅոէ го!е ւո էՒւօ 

Յ^ՅբէՅէւօո апб 5игу|уа! օք Ьайепа. ТЬе 5ШЬу օք էհ6 асЬу^у օք տսօհ епгутеэ аэ ро1урЬепо! охИазе, 

Праэе, յտ теН аэ բրօէօօ^էւշ епгуте5 эЬотеб էհ8է էհօ 1аКег аге էհ6 У1ги!епсе ք8Շէօր օք ра^о§етс 

տէրՅւոտ. ТИе ր6տս!էտ յ1տօ ւո8ւօՅէ6 էհՅէ ро1урЬепо! ох1базе асЬу|1у ւտ тоге  с о т то п  ւո апЬЫоЬс- 

ր6Տ1ՏէՅՈէ տէրՅւոտ.

Атоп§ էհ€ տէրՅւոտ օք էհ6 соИесЬоп, Ьайепа րօտւտէՅոէ էօ էհօ քօ11օ№ւո§ ՅոէւԵւօէւօտ теге 
|6епЬ6е8 - реп1сППп, атр1сППп, атохюШп, 5^ер^тус1П, §еոէат̂ с̂ ո, сИ1огатрЬеп1Со1, 
էеէրасусÎ пе, агНЬготуст, капатус1п, С1ргоЛохас1П, се6х1те, сейпахопе, аи§тепЬп (ргобисеЬ Ьу 
Аտէеր̂ а), тЬПе էՒտ зрейгит օք ր6տւտէՅՈ06 ւտ ри^е т|8е - ^о т  րօտւտէՅոօօ էօ опе апЬЫоЬс էօ 
тиIէ̂ րеտ̂տէапсе էօ 12 апЬЫоЬсз. ТИе етег§епсе օք ՅոէւԵւօէւօրօտւտէՅոէ ра^о§еп1с տէրՅւոտ օք ЬасТепа 
Ье!оп§1п§ էօ էհօ §епега ԲտՑսժօրոօոօտ, ճօոէհօտօոօտ апс! ՏէՑոօէրօթհօրոօոօտ ւտ а տօրւօստ էհր63է էօ 
էհ6 էր63էՈ16Ոէ Օք 1Ոք6Շէ|0ԱՏ 8|Տ63Տ6Տ.

АпЬЬ|оЬс րօտւտէՅոշօ ւտ та 1п!у 8еէеրт̂ ոе8 Ьу էհօ рге5епсе օք апЬЬ|оЬс-Ье5̂ оу1П§ епгуте5 ւո 
ЬасТепа (Ьеէа-Iасէатаտеտ), էհօ рге5епсе օք апЬЫоЬс-тос^ут§ епгуте5 (пис!еоЬ6е էրՅոտքնրՅտօտ), 
էհօ аЬШ1у օք Ьайепа էօ е]ей էհօ апЬЬ|оЬс ^о т  էհ6 сеИ (еТПих). 1ոէ6ր6տէւո§̂ , էհօ տէրՅւոտ րօէՅւոօժ 
էՒտւր ր6տւտէՅոօ6 ргорегЬез а^ег тапу уеагз օք տէօրՅ§6 ипбег попзе!есЬуе օօոժւէւօոտ. !է տհօս!6 յ1տօ
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Ье пс4ес1 էՒտէ էՒտ տէրձւոտ տհօ« ր6տւտէձոշ6 էօ апйЫобсз, тЫсИ арреагес! րոսշհ ^ег էՒտո էՒտ րոօրրտոէ 
էՒտ տէրՅւո таг 15о1а1ес1 քրօրո էՒտ епу|гоптепЕ.

АссогсПп§ էօ УУНО րօբօրէտ, էՒտ ք§հէ а§атзЕ րոս1էւօ1րս§ гез1зЕапсе ւտ опе օք էՒտ 5 рпопЕу агеаБ 
քօր геБеагсИ т  էհօ 21տէ сепШгу. ТИе БеагсИ апс! сIеVеIортеոէ օք пет շ1յտտ6տ օք Ыос1е§гас1аЫе, 
зеггл-зупЕИейс ժրս§տ багес! օո паШга! апбгтсгоЫа! շօրրտօսոշ1տ ւտ օք §геаЕ тесНса! апс1 
епу|гоптепЕа1 1троИ:апсе.

1п էհւտ ге§агс1, էհ6 տէրՅտտ օք էհ6 соПесйоп теге изес! էօ էօտէ էՒտ апй|тпсгоЫа1 ргорегбез օք 
уапоиБ օօաբօսոօ1տ, Է>օէհ Буп^е^с апс1 паШгак

ТИе апйггпсгоЫа1 асбу^у апс1 Ыос1е§гас1а6оп рокепйа! օք էՒտ зуп̂ ез1гес1 5 с1епуа6уез օք 
канапе ас1с1 теге зШсПеск Ыет зуп^ейс с1епуайуез օք էՅրէՅոշ асИ: Ьепгу!-, сус1оИеху1-, 
р1пепу1атто сотр1ех տյԷտ апс1 ւրուէԽտ օ16րոօոտէրՅէ6 апйЬайепа! ргорегбез 3§3ւոտէ зепз|6уе апс1 
րօտւտէՅոէ տէրՅւոտ օք օբբօրէսուտէւշ апс1 рИу^ра^о§етс гергезе^айуез օք ԲտՑսժօրոօոօտ, 

ՏէՑոօէրօթհօրոօոօտ апс1 ճօոէհօտօոօտ. Сус1оИеху1 Оепуакуез օք էՅրէՑոշ асИ аге тоге асйуе 3§3ւոտէ 
տօտէ տէրՅւոտ տէսճ 1ес1. ТИе тесИап1зт օք էհ6 ап1кЬайепа1 еккей ւտ ոօէ аззоаакес! т|1:к| էհ6 аасП1у օք 
էՅրէՅրւշ ас1с1, է>սէ ւտ с1ие էօ էՒտ асбоп օք йтсйопа! §րօսբտ. Рез13капсе էօ пет с1епуа6уез օք канапе 
ас1с1 ւտ тат1у обгегуес! т  поп-ра^о§етс տօւ1 Ьайепа օք էՒտ Р. շհ1օրօրօթհւտ §гоир, тЫсИ Иауе 
ргопоипсес! ех̂ асе11и1аг ро1урИепо1 охИазез. Боте օք էՒտրո аге сараЫе օք Ыос1е§гас1айоп օք 
Ьепгук сус1оИеху1, апс1 рИепу1агтпо сотр1ех տյԷտ օք канапе асИ, ստւո§ էՒւօրո аз а сагЬоп зоигсе.

ТИе зШс1у օք էհօ епгутайс асйу^у օք էՒտ տէրՅւոտ օք էՒտ соИесйоп тП1 օօոէոեսէօ էօ էՒտ 
1с1епйк1сайоп օք епгутеэ օք ргасйса! 1тро^апсе.
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Ս.Բ. Հովհաննիսյան

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

Ռադիոակտիվության երևույթը մարդը չի տեսնում, չի զգում, բայց նրան հայտնի է, որ այն կարող է 

հիվանդության' անգամ մահվան պատճառ դառնալ, որն էլ երբեմն որոշ մարդկանց մոտ առաջացնում է 

վախի զգացում: Որտեղի՞ց և ինչպ ե՞ս է ազդում ռադիոակտիվ ճառագայթումը մարդու և շրջակա  

միջավայրի վրա:

Ռադիոակտիվությունը նոր երևույթ չէ, և այն գոյություն է ունեցել երկրի վրա շատ ավելի վազ, բան 

կյանքն է առաջացել: Երկրագնդի բնակչությունը միշտ ենթարկվել ու ենթարկվում է ճառագայթման' 

հիմնականում ճառագայթահարվում է ճառագայթման բնական աղբյուրներից:

ճառագայթումն իսկապես վտանգավոր է: Մեծ քանակություններով ճառագայթումը կարոդ է 

առաջացնել հյուսվածքների, կենդանի բջիջների քայքայում, իսկ փոքր չափաբաժինների դեպքում կարող 

է առաջացնել քաղցկեղային հիվանդություններ և խթանել գենետիկական փոփոխություններին:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, ռադիոակտիվություն, չափաբաժին, ռադիոակտիվ ճառագայթ, ճառագայթ

ման բնական աղբյուր, ռադիոակտիվ մասնիկ, ռադիոակտիվ աղբյուր, քիմիական տարր:

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2022. N0 2 (21)

19-րդ դարի վերջը և 20-րդ դարի սկիզբը նշանակալից դեր խաղաց ատոմային ֆիզիկայի 
նվաճումների համար: Այդ տարիներին աշխարհի գրեթե բոլոր հայտնի ֆիզիկոսներն ու փոր
ձագետները ողջ գիտելիքները և ուշադրությունը բևեռել էին ատոմի միջուկի և նրա դեռևս ան
հայտ հատկությունների ուսումնասիրությանը: Հենց այդ ժամանակ էլ պարզվեց, որ բնության 
մեջ կան ոչ մեծ քանակությամբ քիմիական տարրեր, որոնց ատոմի միջուկն անկայուն է' տրոհ
վում է, այն էլ' ինքնակամ: Այդ երևույթն անվանեցին ռադիոակտիվություն, որն առաջացել է 
լատիներեն «ռադիոլս» (ճառագայթ) բառից: Այդպիսի հատկություն ունեցող քիմիական տար
րերը կոչվում են ռադիոակտիվ:

Ռադիոակտիվության բացահայտումից անմիջապես հետո ուշադրության արժանացավ 
ճառագայթների կենսաբանական ազդեցությունը: Այսպես, 1895 թ. Ռենտգենի օգնական 
Վ. Գրուբեն, ռենտգենյան ճառագայթների հետ աշխատելիս, ստացավ ձեռքի այրվածք, իսկ 
Բեքերելը ստացավ մաշկի ուժեղ այրվածք ռադիումի ճառագայթումից [1]:

Նրանք, ովքեր ուսումնասիրում էին ճառագայթների կենսաբանական ազդեցությունը, և 
նրանք, ովքեր մասնագիտության բերումով գործ ունեին այդ ճառագայթների հետ ստիպված 
էին նախազգուշական միջոցներ կիրառել, երբ ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության 
մասին դեռևս ոչինչ հայտնի չէր:

Հետագայում իրականացվեցին բազմաթիվ կենսաբանական գիտափորձեր, և պարզ 
դարձավ, որ ճառագայթումը կարող է օգտագործվել բուժման նպատակով, մասնավորապես' 
քաղցկեղային գոյացությունների դեպքում: Բուժման նպատակով ճառագայթումն առաջին ան
գամ կիրառել է Մարի Կյուրին: Նա է բացահայտել ռադիում-226-ը և կազմակերպել դրա 
օգտագործումը քաղցկեղի բուժման նպատակով: Ռադիոնուկլիդային ախտորոշման հիմնադիր 
և նշակիր ատոմների մեթոդի «հայր» է համարվում Գեորգ Հևեշին:



Գիտելիքների ձեռք բերման հետ վտանգն աստիճանաբար վերացվեց: Եվ հանկարծ' 
1945թ-ի ճառագայթումը: ճառագայթում, որի հետ մինչ այդ գործ ունեին միայն առանձին 
անհատներ, ներխուժեց ողջ մարդկության կյանքի մեջ: Հերոսիմայի վրա գցված ատոմային 
ռումբը մեկ օրում շատ ու շատ անգամ ավելի մարդկային կյանքեր տարավ, քան մահացել էին 
ճառագայթումից կես դարում: Երբ երկու խաղաղ քաղաքների վրա ատոմային ռումբեր գցվեց, 
ճառագայթման մահաբեր հատկությունների մասին իմացան ոչ միայն ռադիոկենսաբանները, 
այլև մեր մոլորակի բոլոր բնակիչները [2]:

Մարդիկ երկար ժամանակ չգիտեին, որ իոնացնող ճառագայթումը նրանց հին ու բարի 
հարևանն է: Ռադիոակտիվությունը նոր երևույթ չէ, և կապել նրա առկայությունն ատոմային 
էլեկտրակայանների կառուցման կամ միջուկային զենքի ստեղծման հետ սխալ է: Այն գոյություն 
է ունեցել երկրի վրա շատ ավելի վաղ, քան կյանք է առաջացել: Տիեզերքի առաջացման 
պահից' արդեն 20 միլիարդ տարի, ճառագայթումն անընդհատ տարածվել ու տարածվում է 
տիեզերքում: Իոնացնող ճառագայթների աղբյուրները գոյություն ունեն ոչ միայն մեզանից 
դուրս, այլ նրանք կան և ջրում, որը խմում ենք, սննդի մեջ, որն օգտագործում ենք, և օդում, որը 
շնչում ենք: Նրանք մեր մարմնի մշտական կառուցվածքային մասն են: Ավելին, իոնացնող ճա
ռագայթների բոլոր ձևերը գոյություն են ունեցել միշտ, մեր մոլորակի ծագումից առաջ, կյանքի 
առաջացման ժամանակ, էվոլյուցիոն գործընթացի բոլոր փուլերում:

Մարդը նույնպես ինչ-որ չափով ռադիոակտիվ է, նրա մշտական ուղեկիցներն են ածխա- 
ծին-40, կալիում-40 և շատ ուրիշ ռադիոակտիվ իզոտոպներ: Փաստորեն, մարդկությունը միշտ 
էլ ենթարկվել կամ ենթարկվում է արտաքին միջավայրի մշտական և անհրաժեշտ տարրը 
հանդիսացող ճառագայթային բնական ֆոնի ազդեցությանը:

Երկրագնդի բնակչության հիմնական մասը ճառագայթահարվում է ճառագայթման 
բնական աղբյուրներից: Այդ աղբյուրների մի մասն այնպիսին են, որոնցից խուսափելն անհնար 
է: Դրանցից են' տիեզերքից երկրի մթնոլորտի վերին շերտերը թափանցող տարբեր տեսակի 
ճառագայթները, ինչպես նաև այնպիսի ճառագայթներ, որոնք առաջանում են երկրի ընդեր
քում գտնվող ռադիոակտիվ նյութերից:

Մարդը ճառագայթման հետ առնչվում է 2 ճանապարհով, նախ' օրգանիզմից դուրս 
գտնվող ռադիոակտիվ նյութերով ճառագայթահարում (արտաքին ճառագայթահարում) և երկ
րորդը' ռադիոակտիվ նյութերը կարող են հայտնվել օդում, ջրում, սննդի մեջ և տարբեր ուղինե
րով թափանցել օրգանիզմ (ներքին ճառագայթահարում):

Երկրագնդի վրա չկա մի վայր, որտեղ չթափանցեն տիեզերական ճառագայթները: Բայց 
երկրի տարբեր մասերում դրանք ունեն տարբեր ազդեցություն: ճառագայթման մակարդակն 
աճում է տեղանքի բարձրությունից կախված, քանի որ ավելի բարձր տեղանքում օդի քանակու
թյունը քիչ է, իսկ վերջինս պաշտպանիչ էկրանի դեր է կատարում:

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աշխարհում գործող ատոմակայանները 
ժամանակակից անվտանգության տեխնոլոգիանների ապահովվածության պայմաններում 
մարդու օրգանիզմի վրա ավելի քիչ վնասակար ազդեցություն ունեն, քան մարդու գործունեու
թյան և շրջակա միջավայրի այլ երևույթների հետևանքով առաջացած ճառագայթումից: Մար
դու տարեկան ստացած ճառագայթման 78%-ը ձևավորվում է բնական ռադիոակտիվությունից,



իսկ մնացած 22%-ը' մարդածին պատճառներից (բժշկական, միջուկային արդյունաբերություն և

այլն):
Բնական ճառագայթման ֆոնը երկրագնդի վրա տարբեր է, կախված տարածքի ծովի 

մակերևույթից ունեցած բարձրությունից, տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքից և այլն: 
Անվտանգ է համարվում մինչև 0,5 մԶվ /ժ մակարդակը (այսինքն մինչև 50 մՌ/ժ): Մինչև 0,2 
մԶվ/ժ (այսինքն մինչև 20 մՌ/ժ)' առավել անվտանգ մակարդակն է մարդու մարմնի արտաքին 
ճառագայթահարման դեպքում, երբ բնական ճառագայթային ֆոնը նորմալ է: Քաղաքացիա
կան բնակչության համար չափաբաժնի հզորության վերին սահմանը կազմում է 0,5 մկԶվ/ժ 
(50մՌ/ժ):

«-ում, ինչպես և երկրագնդի բնակչության մոտավորապես 95%-ի մոտ, ճառագայթա
հարման չափաբաժնի հզորությունը մեկ տարվա ընթացքում հասնում է 0,3-0,6 մԶվ [3]:

ճառագայթահարման այդ չափաբաժինը ներկայումս մեր մոլորակի համար համարվում է 
նորմալ, չնայած այն բանի, որ մոլորակի բնակչության մնացած 5%-ը ստանում է տարեկան 
նորմայից մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ ռադիոակտիվության չափաբաժին: Օրինակ, 
Բրազիլիայի, Հարավային Հնդկաստանի և Իրանի տարածքի որոշ շրջանների որոշակի 
բարձրադիր տեղանքում, մեկ տարվա ընթացքում բնակչությունը ստանում է միջինից 800 
անգամ ավելի ճառագայթահարում և այն կազմում է 250 մԶվ: Բնական աղբյուրներից ստացած 
ճառագայթման ազդեցության մոտ 70%-ը մարդը ստանում է օդի, ջրի և սննդի միջոցով: 
Օրինակ' կապարի իզոտոպները մարդու օրգանիզմ են թափանցում սննդի միջոցով, որը մեծ 
քանակությամբ կուտակված է հատկապես ձկների օրգանիզմում: Օդի միջոցով ճառագայթման 
բնական աղբյուրներից առավել ծանրակշիռը համարվում է, անտեսանելի, անհամ, անհոտ' 
ռադոնը, որը 7,5 անգամ ծանր է օդից [2]:

Բնության մեջ ռադոնը հանդիպում է 2 հիմնական ձևով' ռադոն-222, ռադիոակտիվ 
շարքի անդամ, կազմավորվում է Ս238-ի տրոհման նյութերից և ռադոն-220, ռադիոակտիվ 
շարքի անդամ, թորիում-232: Ընդհանրապես, ճառագայթահարման մեծ մասը դուրս է գալիս 
ռադոնի տրոհման դուստր նյութերից, այլ ոչ բուն ռադոնից: П-ադոնը տարածվում է երկրա
կեղևով մեկ, բայց դրա բաղադրությունը երկրագնդի տարբեր վայրերում տարբեր է:

Տարօրինակ է, բայց փաստ, որ մարդը բնական ճառագայթահարման հիմնական չափա- 
բաժինը ստանում է ռադոնից, այն էլ գտնվելով փակ, չօդափոխվող շինության ներսում:

Քանի որ 222Ըո-ը ծանր է օդից, այդ պատճառով այն կուտակվում է նկուղային և ցածր 
հարկերում, որի հետևանքով անկախ տարվա եղանակից, օրվա ընթացքում ցածր հարկերի 
բնակիչները, ռադոնի ինտենսիվությունը նվազեցնելու համար, պետք է օրվա մեջ մի քանի 
անգամ օդափոխեն իրենց բնակարանը:

Ռադիոակտիվությամբ են օժտված նաև շինարարական շատ նյութեր: Ամենատարածված 
շինարարական նյութերից' փայտը, աղյուսը և բետոնը պարունակում են որոշակի քանակու
թյամբ ռադոն, իսկ մեծ ռադիոակտիվությամբ օժտված են մարդու կողմից օգտագործվող գրա- 
նիտը, տուֆը, պեմզան և հրակայուն աղ|ոաը [3]:

Ջուրը' որպես շատ կարևոր օգտակար հանածո, օգտագործվում է մարդու կողմից և 
օժտված է որոշակի ռադիոակտիվությամբ: Կանադայում կատարված ուսումնասիրությունները



ցույց են տվել, որ առաջին 7 րոպեների ընթացքում, երբ լոգարանում ջրի ծորակը բացում են' 
ГСп-ի քանակը բարձրանում է և 12 րոպե հետո նրա քանակը դառնում է նորմային մոտ [2]: 

Բնության մեջ առանձնացնում են Ս-ային, 1հ-ային և Кп-ային ջրեր:
Մարդը տարեկան տարբեր արտաքին և ներքին աղբյուրներից ստանում է հետևալ չա- 

փաբաժինները.
> տիեզերական ճառագայթներից' սկսած 0.300 միլիԶիվերտ (2000մ բարձրության դեպ

քում մոտ 3 անգամ ավելի, քան ծովի մակերևույթին).
հող և լեռնային ապառներ' 0.250 - 0.600 միլիԶիվերտ (գրանիտից ավելի շատ' մոտ 1 
միլիԶիվերտ).
շենքեր, շինություններ' սկսած 0.300 ... 
սնունդ' սկսած 0.020 ...
ջուր' 0.010 - 0.100 միլիԶիվերտ (օրական 2 լիտր օգտագործելու դեպքում), 
օդ' (Ո-ադոն 222Рп, Տորոն 220Кп և նրանց տրոհման կարճակյաց դուստրերը)' 0.2 - 2 
մԶվ:
Մարդը տարեկան միջին հաշվով' բնական և տեխնածին աղբյուրներից, ենթարկվում է 

0,62 ռկհ (ռենտգենի կենսաբանական համարժեք) ճառագայթման:
Բնակչության համար ճառագայթահարման արդյունարար չափաբաժինը 70 տարում 

չպետք է գերազանցի' 70 մԶվ [4]:
Տարեկան 3 մլԶվ համարվում է բնական ռադիոակտիվ աղբյուրներից ստացած նորմալ 

ցուցանիշ, առողջության համար բացարձակ անվտանգ: Համարվում է, որ դա չի առաջացնում 
որևէ վնասակար կենսաբանական երևույթներ [3]:

Այնուամենայնիվ, ռադիոակտիվ ճառագայթների շատ մեծ չափաբաժինները վտանգավոր 
են կենդանի օրգանիզմների համար, և նույնիսկ կարող են նրանց մահվան պատճառ դառնալ: 
Մոլեկուլյար մակարդակով ճառագայթման ազդեցությունը կարելի է նկարագրել իրադարձու
թյունների հետևյալ հաջորդականությամբ.
> ռադիոակտիվ մասնիկները ներթափանցելով կենսաբանական հյուսվածքներ, ուղղակի 

կամ անուղղակի առաջացնում են մեծ քանակով ատոմների իոնացում: Ատոմից պոկված 
էլեկտրոնը կարող է ազատ տեղաշարժվել նյութի մեջ: Ե'վ ազատ էլեկտրոնը, և' իոնիաց- 
ված ատոմը մոտ 10 8 վայրկյանում մասնակցում են ռեակցիաների բարդ շղթայի, որոնց 
հետևանքով առաջանում են նոր մոլեկուլներ, այդ թվում նաև այնպիսի արտակարգ 
ռեակցիոնունակ, ինչպիսիք են օրինակ՝ ազատ ռադիկալները:

> Մոտ 10՜6 վրկ առաջացած ազատ ռադիկալները փոխազդում են ինչպես իրար հետ, այն
պես էլ այլ մոլեկուլների հետ, և դեռևս մինչև վերջ չհետազոտված եղանակներով առա
ջացնում են բջիջների նորմալ գոյատևման համար անհրաժեշտ մոլեկուլների քիմիական 
ձևափոխում:
Հետագա կենսաքիմիական փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ, ինչպես մի 

քանի վայրկյան հետո, այնպես էլ ճառագայթահարումից տասնամյակներ հետո և պատճառ 
դառնալ բջիջների անմիջապես մահվան, դրանցում այնպիսի փոփոխությունների, որոնք 
կարող են քաղցկեղ առաջացնել:



Սակայն, կլանված չափաբաժինը լիովին չի բնորոշում ճառագայթման հետևանքները: 
Բանն այն է, որ կլանված չափաբաժնի միևնույն քանակի դեպքում ալֆա-մասնիկների կամ 
նեյտրոնների ճառագայթումն անհամեմատ ավելի վտանգավոր է, քան բետտա կամ գամմա 
ճառագայթումը: Պատճառներից մեկն իոնացման տարածական բախշման տարբերությունն է: 

Ռադիոակտիվ երևույթների հետ կապված, ճառագայթային հիվանդություններն առաջա
նում են օրգանիզմի վրա իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությամբ և կարող են կախված 
լինել ճառագայթման տեսակից, տևողությունից, ծավալից և էներգիայից, որի հետևանքով կա
րող են առաջանալ' լեյկոմա, մազաթափություն, անպտղություն, վիժում, մուտացիա, գենետիկ 
փոփոխություններ, քաղցկեղ և այլն:

«-ում' որպես տեկտոնապես ակտիվ, կտրտված ռելիեֆ ունեցող տարածք, ռադիոակ
տիվ դաշտը պետք է պարբերաբար ուսումնասիրել, քանի որ ակտիվ հողմնահարման 
պրոցեսների հետևանքով նստվածքային վերին շերտը կարող է ենթարկվել փոփոխության և 
դառնալ ռադիոակտիվ: Ռադիոակտիվ վտանգից խուսափելու համար վերջին տարիներին 
ուսումնասիրություններ են կատարվել Երևանի' Քանաքեռ, Նորք, Արաբկիր, Հաղթանակի 
այգի, Փոքր Կենտրոն և Զեյթուն շրջաններում ու պարզվել է, որ Երևանի կենտրոնում ռադոնի 
ինտենսիվությունը բարձր է նորմայից [5]:

Մարդու տնտեսական գործունեության արդյունքում երկրի մակերևույթ են դուրս բերվում 
հսկայական քանակության բնական ռադիոնուկլիդներ: Ռրա հետևանքով հնարավոր է տեղա
յին ճառագայթային ֆոնի կտրուկ փոփոխություններ:

ՀՀ ԳԱՄ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի աշխատակիցների կող
մից կատարված ոաումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Երևան քաղաքի տարբեր վարչա
կան շրջաններում խմելու ջրի մեջ ռադոնի պարունակությունը խիստ տարբեր է: Այսպես' 
Արաբկիրի և Շենգավիթի շրջաններում խմելու ջրի մեջ ռադոնի քանակությունը մի քանի 
անգամ բարձր է նորմայից, իսկ էրեբունի և Քանաքեռ Զեյթուն շրջանների ցուցանիշները 
գտնվում են նորմայի մեջ: Ուստի անհրաժեշտ է մշտադիտարկում անցկացնել և իրականացնել 
հատուկ միջոցառումներ' նորմայից բարձր շրջաններում ռադիոակտիվության ինտենսիվության 
փոքրացման համար [5]:

Այսպիսով, բնակչության բնական ռադիոակտիվ աղբյուրներից ճառագայթահարման 
նվազեցման հիմնական ուղիներն են.
> բարձր մակարդակի ճառագայթահարված բնակչության խմբերի հայտնաբերման 

նպատակով իրականացնել մշտադիտարկում և ճառագայթահարման նվազեցմանն 
ուղղված միջոցառումներ.
Շենքերն ու շինությունները կառուցել այն վայրերում, որոնք ունեն գամմա ճառագայթման 
նվազագույն ցուցանիշներ.
շենքերի կառուցման համար օգտագործել ցածր բնական ռադիոնուկլիդների պարունա
կությամբ շինանյութեր.
ապահովել շինությունների օդափոխության անհրաժեշտ մակարդակը;

Վերը բերված փաստերը թույլ են տալիս անել հետևյալ եզրակացությունները'
1. ՀՀ-ում անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել ռադիոակտիվ դիտարկումներ,

>

>

>



2.2. անհրաժեշտ է մշտապես վերահսկել ռադիոակտիվ տարրերի պարունակությունը մարդու 
կողմից օգտագործվող սննդի, ջրի և օդի մեջ,

3. անկախ տարվա եղանակից, օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է օդափոխել բնակելի շեն
քերն ու շինությունները ռադոնի ինտենսիվությունը նվազեցնելու նպատակով,

4. անհրաժեշտ է հաշվի առնել օգտագործվող շինանույթի ռադիոակտիվությունը շինարա
րական աշխատանքներ իրականացնելիս:
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С.Б. Оганнесян

РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ В НАШЕЙ СРЕДЕ

Явления радиоактивности человек не видит и не ощ ущ ает, но знает, ч то  она может 

вы зы вать болезни и даже смерть, ч то  иногда вы зы вает у  некоторы х людей чувство страха. Где и 

как радиоактивное излучение влияет на человека и окружающую среду?

Радиоактивность —  явление не новое, она сущ ествовала на Земле задолго до возникновения 

жизни. Население земли постоянно подвергается облучению, в основном, о т  естественны х  

источников излучения.

Радиация действительно опасна в больших количествах. Она может вы зы вать разрушение 

тканей, живых клеток, а в малых дозах может вы зы вать рак и способствовать генетическим  

изменениям.

Ключевые слова: радиоактивность, доза, радиоактивное излучение, естественны й источник 

радиации, радиоактивная частица, радиоактивны й источник, химический элемент.



Տ-В. НоуИапшвуап

КА0ЮАСТ1УЕ БСНЖСЕБ 1Ы О иК ЕМУ1КОММЕ1ЧТ

А регзоп Ժօցտ ոօէ տճճ օր /"ее/ /Ле р Ь е п о те п о п  օք га31оасГ1У1Гу, Եսէ Ье к п о т  էհօէ ւէ сап շօատց Шпезз 

օոժ  еуеп ժՑօէհ, ոհւշհ տօրոՑէւրոՑՏ շօատցտ а քՑ61ւո§ օք քՑօր տ 5 о т е  реор1е. УУЬеге օոժ  հ օ ո  Ժօցտ гад'юасЬуе  

րօժւօմօո а1Те& հսրոօոտ օոժ  е п у /го п те М ?

Ը օ ժ ւօ օ շ^մ }/ ւտ ոօէ а пеуу рЬепотепоп օոժ  ւէ Ցճւտէօժ օո օօրէհ Լօո§ Ье/оге //Те орреогес/. ТЬе 

рори1айоп օք էհՑ еаПЬ ւ՚տ օ/^օ/տ ехрсяес/ օոժ  у/Ш Ье ՑճթօտՑժ էօ րօժւօմօո, րոօւոխ քրօրո ոօէսրօէ տօսրշՑՏ օք 

րօժւօմօո.

Րօժւօմօո ւտ геа11у ժօո§օրօստ. 1ո 1аг§е օաօսոէտ ւէ сап շօատց էհՑ ժՑտէրսշմօո օք մտտսՑՏ, Ы п §  շցԱտ, օոժ  

ւո տրոօԱ Ժօտցտ сап соизе са псе г օոժ  թրօրոօէՑ §епейс сЬап§ез.

Кеуу/օրժտ: րօժւօօշйуйу, Ժօտց, րօժհօշէ՚№  гоуз, ոօէսրօէ зоигсе օք րօժւօմօո, րօժհօշէ՝№  рагПс1е, 

րօժհօժ՚Ո Ց  зоигсе, с Ь е т 1са 1 е1етепк

Հովհաննիսյան Սիրուշ Բադիլի - դասախոս ( «  ՄԻՆ ՃԿՊԱ)

Ներկայացման ամսաթիվը' 13.09.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը' 23.09.2022



ՀՏԴ 378 III. ՈԻՍՈԻՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հ.Շ. Մաթևոսյան, Հ.Պ. Ղարիբյան, Ս.Բ. Հովհաննիսյան, Կ.Մ. Պապիկյան,

Տ.Գ. Հովակիմյան

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդվածում ներկայացվում է ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի հենակետային 

հիմնական դպրոցի գործունեության հայեցակարգային հարցեր «ճգնա ժա մ հաղթահարողներ» խմբակի 

չափորոշչի, ծրագրերի և մոդուլների նախագծի, ուսուցման գործընթացում' գործունեության տեսակների 

վերաբերյալ: Հիմնավորվում է ծրագրի ներդրման արդիականությունն ու արտակարգ իրավիճակներից և 

պատերազմի ազդեցությունից բնակչության պաշտպանության, աղետներին դիմակայելու անվտանգու

թյան մշակույթի ձևավորման հարցերին անդրադարձը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, հիմնական դպրոց, չափորոշիչ, հայեցակարգ, հիմնական գադափար, 

ծրագրերի և մոդուլների նախագիծ, գործունեության տեսակ:

21-րդ դարում բնապահպանական, տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի կտրուկ 
վատթարացումը մեծացրել է բնական, տեխնածին, սոցիալական և համաճարակաբանական 
աղետների թիվը: Վերջին հարյուրամյակի վիճակագրական տվյալներով աշխարհում հայտնի 
350 վտանգներից Հայաստանի տարածքին բնորոշ են 110-ը, որոնցից միայն 10-ն են առավել 
հաճախակի տեղի ունեցողները [1]: Դրանց թվին են դասվում երկրաշարժերը, հեղեղումները, 
սողանքները, փլուզումները, սելավները, անտառային հրդեհները և այլն: Բացի բնական 
վտանգներից, մեր հանրապետությանն առանձնահատուկ են նաև մի շարք տեխնածին բնույթի 
վտանգներ: Հանրապետությունում գործում է մոտ 26 քիմիական վտանգավոր օբյեկտ, որտեղ 
օգտագործվում են ամոնիակ, քլոր, աղաթթու, ազոտական թթու և այլն, շուրջ 24 պոչամբար, 
որից 7-ը' դադարեցված, ավելի քան 1500 հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտ, տարբեր ենթա
կայության մոտ 84 ջրամբար և այլն:

Հանրապետությունում գործում է նաև ատոմային էլեկտրակայան:
Եթե բնածին և տեխնածին վերոհիշյալ վտանգներին ավելացվեն համաճարակների 

վտանգները, բույսերին, մշակաբույսերին, կենդանիներին յուրահատուկ վտանգները, տեխնո
լոգիաների զարգացման գործընթացների հետ կապված առկա և սպասվելիք տարաբնույթ 
վտանգները, ապա պարզ կդառնա հանրապետությանն առանձնահատուկ վտանգների ողջ 
շարքը:

Ելնելով մեր երկրի բնակլիմայական պայմաններից, աշխարհագրական դիրքից և այլ 
գործոններից, կարևորվում է բնակչության մոտ անվտանգության մշակույթի ձևավորումը, ինչը 
որպես երկարատև ու շարունակական գործընթաց, պետք է սկսել նախադպրոցական կրթա
կան հաստատություններից, շարունակել հանրակրթական դպրոցում, և ընդհանրապես կրթա
կան համակարգում, քանի որ արտակարգ իրավիճակներում առավել խոցելի են երեխաները:
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Սույն հայեցակարգային հարցերն ուղղված են հանրակրթության իրականացման ամբողջ 
ժամանակաշրջանում անվտանգության հետ կապված խնդիրների ու հարաբերությունների 
բնութագրմանն ու դրանց կարգավորմանը: Այն մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության 
«Հանրակրթության մասին օրենքի» Հոդված 5-ի դրույթների պահանջներին համապատաս
խան [6]:

Բացի այդ, համաձայն ՀՀ «Հանրակրթության պետական չափորոշչով» սահմանված' 
միջնակարգ կրթության շրջանավարտի ակնկալվող կարողունակությունների, որոնք իրենց մեջ 
հնարավորինս ամփոփ ներառում են հանրակրթության հիմնական առաքելությունը' ձևավորել 
քաղաքացի, որն ունի գիտելիքի, հմտությունների, վերաբերմունքի և արժեքների այն ամբող
ջությունը, որի արդյունքում կունենանք կարողունակ քաղաքացի [7].

«Ինքն աճան աչողա կան և սոցիալական կարողանակաթյուն» - սովորողներն ընդունակ 
են ինքնանդրադարձման և ինքնակազմակերպման միջոցով ձգտել ինքնաճանաչման, 
ձևավորել վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ, հաջողությամբ կառավարել 
սեփական ժամանակը, գիտելիքներն ու հմտությունները, դրսևորել առողջ և անվտանգ 
կենսակերպ, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշում:

«ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողանակության» - սովորողները նպաս
տում են ժողովրդավարության, ազատության, բարեվարքության, սոցիալական արդարության 
և իրավական պետության գաղափարի վրա հենվող հասարակության զարգացմանը, ճանաչում 
են հասարակության կյանքի մշակութային, պետաիրավական և տնտեսական ոլորտներն ու 
համակողմանի վերլուծում դրանք, ցուցաբերում են նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն 
որոշումներ կայացնելու, դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար 
պատասխանատու լինելու պատրաստակամություն:

«Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողւսնակություն» - սովորողներն 
առօրյա կյանքում օգտագործում են մաթեմատիկական մտածողություն' բնության, հասա
րակության, մշակույթի ու աշխատանքային ոլորտի երևույթները ճանաչելու և դրանք մաթեմա
տիկական կառուցվածքների, բանաձևերի, մոդելների, կորերի, աղյուսակների միջոցով հաս
կանալու համար: Սովորողներն ընկալում են տեխնոլոգիական գիտելիքի կիրառման հնարա
վորությունները մարդու պահանջմունքների համատեքստում, ճանաչում են մարդու գործունե
ության արդյունքում ի հայտ եկող փոփոխություններն ու սեփական պատասխանատվությունը: 

ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում սովորողների անվտանգ կենսագործունեության գոր
ծառույթը գործնականում իրականացվում է «Ես և շրջակա աշխարհը» (1-4 դասարաններ), 
«Նախնական զինվորական պատրաստություն (ՆԶՊ)» (8-11 դասարաններ), «ՔՊ և ԱԻ 
հիմնահարցեր» (դասղեկական ժամեր' 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարաններում) առարկաների 
շրջանակներում: ԱՌՆ և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող դրույթներ ներառված են 
հանրակրթական որոշ առարկաների' «Աշխարհագրություն», «Կենսաբանություն», «Բնություն», 
«Ֆիզիկա», Քիմիա» բովանդակության մեջ:

Քաղաքակրթության և հասարակության զարգացման ժամանակակից միտումները պա
հանջում են վերանայել մոտեցումներն ու դիրքորոշումները վերոնշյալ հիմնախնդրի շուրջ, 
շեշտադրել նշված նպատակներին տանող գործողությունները' իրականացվող շարունակական 
ու լայնածավալ բարեփոխումների գործընթացում:



Կառավարման համակարգի զարգացման գործընթացի և ճգնաժամերի միջև գոյություն 
ունի փոխադարձ կապ: Երկար ժամանակ այդ փոխադարձ կապը ժխտվել է, որի հետևանքով, 
հատկապես զարգացող երկրներում պետության զարգացման ծրագրերը, որպես կանոն, չեն 
ներառել հնարավոր վտանգների, կամ վտանգավոր երևույթների կանխման, կանխարգելման, 
դրանցից խոցելիության նվազեցման ենթածրագրեր: Նման ենթածրագրերի բացակայությունը 
կառավարման համակարգը դարձնում է առավել խոցելի այդ համակարգին սպառնացող 
տարաբնույթ վտանգներից և վտանգավոր երևույթներից: Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, 
որ հիմնականում ճգնաժամերը դիտարկվել են դրանց ծագման դեպքում արձագանքման 
տեսանկյունից և ոչ որպես հեռանկարային զարգացման մաս: Եթե ճգնաժամն առաջացել է, 
ապա արձագանքումը նպատակաուղղվել է տարրական պահանջները բարելավելուն և ճգնա
ժամի հետևանքները վերացնելուն: Ավելին, որոշ դեպքերում ճգնաժամի մեջ հայտնված հա
մայնքներն իրենց տարածքներով հետագա զարգացման համար կարող են համարվել ոչ 
բարենպաստ համայնքներ (օրինակ' բնածին կամ տեխնածին որոշ վտանգավոր երևույթներից 
առաջացած ճգնաժամերի դեպքում): Զարգացումն ապահովելու համար պետք է ձևավորել նոր 
մտածողությամբ քաղաքացի, իսկ երկրում ընդունված բոլոր ծրագրերը պետք է ներառեն 
աղետների ռիսկերը [3]:

Վերջին տասնամյակներին դիտվում է աղետալի երևոյթների ծագման հաճախականու
թյան և դրանց հետևանքների ծավալների աճի գլոբալ միտում, որի հիմնական պատճառներից 
մեկը' դա մարդու կենսագործունեությունն է:

Վտանգներն ու սպառնալիքները մեր իրականության անբաժանելի մասն են դարձել: 
Ավելին, դրանք անհատների, հասարակությունների և պետությունների ձևավորման ու զար
գացման բոլոր փուլերի պարտադիր ուղեկիցներն են և որոշակի տրամաբանությամբ ընթացող 
գործընթացներն ու իրադարձություններն են, որոնք կարող են վնաս պատճառել մարդուն, 
սոցիալական խմբին, հասարակությանը, պետությանը և Երկիր մոլորակին, նրանց բարեկեցու
թյանը, ոչնչացնել նյութական, հոգևոր արժեքները, առաջացնել աստիճանական անկում և 
փակել զարգացման ուղին, անգամ ոչնչացնել նրանց:

Սույն հարցերն ուղղված են հանրակրթության իրականացման ամբողջ ժամանակաշրջա
նում տարաբնույթ վտանգների ազդեցությունից անվտանգության հետ կապված խնդիրների ու 
հարաբերությունների բնութագրմանն ու դրանց կարգավորմանը: Դրանք արտացոլում են 
«Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի 2015-2030թթ. Գործողությունների ծրագրում» նշված 
չորս գերակա ուղղությունները [2].
1) աղետների ռիսկի գիտակցում,
2) աղետների ռիսկի պետական կառավարման ուժեղացում աղետների ռիսկի հաղթահար

ման համար,
3) ներդրում աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում դիմակայունության հզորացման հա

մար,
4) աղետների պատրաստվածության ամրապնդում' արդյունավետ արձագանքում և ավելի 

արդյունավետ վերականգնում ու վերակառուցում ապահովելու համար»:



ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի հենակետային հիմնական 

դպրոցի գործունեությունը միտված է4

> ապագա քաղաքացու մոտ անվտանգության մշակույթի և անվտանգ միջավայրի ձևա
վորմանը,

> հասարակության և շրջական միջավայրի միջև հակասությունների վերացմանը,
> բնության և մարդու միասնականության, փոխադարձ կապի գաղափարի ձևավորմանը,
> տարբեր իրավիճակնորում որոշումների ընդունման հմտությունների ձևավորմանը,
> հիմքային ռիսկի գործոնների նվազեցմանը,
> աղետներին արդյունավետ արձագանքելու պատրաստվածության բարձրացմանը: 

Սովորողների շրջանում վտանգներին, աղետներին դիմակայելուն անհրաժեշտ գրագի
տության, պատրաստվածության համակարգը բարելավելու նպատակով ուսումնասիրվել և ընդ
հանրացվել է փրկարարական ծառայությունների մասնագիտացված դպրոցների գործունեու
թյան արտասահմանյան լավագույն փորձը (ճապոնիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Գերմա
նիա, ԱՄՆ, Նիդեռլանդներ, Անգլիա, Շվեյցարիա և այլն):

Ուսուցման գործընթացում գործունեության հիմնական տեսակներ են' մասնագիտացված, 
հատուկ նախագծված կամ խորացված ուսումնասիրության գործնական պարապմունքները: 

Գործունեության վերոգրյալ տեսակների կիրառման արդյունքում տեղի է ունենում'
> տեսական գիտելիքների ձեռքբերում,
> ձեռք բերված գիտելիքների կիրառում գործնական պարապմունքների միջոցով,
> հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների իրականացում:

Վերոգրյալ գործունեության տեսակների համալիր կիրառումն իրականացվում է հատուկ 
խմբակների («ճգնաժամ հաղթահարողներ») ձևավորման միջոցով, որոնք կարող են գործել 
նաև դպրոց-բուհ սխեմայով:

«ճգնաժամ հաղթահարողներ» խմբակի հիմնական գաղափարները և դրանցից բխող 
վերջն արդյունքները տարրական և միջին դպրոցների համար կառուցված են պարուրաձև զար
գացող գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշումների և արժեքների վրա: Գպրոցների 
տրված հիմնական գաղափարներն ու վերջնարդյունքներն ապահովում են ուսումնական այլ
ընտրանքային ծրագրերի մշակման մեծ ճկունություն:

«ճգնաժամ հաղթահարողներ» խմբակի հիմնական գաղափարները սահմանվել են 
շարունակաբար աճող բովանդակության միջուկը կազմող առանցքային բաղադրիչներով: 
Բովանդակության առանցքային ամբողջական գծերը տրված են հիմնական գաղափարների 
երրորդ մակարդակում: 3-րդ մակարդակի հիմնական գաղափարները հիմք են հանդիսացել 1- 
4-րդ և 5-9-րդ դասարանների վերջնարդյունքների սահմանման ու պարուրաձև զարգացման 
համար: Այս վերջն արդյունքները մյուս առարկաների, խմբակների վերջնարդյունքների հետ 
մեկտեղ ձևավորում են Հանրակրթության պետական չափորոշիչով (ՀՊՉ) սահմանված 
հանրակրթական տարրական և միջին դպրոցների սովորողների ուսումնառության ակնկալվող 
վերջն արդյունքները:

«ճգնաժամ հաղթահարողներ» խմբակի ուսուցումը հիմնվում է բնության մեջ, սոցիալա
կան միջավայրում գոյություն ունեցող վտանգներին դիմակայելու, աղետների ռիսկերը նվազեց
նելու, աղետների արագ արձագանքման պատրաստվածության, կանխարգելիչ գործողություն-



ների ձեռնարկման գործընթացների տիրապետման, ինչպես նաև սովորողների անվտանգու
թյան մշակույթի ձևավորման վրա:

Խ մբա կի ծրագիրը կառուցվում է 5  հիմնա կա ն գա ղափարների վրա '

1. Վտանգներ (Վ)
2. Արտակարգ իրավիճակներ (ԱԻ)
3. Որոնում և փրկում (ՈՓ)
4. Պաշտպանվածություն (Պ)
5. Ռիսկերի կառավարում (ՌԿ):

Գաղափարների իրա կա նա ցմա ն համար ա ռա ջարկվում է գործունեության հետևյալ 

ձևերը [4 , 5].

1. ուսումնական, դերային, իմիտացիոն, զարգացնող խաղեր.
2. խմբային, համագործակցային առաջադրանքներ (դրական փոխկախվածություն, դեմ առ 

դեմ, խթանող փոխազդեցություն, անհատական հաշվետվություն և պատասխանատվու
թյուն, սոցիալական հմտություն, խմբային գործընթաց, փոխներգործուն (ինտերակտիվ) 
առաջադրանք).

3. իրավիճակների առաջադրում, քննարկում.
4. դասարանական քննարկում և բանավեճ.
5. ցուցադրություն, պատկերազարդում.
6. հրապարակային ներկայացում, շնորհանդես (պրեզենտացիա).
7. ուսուցողական ֆիլմերի դիտում, քննարկում.
8. մրցույթ, վիկտորինա, հանդես.
9. դերային խաղ.
10. էքսկուրսիա, արշավ.
11. համընդհանուր ներառում:

Ուսումնական նյութը ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ սովորողներն ունեն 
տարբեր ունակություններ և ուսումնական նյութը պետք է մատուցել այնպես, որ հասանելի ու 
հասկանալի դառնա յուրաքանչյուր սովորողի, ինչպես կրթության առանձնահատուկ պայման
ների կարիք (ԿԱՊԿՈԻ-) ունեցող, այնպես էլ չունեցող սովորողների համար:

Ըստ անհրաժեշտության, կարելի է տրամադրել սովորողների զգայական կարիքներին 
համապատասխան լրացուցիչ օժանդակություն, օրինակ' շոշափողական կամ մեծացված 
քարտեզներ, ընկերների օգնությունը դասարանում տեղից տեղ շարժվելու համար, նշաններ, 
ուսուցիչները կարող են կիրառել ժեստեր, ուսումնական, դիդակտիկ նյութեր, հաղորդակցման 
տեխնոլոգիաներ: Առանձին սովորողների դեպքում կարող են պետք գալ լրացուցիչ նյութեր ու 
սարքավորումներ:

Եթե սովորողը լսողության կամ հաղորդակցության խանգարում ունի, ապա պետք է 
ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ նա ունենա հաղորդակցվելու հնարավորություն, օրինակ' 
ժեստերի լեզու, նկարների կիրառում կամ տեխնիկական միջոցներ: Բոլոր տեռանյութեր ում 
պետք է ունենալ սուրդոթարգմանություն կամ տիտրերում ապահովել արտասանվող տեքստը:



Տեսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների համար պետք է կիրառել տարբեր 
լուծումներ, օրինակ' նկարների չափի փոփոխում, բրայլյան գրի կիրառում: Տեսողության կամ 
լսողության խնղիր ունեցող սովորողներին պետք է նստեցնել առաջին շարքում:

Ուսուցման մեջ պետք է լայնորեն կիրառել փոխօգնության սկզբունքը: Պարապմունքների 
ընթացքում, եթե դասարանում կան ԿԱՊԿՈԻ- սովորողներ, ապա խմբերի բաժանվելիս, ան
հրաժեշտ է նրանց հավասարաչափ ներառել բոլոր խմբերում և առավել բարձր առաջադի
մություն ունեցող սովորողներին առաջարկել/հանձնարարել, որ հնարավորինս օգնեն նրանց: 

Շարժախաղերի ժամանակ անհրաժեշտ է դերերն այնպես բաժանել, որ ԿԱՊԿՈԻ- սովո
րողներն իրենց հնարավորություններին համապատասխան ստանան դերեր և կարողանան 
մասնակցել գործընթացին:

Սովորողներին տեքստային քարտեր կամ այլ նյութեր տրամադրելիս, ցանկալի է, որ 
տեքստում չլինեն անծանոթ կամ անհասկանալի բառեր, լինելու դեպքում, յուրաքանչյուր խմբի 
համար առանձին, ուսուցիչը պետք է մոտենա խմբին և ընթերցի բարձրաձայն' սովորողներին 
բացատրելով բոլոր նոր կամ անհասկանալի բառերը:

Այսպիսով, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի հենակետային հիմ
նական դպրոցի «ճգնաժամ հաղթահարողներ» խմբակի ուսումնական մոդուլների ուսուցման 
գործընթացում հիմնավորված է արտակարգ իրավիճակներից և պատերազմի ազդեցությունից 
բնակչության պաշտպանության, աղետներին դիմակայելու անվտանգության մշակույթի ձևա
վորման հարցերին անդրադարձը: Իսկ ուսուցման գործընթացում կիրառելի են գործունեության 
բազմազան ձևեր, մեթոդներ, ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, նորարա
րական, որոնք բարոյահոգեբանական նպաստավոր միջավայրում լիովին կապահովեն սովո
րողների հետաքրքրվածությունը, ակտիվ մասնակցությունը, սեփական առաջընթացի արձա
նագրումը, տարբեր կարողություններով սովորողների հավասար ներգրավվածության հնարա
վորությունը, ուսուցման համագործակցային, աշակերտակենտրոն բնույթը:

Գրականություն
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Г.Ш. Матевосян, А.П. Карибян, С.Б. Оганнесян, К.М. Папикян, Т.Г. Овакимян

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
и

ГОСУДАРСТВЕННОЙ а к а д е м и и  к р и з и с н о г о  у п р а в л е н и я

В с т а т ь е  п р е д ста вл е н ы  ко н ц е п туа л ь н ы е  вопросы  д е я те л ь н о с ти  базовой основной ш колы  

Г о суд а рстве нн ой  академ ии кризисного  управления, а именно -  к р и те р и и , програм м ы  и п р о е к т ы  

модулей круж ка “ П реодолеваю щ ие кр и зи с”  в процессе обучения. О б о сн о в ы в а ю тся  а к т у а л ь н о с т ь  

внедрения програм м ы  з а щ и т ы  населения о т  влияния чрезвы чайны х с и т у а ц и й  и войны , о тр а ж е н ы  

вопросы  ф орм ирования к у л ь т у р ы  б е зо п а сн о сти  п р о ти в о с т о я н и я  бе д стви ям .

Клю чевы е слова: основная ш кола, к р и те р и й , концепция, основная идея, п р о е к т  програм м  и 

модулей, вид д е я те л ь н о с ти .

Н.БИ. К/Ыеуозуап, Н.Р. СИапЬуап, Б.В. НоуИапгшуап, К.М. Рар1куап, Т.С. Ноуак1туап

РЕ61Л-АТ0КУ ОиЕБТЮМЗ ОР ТНЕ АСТ1У1ТУ ОР ТНЕ ВАБЕ РР1МАРУ ՏՕ-100Լ ОР
ՕաՏ1Տ МАМАСЕМЕ1ЧТ БТАТЕ АСАйЕМУ

ТЬе агйс1е рге5еШ 5 гЛе сопсерЩ а1 /տտսքտ օք М е а сб тй е5  օք №е Ьа5е р п т а г у  տշհօօ1 օք М е Շրւտւտ 

М а п а § е те Ш  Տէօէ6 А са д е ту , ге § а гд 'т§  гЛе տէօոժօրժ, р го]еЫ  օք թրօ§րօտտ а пд  тоди1ез, էуреտ օք а сб тй е з  ւո 

Иле 1еагп 'т§  թրօշՑտտ օք №е "Շրւտւտ О у е гс о те гտ" § гои р . ТИе ге1еуапсе օք №е 1тр1етеШ айоп  օք №е р го § га т  

а пд  №е բրօէՑշմօո օք & е  рори1айоп քրօա е те г§ е п с у  տւէսօէւօոտ а пд  дле ւարօշէ օք ууог, а пд  №е ԽրաօԵօո օք а 

տаքеէу си д и ге  էօ уудбзТапд մ՚ւտօտէօրտ аге  տսետէօոէւօէօմ.

Кеутогдв: Եօտւշ տշհօօէ, տէапдаրд, сопсерէ, т о т  1деа, թրօխշէ օք р го § га т 5  а пд  тоди1е5, էуре օք 

асйу /Ту.

Մաթևոսյան Համլեա Շմավոնի -  փ/ծ գեներալ-մայոր (ՀՀ ՄԻՆ ՃԿՊԱ).
Ղարիբյան Հայկանդուխա Պապինի -  տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ). 
Հովհաննիսյան Սիրուշ Բադիլի -  դասախոս (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ).
Պապիկյան Կարինե Միշայի -  մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ՀՀ 9-ԱԱ 9-ԿՄԿ, ՀՀ

ԱԻՆ ՃԿՊԱ).
Հովակիմյան Տաթևիկ Գևորգի -  (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 09.09.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 19.09.2022
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У.А. Ва§|уап, 1տ1.Լ. СЬагапсИуап, 1Տ1.Տ. КИасИа^гуап, Տ-А. Сеуог§уап

М1СКОВ1А1_ В1СЮЕСКА0АТ1ОМ РОЫМЕШС МАТЕША1_5

Օօէօ оп тк го Ы а 1  քօս1ւո§ օք уапоиБ БуМЬейс р о 1 у те г т & е п а к  иБеё ւո Брасе ТесЬпо1о§у аге  

Б и т т а п ге Ь . 1է հօտ Ьееп 6ՏէօԵ1ւտհ6ժ էհօէ էհՑ ժօրո՚տօոէ §րօսթտ օք էէ№ րուշրօԵւօէօ օք р о 1 у те г քօսԱո§ аге  

§епега  օք քսո§ւ АБрег§ШиБ, Р е п ю Ш и т , АЬ егпаг'ю , Т п сЬ о д е гта  օոժ  Ь а ^е г/а  БТарЬуксоссиБ, Ш сгососсиБ , 

С о гу п е Ь а ^е п и т , Е ^егососсиБ , ՏէրՑթէօշօշշստ. Ыем ехрептеМ а1  օտտօժօնօոտ օք ժՑ§րօժօոէ քսո§ւ Ьауе Ьееп 

քօրրոՑժ, Ֆ ց շօոժւժօոտ օոժ  раНегпБ օք էհՑ՚ւր ւոէՑրօշէւօո Ьауе Ьееп տէսժւօժ. А է էհ6 Б а те  Ь те , а со тр а га Ь уе  

апа1уш  օք М е те сЬ а п 1 5 тз  օք тТегасТ'юп օք Ьип§а1 օտտօշւօէւօոտ ууНЬ ап аББеББтепТ օք М е Ье§гее օք 

ЫоБТаЬИку օք р о 1 уте п с  րոօէ6ոօ1տ VVаտ са гпе Ь  օսէ.

Кеу ոօրժտ: Ы оде§гадаЬоп, քսո§ւ, оуег§гоуЛЬ, ро1утегБ , ԵւօտէօԵԱНу.

ТЬе ргосеззез օք гтсгоЫа! ժօտէրսշէւօո апс1 էրՅոտքօրրոՅէւօո օք уапоиз տսետէՅոշօտ քօրրո 1+1е 

ԵՅտւտ օք էհօ у^а! асЬу^ օք гтсгоЫа! соттипЫ ез, тЫсЬ аге (Меггтпес1 Ьу էհօ зреаЬсз օք էհօւր 

рИузю1о§1са1 апс1 ЫосИегтса! ргорегЬез т  с1озе соппесЬоп «ւէհ էհ6 сИет1са1 апс1 рИуз1са1 քՅշէօրտ 

օք էհօւր քօս1ւո§ епу!гоптепТ ТЬе ^пс1ате^а1 тогкз օք V.!. Уегпас1зку, Տ.!\1. Уто§гас1зку, С.А. 

2ауаг21п апс1 օէհ6ր տօւ6ոէւտէտ Ыс1 Ь о у у п  зуз1ета!1с арргоасЬез քօր 1̂ егргеЬп§ էհ6 го1е օք 

րուօրօօր§Յուտտտ т  есо1о§у, ЫосЬетюа! сус1ез, էհ6 сус1е օք е !е те ^з  апс1 օէհօր паШга! ргосеззез 

[1]. Оп էհ6 ԵՅտւտ օք էհ6 тогк, Ь^есЬпо!о§1ез քօր էՒտ ргосеззт§ апс! сИзрога! օք ог§атс ууаз1е տէհ 

էհ6 ргоЬисЬоп օք Ыо§аз, Ыоа1соЬо1 апс1 օէհ6ր քս61տ, էհ6 ехЫасЬоп օք уапоиз те1а1з апс1 օէհ6ր 

уа1иаЫе բրօօԽշէտ Иауе Ьееп с1еуе1орес1 апс1 аге \ллс1е1у игес! ւո ргасЬсе.

ТЬе с1еуе1ортеп1 օք 1Ье сЬегтзЫу օք зуп^еЬс ро1утегз апс1 1Ье Ьи§е зса1е օք էհօւր 

ргоЬисЬоп Ьауе (М егттес! 1Ье սր§6ոէ пеес1 քօր էՒտ с!еуе1орте^ օք гтсгоЫо1о§юа1 1есЬпо1о§1ез 

քօր էՒտ пеиЫаПгаЬоп апс1 ЬезЫисЬоп օք гуп^еЬс ро1утег VVаտէеտ апс1 тапу օէհօր ИагагЬоиз 

տսԵտէՅոշօտ օք рейпсЬегтса! зуп^ез13. Аէ էհօ Бате Ьте, Ьпе ргоЫет օք гтсгоЫа! ժօտէրսօհօո օք 

1Ьезе пШепа!з Ьаэ а риа1НаЬуе!у пет сПгесЬоп, Бтсе 1:Ьеу аге поп-паЫга! сотроипс1з «ւէհ тЫсЬ 

տւօրօօր§Յուտրոտ Ьауе ոօէ ргеуюиз!у Ьееп т  со^асТ

МюгоЫа! с1ата§е апс1 օ16տէրսօէւօո օք зуп^еЬс ро1утег та!епа1з аге т1с1е1у кпотп, тЫсЬ ւտ 

аззос1а!ес1 ^ւէհ 1Ье 1т р о г1апсе օք 1Ье ргосезз օք Ыос1ата§е օք та!епа1з, 1еас1|п§ էօ տէրսշէսրՅ! апс1 

քսոշէւօո31 շ1ւտրսթէւօոտ ւո էհօւր орегаЬоп. ТЬапкз էօ էհօ ргосеззез օք гтсгоЫа! с1е§гас1аЬоп օք 

ро1утегз, էհօւր ժօտէրսշէւօո апс1 пеи^аПгаЬоп օք էհօ еոV^րоոтеոէ քրօրո «Յտէօ ւտ епзиге<± 1ո էհօ 

ргосезз օք тюгоЫа! օ16տէրսշէւօո, т1сгоЬ1а1 соттип|Ьез аге ^гтес1 оп ро1утепс րոՅէ€Ո31տ, ууЫ с И 

аге քօշւ օք еոV^րоոтеոէаI ւոքօշէւօո. ТИе т ю го Ь ^ а  сап շօոէՅւո уапоиз а§§гезз|уе օր օբբօրէսուտէւշ 

քօրրոտ օք րուօրօօր§3ուտատ էՒտէ сап շր€3է€ а տՅուէՅ  ̂ апс1 ер1с1е т 1о1о§1са1 Ьагагс! էօ էհ6 епу|гоптеп^ 

езрес1а11у ւո օօոէՅւորոօոէ агеаэ апс1 таппес! эрасесга^ [2].

ТЬе сЬагайепзЬсз օք էհօ зрес1ез շօրոբօտւէւօո օք էհօ րուօրօեւօէՅ օք Ь|ос1ата§ез օք уапоиз 

շ1յտտ6տ օք ро1утег րո3է6րւ31տ изес1 ւո эрасе էесհոоIо§у Ьезегуе зреаа! айепЬоп. 1է Ьаэ Ьееп 

6տէՅԵ1ւտհ6օ1 էհ8է էհօ րոօտէ еxէепտ̂ Vе §гоир օք Եւօշ16§րՅշ13ոէտ ւտ гергезе^ес! Ьу քսո§ւ էհ8է саиБе



Ыос1е§гас1аЬоп օք ро1утег апс1 օէՒտր пШепа1з. АссогсНп§ էօ էՒտ ^е риеп су  օք оссиггепсе апс1 

с о ^ а т т а Ь о п  օք ро1утег гт^епа1з апс1 բրօժսօէտ քրօրո 1+1е т ,  гергезе^аЬуез օք էՒտ §епега 

Տէօթհ)/1օշօշշստ, հձշրօշօշշստ, СогупеЬасГепит, Епгегососсиз, ՏէրՑթէօշօշշստ аге ժօրուրտոէ а т о п §  

Ьайепа, а т о п §  քսո§ւ греаез - РепюШитаигапЕо§п5еит, Р. сЬгу50§епит, Р. ехрапэит, 

А5рег§Ши5Уег51со1ог, А.п1§ег, ՇէօժօտթօոսաժօժօտթօրօւժՑՏ, С. зрИоегозрегтит [3 ]. 1է ւտ к потоп 

էՒտէ т а п у  օք էՒտ з у п ^е й с  ро1утегз аге БизсерЬЫе էօ քօս1տ§ Ьу ՅՏտօշւՅէւօոտ օք Ьайепа! апс1 քսո§31 

сикигеБ. 0а1а քրօրո էՒտ 1йегаШге апс1 օսր տէսօ1ւ6տ Ьауе геуеа1ес1 էհ6 аЬМ11у օք րուշրօօր§Յուտրոտ, 

тс1ис1т§ քսո§ւ, էօ Յտտւրու^ пето ро1утег гг^епа1з апс1 շօոէոԷ>սէ6 էօ էՒտւր с1ата§е, езреааНу 

ипс1ег е х ^ е т е  շօոճւէւօոտ [4].

Аէ էՒտ Б ате Ь т е , էՒտ քօՅէսրօտ օք гтсгоЫ а! քօս!տ§ օք ро1утег гг^е п а !з  օք уапоиз 

օօրոբօտւէւօոտ Ьауе ոօէ Ьееп տէսճ 1ес1 епои§Ь. 1ո էհւտ ге§агс1, ւէ ւտ ւրոբօրէՅոէ էօ е тр Ь а з 12е էհ6 пеес1 էօ 

сЬагаЫ епге էհ6 гтсгоЫ а! с о т т и п ^  քօրւրտօ! օո уапоиз р о !уте гз  т  уапоиз есо1о§юа1 апс1 

§ео§гарЫса! օօոժւէւօոտ, аз тое11 аз т  էհ6 ргосеББ օք пайта ! апс1 сПтаЬс էօտէտ օք уапоиз ЬигаЬопз, 

էօ зЬис1у էՒտ օօրոբօտւէւօո օք էհ6 г т с г о Ь ^ а  ւո էհ6 Ьупагтсз օք քօս!տ§ апс1 էհօ տսօօօտտւօո օք ճւքք^րօոէ 

էуреտ օք Ыос1е§гас1а^з ւո էհւտ ргосеББ.

ТЬе т а т  ригрозе օք էՒտ тоогк тоаБ էօ зШс1у ^ е  сЬагаЫепзЬсБ օք гтсгоЫ а! քօս!տ§ апс1 

с!ата§е էօ շհքքնրօոէ с1аззез օք Буп^еЬс ро1утег пШепа1з «ւէհ ^ е  сIеVеIортеոէ օք բրօբօտ31տ քօր էՒտ 

6քքօօ^6 изе օք гтсгоЫо1о§1са1 ոտէհօշւտ էօ յտտօտտ էՒտւր հւօտէՅհւ1ւ1̂ .

МюгоЫа! с1ата§е апс! օ^տէրսշէւօո օք ро1утег гг^е п а !з  ւտ а сотр1ех Ыо!о§1са1, Ы осЬетю а!, 

апс! рЬуз1сосЬегтса! ргосезз с ^ е г т т е с !  Ьу էհ^ Ыо!о§у օք էհ6 г т с г о о г § а т з т ,  էհ6 рЬуз1сосЬегтса! 

сЬагаЫепзЬсз օք էհ^ г г^ е п а !, апс! էհ6 еxէеրոаI օօոճւէւօոտ օք ехрозиге. 1ո огЬег էօ ргоУ!с1е а 

сотргеИ епз1Уе ЬезспрЬоп օք ^ е  т о гр Ь о 1о§ 1са1, рЬузю!о§1са1, ЫосЬегтса! քօՅէսրօտ, аэ тоеМ аз էհ^ 

Ыос!е§гас1т§ асЬу^у օք 1ур1са1 տէրՅւոտ օք с!е§гас1а^ քսո§ւ апс1 օէՒտր էуреտ օք г т с го о г§ а т з т з , ւէ тоаэ 

песеззагу էօ ւտօ13է6 пето сиЬигеБ օք Եւօշ16§րՅշ13ոէտ քրօրո затр1ез օք зуп ^е Ь с  ро1утег пШ епа!з, 

тоЫсЬ тоаз сагпес! օսէ ассогсПп§ էօ էՒտ зсЬ ете  օք էօէ31 гтсгоЫо!о§1са1 апа1уз13. Аէ էՒտ з а т е  ^ т е ,  

էհօ էаտк тоэб Տ6է էօ 1с1е п Ь ^  еуеп էհօտօ րուշրօօր§Յուտրոտ, тс !и с1т§  ехЫ еторЫ Пс քօրրոտ, ипс!ег էՒտ 

շօոշ1ւէւօոտ օք 6ոոշհրո6ոէ сикигеБ, ւք ^ е у  аге բր6Տ6ոէ ւո էՒտ е х а тте с ! затр1ез ւո էհ6 п и т Ь е г  օք 

з1п§1е се11з.

ТЬе сЬоюе օք ոսէոօոէ тесНа апс1 сиЫуаЬоп շօոժւէւօոտ епзигес! էՒտ 1зо1аЬоп օք уапоиз §րօսբտ 

օք րուօրօօր§3ուտատ (поп-зроге-Ьеапп§ апс1 зроге-Ьеапп§ Ьайепа, քսո§ւ, уеаտէտ, Յօէտօւր^օ6է6տ апс1 

օհ6տօ1ւէհօէրօբհւօ Ьайепа), аз тоеМ аэ էհօւր е х^е то р И Ш с քօրտտ, пате1у: ас1с1орЫ1ез с1еуе1ор1п§ 8է 

рН 2-4, а1каПрЫ1ез «ւէհ ап օբէւրոսրո §րօ«էհ 8է рН 9 օր т о ге , Иа1орЫ1ез с1еуе1ор1П§ 8է ЫаС1 

сопсеп^аЬопБ օք 15% օր т о ге , рзусИгорИПез §готот§ 8է +5 +10°С, քасиIէаէ^Vе էՒտրրոօբհւ^տ (45- 

55°С) апс! օԵ1ւ§Յէ6 (56°С апс! аЬоуе).

То 1с1епЬ1у էՒտ зрес1ез сотроз|Ь оп օք т1сгозсор1С քսո§ւ, ^ е  з р е й г и т  օք էհօւր гг^аЬоПс 

բրօշ1սշէտ апс1 ^ е  շօոօհէւօոտ քօր էՒտ քоրтаէ^оո օք Ь|ос1ата§е ргосеззеБ ւո Б уп^еЬс ро1утег апс1 

пайта ! таէеր^аIտ, ^ е  зе1есЬоп օք ժօրոտՅոէ апс1 1у р 1са1 տէրՅւոտ օք րուօրօօր§Յտտրոտ тоаэ сагпес! օսէ 

^аЬ. 1).



ТаЫе 1
Ծօրոտօոէ օոժ է)րթւշօ1 т^сրотусеէеտ ւտօէօէօժ քրօա Ы оёат а§её տрасе 6գսւթրո6ոէ օք М е  ОгЬка1 

Сотр1ех "М/г" օոժ 1МегпаИопа1 Брасе Տէօէւօո (1ՏՏ)

Ծօաւոօոէ տէրօ՚ատ
Տէրօ՚ա п и т Ь е к  ассогд'т§ էօ М/сгоЫа1 

йерозИогу Се М е г  СоИесйоп
Тур/са1 տէրօ՚տտ

ОгЬ^а! Сотр1ех "է\4ւր"

А$ре§111 ստ уегБ1Со1ог 12091, 12080, 12042, 12084, 12086, 12109, 

12089

12042

АБрег§М1иБ քսրու^էստ 12094, 12101, 12093, 12036, 12041 12041

С1ас1оБропит

тасгосагрит
12043

12043

РешсМПит

аигапйо§ПБеит

12143, 12095, 12051, 12052, 12053, 12096, 

12097, 12099, 12100, 12054, 12055, 12056, 

12057, 12058, 12059, 12061, 12090, 12062, 

12063, 12044, 12064, 12065, 12067, 12069, 

12070, 12071, 12133, 12072, 12073, 12074, 

12104, 12105, 12075, 12076, 12077, 12078, 

12040,12079, 12050

12044

РешсМПит сИгуБО§епит 12110, 12045, 12039 12045

РешсМПит теМпМ 12060, 12102, 12066, 12046, 12035, 12068,

12048, 12038, 12103, 12081, 12082, 12106,

12049, 12083, 12107, 12108, 12085, 12087, 

12088,12046

12046

РИота еиругепа 12047
'

1Лос1асЛит Եօ^էւտ 12037 12037

1п1егпайопа1 Брасе ՏէՅէւօո (1ՏՏ)

АКегпапа аКегг^а 12115 12115

Аврег^ШиБ քսրու^էստ 12116, 12123, 12131, 12127 ֊
АБрег§|МиБ տթ. 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12124, 

12125,12126 ՜

АБрег§М1иБ уегБ1со1ог 12117, 12113, 12114, 12112, 12117

С1аМоБропит

БрИаегоБрегтит

12098 12098

РешсМПит

аигапйо§ПБеит

12132 12132

1Лос1асЛит Եօ^էւտ 12111 ֊



Еуа1иа6оп օք ге1а6опзЫрз Ье^ееп տէրՅւո 1уреэ апс1 Ыос1ата§т§ ас6у|1у օք րուշրօրր̂ շ6է6տ ւտ 
опе օք էՒտ րոօտէ ւրոբօրէՅոէ 1азк5. ТаЫе 2 բրօտօոէտ §епега1|2ес1 (Ма օո էՒտ ргезепсе օք а сег4а1п 
зреаеБ зреабсНу օք էՒտ зШсПес! ^п§а1 с!е§гас1а̂ з.

ТаЫе 2.
13ւօժօտօ§ւո§ асИ уку  օք де§гад'ш§ քսո§'ւ օք уапои5 էօճօ էօ տօ/ие շ/օտտքտ օք 5упМ еИс ро1ут епс

տօէօոօև

Ро1утег րոօէօոօե Гип§/

$Ш соп-согйатт§ та1епа1$

ձտթ6ր§ւԱստ շօոժւժստ, А. т§ ег, А. քսրու§օէստ, А. էօտօու, А. էՑրրՑստ, А. 

ипПМегаИз, Н итко1а 1օոս§'աօտօ, РаесИотусе5 уапоЫ, 

ТНегтотусез ւԵօժօո6ոտւտ

Ոսօրօբ13Տէւշտ А. рНоеп ՝!си5, А. էօրոօու, А. էօրրօստ, А. ստէստ, РепкИИит 

сНгузо§епит, ТгкИоИегта у тк е

Ро1уагтс1е5

АИегпопа օէէօրոօէօ, А. շօոժւժստ, А. ք̂ аVиտ, А. քսրու§օէստ, А. էօրոօու, 

А. էշրրշստ, А. ստէստ, Ւստօոսրո охузропит уаг. օրէհօշՑրօտ, 

РаесИотусв5 уагЫИ, РепкИИит տօԱէստ

КиЬЬег с о г^ а тт§  

та1епа15

А1. օեշրոօէօ, А. Яоуия, А. քստւ§օէստ, А. Геггеия, А. ստէստ, Н. §пзеа 

уаг. Ы егтокеа, Н. էոտօԽոտ, Р. сИгузо§епит, Т. утке , ТИ. 

ւեօժօոշոտւտ, 01рПпсИит տբ.

СеМШове

А. քստւ§օէստ, АигеоЬазк/ит բսԱսէօոտ, С И а е ктш т §ԽԵօտստ, 

ՇԽԺօտբօոստ ИегЬагит, РаесПотусе5 уапоИи, Р. аигапПо§пзеит, 

Р. օշհրօշհ1օրօո, Р. քսուշս1օտստ, Р. сИгу50§епит, Տշօթս1օոօբտ՚ւտ 

ЬгеукаиНз, Ս1օշ1օժւստ Եօէր)րէւտ

Асбуе сикигеБ օք Ь|ос1е§гас1ап1з теге тс1ис1ес1 т  էհ6 Рип§1 ՒՕէտ քօր еуа1иа6п§ էհ6 ԵւօտէՅԵւՍէ̂  ̂
օք ро1утегз.

Ргеуюиз1у, пет Տ6էտ օք քսո§ւ теге с1еуе1орес1 апс1 ргорозеб էօ յտտօտտ էհ6 քսո§ւ гез1з1апсе օք 
ро1утепс гт^епа1з. ТИеу тс1ис1е քսո§ւ 15о1а1ес1 քրօրո Ыос1ата§ес1 ро1утегз изес1 т  эрасе 
1есИпо1о§у апс1 շօոէՅւո 2 էօ 5 Еип§а1 տէրՅւոտ ւոտէ63օ1 օք 7-8 օր тоге т  էՒտ к|1з игес!. ТИе1г 
6քք6շ̂ 6Ո6տտ Ւտտ Ьееп эИотп ւո сотрагайуе է6տէտ тНИ сопуепбопа! Խէտ апс! ւտ տսետէՅոէւՅէ6շ1 Ьу 
у|аЬМ|1у апс! ր6տւտէՅՈՇ6 օք տէրՅւոտ оп ро1утепс пШепа1з, а հւ§հ с1е§гее օք гергос!исйоп, էՒւ6 аЬзепсе 
օք ̂ Х1§еп1с ргорегйез, ап8 ге1а6уе1у еаэу з^га§е ւրտէՒւօժտ [5].

ТИе Ео11отт§ ՒՕէտ օք քսո§ւ теге է6տէ€օ1:
ՒՕէ "СОБТ 9-048-75": Азрег§|Ииз8ауиз 8134, А. т§ е г  8133, А. էՑրրՑստ 8114, 

Շհօ6էօրուսրո§1օեօտսրո 8117, РаесИотусезуагЫИ 8135, РепюШитсЬгу50§епит 8128, Р. 

аигапЬо§п$еит 8119, Р. քսուշսէօտսրո 8120, 812 У1пс1е
№է "Շօրորուտտւօո": АкегпапаакегпаТа 8265, А5рег§Ши5П1§ег 8266, А. թսուշՑստ 8267, А. 

ստէստ 8268, АигеоЬа5^1итри11и1ап5 8269, ՇեժօտթօոսրոհՑրԵօրսրո 8270, РепюШ ит^пки1о5ит 

8271, Տշօթս1օոօթտւտե№ւշօս1ւտ 8272;
ՒՕէ "Ыет": А$рег§И1и$Ыт'1§аГи$ 12036, РепюШитаигапТю§п5еит 12040, Р. сЬгузо§епит 

12039, Р. теИпИ 12035, Р. теИ т712038, Սէօժօժւսրո Եօէր/էւտ 12037;
Кй 3: 4տբՔր̂ /7/ստ/նա/̂ օատ 12101, РепюШитсНгузо§епит 12110, Р. теНпИ 12035, Р. 

деситЬепз 8220, РЬотаеиругепа 12047;



«ւէ 5: РепюШитсЬгузо§епит 12110, Р. ЗеситЬепз 8220.

ТЬе Ыос1е§гас1т§ асЬу^у օք с1е§гас1ап1 քսո§ւ տ аББоааЬоп «ւէՒւ Ьайепа! տէրՅտտ 1Б0^ес1 քրօրո 

էՒտ М |г апс! 1ՏՏ ууэб БйгсПес!. 5 а тр !е  <Ма аге ргезеп1ес1 т  1аЬ. 3.

ТаЫе 3.

ՏէօԵԱНу օք зупМ еН с ро1ут епс տօէՑրւօեէօ ՏՑէտ օք де§гаЗ'т§ քսո§ւ ւո օտտօժօէւօո тНИ Ь а & е п а

(1псиЬаЬоп 28°С, 28 8ауз, Յտտօտտւր̂ ոէ օք ро!утег քսո§ստ ր0տւտէՅՈՇ0 ассогсПп§ էօ 6-բօտէ 60Տ1 зса1е)

Гип§1 օոժ Ь а & е п а  ևւէտ

Ое§гее օքքօսԱո§ օք ро1утег տօէՑրւօե, р о /ոէտ

Ро1у-

6Տէ6Ր

քէսօրօ-

1ауег

Ро1у-

1тШе

Ро/у-
еГЛу/еп

е

Ро1уеЫу1епе

էՑրտրհէհօԽէ

е

КЙ № 3 4 4 5 4 4

КП: № 3 տ аББоаайоп ууНЬ ЬасПП: вас/7/ստ 

բսրու1ստ]Հ2Հ5, ՅօշւԱստ ԱշհՑուքօրաւտ 11214, Вас ւ Աստ 

տսԵԱԱտ 11213

2 2 4 2 4

КН№ 3 т  аББоааЬоп ууНЬ ЬасММ апЗ соса 2 1 3 2 3

КП № 5 4 4 5 5 4

КН№ 5 т  аББоааЬоп ууНЬ ЬасПП 2 2 3 3 3

КН№ 5 տ ՅտտօշւՅէւօո ууНЬ ЬасПП апс! соса 2 1 2 2 2

КП"СОБТ " 3 3 4 3 4

КП "00Տ 1 " т  аБэоааЬоп ууНЬ ЬасПП 3 3 4 4 4

КП "ՕՕՏ1 "т  аББОС1аЬоп ууНЬ ЬасПП апЗ соса 1 1 3 1 2

КП "Շօտրուտտւօո" 3 3 4 4 4

КП "Շօտրուտտւօո" ւո аэзоааЬоп ууНЬ ЬасПП 2 3 4 3 4

КП "Շօտրուտտւօո" ւո аэзоааЬоп ууНЬ ЬасПП апс1 соса 2 1 2 1 2

КП"Иет" 4 3 4 3 4

КП "Ыеуу" т  азэоааЬоп «ւէհ ЬасПП 4 3 4 3 4

"Иет" т  ՅտտօօւՅէւօո «ւէհ ЬасПП ап8 соса 2 1 2 2 2

1է Ь э б  Ьееп е51аЫ|5Иес! էՒտէ օք с1е§гасПп§ քսո§ւ ւո аББоааЬоп №ւէհ Ьайепа! сиКигеБ 
տօրր̂ Ւ̂տէ 1оБе էհօւր Ыос1е§гас1т§ асЬу|1у ^тагс1Б Буп^еЬс ро1утег гт̂ епа1Б, тЫсЬ тау Ье с1ие էօ 
էՒտ րաուքնտէՅէւօո օք а^а§отБт Ье^ееп էՒտտօ §րօսբտ օք гтсгоог§атБгпБ. АссогсПп§ էօ էհօ 
геБеагсЬ րօտս1էտ, ւէ у у э б  քօսոժ էՒտէ էՒտ րոօտէ ргопоипсес! ՅոէՅ§օուտէւշ ргорегбеБ օք էՒտ БЬ-атБ օք 
йт§а1 с1е§гас1а̂ Б иБее! т  էՒտ Խէտ аге: Азрег§Шизп1§ег 8133, А. քսրու§օէստ 12101, Р. 

аигапЬо§пзеит 12061, Реп/с/7Ասրոշհгузо§епит 12039.
Рип§а1 с!е§гас1а̂  տէրՅտտ 1Б0̂ ес1 քրօրո Батр1еБ օք Брасе էесհոоIо§у гт̂ епа1Б теге է€տէ6օ1 քօր 

Ыос1ата§т§ асбу^у 8§3ւոտէ էհ6 րոօտէ соттоп с1аББеБ օք ро1утегБ. ТЬе тогк у у э б  сагпес! օսէ оп 
1урюа1 ր6թր6Տ6ոէ8̂ 6տ օք Ыос1е§гас1а̂  сиЬигеБ, тс1исПп§ РепюШитаигапйо§пзеит 12045, Р. 

теИ т712035, Р. сЬгузо§епит 12039, Азрег§Шиз^т1§аЮз12036, Սէօժօժւսրո Եօէդէւտ 12037. ТЬе 
геБи̂ Б օք է6տէւո§ ^еБе տէրՅտտ, иБее! Бера^е1у, геуеа1ес! էՒւօւր Ы§Ь а§§геББ1УепеББ էօ ք1սօրօթ!Յտէ 
Батр1еБ апс! բօ̂ 6տէ6րտ, апс! էհ6 Ս. ծօէրյ/է/տ БЬ"ат йггпес! օսէ էօ Ье тоге асЬуе էօ№3րօ1տ ք!սօրօբ13տէտ



էՒտո Ф е  аЬ оуе-тепйопес! Տ6էտ օք քսո§ւ А п е т  Տ6է օք Է>ւօշ16§ր3օ13ոէ քսո§ւ, сотроБес! օք сикигеБ  օք 

Ыос1ата§ес1 Брасе 1есИпо1о§у, §епега11у ехсеес1ес1 էհ6 асйу^у օք էհ6 аЬоуе Տ6էտ.

\М Ф  Ф е иБе օք ехФ ето рЫ П с си1ФгеБ օք քսո§ւ апс1 Ь а й е п а  (Ф егторЫ 1еБ, рБусИгорИПеБ, 

Иа1орИМеБ, а1ка1орЫ1еБ) 1Б0^ес1 апс1 БФсПес1 քրօրո ОС " М т "  апс1 о Ф е г տսետէրՅէ6տ, Ф е с о п с Ф ю п б  քօր 

է6տէւո§ Ф е т  քօր Ф е ԵւօտէՅԵւП1у օք р о 1 у те п с  гг^епа1Б  т е г е  то гке с ! օսէ фаЬ. 4). 16տէտ օք 13 Ьас4ег1а1 

БФ атБ, тс !исП п§  3  бос/7/ստ ЬгвУ15 Ф егторИ П еБ, сПс1 ոօէ геуеа! Ф е т  Ы о с1 а та § т§  а с й у ^  էօ 

ро1утегБ.

Такт§ ւոէօ ассоип! Фе сМа оЫ:атес1, а сотрагайуе аББеББтеФ օք Фе քսո§ստ геБ1Б1:апсе օք 
Батр1еБ օք уапоиБ Яиогор1аБЙСБ, ро1уеБ7егБ апс! ро1у1ггпс1еБ, ւոօ1սշ1ւո§ էհօտօ էՒտէ раББес! ассе!е^ес1 
сПтайс էօտէտ, ստտ§ Фе СОБТ, " С о г п г г п б б ю п "  апс! "Ыет" Խէտ, таБ сагпес! օսէ, օո Фе Ь э б 1Б օք тЫФ 
опе сап фс1§е Фе оЫоиБ ас1уап1а§еБ օք БФатБ 1Б0̂ ес1 քրօրո Ыос1ата§ес1 Брасе էесհпоIо§у. 
МюгоЫа! քօս1ւո§ ւտ а Б1§т6саФ тсПсаФг քօր Фе с1еуе1ортеФ օք |Фе§^ес1 арргоасИеБ էօ 
сИагайепге Фе Է>ւօտէՅէ>ւ1̂ օք БупФейс ро1утегБ т|ф ФгФег ргесПсйоп օք Фет Է>ւօտէՅե>ւ1̂.

1հստ, Ф е БФс1у օք Ф е  т е с И а п 1Б тБ  օք Ыос1е§гас1айоп ргосеББеБ апс! Ф е  Ыос1ата§1п§ թօէ6ոէւ31 

օք քսո§ւ т  էհօ (Խտէրսօէւօո օք р о 1 уте г гг^епа1Б  тП1 с о Ф п Ь Ф е  էօ ехрапсПп§ օսր и п с1 е ^а п с1 т§  օք 

էհօ 1ББиеБ օք гесусПп§ таտէе քրօրո р о 1 у те г բրօժսօէւօո апс1, ձէ Ф е Б а те  й т е ,  б о 1у Ф §  теФос1о1о§1са1 

арргоасИеБ քօր Ф е 6քք60^6 аББеББтеФ օք Ф е ԵւօտէՅԵւ П1у օք р о 1 у те г т ^ е п а 1 Б .

ТаЫе 4.
1տօ1օէօժ օոժ ժօբօտւէօժ ւո էհօ հ/Ю С  ех&ет орЫ Нс քօրրոտ օքքսո§օ1 ժօ§րօժօոէտ

бепега, 5реае5
Տէրօ՚ա питЬ ег5 ассогдш § էօ 

էհօ М й С  соИесРюп
Տօսրշշ օք ւտօԽէւօո

Т1гегторЫ1еБ

Азрег§Ши5 քսրո 'ւ§օէստ 8416, 8422, 8440 Резинотехника
А. քսրու§օէստ 8435,10698 Фторопласт

Нит1со1а §г15ва 8504 Резинотехника

Н. §п5еа 8505 Фторопласт

Н.1П5о1еп5 8502, 8423 Фторопласт

Н. ատօԽոտ 8503 Полиэфир

Н. ատօևոտ 10695 Полиимид

Ма1ЬгапсЬеа ри1сЬе11а 8446 Натуральная кожа

01բւէոշհսրո տբ. 8443 Полиамид

01բւէոշհսրո տբ. 8511 Резинотехника

01թւէոշհսրո տբ. 11698 Фторопласт

РаесИотусез уапоШ 8425, 8428, 8433 Фторопласт

Տշ)/էօ1ւժւսրո էհ€րրոօթհւ1ստ 8421 Резинотехника

Տ. էհՑրրոօթհւևյտ 8432, 10697 Полиамид

Տ. էհՑրրոօթհւևյտ 10696 Полиимид

ТЬегтотусеБ ւեօժՑոտւտ 8507, 8508 Резинотехника

Т. ւԵօժօոտւտ 8509 Полиамид

ТЬегтотусеБ 1օոս§'աօտստ 8506 Резинотехника

Т1гегтоФ1егап&



бепега, 5реае5
Տէրտո питЬ егБ  օշշօրժ՚տ§ էօ 

Ше М й С  соИесРюп
Боигсе օք ւտօԽէւօո

АзрегдШиз էսրո ՚ւցօէստ 12137, 12138, 12139 МКС

Р епю Ш ит տք. 12141, 12142 МКС

Ас1с1орЫ1е5

А5рег§Шиз Էսաւցօէստ 12140 МКС

РзусИгорбНез

АРегпаг'ю օևՑրոօէօ 12006 МКС

На1орЫ1ез
Р епю Ш ит сНгу50§епит 12045, 12110, 12039 ОК Мир

Р. аигаШ10§п5еит 12052, 12053, 12061, 12078 ОК Мир

Р. аигаШ10§п5еит 12132 МКС

Р. теИпИ 12048, 12066, 12068, 12081 ОК Мир

А5рег§Шиз քսաւցօէստ 12094, 12101 ОК Мир

А.Шт1§аШз 12131 МКС
А. уег5՝юо1ог 12113 МКС

Լւէ€րՅէս ге

1.

2.

3.
4.

5.

6еуог§уап Տ-А., КИасИа^гуап N.5., Магковуап Լ.Տ., А№к1ап Е.6. 5сгеетп§ քսո§31 с1е§гас1агК5 քօր 

еуа!иа6оп օք ԵւօտէՅեւ!̂  օք 5уп4Ье41с ро!утепс րրտէօո31տ. Вю!о§. յ. Агтегна, Брваа! 1տտսօ, 2016. 19-23

р.р.

К|гк Р.М., Саппоп Р.Р., Оау1с1 յ.Շ., Տէ31բօրտ յ -А. (ебБ) ձւոտ̂ օրէհ ՃՑւտ ՚̂տ бюбопагу օք էէտ քսո§ւ 9էհ 

есПбоп. САВ1 ԲսԷ>1ւտհւո§, УУа1Ип§Гогс1, 2001. - 624 р.

Բւէէ 1.յ. А 1аЬога1:огу §ш6е էօ соттоп РепюШит зреаеБ. Аиэ^аИа, 1991. - 188р.

Батвоп К.А., Բւէէ յ. I. 1^е§га6оп օք Мобегп Тахопотю Ме^ос^ քօր РепюШит апб А5рег§|Миз 

С1а55|6са6оп. СРС Բրօտտ, 2000. - 524 р.

УУа1апаЬе Т. Р|сЛопа1 а^аэ օք տօւ1 апб эееб քսո§ւ: Могр1по1о§1е5 օք сиКигес! քսո§ւ апб кеу էօ эреШев. 

2п6 Е<±, Воса Ра^п: СРС Բրօտտ., 2002. -  486 р.

Վ.Ա. Բագիյան, Ն.Լ. Ղազանչյան, Ն.Ս. Խաչաաուրյան, Ս.Ա. Գևորգյան

ՄԻԿՐՈԲԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿԵՆՍԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄԸ

Հոդվածում ամփոփված են տիեզերական տեխնիկայում օգտագործվող տարթեր սինթետիկ 

պոփմերային նյութերի մանրէների գերաճի վերաբերյալ տվյալները: Հաստատվել է, որ պոփմերային 

գերաճի միկրոթիոտայի գերիշխող խմբերն են АзрегдШиз, Реп1сИИит, АИегпапа, ТпсИодегта և 

Տէօբհ)/1օշօշշստ, ԽԷշրօշօշշստ, СогупеЬааепит, եոէօրօշօշշստ, Տէրօբէօշօշշստ բակտերիաների տեսակները: 

Ձևավորվել են քայքայող սնկերի նոր փորձարարական համակցություններ, ուսումնասիրվել նրանց 

փոխազդեցության պայմաններն ու օրինաչափությունները: Միաժամանակ իրականացվել է բնական և
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փորձարարական սնկերի համակցությունների փոխազդեցության մեխանիզմների համեմատական 

վերլուծություն' դրանց կենսակայունության աստիճանի միաժամանակյա գնահատմամր:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, կենսաքայքայում, սնկեր, գերաճ, պոլիմերներ, կենսակայունություն:

В.А. Багиян, Н.Л. Казанчян, Н.С. Хачатурян, С.А. Геворгян

МИКРОБНАЯ БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обобщены данные о микробном обрастании различных синтетических полимерных 

материалов, используемых в космической технике. Установлено, ч то  доминирующими группами 

микробиоты полимерных обрастаний являю тся роды грибов АзрегдШиБ, Р епю Ш ит, Абегпагю, 

Тпсйодегта и бактерии 51арбу1ососсиз, Мюгососсиэ, СогупеЬа&епит, ЕтегососсиБ, БтерЮсоссиз. 

Сформированы новые экспериментальные ассоциации грибов-деградантов, изучены условия и 

закономерности их взаимодействия. При это м  проведен сравнительный анализ механизмов 

взаимодействия грибных ассоциаций с оценкой степени биостойкости полимерных материалов.

Клю чевы е слова: биодеградация, грибы, обильный рост, полимеры, биостойкость.

Ва§1уап Уа1егу А1екзапс1г -  Բհ.Ը. Вю1о§1са1 Баепсез, Аэзос^е Բրօքօտտօր (СМБА МЕБ КА). 
(ЭИагапсИуап Ыаппе 1_еуоп - Рери1у Неас! օք М|сгоЫа1 ОерозНогу Сег^ег (МОС), ՏԲՇ

"АгтЬ|о1есИпо1о§у" օք ЫАБ КА.
КИасИаШгуап Ыипе Батие! -  Неас1 օք Бес1:ог МОС ՏԲՇ "АгтЬ^ес11по1о§у" օք ЫАБ КА. 
6еуог§уап Бопа А^ауагс! - КезегсИегоЕ МОС ՏԲՇ "АгтЫоЕес11по1о§у" օք ЫАБ КА.

РгеэеМайоп ժօէՑ: 17.09.2022 

Реу/ет с/оГе: 27.09.2022



Ս.Ս. Սողոյան, Ս.Գ. Պապոյան

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈԻՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈԻԹՅՈԻՆԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈԻՄ

Հոդվածում ներկայացվում է համավարակի պայմաններում հանրակրթական դպրոցներում ման

կավարժների նորարարական մասնագիտական գործունեության անհրաժեշտությունը: Ստեղծված իրա

վիճակներում կարևոր տեղ է զբաղեցնում կրթական գործընթացի նորարարական հեռանկարը: Հոդվա

ծում հիմնավորվում է նորարարական տեխնոլոգիաների և ուսուցման մեթոդների' մշակման և կիրառ

ման անհրաժեշտությունը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, մանկավարժական գործունեություն, մանկավարժի մասնագիտական 

գործունեություն, նորարարություն, նորարարական կրթական տեխնոլոգիաներ, համավարակ:

Հայաստանում, պայմանավորված համավարակով ուսումնական գործընթացը տեղա
փոխվեց առցանց հարթություն: Եթե սմարթֆոններն ավելի վաղ աշակերտներին խանգարում 
էին կենտրոնանալ ուսումնական գործընթացի վրա, ապա այսօր առանց դրանց պարզապես 
հնարավոր չէ դասագործընթացը կազմակերպել: Կրթության ոլորտի մասնագետները ստեղծ
ված իրավիճակում հեռավար ուսուցումը համարում են փրկություն, ստեղծված իրավիճակից 
ելք: Միաժամանակ, աշակերտները օգտվում են համացանցի ընձեռած այլ հնարավորու
թյուններից, չնայած նախընտրում են առկա ուսուցումը: Հեռավար ուսուցումը մանկավարժների 
և աշակերտների համար իսկական հանկարծահաս փորձություն էր, որին պետք էր դիմակայել 
և ամենայն լրջությամբ վերաբերվել: Համավարակները միշտ տարածվում են արագ տեմպով, 
ինչը պահանջում է նման արագ վերակառուցում և ուսումնական գործընթացի հարմարեցում 
ստեղծված իրավիճակին: Մանկավարժների ընդգրկումն առաջավոր կրթական տեխնոլոգիա
ների որոնման, մշակման և ներդրման ակտիվ գործընթացում պետք է զուգակցվի լրացուցիչ 
մասնագիտական մոտիվացիայի բարձրացման հետ, նպաստի ընդհանուր և հատուկ գործըն
թացի ընդունակությունների զարգացմանն ու մանկավարժական վարպետության ավելի բարձր 
մակարդակի ձևավորմանը [3]:

Նորարարական մոտեցումն անհրաժեշտ է մասնագիտական գործունեության բոլոր բնա
գավառներում' առարկաների ու երևույթների ոաումնասիրության և վերլուծության համար: 
Մանկավարժական գործունեության բնագավառում նորարարություններն առանձին մասնա
գետների և մանկավարժական կոլեկտիվների մասնագիտական որոնումների ու մանկավար
ժական փորձի արդյունք է: Այդ գործընթացը կրում է ոչ թե տարերային բնույթ այլ' կազմա
կերպված [2]:

Հանրակրթական դպրոցում մանկավարժի նորարարական գործունեությունն ուսումնասի
րելը ժամանակակից մանկավարժության կարևորագույն խնդիրներից է, քանի որ արդի դարա
շրջանում օրեցօր նոր սերունդների առօրյա գործունեության մեջ համացանցի, համակարգիչ
ների դերի մեծացմամբ, գիտելիքի հաղորդումը պարզապես նպատակ լինելուց բացի, փոխվում 
է մանկավարժի դերն ու գործունեության ոլորտները: ժամանակաշրջանը հանրակրթական 
դպրոցի մանկավարժներին ներկայացնում է նոր պահանջներ:
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Համավարակն ուղեկցվում է, այսպես կոչված, կարանտինային ռեժիմի ներդրմամբ: Այս 
ռեժիմը վերաբերում է նաև կրթության համակարգին: Կարանտինի ընթացքում գործում է 
հեռավար ուսուցման երկու տեսակ' ամբողջական և մասնակի: Հեռավար ուսուցման առաջին 
տեսակը ներառում է կրթական ծրագրի ամբողջական յուրացումը հեռավար կարգով, օգտա
գործելով հատուկ պլատֆորմ, որի աշխատանքը տրամադրվում է կազմակերպության կողմից: 
Նման ուսուցման երկրորդ տեսակը բնութագրվում է հեռավար և սովորական պարապմունք
ների համադրմամբ:

Մանկավարժի նորարարական գործունեությունը ոչ միայն նոր մանկավարժական փորձի 
ներմուծում է, այլև կրթության որակի բարձրացմանը միտված գործընթացներ են [1]:

Սակայն այժմ կառուցվում է հուսալի, հստակ և ամուր աշխատող համակարգ, որը կլինի 
ոչ պակաս արդյունավետ, քան դասական առկա ուսուցումը:

Ուսումնական հաստատությունները մինչ այդ էլ օգտվել են տեխնոլոգիական տարբեր 
նորամուծություններից' լսարաններում ինտերակտիվ գրատախտակների, տեսադասերի, հա
մակարգչային թեստերի կիրառություն և այլն: Այսպիսով, համավարակի պայմաններում հեռա
վար ուսուցման պարագայում դրանց կիրառությունն ավելի կարևոր նշանակություն է ստանում: 

Հեռավար ուսուցումը, մեր կարծիքով պետք է ուղղված լինի կրթության բովանդակության 
նվազագույնի' գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների յուրացման ապահովմանը, 
աշակերտներին հետաքրքիր գործերի մղելուն:

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկու
թյան միության կողմից մշակված «ՀՀ հանրակրթական համակարգում ինժեներական լաբորա
տորիաների ներդրման ծրագրի» շրջանակներում նախաձեռնվել և 2014թ-ից իրականացվում է 
Հայաստանի կրթական համակարգում ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիր, 
որի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում տեխնիկական կրթության բազան, նպաստել 
դպրոցականների մասնագիտա-մանկավարժական կողմնորոշմանը, պատրաստել տեխնիկա
կան կրթությամբ մասնագիտական աշխատուժ, որը կբավարարի աճող պահանջարկը, ինչպես 
նաև հնարավարություն կտա մանկավարժներին իրակականացնել նորարարական գործունեու
թյուն: Ակնկալվում է, որ նմանատիպ կրթության համակարգը կհանգեցնի մտածելակերպի 
փոփոխության, կդաստիարակի նոր' ստեղծարար արժեքներ, որոնք սովորողների և 
մանկավարժների շրջանում կառողջացնեն սոցիալական արժեհամակարգը:

Որոշ գիտնականներ կրթության մեջ նորարարական գործընթացները ներկայացնում են 
որպես «սոցիոմշակութային իրականության մարտահրավերներին ակտիվորեն համապատաս
խանող համակարգ», որն անտեսելով գոյություն ունեցող ավանդույթները, արմատապես փո
խում է անձի ուսուցումը, դաստիարակությունը և զարգացումը: Նորարարական գործընթաց
ները ազդում են ոչ միայն մանկավարժական աշխատանքի, դրան բնորոշ մեթոդների և 
գործիքների վրա, այլև որակապես վերակառուցում են սուբյեկտների նպատակային մեթոդ
ները և արժեքային համակարգը:

Այսպիսով, ժամանակակից գործունեությունը ոչ միայն ընդլայնում է կրթական գործու
նեության սահմանները բովանդակության և տեխնոլոգիական ապահովման տեսանկյունից, 
այլև պայմաններ է ստեղծում մանկավարժի անձի զարգացման համար' հնարավորություն



ընձեռելով նրան օգտագործել իր անձնական ստեղծագործական ներդրման, անհատական 
նախաձեռնողականության, ինքնազարգացման ազատության իրավունքները:

Գործունեության առաջավոր կազմակերպման պահանջները հասարակությանը դնում են 
զարգացման բոլորովին նոր, հետինդուստրիալ պայմանների մեջ: Նորարարությունը, առաջին 
հերթին, տարբեր նորույթների ստեղծում, յուրացում և տարածում է:

Նորարական գործունեությանը պետք է պատրաստվել պատշաճ մակարդակով: Մանկա
վարժը, ով լավ պատրաստված է նորարական գործունեությանը'
> տիրապետում է մանկավարժական նորարարության ընդհանուր սկզբունքներին,
> արժևորում է նորարարական գործունեության տեղը և դերը կրթական հաստատու

թյունում, դրա կապն ոաումնադաստիարակչական գործունեության հետ,
> կարողանում է հետազոտել այլ ոաուցիչ-նորարարների փորձը,
> կարողանում է քննադատորեն վերաբերել ոաումնադաստիարակչական գործընթացը 

կազմակերպելու միջոցներին,
> կարողանում է մշակել և հիմնավորել կրթական գործընթացի կատարելագործման նորա

րարական առաջարկները,
> կարողանում է մշակել նորամուծությունների նախագծեր,
> կարողանում է փորձնական աշխատանքի նպատակներ դնել և պլանավորել այն,
> կարողանում է աշխատել ներգրավված նախագծերի աշխատանքային խմբերում և իրա

կանացնել փորձեր,
> կարողանում է վերլուծել և գնահատել դպրոցում իրականացվող նորարարական գործու

նեությունը:
Համավարակով պայմանավորված աշխարհն արագ փոխվում է, մի շարք կրթական 

գործընթացներ վերափոխվում են հեռավար առցանց տարբերակի և, իհարկե, առցանց 
կրթությունը դառնում է ավանդական կրթության համակարգի անբաժանելի մաս:

Առցա նց դասը սկսելու համար անհրաժեշտ է ունենա լ'

1. անհատական/դյուրակիր համակարգիչ կամ գրասալիկ.
2. համացանց (1 մբ/վ և ավել, ЗС+ կամ 4С ցանց).
3. բարձրախոս/խոսափող (ականջակալ).
4. 2օօտ հարթակ:

Հեռավար ուսուցումը գուցե ապագայում կկարողանա փոխարինել ավանդական ուսուց
մանը: Սակայն դեռ ոլորտում շատ խնդիրներ կան, որոնց առկայության պարագայում դա դեռ 
տեղի չի ունենում:

Այդ խ նդիրներին են'

1. սահմանափակ հնարավորություններն աշակերտի և ուսուցչի միջև: Եթե անգամ բոլոր 
միջոցներն առկա են արդյունավետ ուսուցման համար, միևնույն է անմիջական շփումն 
ուսուցչի հետ հիմնականում բացակայում է:

2. Ղեկավարման անկատարություն: Ավանդական դասարանում ուսուցիչը միշտ կարող է 
հաշվառել աշակերտներին, տեսնել թե, որ աշակերտն ինչո՞վ է զբաղված, ով ինչպե՞ս է 
պատրաստվել դասին, իսկ հեռավար ուսուցման ժամանակ նման հնարավորությունից 
ուսուցիչը զրկված է:



3 . Համացանցային թեստավորման ժամանակ աշակերտը հնարավորություն ունի օգտվել 
համացանցային աղբյուրներից և պատասխանել հարցերին: Քննությունների հետ կապ
ված պահանջվում է ավելի շատ տրամաբանական մտածողություն:
Համավարակի պայմաններն, անկասկած, ազդում են մանկավարժի նորարարական մաս

նագիտական գործունեության վրա և անմիջականորեն ազդում գործընթացի վրա' արմատա
պես վերափոխելով այն: Հարցն այն է, թե որքանո՞վ է այս ազդեցությունը դրական:

Համավարակը վնասակար ազդեցություն է ունենում հասարակության' մասնավորապես 
ուսումնական գործունեության վրա: Կայացած համակարգերին փոխարինելու են գալիս ուրիշ
ները' բոլորովին նորերը: Այս երևույթի արդյունքում կորսվում է ուսուցչի «կենդանի» շփումը 
սովորողների հետ:

ՈԻ-սումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համավարակը չտարածելու նպատակով 
հնարավոր է կազմակերպել տնային պարապմունքներ' բարձր տեխնոլոգիաների գործա- 
դրմամբ: Ուսուցումը նման ձևով իրականացնելու համար ուսումնական գործընթացի կողմերը 
պետք է նախապատրաստվեն լիարժեք: Առանց անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողություն
ների, գործընթացի նորարարական բաղադրիչի ապահովումը հնարավոր չէ: Որքանո՞վ են 
զարգացող տեխնոլոգիաները ներդրվում կրթական գործընթացում, և արդյո՞ք նման տեխնոլո
գիաները կփոխարինեն մանկավարժական վարպետությանը:

Կարևոր է նորարարական կրթական տարածքի կայացման հիմնարար առանցքները նշել 
սոցիալական իրավիճակին համապատասխան և, որպես հետևանք, օգնել ուսուցչական 
կազմին որոշակի պայմաններում հաղթահարել ուսուցման և դաստիարակության հաստատ
ված սկզբունքների իրականացման սահմանափակությունը' հաշվի առնելով ժամանակակից 
մանկավարժական զարգացման իրականացման որոշակի փորձը:
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С.С. Согоян, С.Г. Папоян

НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СРЕДНЕЙ

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Изучение инновационной деятельности педагога в общеобразовательной школе является 

одной из важнейших проблем современной педагогики, ведь в современную эпоху, когда в повседневной 

деятельности новых поколений возрастает роль И нтернета, компьютеров и смартф онов, когда 

знания просто перестали б ы ть  целью, меняется роль педагога. Современный век тр е б уе т о т  

педагога общеобразовательной школы целенаправленной инновационной деятельности, которая  

будет стим улировать творчество  обучающихся и их воображение, используя современные 

технологии и исходя из возрастно-индивидуальных особенностей обучаемого, будет направлена на 

раскры тие в нем та лан тов .

Клю чевы е слова: педагогическая деятельность, профессиональная подготовка педагога, 

потребность, инновации, инновационные образовательные технологии, пандемия.

Տ.Տ. Бо^Иоуап, Տ.6. Рароуап

ТНЕ ЫЕСЕ881ТУ ОР 1ЫМ0УАТ1УЕ АСТ1У1Т1Е8 ОР ТЕАСНЕРБ 1Ы РРЕ8СН001_8 1Ы 

С0М01Т10М8 ОР ТНЕ РАЫ0ЕМ1С

77?е օրք/с/е ргеэепТз Ме пеед Խր 'тпоуайуе բրօք6տտհոօ1 асйуШеэ Խր թրՑտշհօօԽրտ ւո §епега1 едисайоп 

տշհօօէտ ւո №е շօոժւմօոտ օք №е ерИ ет 'ю.

ТЬе тпоуайуе регэресйуе օքէհՑ едисайопа1 ргосеэз էօևՑՅ ап ւաթօրէօոէ р1асе ւո йзе сгеаТед 1аж.

Тйе օրք/с/е /տ Ьаэед оп йзе песеззку օք деуе1ор՝т§ апд арр1у'т§ тпоуайуе Тесйпо1офез апд է60շհւո§ 

теТйодз.

Кеуууогдз: реда§о§ка1 асйуНу, բրօԽտտԽոօ1 асйу'Лу օք էհ6 реда§о§ие, тпоуайоп, тпоуайуе 

едисайопа1 Тесйпо1о§/ез, ер/дет/с.
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Ս.Հ. Հարությունյան, Ա.Գ. Դավինյան

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈԻ-ԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈԻԹՅՈԻՆԸ 

ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՄԵՋ

Հոդվածում ներկայացվում է փրկարարների գործունեության հոգեբանական առանձնահատկու

թյունները: Ընդգծվում է որոշ հոգեբանական գործոնների նշանակալի դերը փրկարարի աշխատանքի 

արդյունավետության համար: Անդրադարձ է կատարվում հոգեբանական պատրաստվածության անհրա

ժեշտությանը, բնութագրվում են հոգեբանական պատրաստվածության տեսակները: Հաշվի առնելով 

փրկարարների աշխատանքի արտակարգ բնույթը ներկայացվել են նրանց հոգեբանական գիտելիքների 

ամրապնդմանն ուղդված առաջարկներ:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, փրկարար, հոգեբանական գործոն, արտակարգ իրավիճակ, հոգեբանական 

պատրաստվածություն:

Չունենալով արտակարգ իրավիճակներում կենսագործունեության պահպանման ունա
կություններ, գրանցում արդյունավետ գործելու փորձ, կարողություններ' հաճախ մարդիկ 
հայտնվում են անելանելի իրավիճակում: Դեռ ավելին' վտանգի սպառնալիքն անդրադառնում է 
մարդու օրգանիզմի բոլոր համակարգերի և հոգեկան աշխարհի վրա:

Հատուկ պայմանները, որոնցում սովորաբար հայտնվում են մարդիկ, որպես կանոն, 
առաջացնում են հոգեբանական և հուզական լարվածություն: Ոմանց մոտ, դա ուղեկցվում է 
կարևոր կենսական ռեսուրսների կենտրոնացմամբ, մյուսների մոտ' աշխատունակության 
նվազեցմամբ, առողջության վատթարացմամբ, ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, սթրեսային 
դրսևորումների առաջացմամբ: Վերը թվարկվածները կախված են օրգանիզմի անհատական 
առանձնահատկություններից, աշխատանքային պայմաններից, դաստիարակությունից, տիրող 
իրավիճակի մասին տեղեկացվածութունից և վտանգի աստիճանի գիտակցումից: Դժվար իրա
վիճակներում որոշիչ դեր է խաղում անձի բարոյահոգեբանական վիճակը: Դա է մեծամասամբ 
որոշում ծայրահեղ պահերին գիտակցված, վստահ և խելամիտ գործողությունների իրականաց
ման պատրաստվածությունը:

Ինչպես գիտենք, փրկարարական գործունեությունն աչքի է ընկնում դեպքերի արագ 
զարգացմամբ, հավանական վտանգների ու սպառնալիքների բազմազանությամբ: Դրանցում 
գործող մասնագետներից պահանջվում է ֆիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածու- 
թյան բարձր մակարդակ:

Փրկարարական գործունեության նշանակալի կողմերից է ռիսկի, վտանգի պայմաններում 
արագ և ճիշտ վճիռների կայացման ու դրանց արդյունավետ իրականացման պահանջը: 
Գործելով ռիսկի, վտանգի, տարբեր դժվարությունների պայմաններում' փրկարարը կարճ 
ժամանակահատվածում ստանում է մեծաքանակ տեղեկատվություն: Տեղեկատվության ժամա
նակին և ճիշտ ընկալման, դրանց հիման վրա հետագա վճիռների կայացման և իրականաց
ման գործընթացի ողջ ծանրաբեռնվածությունն ընկնում է փրկարարի արդյունավետ համագոր
ծակցության գործառույթների վրա [3]:
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Փրկա րա րների գործունեության հիմնա կա ն սկզբունքներն են.

մարդկանց կյանքի փրկության և առողջության պահպանման առաջն այն ությունը. 
փրկարար ուժերի և փրկարարների գործունեությունն արդարացված ռիսկի շրջանակնե
րում.
փրկարարական կազմավորումների կենտրոնացված կառավարումը, 
փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատար
ման, հաղորդակցության ուղիների, կենսաապահովման և ռազմավարական նշանակու
թյան օբյեկտների վերականգնման համար փրկարար ուժերի մշտական պատրաստվա- 
ծությունը [1]:
Փրկա րա րները պա րտա վոր են.

որոնել և միջոցներ ձեռնարկել մարդկանց փրկության ուղղությամբ, 
պատրաստ լինել արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանք
ների նվազեցման և վերացման աշխատանքների իրականացմանը, ցույց տալ առաջին 
բուժօգնություն.
կատարելագործել իրենց ֆիզիկական, մասնագիտական, բժշկական, հոգեբանական 
պատրաստվածությունը.
կատարելագործել փրկարար ուժերի կազմում իրենց գործելու ունակություններն ու 
հմտությունները.
պահպանել փրկարարական աշխատանքների իրականացման անվտանգության կանոն
ները.
անվերապահորեն կատարել արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր 
հետևանքների նվազեցման և վերացման աշխատանքների ժամանակ իրենց կազմա
վորումների ղեկավարների հրամանները.
բնակչությանը բացատրել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ անվտանգ գործելա
կերպի կանոնները' արտակարգ իրավիճակների առաջացումը բացառելու նպատակով, 
հավատարիմ մնալ փրկարարի երդմանը [1]:
Փ րկա րա րը պ ետ ք է իմանա.

տեխնածին և բնածին վտանգավոր երևույթնեից արտակարգ իրավիճակների առաջաց
ման պատճառները, հետևանքները և բնույթը, 
արտակարգ իրավիճակներում անձի անվտանգ մնալու ժամանակը, 
առաջին օգնության տրամադրման մեթոդները, 
ինքնօգնության և ինքնապաշտպանության ապահովման տեխնիկա, 
փլատակներից, վնասված տրանսպորտային միջոցներից, շենքերի վերին հարկերից 
զոհեր դուրս բերելու մեթոդներ և տեխնիկաներ, 
հոգեբանության և մանկավարժության հիմունքներ [5]:

Փ րկա րա րը պ ետ ք է կարողանա. 

գնահատել առկա իրավիճակը և կայացնել լավագույն որոշում.
համագործակցել աշխատանքի այլ մասնակիցների հետ, կատարել աշխատանք մեկ կամ 
մի քանի արտակարգ գործոնների (բարձրություն, սահմանափակ տարածք, լուսավորու-



թյան բացակայություն, գազի աղտոտում, ծուխ, եղանակային բարդ պայմաններ և այլն) 
ազդեցության տակ.

> կատարել տարբեր ծանրության ֆիզիկական աշխատանք հուզական սթրեսի պայման
ներում.

> աշխատել բնական և տեխնածին պայմանների փոփոխման ժամանակ.
> աշխատել մարդու ֆիզիկական և հուզական հնարավորությունների սահմաններում.
> հոգեբանական ազդեցություն գործադրել տուժածների վրա, կանխել խուճապը և արագ 

ստանձնել առաջնորդի դերը [5]:
Փրկարարների մասնագիտական պատրաստվածության այս և այլ պահանջները պայմա

նավորված են արտակարգ իրավիճակներում այս մասնագիտության մարդկանց գործունեու
թյան առանձնահատկություններով: Հոգեբանական վերապատրաստումը, որն իրականացվում 
է հոգեբանական գիտելիքների և առաջարկությունների հիման վրա, նպաստում է վերը նշված 
բոլոր պահանջների ավելի լավ յուրացմանը [5]:

Փրկարարների հոգեբանական պատրաստությունը պետք է լուծի հետևյալ խ նդիրները'

1. նպաստի փրկարարների արագ հարմարվողականությանն արտակարգ իրավիճակի գո
տում.

2. հոգեբանական ճկունության ձևավորում ճգնաժամային իրավիճակներում աշխատելու 
համար.

3. ճգնաժամային պայմաններում փրկարարների հոգեբանական աջակցության ցուցաբե
րում' հոգեբանների և բժիշկների բացակայության դեպքում.

4. հոգեբանական կայունության վերականգնումն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 
գործողությունների իրականացման ընթացքում և դրանց ավարտից հետո [5]:
Արտակարգ իրավիճակներում վարքը վերահսկելն առավել բարդ է, քան նորմալ պայման

ներում: Այդ պատճառով, փրկարարներին անհրաժեշտ են այնպիսի կամային հատկանիշներ, 
ինչպիսիք են' վճռականությունը, քաջությունը, ինքնատիրապետումը, դիմացկունությունը, 
համառությունը և այլն: Հոգեբանական պատրաստվածության կարևորագույն խնդիրներից է 
հոգեբանական հարմարվողականությունն արտակարգ իրավիճակների գոտում:

Փրկարարների օրգանիզմը պետք է կարողանա հարմարվել արտաքին պայմանների 
փոփոխությանը: Հոգեբանական հարմարվողականությունը թույլ է տալիս փրկարարներին 
համարժեք արձագանքել արտակարգ իրավիճակների գոտում ստեղծված իրավիճակին և սահ
մանված ժամանակում սկսել վթարափրկարարական աշխատանքները: Միևնույն ժամանակ, 
նրանց աշխատունակությունը մնում է բավարար մակարդակի վրա: Արտակարգ իրավիճակ
ներում փրկարարների արագ հարմարվողականության և առողջության ու աշխատունակության 
պահպանման համար անհրաժեշտ են հոգեբանական պատրաստության կանխամտածված 
միջոցառումներ փրկարարական աշխատանքների տարբեր փուլերի ժամանակ [4]:

Հոգեբանական պատրաստվածությունը հոգեբանական աշխատանքի տարրերից միակն 
է, որը հանդիսանում է բարոյահոգեբանական աջակցության ամենակարևոր բաղադրիչը: 

Հոգեբա նա կա ն պատրաստությունը կարելի է բա ժա նել 3  խ մբի  ՚

1. ընդհանուր,
2. հատուկ,



3. նպատակային [2]:
Ընդհանուր հոգեբանական պատրաստվածությունը' առաջնորդների, հրամանատարների 

գործողությունն է, անձնակազմի մոտ հայրենասիրության, մասնագիտական ակտիվության, 
ինքնազոհաբերման պատրաստակամության ստեղծման գործում: Այն ենթադրում է անհրա
ժեշտ հոգեբանական գիտելիքներով օժտված անձնակազմ, մասնագիտական առաջադրանք
ների կատարման նկատմամբ հոգեբանական պատրաստվածության և դիմացկունության 
ձևավորում:

Ընդհանուր հոգեբանական պատրաստությունն իրականացվում է փրկարարների գիտե
լիքների ձեռքբերմամբ' ներառյալ մասնագիտական հոգեբանական, ինչպես նաև արտակարգ 
իրավիճակների հետևանքների վերացման ժամանակ գիտակցության և հոգեկանի վրա բացա
սական ազդող գործոնների վերաբերյալ, դրական տրամադրվածության, վճռականության, 
նպատակաուղղվածության, մոտիվացիայի ձևավորման և պարտականությունների բարեխիղճ 
կատարման միջոցով [2]:

Հատուկ հոգեբանական պատրաստությունը' ենթադրում է անձնակազմի հոգեբանական 
պատրաստություն և կայուն զարգացում արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական և 
անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման ժամանակ: Այն ձևավորում է բարձր
հուզական-կամային կայունություն, այսինքն վախին դիմակայելու, կյանքին սպառնացող իրա
վիճակներում ինքնատիրապետելու ունակություն և խմբային ու միայնակ գործողությունների 
իրականացման պատրաստակամություն: Հատուկ հոգեբանական պատրաստությունն իրակա
նացվում է ուսումնառության և հատուկ հոգեֆիզիկական պարապմունքների միջոցով:

Հա տ ուկ հոգեբա նա կա ն պատրաստությունն ա պ ա հովում է'

1. Փրկարարների հոգեբանական հարմարվողականությունն արտակարգ իրավիճակների 
գոտում:

2. ճգնաժամային և վտանգավոր իրավիճակներում գործելու փորձի ձեռքբերմանը զուգըն
թաց հոգեբանական կայունության ձևավորում [2]:
Նպատակային հոգեբանական պատրաստությունը' ղեկավարների, հրամանատարների 

գործունեությունն է անձնակազմի որակային բարձրացման գործում, որոնք նպաստում են հա
տուկ առաջադրանքների կատարմանը:

Նպ ա տ ա կա յին հոգեբա նա կա ն պատրաստության միջոցով իրա կա նա ցվում է ՚

Անձնակազմի անմիջական հոգեբանական վերապատրաստում, բնականոն հոգեկան 
վիճակի ձևավորում, ֆունկցիոնալ գործունեության բարձրացում:
արտակարգ իրավիճակներում փրկարարի կողմից գիտակցված և մասնագիտական գոր
ծողությունների կատարման հավանականության բարձրացում, ճգնաժամային իրավի
ճակներում նրա կամային-հուզական կայունության բարձրացում:

3. Փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների համար անհրաժեշտ նոր տեխնի
կայի և սարքավորումների հետ կապված հոգեբանական հարմարվողականության կազ
մակերպում [2]:
Փրկարարներն իրենց գործունեության ընթացքում արձագանքում են տարբեր բնույթի 

դեպքերի: Մասնակցում են ավտովթարների, շենք-շինությունների փլուզումների և այլնի հե
տևանքով մարդկանց փրկման աշխատանքներին, տեսնում են պատկերներ, որոնք կարող են

1.

2.
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անմիջականորեն ազդել նրանց հոգեկանի վրա: Հետևաբար, փրկարարների հոգեբանական 
պատրաստվածությունն անհրաժեշտություն է' սթրեսակայունության զարգացման, իրավիճակի 
ավելի ճշգրիտ գնահատման հնարավորության համար, որն էլ իր հերթին առավել արդյու
նավետ կդարձնի փրկարարական աշխատանքների իրականացումը, զերծ կպահի հոգեկան 
առողջության խնդիրների առաջացումից:

Անհրաժեշտ է, որպեսզի փրկարարներն իրենց կյանքը և աշխատանքն այնպես պլա
նավորեն, որ կարողանան «հոգնածության - հանգստության» ժամանակահատվածը հնարա- 
վորինս շատ պահել հավասարակշռության մեջ: Դա կօգնի փրկարարներին ավելի արդյու
նավետ աշխատանք իրականացնել և լինել ավելի ակտիվ ու պատրաստված [6]:

Հիմնվելով տեսական և գործնական վերլուծությունների վրա առաջարկվում է'
1. փրկարար ծառայությունում ծառայության անցնելուց առաջ մանրամասն ստուգել տփալ 

անձի հոգեբանական պատրաստվածությունը' ոլորտում աշխատանքներ իրականացնելու 
տեսանկյունից:
Տարվա մեջ առնվազն մեկ անգամ փրկարարների համար կազմակերպել հոգեբանական 
դասընթացներ, թեստերի միջոցով պարզել նրանց հոգեբանական պատրաստվածության 
աստիճանը:
Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ փրկարարական աշխատանքներում ներգրավ
ված փրկարարներին, աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև աշխա
տանքների ավարտից հետո ցուցաբերել հոգեբանական աջակցություն:
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С.Г. Арутюнян, А.Г. Давинян

НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОДГОТОВКИ В РАБОТЕ СПАСАТЕЛЯ

В с т а т ь е  представлены психологические особенности деятельности спасателей. 

Подчеркнута значительная роль некоторы х психологических ф акторов для эф ф ективности работы  

спасателя. Рассмотрена необходимость психологической подготовки, охарактеризованы виды 

психологической подготовки. Учиты вая неординарный характер работы  спасателей, были 

представлены рекомендации, направленные на укрепление их психологических знаний.

Клю чевы е слова: спасатель, психологические ф акторы , экстремальная ситуация,

психологическая подготовка.

Б.Н. Напйуипуап, А.С. Оаушуап

ТНЕ МЕСЕ551ТУ ОР Р$УСН0Ш61СА1_ РРЕРАКАТЮЫ 1Ы АСТ1У1ТУ ОР РЕБСиЕКЗ

ТИе агйс1е րրշտշոէտ էհշ рБусИо1о§ка1 քշօէսրշտ օք րշտշսշրտ' օշէԽ՚ւէԽտ. ТИе տւ§ու6շօոէ го1е օք эоте  

рзусйо1о§1са1 քօշէօրտ ւտ етрбаэнед քօր էհշ еЯесйуепезз ւո էհշ րշտշսշր՚տ тогк. ТЬе /тр окапсе  օք 

р5усйо1о§1са1 ргерагайоп ւտ օմմրշտտշմ, էհշ էуреտ օք рзус1ю1о§1са1 ргерагайоп аге շհօրօշէշուշմ. Так'т§ ւոէօ 

օշշօսոէ էհշ ехтаогб 'тагу паЮге օք րշտշսշրտ' то г к, թրօթօտօէտ а /теб  օէ Бкеп§^еп1п§ էհշւր рБусйо1о§ка1 

кпом1еб§е теге ргеэеМеб.

Кеу тогбБ: гезсиег, рБусйо1о§ка1 քօշէօրտ, етег§епсу տւէսօէւօո, рБусйо1о§ка1 ргерагайоп.

Հարությունյան Սոնա Հենրիկի - հոգ. գիւո. թեկնածու, դոցենտ (ԵԲՀ, «  ՄԻՆ ՃԿՊԱ). 
Դավինյան Անժելիկա Գևորգի -  Փ/Ծ լեյտենանտ (ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Արագածոտնի ՄՓՎ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 24.08.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 07.09.2022



Ք. Շիվակւս, Գ.Հ. Ալավերդյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻ-Մ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԼՈԻՍԱԲԱՆՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈԻՄ

Աղետների լուսաբանումը կարևոր դեր է խաղում աղետների ռիսկի նվազեցման գործում: Այս 

հոդվածի նպատակն է բարելա վել աղետների լուսաբանումը Հայա ստ ա նում 1) աղետնեըի լուսաբանման 

դերի սահմանման, 2) ճգնաժամային հաղորդակցության ոլորտի խնդիրների բացահայտման և 3) 

աղետների լուսաբանման հեռանկարի առաջարկման միջոցով: Աղետները պետք է լուսաբանվեն ինչպես 

նախքան, այնպես էլ հետ ո' պետության բոլոր մակարդակներում աղետների ռիսկի նվազեցումը բարելա

վելու նպատակով: ճա պոնիայի և Հայաստանի իրականացրած համատեղ միջազգային ծրագիրը ցույց 

տվեց, որ ԶԼՄ-ների շրջանում աղետների մասին գիտելիքի պակասն աղետների լուսաբանման խնդիր

ներից մեկն է: Վերջապես, հոդվածում նշվել են Հայաստանում աղետների լուսաբանման սկզբունքներն 

ու առաջարկությունները, որոնք պետք է հաստատվեն կառավարության և ԶԼՄ-ների կողմից' հիմնվելով 

աղետների փաստացի լուսաբանման դեպքերի վրա:

Առա նցքա յին բա ռեր, աղետների լուսաբանում, լրատվամիջոց, ԶԼՄ, ճգնաժամային հաղորդակ

ցություն, իրազեկվածության բարձրացում, աղետների ռիսկի նվազեցում:

Աղետների ռիսկի կառավարման (ԱՌԿ) և Աղետների ռիսկի նվազեցման (Ա(ԴՆ) գործըն
թացում ներգրավված են բազմաթիվ դերակատարներ, այդ թվում' կառավարությունը և 
համայնքը: Զանգվածային լրատվության միջոցները (այսուհետ' ԶԱԱ) համարվում են ԱՈ-Կ և 
ԱՌ-Ն կարևոր դերակատարներ, քանի որ կարող են արդյունավետ տեղեկատվություն տարածել 
տարբեր եղանակներով: Իրականում, լրատվամիջոցները պետք է ակտիվ և ներառական դեր 
ունենան տեղական, ազգային, տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում հանրային 
իր ազեկվածության և ընկալման բարձրացմանը նպաստելու գործում և տարածեն աղետների 
ռիսկի, վտանգի և, առհասարակ, աղետների, այդ թվում' փոքրածավալ աղետների մասին 
ճշգրիտ և ոչ զգայուն տեղեկատվություն' պարզ, թափանցիկ, ընկալելի և մատչելի ձևով' 
ազգային իշխանությունների հետ սերտ համագործակցությամբ [1]: Մասնավորապես, ակնկալ
վում է ընդունել աղետների ռիսկի նվազեցման հաղորդակցության հատուկ քաղաքականու
թյուն, ըստ անհրաժեշտության' նպաստել վաղ ազդարարման համակարգերի գործարկմանը և 
կյանք փրկող պաշտպանական միջոցառումների իրականացմանը, ինչպես նաև խթանել 
կանխարգելման մշակույթը և համայնքի ակտիվ ներգրավվածությունը հանրային կրթական 
քարոզարշավներում և հասարակության բոլոր մակարդակներում անցկացվող հանրային 
քննարկումներում' ազգային փորձին համապատասխան: Աղետների ռիսկի նվազեցման 2015
2030 թվականների Սենդայի գործողությունների ծրագրում նշվում է նաև, որ ԶԱՄ-ների 
միջոցով պետք է խթանել ազգային ռազմավարությունները' աղետների ռիսկի նվազեցման 
թեմայով հանրային կրթությունը և իրազեկվածությունը, այդ թվում' աղետների ռիսկի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը և գիտելիքը ամրապնդելու համար [1]:

Ք. Շիվակուն ուսումնասիրել է ԶԱԱ-ների ներկայիս դերը ճապոնիայի ԱՌՆ ոլորտում' 
հաշվի առնելով 1995թ. Հանշին-Ավաջի երկրաշարժից և 2011 թ. Արևելյան ճապոնիայի երկրա- 
շարժից և ցունամիից քաղված դասերը, ինչպես նաև ճապոնական հեռարձակող կորպորա-
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ցիայի' Նիպպոն Հոսո Կյոկայի (այսուհետ' ЫНК) դերը: Նրա ոաումնասիրությունը ցույց տվեց, 
որ ԶԱՄ-ներին անհրաժեշտ է շեշտադրել աղետների կառավարման ցիկլի բոլոր փուլերը և 
ժամանակին փոխանցել համապատասխան տեղեկատվությունը հնարավոր բոլոր միջոցներով 

[2]:

Հայաստանն աշխարհի աղետավտանգ երկրներից է: 1988 թ. տեղի է ունեցել Սպիտակի 
երկրաշարժը, որը հանգեցրել է ավերիչ վնասների, այդ թվում' ավելի քան 25000 զոհի [3]:

ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունը (այսուհետ' ՃՄՀԳ) 
սկսել է ճգնաժամային հաղորդակցության ծրագիրը 2019 թ-ից' կառավարության և ԶԱՄ-ների, 
ինչպես նաև վերջիններիս ու բնակչության միջև աղետի ժամանակ հաղորդակցությունը 
բարելավելու նպատակով:

Սույն հոդվածի նպատակն է առաջարկություններ ներկայացնել Հայաստանում աղետնե
րի լուսաբանումը բարելավելու ուղղությամբ: Հոդվածի նպատակները ներկայացված են ստորև. 
> սահմանել ԶԱՄ-ների դերն աղետների լուսաբանման գործում' հիմնվելով ճապոնիայի 

փորձի վրա,
արծարծել ճգնաժամային հաղորդակցության ոլորտում ԶԱՄ-ների խնդիրները, որոնք 
տեսանելի են դարձել ՃՄՀԳ ծրագրի ընթացքում,
ուշադրություն դարձնել աղետները լուսաբանող ԶԱՄ-ների խնդիրներին:
Աղետների լուսաբանումը, դրանց մասին պատմելն է: Քանի որ դա սովորաբար արվում է 

լրատվական ռեպորտաժի ձևաչափով, ապա կարող է դիտվել որպես տեղեկատվության փո
խանցում ԶԱՄ-ներից հանրությանը: Աղետների լուսաբանումը կարելի է դիտարկվել որպես 
լրատվամիջոցների և մարդկանց միջև հաղորդակցություն: Ապահովության, անվտանգության 
գիտության և տեխնոլոգիաների ու սոցիալական համագործակցության կոմիտեն [4] տալիս է 
ռիսկի առկայության դեպքում հաղորդակցության կառուցվածքը. ԶԱՄ-ները հանդիսանում են 
հաղորդակցության դերակատարներ' կառավարության, քաղաքացիների, փորձագետների և 
բիզնեսի հետ մեկտեղ: ժամանակահատվածը բաժանված է երեք փուլի' վերականգնման, 
աղետի և սովորական: Նպատակներն են կրթությունն ու իրազեկվածության բարձրացումը, 
վարքագծի փոփոխությունը, վստահության ձևավորումը և մասնակցությունը որոշումների կա- 
յացմանը: Բացի այդ, այն դիտարկում է նաև ժամանակը, տարածքը և սոցիալական մասշտաբ
ները: ժամանակը բաժանվում է 3 մասի' կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ: 
Տարածքն էլ իր հերթին բաժանվում է տեղականի, ազգայինի, միջազգայինի/գլոբալի, իսկ 
սոցիալական մասշտաբը ներկայացնում է ազդեցությունն անհատների, փոքր խմբերի կամ մեծ 
խմբերի վրա:

ԶԱՄ-ների կողմից աղետների լուսաբանումը պահանջում է մարդկանց դատողության և 
գործողությունների համար նյութեր տրամադրելու գործառույթ' փաստերի հաղորդման միջո
ցով, և համապատասխան ու ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու գործառույթ' անհան
գստությունը մեղմելու, խուճապից խուսափելու և վնասի տարածումը կանխելու համար [5]: 
Ըստ Նակամուրայի [6], աղետների լուսաբանումն ունի թե' «աղետների լուսաբանման և աղե
տային իրավիճակի մեկնաբանման լրագրողական գործառույթ», թե' «աղետների հետևանքով 
վնասները նվազեցնելու համար տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով աղետների կառա-
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վարման գործառույթ»: Կոնդոն [7] առաջարկել է աղետների լուսաբանման երեք գործառույթ' 
հիմնված աղետների կառավարման ցիկլի վրա' հղում անելովՆակամուրայի սահմանմանը.
> «Աղետի լուսաբանում» աղետին արձագանքման փուլում,

«Վերակառուցման լուսաբանում» հետագա վերականգնման և վերակառուցման 
շրջանում,
«Կանխարգելիչ լուսաբանում», որը հիմնականում իրականացվում է սովորական պայ
մաններում:
ճապոնիան այն երկրներից է, որտեղ աղետներ հաճախ են տեղի ունենում: Ինչ 

վերաբերում է երկրաշարժերին, ապա ամենավերջին խոշոր երկրաշարժերն են 1995թ. Մեծ 
Հանշին-Ավաջի երկրաշարժը և 2011թ. Մեծ Արևելյան ճապոնիայի երկրաշարժը: Բացի այդ, 
ամեն տարի տեղի են ունենում տեղատարափ անձրևներ և դրանց հետևանքով առաջացած 
ջրհեղեղներ: Սակայն աղետները տեղի են ունենում ոչ թե ամբողջ երկրռւմ համատարած, այլ 
ունեն տեղային բնույթ: Այլ կերպ ասած' կա հավանականություն, որ որոշ մարդիկ կարող են 
ողջ կյանքում չառերեսվել աղետի հետ: Այնուամենայնիվ, ԶԱՄ-ների կողմից աղետների լուսաբ
անումը կարող է մարդկանց հաղորդել աղետների հետ կապված իրական զգացողություն, 
նույնիսկ եթե դա իրական փորձառություն չէ: Կանայը և Կատադան [8] քննարկել են 
աղետների լուսաբանման ազդեցությունն աղետների մասին կրթության վրա: Նրանք նշում են, 
որ աղետների լուսաբանման բովանդակությունը փոխվում է ժամանակի ընթացքում և 
բովանդակությունը պետք է հարմարեցվի տվյալ պահին տուժած մարդկանց կարիքներին:

Այսպիսով, կարելի է տեսնել, որ աղետների լուսաբանումը պետք է ժամանակ առ ժամա
նակ փոխի իր գործառույթը, նպատակը, թիրախը և բովանդակությունը:

Ելնելով վերոնշյալ քննարկումից' ներկայացնում ենք աղետների լուսաբանումը' 
համաձայն 5УУ1Н շրջանակի, ինչպես ցույց է տրված աղ. 1-ում:

Աղյուսակ 1.
Աղետ ների ւոա ա բա նումը' ամփոփ

5УУ1Н Առարկա Նկարագիր

Ե՞րբ Աղետների

լուսաբանման

ժամկետները

Աղետների լուսաբանում պետք է արվի ոչ միայն աղետի 

ժամանակ, այլև մինչ աղետն ու վերականգնման փուլում:

Որտ ե՞ղ Տեղեկատվության

աղբյուրը

Պաշտոնական տեղեկատվություն կարելի է ստանալ 

պատկան մարմիններից, ինչպիսիք են' նախարարություն

ները և ՏԻՄ-երը: Տեղեկատվություն կարելի է ձեռք բերել 

նրանց կայքէջերի կամ հարցազրույցների միջոցով: 

Գիտական տեղեկատվություն կարող են տրամադրել նաև 

համալսարաններն ու ակադեմիական ինստիտուտները: 

Բացի այդ, կոնկրետ վնասների և խնդիրների մասին 

կարելի է տեղեկատվություն ստանալ նաև ազդակիր 

քաղաքացիների հետ հարցազրույցների միջոցով:

Ո՞վ Աղետները

լուսաբանողներն ու այդ 

լուսաբանման

Տեղեկատվություն տրամադրողներն են լրատվական 

ընկերությունները և անհատ լրագրողները: Շահառուները 

հանրությունն է: Այս դեպքում տուժած տարածքի մարդիկ և



5УУ1Н Առարկա Նկարագիր

շահառուները տուժած տարածքից դուրս գտնվող մարդիկ կարող են 

առանձին դիտարկվել: Կախված տեղեկատվության 

տեսակից' շահառու կարող է համարվել նաև 

կառավարությունը:

Ի՞նչ Աղետների

լուսաբանման

արդյունքում

փոխանցվող

տեղեկատվությունը

Տեղեկատվությունը պետք է օգտակար լինի աղետների 

լուսաբանման թիրախային լսարանի համար: Այն ներառում 

է վտանգի և երևույթի, վնասների, արձագանքման ու 

վերականգնման ընթացքի և խնդիրների, ինչպես նաև 

անհատների և համայնքների կողմից ձեռնարկվելիք 

գործողությունների մասին տվյալներ:

Ինչու՞ Աղետների

լուսաբանման

նպատակը

Նախաաղետային փուլի նպատակն է քաղաքացիներին և 

համայնքներին փոխանցել գիտելիքներ' հակազդելու 

միջոցներ ձեռնարկելու և աղետներին արձագանքելուն 

պատրաստ լինելու համար: Աղետից անմիջապես հետո 

նպատակն է հանրությանը տեղեկացնել աղետի 

իրավիճակի մասին: Նպատակներից մեկը կարող է լինել 

անհրաժեշտ օգնության ներկայացումը: Վերականգնման 

փուլում նպատակն է աղետի գոտում և դրանից դուրս 

ներկայացնել վերականգնման իրավիճակը:

Ինչպ ե՞ս Աղետների 

լուսաբանման ձևը

Տեղեկատվությունը ձեռք կբերվի լրատվամիջոցների 

լուսաբանումից, համապատասխան գերատեսչությունների, 

փորձագետների և աղետից տուժածների հետ հարցա

զրույցներից: Այն կհաղորդվի հեռուստատեսությամբ, 

ռադիոյով, թերթերով, ամսագրերով և համացանցով:

Հ ա յա ս տ ա ն ո ւ մ  ա ղ ե տ ն ե ր ի  լո ւ ս ա բ ա ն մ ա ն  ո լո ր տ ո ւ մ բ ա ց ա հ ա յտ վ ա ծ  խ ն դ ի ր ն ե ր ը .

ՃՄՀԳ-ն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
(ՄԻՆ) հետ տեխնիկական համագործակցության նախագիծն իրականացնում է 2019 թ-ից: 
Ծրագրի ընթացքում բացահայտվել են էական խնդիրներ:

Հայաստանի կառավարությունը 2012թ. ընդունել է աղետների ռիսկի կառավարման ազ
գային ռազմավարություն, որի նպատակն է երկրի կայուն զարգացման կարևոր գործոն հանդի
սացող' աղետների ռիսկի նվազեցման քաղաքականության միջոցով արտակարգ իրավիճակ
ներում բնակչության և տարածքների պաշտպանությունը: Բացի այդ, աղետների ռիսկի կառա
վարման ազգային ռազմավարության մեջ նշված է, որ Ա(ԴՆ համակարգում իր առաջնային 
դերն ունի տեղեկատվության և հանրային իրազեկման բաղադրիչը:

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ ազգային ռազմավարությունը' 2016 թ. օգոստոսին Հայաս
տանի կառավարությունը դիմել է ճապոնիայի կառավարությանը' տեխնիկական համագոր
ծակցության ծրագիր իրականացնելու խնդրանքով: Ծրագրի նախագիծը կազմելու նպատակով 
2017թ. օգոստոսին Հայաստան է գործուղվել կոնտակտային պատվիրակություն: Այն ներկա
յացրել է հայտում նշված խնդիրների և ծրագրի ուղղվածության վերաբերյալ իր գաղափար
ները, հստակեցրել, որ ներկայումս Հայաստանում աղետների վերաբերյալ լրատվամիջոցների 
կողմից պատշաճ լուսաբանման և ԱՌ-Ն ոլորտում բնակչության իրազեկվածության հարցում



առկա են խնդիրներ և սույն ծրագրի նպատակն է լուծել այդ խնդիրները: 2017թ. նոյեմբերին 
իրականացված հիմնական պլանավորման ոաումնասիրության արդյունքում հստակեցվել են 
ծրագրին առնչվող շրջանակները, իրականացման մեխանիզմը, ակնկալվող արդյունքները և 
գործողությունները, որի հիման վրա ճշգրտվել և քննարկվել է սույն ծրագրի բովանդակությունն 
ու ստորագրվել հանդիպումների արձանագրություն: Հիմնական պլանավորման ոաումնասի
րության արդյունքների հիման վրա 2018 թ. սեպտեմբերին ստորագրվել է քննարկումների 
արձանագրություն: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է Ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը: 
Ծրագիրն իրականացվել է փողային պլանավորման միջոցով' երկու փուլով: Առաջին փուլում 
իրականացվել են արդյունք 1-ն ու 2-ը' արդյունք 3-ի և 4-ի մանրամասն պլանը կազմելու 
նպատակով: Ներկայումս իրականացվում է երկրորդ փուլը, որը բաղկացած է արդյունք 3-ից և 
4-ից:

Աղյուսակ 2.
Ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը

Ծրագրի անվանումը
Աղետների ռիսկի նվազեցման նպատակով ճգնաժամային հաղորդակցության 

և հանրային իրազեկման բարելավման ծրագիր

Տևողությունը
1- ին փուլ' 2019թ. փետրվարից մինչև 2019թ. դեկտեմբեր

2- րդ փուլ' 2020թ. հունվարից մինչև 2023թ. հունվար

Գլխավոր նպատակը
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը ճիշտ ժամանակին պատշաճ 

տեղեկության տրամադրում

Ծրագրի նպատակը

Աղետների վերաբերյալ ժամանակին ճշգրիտ տեղեկատվություն 

տրամադրելու նպատակով համագործակցային միջավայրի ստեղծման 

միջոցով ԱԻՆ և լրատվամիջոցների' ճգնաժամային հաղորդակցության 

կարողությունների ամրապնդում

Արդյունքները

Արդյունքն Հստակեցվել են ԱՌՆ նպատակով ճգնաժամային հաղորդակցու

թյան և հանրային իրազեկման խնդիրները և դրանց հնարավոր լուծումները

Արդյունք 2. Երկրորդ տարուց սկսած նախատեսվող գործողությունների 

պլանը բերվել է վերջնական տեսքի և իրականացվել են գործողություններ

Արդյունք 3. Մշակվել են երկրաշարժի, սողանքի, անտառային հրդեհի 

դեպքում ճգնաժամային հաղորդակցությանն առնչվող գործողությունների 

ստանդարտ ընթացակարգեր (ԳՍԸ) ԱԻՆ-ի համար և ճգնաժամային 

հաղորդակցության ուղեցույց' ԶԱՄ-ների համար: Մշակված ԳՍԸ-ների և 

ուղեցույցի հիման վրա պլանավորվել և իրականացվել է գործնական 

վարժանք' ԳՍԸ-ների և ուղեցույցի վերջնականացման նպատակով

Արդյունք 4. Մշակվել են ճգնաժամային հաղորդակցությանն առնչվող ուսում

նական ծրագիր և նյութեր ու դրանց հիման վրա անցկացվել է 

վերապատրաստում

Համակատարող

(Հ /Կ )

Հիմնական Հ/Կ' Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների նախարարություն և ԶԱՄ-ներ

Ծրագրի իրականաց

ման վայրը
Հայաստանի ամբողջ տարածք (1-ին փուլը' միայն Երևանում)

Ծրագրի ընթացքում աղետների լուսաբանմանն առնչվող խնդիրների և դրանց 
լուծումների վերհանման ուղղությամբ իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.



> ճգնաժամային հաղորդակցության վերաբերյալ դասախոսություն և սեմինար,
> ճգնաժամային հաղորդակցության վերաբերյալ վերապատրաստում:

Դասախոսությունն ու սեմինարն անց են կացվել ՄԻՆ անձնակազմի համար 2019թ., իսկ
նույն տարվա ընթացքում անցկացված վերապատրաստման թիրախ են հանդիսացել ինչպես 
ԱԻՆ անձնակազմը, այնպես էլ ԶԱՍ՜-ները: Յուրաքանչյուր միջոցառումից հետո ՄԻՆ աշխա
տանքային խմբի անդամները և ճապոնացի փորձագետները քննարկել են Հայաստանում 
ճգնաժամային հաղորդակցության ներկա և ցանկալի (իդեալական) իրավիճակը: Քննարկման 
արդյունքների հիման վրա ՃՄՀԳ-ն [9] վերհանել է աղ. 3-ում ներկայացված խնդիրները և 
լուծումները:

Աղյուսակ 3.
ԶԼՄ-ների կողմից տեղեկատվության տրամադրմանն առնչվող խնդիրները 

և դրանց /ածումները (ա ղ բ յո ւր ' Ճ Մ Հ Գ )

Խնդիր Լուծում

Աղետների ոլորտում մասնագիտացած 

չրագրողների քանակը սահմանափակ է:

Պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր լրատվամիջոց և 

յուրաքանչյուր լրագրող ունենա աղետների ոլորտի 

փորձառություն, բայց յուրաքանչյուր ԶԱՄ պետք է կրթի 

մի քանի լրագրող, ովքեր գիտելիքներ պետք է ունենան 

աղետների և դրանց կառավարման մասին: Աղետների 

կառավարումն իրականացվում է ոչ միայն աղետի 

ընթացքում: Պահանջվում է նյութեր պատրաստել նաև 

աղետից առաջ և հետո:

Աղետների և աղետների կառավարման 

վերաբերյալ ԶԼՄ-ների անձնակազմի 

գիտելիքները բավարար չեն: Արդյունքում 

գա երբեմն խանգարում է աղետների 

արձագանքման գործընթացին աղետի 

վայրում:

Անհրաժեշտ է աղետների կառավարման վերաբերյալ 

նվազագույն գիտելիքներ փոխանցել լրագրողներին: 

Հայաստանում, որտեղ աղետների 

հաճախականությունը մեծ չէ, անհրաժեշտ է նախապես 

տեղեկատվություն տրամադրել, թե ինչ իրավիճակ 

կտիրի աղետի ժամանակ:

ԱՌՆ և աղետի ոլորտից բացի այլ 

ոլորտների լուսաբանումների ժամանակ 

ԶԼՄ-ներն, ընդհանուր առմամթ, 

հրապարակում են պաշտոնական 

տեղեկատվությունն այնպես, ինչպես այն 

կա, և կան բազմաթիվ նյութեր, որոնք չեն  

պարունակում լրագրողների տեսակետը: 

Ներկայումս չի ենթադրվում, որ աղետների 

կառավարման և աղետների մասին 

լուսաբանումների ժամանակ 

լրատվամիջոցների և լրագրողների դերը 

կփոխվի ըստ իրավիճակի:

Անհրաժեշտ է աղետից անմիջապես հետո ուղարկել 

կառավարության կողմից տրամադրված 

տեղեկատվությունը, սակայն պետք է նաև լրագրողների 

տեսանկյունից լուսաբանել աղետակիր տարածքում 

տիրող իրավիճակը մինչադետային, արձագանքման և 

վերականգնման փուլերում և տարածել այդ 

տեղեկատվությունն աղետակիր տարածքի ներսում և 

դրանից դուրս: Անհրաժեշտ է գիտակցել աղետի 

գոտում տիրող իրավիճակը վերլուծելու կարողությունը: 

Ծրագրով նախատեսված վերապատրաստումը 

(Արդյունք 4) կարևոր է:

Կան հոդվածներ տարհանման 

վարժանքների վերաբերյալ, բա յց քիչ են 

հոդվածները մինչադետային և 

վերականգնման փուլում իրականացվող

Հայաստանում, որտեղ խոշոր աղետներ քիչ են տեղի 

ունենում, մտավախություն կա, որ մարդիկ աղետների 

ժամանակ խուճապի կենթարկվեն: Չնայած 

մտավախություն կա, որ ռիսկի մասին որոշ տվյալների



Խ նդիր Լուծում

հաղորդակցության վերաբերյալ: փոխանցումը կարող է խուճապ առաջացնել, ռիսկերի և 

աղետներին արձագանքման վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը 

կարող է նվազեցնել խուճապն աղետների ժամանակ: 

Վերականգնման փուլի ընթացքի վերաբերյալ նյութերն 

աղետից տուժած տարածքներում իրականացվող 

գործողությունների, գործադրվող ջանքերի և առկա 

խնդիրների մասին տեղեկատվության տարածման և 

այնտեղ գտնվող մարդկանց քաջալերման եղանակնե

րից են: Բացի այդ, դա հնարավորություն է տալիս 

աղետից տուժած տարածքից դուրս գտնվող մարդկանց 

մտածել հետագա աղետների մասին: Հետևաբար, 

Ծրագրով նախատեսված վերապատրաստումը 

(Արդյունք 4) կարևոր է:

Աղետների կառավարման գործընթացի 

լուսաբանման ունակությունները մեծ չեն: 

Լրագրողների խնդիրն է տարածել այն 

հարցերը, որոնք կառավարությունը չի 

ընկալում:

Նույնը, ինչ վերևում:

ԶԼՄ-ները չունեն աղետների լուսաբանման 

քաղաքականություն, իսկ ԱԻՆ-ը չունի 

լրագրողների համար նախատեսված 

նյութեր:

Արդյունք 3-ի շրջանակներում կմշակվի ԶԱՄ-ների 

համար ուղեցույց: Մամուլի ազատության պատճառով 

ԱԻՆ-ը չի կարող կառավարել լրատվամիջոցների 

գործողությունները. Հետևաբար, Ծրագրի 

շրջանակներում կմշակվի ուղեցույց, այլ ոչ թե ԳՍԸ:

Զ Լ Մ -ն ե ր ի  և լր ա գ ր ո ղ ն ե ր ի  ա շ խ ա տ ա ն ք ի  ս կ զ բ ո ւն ք ն ե ր ն  ա ր տ ա կ ա ր գ  ի ր ա վ ի ճ ա կ 

ն ե ր ո ւմ '

Հայաստանում վերջին տասնամյակներին գրանցված արտակարգ իրավիճակների, մաս
նավորապես, երկրաշարժերի, համավարակների, հանրային առողջությանը սպառնացող 
վտանգների ու սպառնալիքների, սողանքների ու հրդեհների լուսաբանման փորձն առաջին 
պլան են մղել այն կանոններն ու սկզբունքները, որոնց պետք է հետևեն լրագրողներն իրենց 
առաքելությունը կատարելիս:

Գործնականում բնակչությանը տեղեկացնելը պետք է նպաստի արդյունավետ որոշումնե
րի կայացմանը: Հատկապես արտակարգ իրավիճակներում տեղեկատվության տրամադրման, 
փոխանակման, որոշում ընդունողների կողմից արդյունավետ որոշումների կայացման հարցում 
առանձնահատուկ տեղ ունեն նաև պետական գերատեսչություններն ու հատկապես դրանց 
մամուլի ծառայությունները: Անկախ յուրաքանչյուրի աշխատանքի առանձնահատկությունից, 
գլխավոր նպատակը պետք է լինի մեկը' հասարակական շահը:

Ո ւս տ ի  ի ր ա կ ա ն ո ւ մ  ա ր դ յո ւն ա վ ե տ  լո ւս ա բ ա ն մ ա մ բ  ե ն  պ ա յմ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ '

>  բնակչության իրազեկվածությունը,
> հնարավոր վտանգներին պատրաստ լինելն ու արդյունավետ որոշումներ կայացնելը,
> հասարակական համագործակցության մեխանիզմների արդյունավետ կիրառումը,



> ստեղծված արտակարգ իրավիճակներից անվնաս կամ նվազագույն վնասներով դուրս
գալը:
Արտակարգ իրավիճակները լուսաբանող լրագրողների համար առաջարկվող սկզբունք

ներից շատերը նույնական են' անկախ արտակարգ իրավիճակի տեսակից, սակայն կան նաև 
առանձնահատկություններ:

Ա ր տ ա կ ա ր գ  ի ր ա վ ի ճ ա կ ն ե ր ո ւ մ Զ Լ Մ -ն ե ր ի  ա շ խ ա տ ա ն ք ի  հ ի մ ն ա կ ա ն  ս կ զ բ ո ւն ք ն ե ր ը '

Լրատվամիջոցները պարտավոր են հանրությանը տրամադրել արտակարգ իրավիճակին 
(համաճարակներ, տարերային աղետներ և այլն) վերաբերող ողջ տեղեկատվությունը, որը 
օրենքով գաղտնիք չի համարվում' պահպանելով աղ. 4-ում բերված սկզբունքները:

Ա ղյուսա կ 4.

Հիմնական սկզբունքներ

Մ  ատչելիություն Այս դեպքում տեղեկատվությունը տրամադրվում է հնարավորինս հեշտ, 

օգտագործելի ձևաչափերով' ներառյալ տեղեկատվության 

տրամադրման опПпе և о ^п е  միջոցները, նաև ՋԱՄ-ները: Սա 

նշանակում է, որ միևնույն տեղեկատվությունը պետք է հասանելի 

դարձնել պաշտոնական փաստաթղթերի, առցանց գրառումների, 

ինֆոգրաֆիկաների, տեղեկատվությանը տիրապետող петотакегЧ|Ь^, 

ինֆլյուենսերների, ասուլիսների և առանձին հարցազրույցների, 

սոցիալական ցանցերի պաշտոնական գրառումների, հատուկ այդ 

նպատակով պատրաստված կայքերի միջոցով:

Ներառականություն Տեղեկատվության տրամադրումը, տարածումը պետք է տեղի ունենա 

համագործակցության, համակարգվածության, տեղեկատվությունը 

միմյանց հետ փոխանակելուց ստացված արդյունքների հիման վրա, ինչը 

հնարավորություն կտա հասարակությանը տրամադրել համակարգված, 

համապարփակ ու ամբողջական տեղեկատվություն' պատասխանելով 

նրան հետաքրքրող բոլոր հարցերին:

Հաշվետվողականություն Տեղեկատվություն ստացողները պետք է հնարավորություն ունենան 

գնահատելու տեղեկատվության հավաստիության ու վստահելիության 

չափը, ինչը նշանակում է, որ պետք է հստակ նշված լինի տեղեկատ

վության աղբյուրը: Դրանք պետք է լինեն առաջին ձեռքից և պաշտոնա

կան: Այս դեպքում անհրաժեշտ է նկատի առնել, թե որքանով է տեղեկու

թյուն տրամադրող անձն իրավասու կրելու այդ տեղեկատվությունը:

Ստուգելիություն Տեղեկատվության ճշգրիտ լինելուց զատ պետք է ապահովվի նաև տեղե

կատվության տրամադրման հետևողականությունը: Այսինքն' տեղեկատ

վության սպառողի համար պետք է հստակ լինեն այն միջոցները և 

աղբյուրները, որով հնարավոր է համադրել և հավաստիանալ տեղեկատ

վության իսկության մեջ:

Կարևորություն Տեղեկատվությունը տրամադրելիս անհրաժեշտ է նկատի առնել, թե այն 

որքանով է պրակտիկ, որքանով կարող է նպաստել բնակչության 

տեղեկացված լինելուն, պատասխանել նրան հետաքրքրող ու 

անհանգստացնող հարցերին, նպաստել նրա որոշումների կայացմանը:

Օբյեկտիվություն Տեղեկատվության հավաքման ու տարածման գործընթացում անհրա

ժեշտ է ուսումնասիրել ու վերլուծել տարբեր աղբյուրներից եկող



տեղեկատվությունը' հավասարակշռված որոշումներ կայացնելու համար:

Մ  արդա կենտ բռնություն Տեղեկատվությունը չի կարող օգտագործվել ապակողմնորոշելու, խուճա

պի կամ հանրությանը ռիսկի ենթարկելու նկատառումներով:

ժա մա նա կին Տեղեկատվության տրամադրումը պետք է տեղի ունենա հստակ պարբե

րականությամբ' բացառելով տեղեկատվական վակուումը: Եթե անգամ 

տրամադրվող փաստերի մեջ ժամանակի ընթացքում տեղեկություն չի 

փոխվել, սա ևս նորություն է: Ուստի հստակ պարբերականությամբ ան

հրաժեշտ է ասել այդ ժամին եղած փաստը: Դա նույնպես նպաստում է 

դինամիկայի ընկալմանը:

Ա ռ ա ջ ա ր կ ն ե ր  ա ր տ ա կ ա ր գ  ի ր ա վ ի ճ ա կ ն ե ր  լո ւ ս ա բ ա ն ո ղ  լր ա գ ր ո ղ ն ե ր ի ն '

Աղետներ լուսաբանելիս' ԶԱԱ-ներից պահանջվում է պատշաճ կերպով փոխանցել 
ճշգրիտ տեղեկատվություն: Ստորև ներկայացված են տեղեկատվության վստահելի աղբյուր
ները և այն աղբյուրները, որոնցից պետք է խուսափել: Ձեռք բերված տեղեկատվությունը 
բնակչությանը տրամադրելուց առաջ անպայման պետք է այն ճշտել պաշտոնական իրավասու 
աղբյուրների հետ: Բացի այդ, ստացված տեղեկությունների իսկությունն անհրաժեշտ է ստուգել 
միմյանցից բոլորովին անկախ երեք իրավասու աղբյուրներից:

1) Վ ս տ ա հ ե լի  պ ա շ տ ո ն ա կ ա ն  ա ղ բ յո ւր ն ե ր .

> արտակարգ իրավիճակներում ստեղծված օպերատիվ շտաբների պատասխանատուներ,
> երկրների ղեկավար կազմի անդամների' նախագահների, վարչապետների, առանձին 

գերատեսչությունների ղեկավարների հայտարարություններ,
> ոլորտի պաշտոնյաներ, որոնք կարող են հայտարարություն անել' կապված իրավիճակի 

հետ,
> պաշտոնական հաղորդագրություններ,
> պաշտոնական կայքեր,
> գերատեսչությունների, պաշտոնյաների պաշտոնական էջեր սոցիալական ցանցերում,
> միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերի ու սոցիալական կայքերում

պաշտոնական էջերի հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ,
> մասնագիտացված հեղինակավոր կառույցների հայտարարություններ:

Ա ղ բ յո ւր ն ե ր , ո ր ո ն ց ի ց  պ ե տ ք  է  խ ո ւս ա փ ե լ.

> ոչ առաջնային աղբյուրներ, որոնք ի պաշտոնե իրավասու չեն տեղյակ լինելու տվյալ 
իրավիճակին և հայտարարություն անելու դրա վերաբերյալ,

> տուժածների բարեկամներ, հարազատներ, ծանոթներ, որոնց հայտարարությունները 
հիմնված են ոչ թե հաստատված փաստի, այլ կարծիքի և ենթադրությունների վրա,

> սոցիալական ցանցերի օգտատերեր, որոնք ի պաշտոնե տփալ իրավիճակի մանրամաս- 
ներից տեղեկացված լինելու իրավասություն չունեն,

> մասնագետներ համարվող անձանց կարծիքներ, որոնց հայտարարությունները հիմնված 
են ոչ թե գիտականորեն ապացուցված տվյալների, այլ հնարավոր կանխատեսումների 
վրա,

> խուսափել տփալ երկրի հակառակորդ ու թշնամաբար տրամադրված երկրների պաշտոն
յաների հայտարարությունները միանշանակ ընդունելուց,

> հակառակորդ ու թշնամական երկրների լրատվամիջոցների հրապարակումներ:



Միակ շահառուն հասարակությունն է, ուստի տեղեկատվություն տրամադրելիս անհրա
ժեշտ է նկատի առնել, որ տեղեկատվական օպերացիայի իրականացման նպատակը ոչ թե 
պետք է լինի զուտ հանրությանը տեղեկացնելը, այլ հանրությանը տեղեկացնելով' մարդկանց 
կյանքի պաշտպանությունն ու անվտանգության ապահովմանը նպաստելը: Այդ նպատակն 
իրագործելու համար անհրաժեշտ է, որ տեղեկատվություն տրամադրելիս' այն համապատաս
խանի հետևյալ խնդիրների իրականացմանը.
> բացառել կամ նվազեցնել հնարավոր վնասի ծավալները, 

մեղմել վախերը, ցրել խուճապը, 
հասնել հասարակական վստահության,
կրթել, տեղեկացնել, նպաստել, որ փոխվի հասարակության վարքագիծը, և այն պատ
րաստ լինի հաղթահարելու մարտահրավերները, 
հասնել հասարակական համագործակցության,
հասկանալ հասարակությանը' նկատի առնելով, որ մարդիկ դժվար են հրաժարվում 
իրենց համոզմունքներից և սթրեսի մեջ գտնվող մարդը տեղեկատվությունը կարող է լսել 
կամ մասամբ, կամ աղավաղված, կամ ընդհանրապես չլսել:
Հոգեբաններն ընդգծում են, որ լսարանի համար առավել սթրեսային են լրագրողների 

որոշ գործողություններ, որոնք կարող են երբեմն անտեսվել' ելնելով տեղեկատվություն 
ապահովելու անհրաժեշտությունից: Սակայն, առանձնակի դաժանություն ցուցադրող կամ 
սթրեսոգեն այլ տեղեկատվության' տեսանյութերի կամ լուսանկարների հրապարակումը պետք 
է տեղի ունենա միայն բացառիկ դեպքերում: Մյուս բոլոր դեպքերում առաջարկվում է.
> անհարմար վիճակում չնկարահանել վշտի ու հուսահատության մեջ գտնվող մարդուն, 

չցուցադրել մարդուն ստորացված կամ արժանապատվությունը նսեմացված վիճակում, 
չցուցադրել հոգեբանական ու ֆիզիկական ծաղրի ենթարկվածների կամ ենթարկման 
կադրեր ու լուսանկարներ, տեքստային նկարագրություններ:
վախ, խղճահարություն, ֆիզիկական «թերություններն» ի ցույց դնող հրապարակումներ 
չանել,
առանց անունների ճշգրտման զոհերի և վիրավորների թիվ չհրապարակել, 
խուսափել մարդուն զոհ կամ վիրավոր համարելուց, եթե անգամ կորած է նրան ողջ դուրս 
բերելու հավանականությունը, բայց նրա աճյունը գտնված չէ: Պահպանել մարդու' մինչև 
վերջ հույս ունենալու զգացումը և մահացած լինելու մասին հայտնել միայն այն դեպքում, 
երբ գտնված է նրա աճյունը կամ մասունքները:
Լրագրողներին խորհուրդ է տրվում առանձնակի ուշադրություն դարձնել տեղեկատվու

թյան մատուցման հիգիենային:
> Զգուշանալ կրկնակի տրավմա առաջացնելուց: Խուսափել ցավոտ պատմությունները 

որոշ ժամանակ անց կրկնելուց: Մարդուն մոռանալու հնարավորություն տալ:
Մատնանշել դրական միտումները, եթե անգամ իրադարձությունների ընդհանուր ծավալի 
մեջ դրանք փոքր տեղ են զբաղեցնում:
Հրապարակել մարդկային պատմություններ, որոնք ցույց կտան, թե ինչպես է բարդ 
իրավիճակում հայտնված մարդը հաղթահարել այն:

> Հրապարակել հայտնիների ոգևորիչ խոսքը, միասնականության կոչերը և այլն:

>

>



> Պատմել հաջողությունների և հնարավորությունների մասին:
> Ցույց տալ արտակարգ իրավիճակում գտնվող մարդկանց տոկունությունն ու կամքը:
> Հատուկ տեղ հատկացնել ճգնաժամի ընթացքում:

Հատկապես արտակարգ իրավիճակներում գործող լրատվամիջոցների հրապարակում
ներում առանձնակի ուշադրության են արժանի գործածվող լեզուն ու բառամթերքը: Դրանից 
կախված է, թե որքան հստակ և ճշգրիտ տեղեկություն կստանա տեղեկատվության սպառողը, 
այն խուճապի չի մատնի նրան, այլ թույլ կտա պատկերացում կազմելու տեղի ունեցող 
իրադարձությունների վերաբերյալ:

Կարելի է լրագրողներին խորհուրդ տալ.
> ուշադրություն դարձրեք գործողություն արտահայտող բառերին: Հետևեք, որ դրանք 

հստակ արտահայտեն տվյալ երևույթը:
> Զե'րծ մնացեք երևույթներին բնորոշումներ տալուց: Դրանք հաճախ սուբյեկտիվ

ընկալման արդյունք են և կարող են սխալ պատկերացում տալ իրավիճակի մասին:
> Մարդկանց և երևույթների մասին խոսելիս առաջնորդվեք ժ6 յ՜ս^ կարգավիճակը ցույց 

տվող ձևակերպումներով:
> Պահպանեք անմեղության կանխավարկածը, զե'րծ մնացեք մարդկանց պիտակավորե

լուց:
> Պահպանեք անձի պատիվն ու արժանապատվությունը: Խիստ զգուշավորություն ցուցա

բերեք նույնականացնող տեղեկություններ ու ձևակերպումներ հրապարակելիս:
> Հարգեք տեղեկատվության աղբյուրները, պահպանեք օքք էՒտ гесогс! զրույցների գաղտ

նիությունը՝ պաշտպանելով ձեր աղբյուրների անվտանգությունը:
> Հնարավորինս խուսափեք ժխտական միտք արտահայտող ձևակերպումներից, փոխա- 

րենը հնարավոր բոլոր դեպքերում այն փոխարինեք նույն միտքը արտահայտող 
հաստատական նախադասություններով:
ճգնաժամերի (պատերազմ, համաճարակ, տարերային և ոչ տարերային աղետներ և 

այլն) ակտիվ փուլի ավարտմամբ չի սահմանափակվում լրատվամիջոցների լուսաբանումների 
անհրաժեշտությունը: Եթե ակտիվ փուլի ընթացքում ուշադրության կենտրոնում տեղի ունեցող 
երևույթների և իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումն է, ապա այս 
դեպքում լրատվամիջոցները մի քանի գործառույթ են իրականացնում: Դրանք են'
> տեղեկատվություն տրամադրել արտակարգ իրավիճակի պասսիվ շրջանի վերաբերյալ' 

ընդգծելով ընդհանուր միտումները:
> Տեղ հատկացնել առանձին հերոսական դրվագների, մարդկային ճակատագրերի, ճգնա

ժամին դիմագրավելու նրանց փորձի, մարդու ներքին փոփոխությունների ներկայացմա
նը:

> Վերլուծել տեղի ունեցածի հետևանքներն ու արդյունքները' ընդգծելով առավելություննե
րը, փնտրել սխալները:

> Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո էլ հարթակ լինել չհրահրող, ավելին' 
խաղաղությանը նպաստող ու ամրապնդող հրապարակումների համար:

> Դործունեությամբ և ակտիվ լուսաբանումով նպաստել միջազգային մարմիններում հարցի 
առաջ քաշմանը, պատասխանատվության խնդիրներին:



Աղետների լուսաբանումն ուղղակիորեն չի մեղմացնում աղետների պատճառած վնասը: 
Այնուամենայնիվ, աղետների լուսաբանումը նախաաղետային փուլում կարող է բարձրացնել 
հանրային իրազեկվածությունը և խթանել կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը: 
Բացի այդ, վերականգնման գործընթացում հնարավոր է վերականգնումն ավելի արդյունավետ 
դարձնել' աղետի գոտում առկա խնդիրները ներկայացնելով աղետի գոտում և դրանից դուրս 
գտնվող մարդկանց: Այսպիսով, անհրաժեշտ է հաշվի առնել աղետների լուսաբանման 
կարևորությունը ԱՌՆ ռազմավարություններում:

Սույն հոդվածում նախևառաջ քննարկվել է աղետների լուսաբանման դերը ճապոնիայի 
փորձի հիման վրա: Այնուհետև, ներկայացվել են աղետների լուսաբանման և լրատվության 
խնդիրներն ու լուծումները' բացահայտված ՃԱՀԳ ծրագրի շրջանակներում: Դրանց հիման 
վրա առաջարկվել են Հայաստանում աղետների լուսաբանման հեռանկարները: Այս փաստա
թղթում ներկայացված առաջարկները ԶԱՄ-ների համար շատ կարևոր խնդիրներ են, որոնք 
պետք է հաշվի առնվեն աղետներ լուսաբանելիս: Միևնույն ժամանակ, ակնկալում ենք, որ 
լրագրողների կողմից կկիրառվի նաև լրատվամիջոցներին ուղղված ուղեցույցը, որը մշակվել է 
ՃԱՀԳ ծրագրի շրջանակներում: ԱԻՆ-ը նախատեսում է աղետների կառավարման ոլորտի 
վերապատրաստում անցկացնել լրատվամիջոցների համար, և հույս ունենք, որ լրատվամիջոց
ներն ակտիվորեն կմասնակցեն այդ վերապատրաստմանը:

Այս փաստաթղթում ներկայացված են աղետների լուսաբանման սկզբունքները և խոր- 
հուրդներ դրանց վերաբերյալ: Հուսով ենք, որ այն կնպաստի Հայաստանում աղետների լուսա
բանման մշակույթի բարելավմանը: Այդ պատճառով ակնկալում ենք, որ ԱԻՆ-ը և լրատվա
միջոցները կշարունակեն բարելավել սույն աշխատության մեջ ներկայացված բովանդակու
թյունը' կարծիքներ փոխանակելու և բովանդակության համապատասխանությունը ԱՌՆ-ի և 
լրագրության տեսանկյունից քննարկելու միջոցով:

Սույն հոդվածի մի մասը հիմնված է ՃԱՀԳ կողմից ֆինանսավորված և ԱԻՆ ու ճապո
նացի փորձագետների կողմից իրականացված «Աղետների ռիսկի նվազեցման նպատակով 
ճգնաժամային հաղորդակցության և հանրային իրազեկման բարելավման ծրագրի» արդյունք
ների վրա:
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К. Шиваку, Д.Г. Алавердян

о
УЛУЧШЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БЕДСТВИИ В АРМЕНИИ

Освещение бедствий играет важную роль в снижении риска бедствий. Целью данной с т а т ь и  

является улучшение освещения в Армении бедствий. А именно, посредством: 1) определения роли 

освещения бедствий, 2) выявления вопросов в области кризисной информации, 3) предложения 

перспектив освещения бедствий. С целью улучшения показателей снижения риска бедствий на всех 

уровнях государства, они должны освещ аться как до, т а к  и после. Осуществленная совместная 

армяно-японская международная государственная программа показала, ч то  нед остаток в СМИ 

знаний о бедствиях является одной из проблем их освещения. Наконец, в с т а т ь е  отмечены  

принципы и предложения освещения в Армении бедствий, которы е, опираясь на освещение 

ф актических случаев бедствий, должны б ы ть  утверждены государством и со стороны  СМИ.

Клю чевы е слова: освещение бедствий, информационное средство, СМИ, кризисная

информация, повышение информированности, снижение риска бедствий.

К. БИплгаки, О.Н. А1ауегс1уап

СОУЕКАСЕ 1МРКОУ11ЧС ОР 01БАБТЕКБ 1Ы АРМЕ1М1А

Ծւտօտէօր соуега§е р1ауБ ап '։тբօրէօոէ го1е ւո ժւտօտէօր ոտև гедисбоп. ТЬе ригрозе օք էհւտ аНю1е ւտ էօ 

/тргоуе ժւտօտէ6ր соуега§е ւո А гтеп'ю  Ьу 1) дебп'т§ էհ6 го1е օք մ՚ւտօտէօր соуега§е, 2) 1депбку'т§ ւտտսՑՏ ւո էհ6 

бе1д օք շոտ՚ւտ соттип'юабюп, апд 3) оЬЬепп§ а регзресйуе оп ժւտօտէ6ր соуега§е. Ծւտօտէ6րտ տհօս1ժ Ье соуегед 

Եօէհ Ьебоге апд абег էօ /тргоуе ժւտօտէօր ոտև гедисбоп օէ ай 1еуе1з օք §оуегптепб ТЬе յօ՚տէ 1Щегпабопа1 

рго § га т  /тр/етепГес/ Ьу ]арап апд А гтеп  'ю տհօաժ էհօէ б!е 1аск օք кпом1ед§е օեօսէ ժւտօտէօրտ а то п §  таББ 

тед'ю  ւտ опе օք էհօ ргоЫ етБ օք ժ'ւտօտէ6ր соуега§е. Ппайу, гЛе рг/'/лс/р/ея апд гесоттепдабопБ օք д՝1БаБдег 

соуега§е ւո А гте п  'ю аге тепбопед ւո Г/?е агбс1е, ууЫсЬ տհօս16 Ье арргоуед Ьу էհ6 §оуегптеոէ апд таББ 

тед'ю, ЬаБед оп օշէսօէ 6ւտօտէ6ր соуега§е саБвБ.

КеуууогдБ; д՝1БаБдег соуега§е, таББ те д 'ю , շոտւտ с о т т и т с а б о п , аууагепеББ րօւտւո§, 6ւտօտէ6ր ոտև 

гедисбоп.

Քոիչի Շիվակու - Գլոբալ միջավայրի գիտությունների թեկնածու (030 կորպորացիա,
ճապոնիա).

Ալավերդյան Գավիթ Հրայրի -  բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ԵՊՀ).

Ներկայացման ամսաթիվը' 20.09.2022  

Գրախոսման ամսաթիվը' 28.09.2022



Ա.Ա. Խաչատրյան, Կ.Է. Զիրաքյան, Ա.Զ. Գասպարյան, Ա.Ս. Տեր-Մեսրոպյան

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱԲԵՐՄԱՆ, ԲՈՒԺՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, 

ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Ամբողջ աշխարհում յուրաքանչյուր տարի տարրեր աղետներից զոհվում և հաշմանդամ են 

դառնում միյիոնավոր մարդիկ: Զանգվածային լրատվական միջոցները լի են աշխարհի տարրեր 

անկյուններում տեղի ունեցող բնական կամ տեխնածին վտանգավոր հետևանքների նկարագրությամբ' 

երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, փոթորիկներ, հրաբխի ժայթքումներ, համաճարակներ, պանդեմիաներ, 

օդային աղետներ, պատերազմներ, ահաբեկչական գործողություններ և ա յլն:

Աղետներից հաճախակի տուժող երկրներում խաթարվում և դանդաղում է տփալ պետության 

զարգացման ընթացքը: Ուստի տեղի ունեցող սոցիալ-քաղաքական գործընթացնեըի, բնական և 

տեխնածին գործնթացների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների, պատերազմական 

իրավիճակների և 21-րդ դարին բնորոշ գործընթացների հետևանքով պետության և ազգաբնակչության 

շրջանում ստեղծվում են վտանգավոր իրավիճակներ, որտեղ էլ ավելի է կարևորվում շտապ օգնության 

աշխատակիցների կողմից ցուցաբերվող բուժօգնության և փրկարարական աշխատանքներ իրականաց

նող փրկարարների դերն ու նշանակությունը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, արտակարգ իրավիճակ, տարհանում, անվտանգություն, աղետ, փրկարա

րական աշխատանք, բուժօգնություն, տուժածների որոնում, շտապ օգնության աշխատակից, երկրա- 

շարժ, հրդեհ, համաճարակ:

Հոդվածում ներկայացված է արտակարգ իրավիճակներում փրկարարների կողմից 
բնակչությանը ցուցաբերվող օգնությունը և շտապ օգնության աշխատակիցների կողմից 
ցուցաբերվող բուժօգնությունը, տուժածների տեղափոխման միջոցառումները, ինչպես նաև 
փրկարարների անվտանգության խնդիրների վերհանումը և ոաումնասիրությունը:

Փրկարարական աշխատանքների կատարման հաջողությունը մեծապես պայմանավոր
ված է փրկարարի ֆիզիկական, բարոյահոգեբանական, մասնագիտական պատրաստակա
նության մակարդակով, որն էլ աշխատանքների անվտանգության հիմնական գրավականն է: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ փրկարարական ջոկատները տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակների 
դեպքում մշտապես պետք է պատրաստ լինեն փրկարարական, վթարափրկարարական և այլ 
անհետաձգելի աշխատանքների կազմակերպմանն ու տեխնոլոգիաների ճիշտ կիրառմանը, 
միաժամանակ' հակահրդեհային պատրաստությանը, տեխնիկական, հոգեբանական պատ
րաստությանը, արտակարգ իրավիճակներում անվտանգ գործելակերպի և գոյատևման 
սկզբունքներին: Փրկարարական գործի զարգացման ներկայիս մակարդակը բարձր պահանջ
ներ է ներկայացնում փրկարարի ուսումնամարզական գործընթացը: ժամանակակից փրկա
րարական գործի արդյունավետ զարգացումը նախատեսում է ուսումնամարզական գործըն
թացի մշտական կատարելագործում: Դա, որպես կանոն, կապված է փրկարարների պատրաս
տության միջոցների և մեթոդների նոր ճանապարհների փնտրման հետ ոչ միայն բարձր 
վարպետության' արհեստավարժության այլ գլխավորապես նախնական մասնագիտացման 
փուլում [4]:
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Արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին օգնության ցուցաբերման առաջնահերթ 
խնդիրներից է համարվում կյանքին վտանգ ներկայացնող գործոնների վերացումը և հետագա 
հտևանքների ու բարդությունների նվազեցումը:

Բավականին դժվարություններ են ի հայտ գալիս մեծամաշտաբ աղետների դեպքում' 
համատարած կառույցների փլուզումներ, խոշոր հրդեհներ և այլն, որոց ժամանակ բարդանում 
են տուժածների որոնման աշխատանքները: Երբեմն, նույնիսկ տեղային արտակարգ
իրավիճակների դեպքում, երբ բնակելի շինություններում տեղի է ունենում փլուզում կամ հրդեհ 
է բռնկվում, փրկարարների և հրշեջ-փրկարարների համար դժվարություններ և խնդիրներ են 
առաջանում փոքր երեխաների, տարեց մարդկանց, հիվանդների որոնման, հայտնաբերման, 
իսկ շտապ օգնության աշխատակիցներին բուժօգնության ցուցաբերման համար և շատ 
դեպքերում նրանք հայտնաբերվում են արդեն մահացած վիճակում [1]:

Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ առաջնահերթ խնդիրներից է տուժածների 
որոնումը և անհրաժեշտության դեպքում առաջին օգնության ցուցաբերումը, քանի որ 
մարդկանց գոյատևման աստիճանն ուղիղ կախվածություն ունի նրանց հայտնաբերման և 
վտանգավոր տարածքից դուրս բերման ժամանակից [4]:

Որոնման համար օգտագործում են վարժեցված շներ, ձայնաորսիչ, տեսաորոնողական 
սարքավորումներ և էլեկտրոնային սարքավորումներ-գեոֆոններ, որոնց միջոցով որոշվում է 
տուժածների գտնվելու տեղը, դիրքը փլատակների տակ, ինչպես նաև սրտի աշխատանքի, 
շնչառության առկայությունը: Աի շարք հեղինակների հետազոտություններում նշվում է, որ 
ներկայումս իրականացվում են փորձարկումներ կենսագործունեության չափորոշիչների վերա
հսկումը սարքերի միջոցով (պուլս, զարկերակային ճնշում, շնչառության հաճախելիություն): Այդ 
սարքերը հագեցած են անհետաձգելի օգնության ցուցաբերման հատուկ միջոցներով' ցավա
զրկողների ներարկում և ազդանշանի փոխանցում տուժածի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, ինչը 
կրճատում է որոնման ժամանակը և նվազեցնում է ինչպես փրկարարների, այնպես էլ բուժաշ
խատողների աշխատանքներում կորստի դեպքերը [4]:

Փրկարարների հաջորդ խնդիրներից է տուժածների դուրս բերումն արտակարգ 
իրավիճակների գոտուց, օջախից և տարհանումն անվտանգ գոտի: Նման դեպքերում իրավի
ճակները լինում են տարբեր և անհնար է դառնում որևիցէ հստակ ցուցումներ տալ:

Փրկարարի կողմից օգնության ցուցաբերման գլխավոր խնդիրներից է տուժածին 
հավելյալ վնասվածքներ չհասցնելը:

Արտակարգ իրավիճակների օջախից տուժածի դուրս բերման և տարհանման ժամանակ 
անհրաժեշտ է հիշել, որ կարևոր օրգանները և համակարգերը գտնվում են մարմնի վերին և 
միջին հատվածներում: Ուստի անհրաժեշտ է կիրառել անշարժացման եղանակի բլոկը' գլովս- 
պարանոց-ողնաշար: Դա նշանակում է, որ տուժածին դուրս բերելուց պետք է նախապես 
ֆիքսել, անշարժացնել մարմնի այդ մասերը [2]:

Արտակարգ իրավիճակներում հաճախ տուժածների շրջանում հանդիպում են բազմակի, 
զուգակցված, կոմբինացված ախտահարումներ, որոնց մասին ևս պետք է գիտենան փրկա
րարները: Անհրաժեշտ է իմանալ, որ առաջին օգնության ցուցաբերումը 1 ժամ ուշացումով 
ավելացնում է անբարենպաստ ելքերի քանակը 30%, 3 ժամ' 60%, 6 ժամ' 90%: Ուսումնասիրու
թյունները ցույց են տալիս, որ արտակարգ իրավիճակների օջախում փրկարարական աշխա-
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տանքների կատարման ընթացքում փրկարարները հանդիպում են բազմաթիվ խնդիրների, 
այդ թվում նաև անձնական անվտանգության պաշտպանությանը վերաբերող: Անհրաժեշտ է, 
նաև հաշվի առնել հոգենյարդային գործոնը մեծ ծավալով տուժածների պարագայում, ինչը 
բացասական ազդեցություն է թողնում ինչպես տուժածների, այնպես էլ փրկարարների 
առողջության, հոգեկան աշխարհի վրա:

Փրկարարների գործողությունները կարելի է բաժանել երկու փուլի' տուժածներին մինչև 
դուրս բերումը և դուրս բերումից հետո: Այդ փուլում փրկարարի հիմնական նպատակն է' 
ախտահարող գործոնի վերացումը, տուժածին գտնելը, դուրս բերելը և տարհանելը վտան
գավոր տարածքից: Տուժածներին վտանգի օջախից դուրս բերման ընթացքում հիմնական 
նպատակն է օգնության ցուցաբերումը և տարհանումը անվտանգ տարածք [3]:

Համաձայն «Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի արտա
կարգ իրավիճակների կիզակետում փրկարար ծառայությունների կողմից բնակչությանն առա
ջին օգնության ցուցաբերումը, արտակարգ իրավիճակներում իրականացվող աշխատանքները 
մեծ նշանակություն ունի [5]:

Փրկարարական աշխատանքների անմիջական իրականացմանը ներգրավված են ար
տակարգ իրավիճակների փրկարարական աշխատանքների և քաղաքացիական պաշտպանու
թյան ոլորտում որակավորված անձինք, նույն օրենքով, փրկարարների պարտականություննե
րը ներառում են.
> որոնել և միջոցներ ձեռնարկել մարդկանց փրկելու համար.
>  բարելավել նրանց ֆիզիկական, մասնագիտական պատրաստվածության, բժշկական և 

հոգեբանական վիճակը.
> բարելավել փրկարարական կարողությունները և հմտությունները.
> պահպանել անվտանգության կանոնները փրկարարական աշխատանքների ժամանակ.
> պատրաստ լինել աշխատելու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, նվազեցման 

և վերացման, առաջին բուժօգնության տրամադրման ուղղությամբ:
Աղետի գոտում փրկարար ծառայության աշխատակիցների կողմից տուժածին ցուցա

բերվում է առաջին բուժօգնություն, որի նպատակն է' տուժածի կյանքին անմիջական վտանգ 
սպառնացող գործոնների վերացում և արագ տարհանում ախտահարման գոտուց 

Ա ռ ա ջ ի ն  օ գ ն ո ւթ յո ւն ն  ը ն գ ր կ ո ւ մ  է  հ ե տ և յա լ մ ի ջ ո ց ա ռ ո ւմ ն ե ր ը '

>  տուժածների դուրս բերումը փլատակներից,
> վերին շնչուղիների անցանելիության վերականգնում (վերին շնչուղիների մաքրում լորձից, 

հողից, օտարմար միններից), թոքերի արհեստական օդափոխություն,
> արտաքին արյունահոսության ժամանակավոր կանգնեցում (ռետինե լարան, ճնշող 

վիրակապ, արյունահոսող անոթի մատով սեղմում),
> սրտի անուղղակի մերսում,
> բաց պնևմոթորաքսի դեպքում' հերմետիկ վիրակապում,
> այրվածքների և վերքերի ասեպտիկ վիրակապում,
> կոտրվածքների, փափուկ հյուսվածքների վերքերի, այրված վերջույթների տրանսպոր

տային անշարժացում տաբելային և ձեռքի տակ եղած միջոցներով,
> ցրտահարության դեպքում' տուժածի տաքացում,



> հրդեհների դեպքում' այրվող հագուստի մարում,
> արտաքին միջավայր թունավոր ուժեղ ազդող նյութերի արտահոսքի դեպքում' վարակ

ված տեղանքում գտնվելու ժամանակ անհատական, մաշկի բաց մասերի մասնակի 
հատուկ մշակում ջրով, օճառով լվացում, ախտահարված գոտուց տուժածի դուրս բերում, 
մասնակի սանիտարական մշակում,

> ճառագայթային վթարների դեպքում' ճառագայթային նյութերի օդով, ջրով, սննդա
մթերքով օրգանիզմ ներթափանցելու կանխում, ճառագայթային նյութերով ախտահար
ված տարածքից ախտահարվածների դուրս բերում, կանխարգելման միջոցների օգտա
գործում, մարմնի բաց մասերի հատուկ մշակում, ճառագայթային նյութերի հեռացում 
հագուստի վրայից, ցավազրկողների օգտագործում [3]:
Մեր կարծիքով բուժաշխատողների և արհեստավարժ փրկարարների վերապատրաս

տումները և անընդհատ կատարելագործումը պետք է իրականացվի համատեղ, արտակարգ 
իրավիճակներին հավասարեցված պայմաններում, ինչը թույլ կտա փրկարարներին և բուժաշ
խատողներին ձեռք բերել տեսական և գործնական հմտություններ աղետի օջախում օգնություն 
ցուցաբերելու և բազմաթիվ տուժածներին փրկելու գործում:
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«Ргкагаг и)еп еу р гкагап  каг§аую1так| ռտտտ» НН огепд, 2-гс1 §1ик1т, 6-гс1 1то6уас, упбипуас 25 

тау151, 2 0 0 4  է.

А.А. Хачатрян, К.Э. Зиракян, А.З. Гаспарян, А.С. Тер-Месропян 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИЗУЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ
о

МЕДИЦИНСКОЙ п о м о щ и  п о с т р а д а в ш и м , п р о в е д е н и ю  л е ч е б н о 
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИИ, ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТЫ СПАСАТЕЛЕЙ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦУЙ

Ежегодно во всем мире миллионы людей гибнут и становятся  инвалидами в результате  
различных стихийны х бедствий. Средства массовой информации п е с тр я т  описаниями природных
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или техногенных опасных явлений, происходящих в разных уголках мира: землетрясений, наводнений, 
ураганов, извержений вулканов, эпидемий, пандемий, авиакатастроф , войн, террористических 
актов  и т .д .

В с т а т ь е  представлена медицинская помощь, оказываемая медицинскими работниками скорой 
помощи и спасателями населению в чрезвычайных ситуациях, лечебно-эвакуационные мероприятия, 
а такж е выявление и изучение проблем здоровья, безопасности деятельности спасателей.

По нашему мнению, подготовка и постоянное повышение квалификации медицинских 
работников и профессиональных спасателей должны осущ ествляться в условиях, приравненных к 
чрезвычайным ситуациям, ч то  позволит им приобрести теоретические и практические навыки по 
оказанию помощи, сбережению собственного здоровья и спасению множества пострадавш их в очаге 
бедствия.

Клю чевы е слова: чрезвычайная ситуация, эвакуация, катастроф а, спасение, медицинская 
помощь, поиск пострадавш их, землетрясение пожар, эпидемия, лечебно-эвакуационное обеспечение.

А.А. КИасИа^уап, К.Е. 2|гакуап, А.2. базрагуап, А.Б.Тег-Мевгоруап

БОМЕ 1ББиЕБ ОЕОЮАТЕР ТО ТНЕ БТ1ЮУ ОР РРОУЮИЧС МЕ01СА1. АЮ ТО ТНЕ 
У1СТ1МБ, СО М ОиСТтб МЕ01СА1. ЕУАСиАТЮЫ ОРЕРАТЮЫБ А00РЕББ1ЫС БАРЕТУ 

1ББиЕБ ОР ТНЕ УУОРК ОР РЕБСУЕРБ Ш ЕМЕРСЕ1ЧСУ Б1ТУАТ10МБ

МНИопэ օք реор1е аге кШед апд ժւտօԵԽԺ Ьу уапоиэ ժ՚ւտօտէօրտ агоипд к е  тогШ  еуегу уеаг. ТЬе աօտտ 

те д ю  ւ՚տ քսԱ օք дезспрйопз օք ոօէսրօ1 օր та п -та д е  дапдегоиэ сопвециепсез 'т  уапоиэ согпегэ օք Иле ууогШ: 
еаНЬциакез, սօօժտ, Ьигпсапеэ, уокапк егирЬопэ, ерИ еткз, рапдеткз, р1апе сгаэЬез, աօրտ, օշէտ օք 

է6րրօրւտա, ек.

1п շօսոէրԽտ кециепйу օքք6շէ6ժ Ьу ժւտօտէ6րտ, к е  деуекртеШ  ргосеээ օքէհ6 § 1Увп э к к  ւ՚տ д!згиркд апд 

տ/օւրշժ до\л/п. ТЬегекге, օտ а геэик օք к е  օո§օւո§ տօշւօ-թօեէւշօ1 թրօշՑՏՏՑՏ, етег§епсу տհսօԵօոտ саиэед Ьу 

паШга1 апд та п -та д е  ргосезэез, \л/аг տհսօէհոտ апд ргосезэез շհօրօշէ6րւտէւշ օք к е  21տէ сепШгу, дап§егоиз 

տհսօէհոտ аге сրеаէед ато п §  к е  э к к  апд к е  рорикйоп, мЬеге к е  го кэ  օք рагатед кэ апд геэсиегз, юЬо 

ргоу/де тедка1 а 'к  р е г к г т  геэсие орегабопэ, аге еуеп то ге  /троП апк

Кеуууогдв: етег§епсу տւէսօէւօո, еуасиайоп, տаքеէу, д/Ба^ел, гезсие орегадоп, тедка1 а'к, зеагсЬ քօր 

укд тэ, ра гатед к, еагкдиаке, քте, ер 'к е т к .

Խաչատրյան Աշխեն Ալբերտի - դոցենտ, բժշկ. գիտ. թեկնածու, բ/ծ պ. փոխգնդապետ
( «  ՄԻՆ ՃԿՊԱ, Մխիթար Գոշ ՀՌՄՀ).

Զիրաքյան Կարեն էդուարդի - փ/ծ գնդապետ (ՀՀ ՄԻՆ ՃԿՊԱ).
Գասպարյան Արայիկ Զավենի - դասախոս, ԷԿԱՄ գիտությունների ակադեմիայի

թղթակից անդամ, փ/ծ փոխգնդապետ (ՀՀ ՄԻՆ 
ՃԿՊԱ).

Տեր-Մեսրոպյան Աշխեն Սարգսի - բ/ծ լեյտենանտ, ռազմական բժիշկ (ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 20.09.2022  
Գրախոսման ամսաթիվը՝ 26.09.2022
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С.С. Маргарян, Г.Р. Абгарян, А.А. Геворгян, Г.В. Саргсян

ЕРЕВАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (АРМЕНИЯ)
13 февраля 2021 года 15 часов 29 минут по местному времени в эпицентре с 

интенсивностью 1о = 6 баллов с магнитудой Ի1տ=4.7

13-го февраля 2021 года в 15:29 по местному времени (в 11:29 по Гринвичу) сейсмической сетью  

"Региональной службы сейсмической защ иты  МЧС РА" зарегистрировано землетрясение с 

магнитудой 4,7 на глубине 10 км. Э пицентр находится в 8 км к ю го-востоку о т  города Ереван (около 

2 км к северу о т  адм инистративного района Нубарашен). Географические координаты эпицентра  

40,07° северной ш ироты  и 44,48° восточной долготы. Сила подземных толчков в эпицентре  

составила 6 баллов.

Клю чевы е слова: эпицентр, очаг, глубина, балльность, макросейсмическое обследование.

Араратская долина вместе с примыкающим к ней горным обрамлением, расположенная в 
северо-восточной части Армянского вулканического нагорья, является наиболее 
сейсмоактивной областью территории Армении, что обусловлено молодым возрастом 
складчатости и наличием системы глубинных сейсмогенных разломов близширотного и 
поперечного направлений. В центральной части этой области в районе г. Еревана имели место 
и другие сильные и разрушительные землетрясения (рис. 1, табл. 1) [1 - 4].

Шоржинекое землетрясение 5-февраля 2021 года с магнитудой 4.7 возбудило Ереванское 
землетрясение 13 февраля 2021 года.

Рис. 1. К арт а эпицент ров землет рясений Армянского вулканического нагорья з а  8 5 1 -2 0 0 9  гг. [1 ]  
1 -  м агнит уда М Е Н ; 2  -  инст румент альны й эпицент р 2021 г.; 3  -  населенны е пункт ы ;

4  -  г. Ереван; 5  -  государст венная граница



Каталог сильных землетрясений вблизи Еревана за 851-2021 гг.

Таблица 1

Название
землетрясения

Дата 
д м год

էօ,
с

Гипоцентр
Магниту

да
1о,

балл
Ист.

<Р°,Н Л °Е հ հւ-հշ М Ш

Двинское-1 851 (40.0) (44.6) (10) 5-20 (5.2) 8 П]
Двинское-И 858 (40.0) (44.6) (10) 5-20 (4.5) 7 П]
Двинское֊Ш 04.863 (40.0) (44.6) (10) 5-20 (4.9) 7-8 П]

972 (40.3) (44.1) 8 4-16 5.0 7-8 П]
Гарнийское 04.06.1679 - 0 4 ч 40.1 44.7 15 10-22 5.9 8-9 П]

28.10.1916 20ч 48мин 40.1 44.1 20 13-30 4.9 6-7 П]
Ереванское-1
(есть
афтершоки)

07.01.1937 20 47 42 40.13 44.43 10 8-12 4.6 7 П]

Ереванское-11 
(нет
афтершоков)

02.08.1984 05 52 47.1 40.17 44.35 8-10
3.7

(КР=11.4)
6 [3]

Ереванское-1 II 1.03.1997. 13.09.26.8 40.17 44.5 15 3.8 6

Гарнийское 18.06.2009 07.34.53 40.23 44.75 3.6 5-6

Гипоцентр землетрясения по данным сейсмических станций Национальной сети 
сейсмических наблюдений РА имеет следующие географические координаты 40.07° N 44.48°Е 
на глубине 10 км. с магнитудой 4.7. Эпицентр данного землетрясения определен и другими 
агентствами табл. 2.

Таблица 2.
Основные параметры Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 15 часов 29  минут 

по местному времени (по Гринвичу 1129) эпицентре с интенсивностью в 1о= 6  баллов с
магнитудой м$=4.7

№ Агентство
Г ипоцентр

Магнитуда
էօ, ч мин с գ>°, N

Այ
О

И, км

1 ^Տ Բ  (ԲՏՏԲ) 11 29 23.45 40.07 44.48 10 4.7

2 1ԲՏՇ 11:29:23.2 40.03 44.51 13 4.9

3 ЕМБС 11:29:22.9 40.02 44.51 10 4.7

4 6ՏԲՏ 11:29:24.46 40.02 44.53 10 5.0

5 КАЫ 11:29:24 40.0 44.5 21 М„=4.7

Примечание: сведения об агентствах:

1 .

2.

3 .

4.
5.

Բ Տ Տ Բ -  Ре§юпа1 Бигуеу քօր Տ6ւտրուշ РгсЛесбоп;
1 Բ Տ Շ - 1ոտէւէսէ6 օք беорИузюз, Սп 1Уег511у օք ТеИгап;
Е М Б С -  Еигореап МебНеггапеап 8е13гтю1о§юа1 Сеп1ге;
Շ Տ Բ Տ -  Сеорбузюа! Бигуеу օք էՒտ ԹստտւՅՈ Асабету օք 8аепсез; 
КАЫ  - КапбПП ОЬзегуа1:огу апб ЕаН+щиаке РезеагсИ 1ոտէւէսէ6. 
Данные агентств почти сходятся.

http://irsc.ut.ac.ir/


На третий день афтершоковая активность ослабла табл. 3. Анализ имеющихся данных 
показывает, что вероятность сильного землетрясения мала. Жители призвали вернуться в свои 
квартиры. Имеются ощутимые толчки, для такого землетрясения они неизбежны.

14- го  ф е в р а л я  в 01:47 по местному времени (13-го февраля в 21:47 по Гринвичу) 
сейсмической сетью Региональной службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано 
землетрясение с магнитудой 2,3 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 13 км к юго
западу от города Ереван. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в городе Ереван и в ряде населенных пунктах региона Арарат 
- с силой 2-3 балла. Землетрясение в 8 км к юго-востоку от города Ереван: около в 2 км к 
северу от административного района Нубарашен.

15- го  ф е в р а л я  в 18:21 по местному времени (в 14:21 по Гринвичу) сейсмической сетью 
Службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение (афтершок) с 
магнитудой 2,5 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 17 км к югу от города Ереван, 
Армения. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение (афтершок) ощущалось в городе Ереван - с силой 2-3 балла.
17-го  ф е в р а л я  в 07:26 по местному времени (в 03:26 по Гринвичу) сейсмической сетью 

Региональной службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение 
(афтершок) с магнитудой 2,0 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 12 км к юго-востоку 
от города Ереван. Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Землетрясение (афтершок) ощущалось в городах Ереван и Арташат- с силой 2 балла.
Таблица 3.

Сильных афтершоков данные Ереванского землетрясения 13 февраля 2021года 11 часов 29  
минут (по времени по Гринвичу) с магнитудой ե1տ=4.7

м е с д е н ь ч а с м и н с е к Ժ է0,շ Я 1т д
Ф

к м

հ,

к м
К Տ4Տ Р -н

О с н о в н о й  т о л ч о к

2 13 11 29 23,45 40,07 44,48 10 4,7 9
О щ у т и м ы е  а ф т е р ш о к и

2 13 21 47 42,96 40,11 44,5 10 2,3 9
2 15 14 21 27,66 40,06 44,59 10 2,5 9
2 17 3 26 58,64 40,02 44,44 2 2,6 9
2 18 1 30 49,29 40,04 44,5 2 2 9

Макросейсмическое обследование Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 
11 часов 29 минут (по времени по Гринвичу) с магнитудой Ի1տ=4.7. Землетрясение 
сопровождалось сильным гулом и достаточно интенсивным сотрясением зданий и сооружений. 
Максимальная интенсивность сотрясений оценена около 6 баллов по шкале МБК-64 [4]. 
Землетрясение ощущалось в городе Ереван - с силой 5-6 баллов, в регионах Арарат, Армавир, 
Котайк - с силой 4-5 баллов, а в регионах Арагацотн, Ширак, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Сюник - 
с силой 3-4 балла табл. 4. После землетрясения в Национальный центр управления в кризисных



ситуациях поступило около 3000 различных вызовов. Из полученных и подтвержденных 
вызовов об обрушениях относительно значительный ущерб был зарегистрирован в следующих 
районах города Еревана. Улица Айвазовского (обрушилось 9 кв. м от стены одноэтажного 
здания, 7 кв. м от крыши), улица Смбата Зоравара (обрушилось 2 кв. м от стены здания), 
улица Чехова (обрушился 1 кв. м от стены) и проспект Комитаса (со стены отвалилось около 10 
плиток). Предварительная информация о пострадавшем гражданине на улице Айвазовского 
была опровергнута. В таблице приведены данные об ощутимости в пунктах, в процессе 
обследования и опроса. При изучении макросейсмического поля, нам очень помогли 
социальные сети, в которых с момента начала землетрясения пользователи сразу начали 
писать, кто где находился и как реагировал. Сотрудники МЧС РА призывали не паниковать.

Таблица 4.
Макросейсмическое поле наблюдений в баллах Ереванского землетрясения 13 февраля 2021года 

11 часов 29  минут (по времени по Гринвичу) с магнитудой м$=4.7

5 - 6  б а л л а

1 40,18 44,52 8 Ереван

2 40,07 44,43 8 Маем с

3 40,06 44,58 8 Ланджазат

4 40,161 44,3797 12 Мусалер

5 40,1932 44,3677 15 Баграмян

5  б а л л а

6 40,167 44,31 18 Вагаршапат

7 40,12 44,73 19 Гарни

8 40,208 44,696 19 Зовк

9 40,27 44,63 21 Абовян

10 40,317 44,483 23 Егвард

11 40,294 44,36 24 Аштарак

12 40,27 44,32 24 Ошакан

13 40,3 44,28 29 Агарак

14 40,1095 44,1824 28 Арташар

4 -б а л л а

15 39,84 44,71 35 Арарат

16 40,083 44,057 39 Армавир

17 40,389 44,226 39 Амберд

18 40,293 44,079 42 Аруч

19 40,588 44,36 55 Апаран

20 40,35 45,12 58 Еавар

21 40,325 45,11 56 Еандзак

22 40,205 45,187 58 Еранос



3  б а л л а

23 40,55 44,96 62 Севан

24 40,5 45,27 78 Шоржа

25 40,572 43,867 75 Марал и к

26 40,665 45,254 88 Марту ни

27 40,53 43,66 86 Айкадзор

28 40,79 43,85 94 Г юмри

2 - 3  б а л л а

29 40,0833 45,8339 113 Верин Шоржа

30 40,18 45,73 104 Варденис

31 39,21 46,4 190 Капан

32 39,21 46,4 190 Вардашен

Рис. 2. Макросейсмическая карта изосейст Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 
15 часов 29 минут по местному времени (по Гринвичу II29) эпицентре с интенсивностью в 1о= 6

баллов с магнитудой 1մտ=4.7

Определены геометрические параметры Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 

года 15 часов 29 минут по местному времени (по Гринвичу 1129) эпицентре с интенсивностью в 
Ю = 6 баллов с магнитудой Мб=4.7 табл. 5.



Таблица 5.
Основные параметры макросейсмического поля Ереванского землетрясения 13 февраля 

2021 года 15 часов 29  минут по местному времени (по Гринвичу 1129) эпицентре с 
интенсивностью в 1о= 6  баллов с магнитудой м$=4.7

//, Геометрические парамет ры поля изосейст, км Площадь изосейстб,,
баллы է. 1ъ 1 է յ  էհ км 2

5-6 16 14 14.9 1.14 704

5 31 26 28.4 1.19 2532

4 71 58 64.17 1.22 12937

3 123 87 103.4 1.41 33.618

Примечание. 4 , 4  -  продольная и поперечная полуоси; յ  = 1с ■( -  их среднее геометрическое.

При сопоставлении карты  изосейст Ереванского землетрясения 13 ф евраля 2021 года 15 
часов 29 минут по местному времени (по гр и н в и ч у  1129) эпи ц ентре  с и н те н си в н о стью  в 1о = 6 
баллов с м агнитудой  Ի1տ=4.7 с м акросейсм ической картой изосейст Ереванского-Ш  

землетрясения на рис. 2 в сопоставлении с таковой для Ереванского-И землетрясения 1984 г. 

она несколько отличается. Ф орм а площ ади сотрясения землетрясения 1997 г. близка к эллипсу, 

больш ая ось которого  в плейстосейстовой области имеет северо-восточное  простирание  с 

азимутом А2М=30°. О чаг Ереванского-Ш  землетрясения по своему возд ействи ю  в эпицентре 

сходен с Ереванским-1 (07.01.1937 г.) и Ереванским-И (02.08.1984 г.) зем летрясениями. О днако 

система изосейст землетрясения 02.08.1984 г. [2] отличается от таковой для описы ваем ого  

землетрясения 1997 г. (рис. 3), несмотря на близость их инструм ентальны х гипоцентров . 

П лейстосейстовая область землетрясения 1 марта 1997 г. развернута относительно  таковой для 

землетрясения 02.08.1984 г. на 70° градусов (с северо-западного  простирания  на северо

восточное).

Рис. 3. Сопоставление карты изосейст землетрясений 1 марта 1997 г. и 2 августа 1984 г.



Эпицентры землетрясений 07.01.1937 г. и 02.08.1984 г. приурочены к дизъюктивному 
узлу области пересечения отрезков глубинных разломов двух направлений: Ереванского 
общекавказского и Арарат-Спитакского меридионального. Эпицентр землетрясения 1 марта 
1997 гприурочен к дизьюнктивному узлу пересечения глубинных разломов Ванского 
(общекавказского простирания), Артени-Севанского, Арарат -  Спитакского (рис. 3) [6].

На основе данных первых вступлений записей сейсмических станций определен механизм 
очага Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 15 часов 29 минут по местному 
времени (по Гринвичу 1129) эпицентре с интенсивностью в 1о = 6 баллов с магнитудой Ի1տ=4.7.

Получили в очаге взброс, подробное решение получили и в КАЫ- КапсШП ОЬзегуа1:огу апб 
Еагбтриаке РеБеагсИ 1ոտէւէսէ6.

Рис. 4. Стереограмма Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 15 часов 29  минут по 
местному времени (по Гринвичу 1129) эпицентре с интенсивностью в 1о= 6  баллов с магнитудой

14տ=4.7 по решению /ՀՏՏԲ и КАЫ
Таблица 6.

Результаты фокального механизма очага Ереванского землетрясения 13 февраля 2021 года 
15 часов 29  минут по местному времени (по Гринвичу I I29)

ОаТе,Г/'те

и т с
(р°Ы А°Е ге§'юп հ М

Տքր/'/ге

1
О/'р

/

Раке

1
Տէր՚մсе 

2

О/р

2

Раке

2
а§епсу

2021-02-13

11:29:23.45
40,07 44,48 АГСМЕ1М1А 10 4,7 59.9 60.9 50.1 299.7 47,9 139,0

2021-02-13

11:29:23.0
40.0 44.5 АГСМЕ1М1А 9 4.6 40 57 48 279 51 136 КОЕГС1

Зона является сейсмоактивной, она известна разрушительными землетрясениями табл. 1. 
Большое значение имеет макросейсмическое обследование Ереванского землетрясения. При 
составлении макросейсмической карты изосейст очень помогла информация, полученная от 
пользователей социальных сетей. При этом землетрясении были сильно напуганы жители 
высотных зданий. Им было рекомендовано следовать общеизвестным правилам поведения в

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/tensors.php?id=948767&year=2021;INFO
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/tensors.php?id=948767&year=2021;INFO
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/tensors.php?id=948767&year=2021;INFO
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/tensors.php?id=948767&year=2021;INFO
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/moment-tensor-solutions/


случае подобных землетрясений. Было выявлено, что в Ереване много аварийных зданий, и, 
что в первую очередь надо заниматься вопросами их усиления.
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Ս.Ս. Մարգարյան, Գ.Ռ. Աբգարյան, Ա.Ա. Գևորգյան, Հ.Վ. Սարգսյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ)

2021 թվականի փետրվարի 13-ին տեղական ժամանակով ժամը 15:29-ին 

էպիկենտրոնում 1օ = 6 բալ ուժգնությամբ мБ=4.7 մագնիաուդով

2021 թվականի փետրվարի 13-ին տեղական ժամանակով ժամը 15:29-ին (Գրինվիչի ժամանակով 

11:29֊ին) Հ Հ  ՍԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմիկ ցանցը գրանցել է 4 ,7  

մագնիտուդով երկրաշաըժ' խորությունը 10 կմ, երկըաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Եընան քաղաքից 

8 կմ հարավ-աըևելք (Նոտաըաշեն վարչական շրջանից մոտ 2 կմ հյուսիս): Էպիկենտրոնի 

աշխարհագրական կոորգինատներն են' հյուսիսային լայնության 40 .07  և արևելյան երկայնության 44.48: 

Ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6  բալ:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, էպիկենտրոն, կենտրոնացում, խորություն, ինտենսիվություն, մակրո- 

սեյսմիկ հետազոտություն:

УЕКЕУАЫ ЕАКТНСШАКЕ (АКМЕ1М1А)

ОЫ РЕВКиАКУ 13, 2021,15.29 ВУ 1_ОСА1_ Т1МЕ, АТ ТНЕ ЕР1СЕ1МТЕР УУ1ТН 

11ЧТЕМБ1ТУ 10=6 РОИЧТБ, \У1ТН МБ=4.7 МАС1Ч1Ти0Е

ծոոօէօմօո օէ беЬгиагу 13, 2021, օէ 15.29 Ьу 1оса1 Ь те  (օէ 11.29 СМТ), ап е а г^ и а к е  աէհ 4.7  

та§пкиде օէ Ме ժտքէհ օէ Ю кт ոօտ ге ^^егед  Ьу էհՑ տժւտրո ՚ւշ пеШ огк օէ է6րոէօրւօ1 Бигуеу օէ տժւտրո ՚ւշ 
քրօէՑշմօո ՒձԷՏ, КА. ТЬе еркеМ ег աօտ էօշօէՑժ օէ 8 к т  տօսէհ-օօտէ օէ Уегеуап а1у (օեօսէ 2 к т  ոօրէհ օէ 
ЫиЬагазЬеп адт1п15каЬуе ժւտէրւշէ). ТЬе §ео§гарЬк շօօրժւոօէՑՏ օէ Ме еркеМ ег аге 40,07 покЬегп ЫЬиде 

օոժ 44,48 Ցօտէ 1оп§киде. ТЬе ւոէՑոտ̂  օէ ипЗегдгоипЗ էրՑրոօրտ /л էհՑ еркеМ ег у/օտ 6  քօւոէտ.
КеуууогЗБ: еркеМег, сопсепкаЬоп, ժՑթէհ, ւոէՑոտНу, րոօօրօտՑւտրոԽ гезеагсЬ.
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Ռ.Գ. Ղարիբյան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՅԵՎԵՐԸ ԵՎ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում է Հ Հ  ՄԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի մի

ջին մասնագիտական և բակալավրի կրթական ծրագրերով ուսուցման խմբերում <<Իրավունքի հիմունք

ներ» առարկայի ուսուցման ձեերը ե հեղինակի կողմից մշակված անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիայի 

կիրառությունը դասի ժամանակ:

Առա նցքա յին բա ռեր, ուսուցում, ուսուցման ձև, մանկավարժական տեխնոլոգիա, դասախոսու- 

թյուն, գործնական պարապմունք, սեմինար, ուսումնական կոնֆերանս, ինքնուրույն աշխատանք:

Հ Հ  ՄԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի բակալավրի կրթական 
ծրագրի ուսումնական պլաններում «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի ուսումնական խմբե
րում նախատեսված են' դասախոսություններ, սեմինարներ և գործնական պարապմունքներ: 

Սակայն, ելնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունից, դրա ուսուցման արդյունավե
տությունից, ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից 
կազմակեպվող ուսումնական պարապմունքների նախատեսված ձևերը մեր կողմից լրացվել են. 
ուսումնական կոնֆերանսներով, խորհրդատվություններով, ուսումնական պրակտիկայով, 
ուսանողների բազմազան ինքնուրույն աշխատանքներով, գիտելիքների ստուգման թեստերով: 

Վերոհիշյալ առարկայի ուսուցումը միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով խմբերում 
իրականացվում է մասամբ դպրոցական, մասամբ բուհական ուսումնական պարապմունքների 
ձևով: Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով խմբերում ուսուցման հիմնական ձևը դասն 
է, որն իրավամբ կարելի է դիտարկել որպես բաղադրիչների ինտեգրված փոխազդեցություն'
> իրավունքի դասախոս,
> ուսանող,
> ուսումնական առարկայի իրավագիտական բովանդակություն,
> գործունեության մեթոդ,
> նպատակ և արդյունք:

«Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի թեմաների բազմազանությունը, որը ձևավորվել է 
մեր պրակտիկայում, թույլ է տալիս խոսել տարբեր տեսակի դասերի առկայության մասին: 
Սակայն մեր կողմից հիմնականում գործածվում են ուսումնական պարապմունքների տարբեր 
դասակարգումներ' ըստ իրականացման մեթոդների, ըստ իրավական բովանդակության, ըստ 
դիդակտիկ նպատակների, կամ նույնիսկ, ուսուցման գործընթացի առանձին օղակների: Եթե 
դասակարգման համար որպես հիմք վերցնենք առաջատար մեթոդը, ապա կարող ենք տարբե
րակել' դասախոսություն, զրույց, բանավեճ, լաբորատոր դաս' իրավունքի աղբյուրներով:

Եթե ուշադրություն դարձնենք միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով խմբերում 
գործունեությանը, ապա պետք է նկատի ունենալ դաս-ընդհանրացումներ, դաս-խաղեր, դաս- 
կոնֆերանսներ և պրոբլեմային դասեր: Այն դեպքում, երբ դասը դիտարկում ենք իրավաբա-
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նական կրթական գործընթացի տարր ուսումնական առաջադրանքի տեսանկյունից, կարող 
ենք առանձնացնել' ներածական, նոր նյութի հաղորդման, համակցված կամ կոմբինացված, 
վերահսկողության, գիտելիքների ստուգման ու հաշվառման և կրկնության դաս:

Ներածական դասը, որպես կանոն, իրականացվում է առարկայի հենց սկզբում: Այդ դա
սին բացատրում ենք առարկայի ոաումնասիրության առանձնահատկությունները, ուղղորդում 
ուսանողների հետաքրքրություններն իրավունքի իմացության նկատմամբ, նշում ընդհանուր 
պահանջները, որոնք ներկայացվում են ուսումնական գործընթացում: Նման դասի հետագա 
ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել ուսանողների 
նախնական պատրաստվածության մակարդակը և հիմքեր ստեղծել առարկայի նկատմամբ 
ուսանողների կայուն հետաքրքրության ձևավորման համար: Այդ նպատակով օգտակար է 
կազմակերպել խաղեր, տարրական իրավական միջադեպերի լուծում և այլն:

Նոր նյութի ուսուցման դասը նպատակահարմար է կազմակերպել այն դեպքում, երբ նա
խորդ ուսումնասիրված նյութը լավ է յուրացվել: Նոր նյութի հաղորդումը հատուկ ուշադրություն 
է պահանջում' պայմանավորված իր կարևորությամբ, բարդությամբ և այլն: Նման դասը 
կարելի է կազմակերպել դասախոսության, ֆիլմի դիտման և այլնի տեսքով: Այդ դեպքում 
գերակշռում է հատկապես նոր նյութի ոաումնասիրությունը:

«Իրավունքի հիմունքների» համակցված դասը մեծ մասամբ բաղկացած է ուսումնական 
գործընթացի բոլոր հիմնական բաղադրիչներից: Արժե համաձայնել այն հետազոտողների 
հետ, ովքեր առանձնացնում են այդ դասերի կառուցվածքային բաղադրիչները.
> կազմակերպչական մաս' ուսանողները պատրաստվում են առաջիկա ուսումնական գոր

ծունեությանը,
> դասի նպատակի ներկայացում,
> դասահարցում' ներառում է մի շարք առաջադրանքներ նախորդ թեմայի յուրացման 

մակարդակը ստուգելու համար,
> նոր նյութի հաղորդում,
> ուսումնասիրված նյութի ամրապնդում,
> դասի ամփոփում' ուսումնասիրված նյութի ընդհանրացում,
> տնային աշխատանքի հանձնարարում [1]:

Կրկնության դասերը նպատակահարմար ենք համարում անցկացել առարկայական մո
դուլի, ամբողջական թեմայի, ամբողջական բաժնի և դասընթացի յուրացման ընթացքում բա- 
ցահայտված խնդրի ուսումնասիրելուց հետո:

Ընդհանրացնող կրկնության դասերի հիմնական նպատակն է համակարգել ուսանողների 
իրավական գիտելիքները, տրամաբանական կապ հաստատել ուսումնասիրված թեմաների, 
իրավական երևույթների միջև և ընդհանրացնել դրանք: Նման դասի համար անհրաժեշտ ենք 
համարում նախօրոք պատրաստել հարցերն ու առաջադրանքները և ներկայացնել ուսանողնե
րին: Կրկնվող-ընդհանրացնող դասերը կարող են կրել խաղային կամ օրենքների հետ խմբային 
աշխատանքի բնութ և այլն:

Դաս-դասախոսության ժամանակ դասախոսն ուսանողներին ներկայացնում է իրավա
կան որոշակի խնդրի բովանդակությունը: Ուսանողները ունկնդրում են դասախոսության 
նյութը, անհրաժեշտության դեպքում կատարում գրառումներ և այլն: Պետք է պայմանավորվել



որոշակի հապավումների շուրջ, որոնք ժամանակ խնայելու նպատակով կարող են օգտագործ
վել դասի ժամանակ: Նման պարագայում ուսանողները սովորում են առանձնացնել հիմնական 
մտքերը և ինքնուրույն կատարել նշումներ: Դասախոսության նպատակն է զարգացնել ուսա
նողների իրավական տեղեկատվություն լսելու, դրանք ինքնուրույն վերլուծելու, հիմնականը 
կարևորելու, ինչպես նաև նշումներ կատարելու կարողությունը:

Կարևորում ենք նաև ուսանողներին դասախոսության պլանի ներկայացումը, որը պետք է 
գրի առնեն: Անհրաժեշտ է հետևել ուսանողների կատարած գրառումներին, ուղղել թույլ տրված 
սխալները:

Դասախոսությունը որոշակի գիտական գիտելիքների տրամաբանական-հետևողական 
ներկայացումն է ուսանողներին: Դա բուհերում ուսումնական գործընթացի հիմնական ձևերից է 
և դասավանդման մեթոդներից: Դասախոսությունները դասավանդման պրակտիկայում
հայտնվեցին Հին Հունաստանում, այնուհետև լայն տարածում գտան միջնադարյան համալ
սարաններում և պահպանեցին իրենց առաջատար դերը բարձրագույն կրթության մեջ մինչև 
մեր օրերը: Դասախոսությունը կարելի է անցկացնել ավանդական միակողմանի կապի ձևով, 
երբ դասավանդողը պատմում է, իսկ ուսանողները պասսիվ վիճակում լսում են: Սակայն 
արդյունավետ է դասախոսությունն իրականացնել ուսումնական նպատակներին հասնելու 
ակտիվ գործունեություն'
> պրոբլեմային դասախոսություն,
> դասախոսություն-կոնֆերանս,
> դասախոսություն առանց կոնսպեկտի' բարձրաձայն մտորումներ,
> հեղինակային դասախոսություն,
> դասախոսություն հետադարձ կապի կիրառմամբ,
> դասախոսություն կոնկրետ իրավիճակների քննարկմամբ,
> դասախոսություն երկխոսություն,
> դասախոսություն' այլ մեթոդների հետ համակցված [3]:

Այդ դեպքում դասախոսը հանդես է գալիս գիտության և ուսանողների միջև միջնորդի 
յուրօրինակ դերում:

Ուսումնական դասախոսության արդյունավետությունը և դրա բարձր որակն ապահովում 
են հետևյալ դիդակտիկ պահանջներին համապատասխանությունը, որոնք կարող են ծառայել 
նաև որպես դասախոսության հաջողության չափանիշ.
> ներկայացված նյութի գիտական բնույթը և տեղեկատվական բովանդակությունը,
> դատողությունների ապացույցներ և փաստարկներ,
> բավարար քանակությամբ վառ և համոզիչ օրինակների, փաստերի, փաստաթղթերի առ

կայությունը,
> հուզականությունը,
> դասախոսի անմիջական հետաքրքրությունը ներկայացման առարկայի նկատմամբ,
> ուսանողների մտածողությունը, ուշադրությունը և ակտիվացումը' ապահովելով նրանց 

մտքի շարժումը դասախոսի մտքին համահունչ, նյութի մեթոդական նպատակամետ կա
ռուցվածքը (ներածություն, հիմնական մտքերի ու դրույթների ընդգծում, տարբեր ձևա
կերպումներով եզրակացությունների ընդգծում ու կրկնում և այլն),



> մատչելի, պարզ գրական լեզուն,
> ներմուծված եզրույթների և հասկացությունների պարզաբանումը,
> խոսքի տեմպը,
> ուսանողի լսելու, ընկալելու և համառոտ գրելու ընդունակությունը,
> դիդակտիկ նյութերի և տեսալսողական միջոցների օգտագործումը:

Դասախոսության ժամանակ դասախոսն իրականացնում է իր հիմնական մանկավարժա
կան գործառույթները' ուսուցանող, կրթող, դաստիարակող, զարգացնող, կազմակերպչական և 
օժանդակող:

Կրթական գործառույթն արտահայտվում է ուսանողներին մասնագիտական գործունեու
թյան համար անհրաժեշտ հիմնական գիտական և գործնական տեղեկատվության հաղորդ- 
մամբ: Կրթական գործառույթը ներառում է ուսանողների արժեքային կողմնորոշումների, աշ
խարհայացքի, իրավագիտակցության ձևավորման խթանումն ուսումնական նյութի ներկայաց
ման, տարբեր դիրքորոշումների և տեսակետների մեկնաբանման, տեսությունը պրակտիկայի 
հետ կապելու, ընթացիկ իրավական կարևոր իրադարձությունների քննարկման միջոցով: Զար
գացման գործառույթն իրականացվում է դասախոսի և ուսանողների անմիջական մանկավար
ժական հաղորդակցության ընթացքում' ուսանողների ստեղծագործ մտավոր գործունեության 
ակտիվացման միջոցով' առաջադրելով և լուծելով պրոբլեմահարույց խնդիրներ, որոնք ապա
հովում են մասնագիտական և անձնական զարգացում [4]:

Կազմակերպչական և օժանդակող գործառույթը նախատեսում է ուսանողների ինքնու
րույն աշխատանքի կազմակերպում և կառավարում, ինչպես դասախոսության, այնպես էլ 
արտալսարանային աշխատանքների' խորհրդատվությունների ընթացքում, միաժամանակ, 
խրախուսում' դասախոսության մեջ բարձրացված հարցերի անկախ խորը ոաումնասիրության 
համար:

Կախված դիդակտիկ նպատակներից ուսումնական գործընթացում առանձնանում են 

դասախոսությունների հետևյալ տեսակները'

1. ներածական դասախոսություն, որը, որպես կանոն, կարդացվում է դասընթացի սկզբում: 
Այն ուսանողներին ընդհանուր պատկերացում է տալիս դասընթացի բովանդակության, 
ուսումնական գործընթացում դրա տեղի և հետագա գործնական գործունեության մեջ 
ունեցած դերի մասին: Ներածական դասախոսությունը կարող է լինել մեծ մասամբ հան- 
րաճանաչ և մատուցվող մենախոսություն: Ներածական դասախոսության ժամանակ ան
հրաժեշտ է տալ աշխատանքի համար օգտագործվող գրականության ցանկ, բացատրել, 
թե գործնական պարապմունքներում ի՞նչ հարցեր են ուսումնասիրվելու, ընդգծել խնդիր
ները, որոնց լուծումը հատուկ ջանքեր է պահանջում:
Մեր դասավանդման ժամանակ ներածական դասախոսությունը սկսում ենք բացատրե

լով, թե ինչպե՞ս պետք է ուսանողներն աշխատեն դասախոսության ժամանակ' հաշվի առնելով 
«Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի առանձնահատկությունները: Իրավունքի որոշակի ճյուղի 
և համապատասխան բաժնի պատմության, նրա գիտական ներուժի, այդ ոլորտում առկա 
գիտական դպրոցի հետ համագործակցության հեռանկարների մասին հակիրճ պատմությունը 
շատ օգտակար է ուսանողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնելու համար:



2. Ընդհանրական դասախոսությունը պարունակում է հակիրճ, հիմնականում ընդհանրաց
ված տեղեկատվություն որոշակի միատարր ծրագրային խնդիրների վերաբերյալ: Այս 
դասախոսություններն ավելի հաճախ կիրառվում են կրթության ավարտական փուլերում 
(օրինակ' ամփոփիչ ատեստավորումից առաջ), ինչպես նաև առկա և հեռակա ուսուցման 
ձևերում:

3. Կողմնորոշիչ դասախոսությունը ներառում է առարկայի հիմնական նյութի հակիրճ բո
վանդակությանը կամ դրա մի մասի յուրացման ընդհանուր ցուցումները: Նման դասախո- 
սությունը, որպես կանոն, բացատրական բնույթ ունի, հնարավոր է անցկացնել ցուցադ
րական նյութի օգտագործմամբ: Դասախոսն ամփոփում է ուսումնասիրվող օբյեկտի վե
րաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները, ուսանողների ուշադրությունը կենտրո
նացնում չլուծված խնդիրների վրա, արտահայտում իր սեփական տեսակետը, տալիս 
գիտական կանխատեսում ուսումնասիրվող իրավունքի ճյուղի կամ ինստիտուտի հետա
գա զարգացման վերաբերյալ: Հեռակա ուսուցման բաժնում արդյունավետ է այդ տեսակի 
դասախոսությունների ընթացքում օգտագործել պրոբլեմահարույց մեթոդը' դասախոսը 
կարող է ուսանողներին առաջարկել իրենց պրակտիկ գործունեության ընթացքում առա
ջադրված խնդիրների վերաբերյալ գտնել պատասխաններ: Ընդհանուր առմամբ, դասա- 
խոսությունը ծառայում է դասընթացի ուսումնական նյութը համակարգված ներկայացնե
լուն:

4. Ամփոփիչ դասախոսությամբ ավարտում է ուսումնական նյութի ուսումնասիրությունը: Այն 
ամփոփում է, արդեն իսկ ուսումնասիրվածը և դիտարկում գիտության որոշակի ճյուղի 
զարգացման հեռանկարները: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում նախաքննա- 
կան շրջանում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին:

Ըստ դասի վարման եղանակի կարելի է առանձնացնել դասախոսությունների հետևյալ

տեսակները.

1. տեղեկատվական դասախոսություն, որի ժամանակ օգտագործվում է բացատրության և 
պատկերավոր ներկայացման մեթոդը: Սա բուհերում ամենաավանդական դասախոսու- 
թյունն է:

2. Պրոբլեմահարույց դասախոսություն' ներառում է դասավանդողի կողմից ամբողջ լսարա
նի ներգրավումը որևէ հետազոտական խնդրի լուծման մեջ: Յուրաքանչյուր ուսումնական 
նյութում դասախոսը շոշափում է որոշակի խնդրի էությունը, բացահայտում դրա լուծման 
հնարավոր ուղիները, ցույց է տալիս ձեռքբերումների տեսական և գործնական նշանակու
թյունը, այսինքն' յուրաքանչյուր դասախոսություն որոշակի չափով ունի պրոբլեմահարույց 
բնույթ: Դասախոսության ընթացքում ցանկալի է ներառել գոնե մեկ խնդրահարույց հարց:

3. Դասախոսություն-վիզուալիզացիան ներառում է նյութի տեսողական ներկայացում ուսուց
ման տեխնիկական միջոցներով (աուդիո-վիդեո սարքավորումներ և այլն)' ցուցադրվող 
տեսողական նյութերի մշակմամբ կամ հակիրճ մեկնաբանությամբ:
Դասախոսությունների տեսողականացման տեսակներն են'

Տ  տեսադասախոսություն: Սա դասախոսի կողմից տեսագրված դասախոսություն է: Այն 
կարող է համալրվել դասախոսության ներկայացումը պատկերող մուլտիմեդիա հավել
վածներով: Նման լրացումները ոչ միայն հարստացնում են դասախոսության բովան-



✓

✓

դակությունը, այլև ավելի աշխույժ ու գրավիչ են դարձնում դրա ներկայացումը: Տեսա
կան նյութի ներկայացման այս մեթոդի առավելությունը ցանկացած հարմար պահի 
դիտելու և (կամ) լսելու հնարավորությունն է' բազմիցս անդրադառնալով ամենադժվար 
հարցերին:

■Տ Ս՜ուլտիմեդիա դասախոսություն: Դասախոսության նյութի հիման վրա ինքնուրույն աշ
խատանքի համար ուսանողները կարող են օգտվել համակարգչային ուսուցման 
ինտերակտիվ ծրագրերից: Սրանք դասագրքեր են, որոնցում տեսական նյութը, մուլ- 
տիմեդիա գործիքների կիրառման շնորհիվ կառուցված է այնպես, որ յուրաքանչյուր 
ուսանող կարողանա ինքնուրույն ընտրել նյութն ուսումնասիրելու լավագույն միջոցը, 
դասընթացի վրա աշխատանքի հարմար տեմպը և լավագույնս ուսումնասիրելու եղա
նակը: Նման ծրագրերում ուսուցման արդյունքը ձեռք է բերվում ոչ միայն բովան
դակության շնորհիվ, այլև, օրինակ, թեստավորման ծրագրերի կիրառմամբ, որոնք 
թույլ են տալիս ուսանողին գնահատել տեսական ուսումնական նյութի յուրացման 
աստիճանը:
Դասախոսություն-երկխոսությունը նախատեսում է նյութի ներկայացում երկխոսության 
ձևով երկու դասախոսի, օրինակ' գիտնականի և պրակտիկանտի, գիտական երկու 
ոլորտների ներկայացուցիչների միջև:
Սադրիչ դասախոսությունը (դասախոսություն նախապես ծրագրված սխալներով) 
նախատեսված է տրամադրվող տեղեկատվությունը մշտապես վերահսկելու և սխալ
ներ փնտրել ուղղությամբ ուսանողներին խրախուսելու համար: Դասախոսության 
ավարտին ախտորոշվում է ուսանողների գիտելիքները և վերլուծվում թույլ տրված 
սխալները:

^  Դասախոսություն-կոնֆերանսն անցկացվում է որպես գիտական և գործնական պա
րապմունք' ուսումնական ծրագրի շրջանակներում նախապես որոշված խնդրի վերա
բերյալ ուսանողների զեկույցներով և ելույթներով: Վերջում դասախոսն ամփոփում, 
լրացնում և պարզաբանում է տեղեկատվությունը, ձևակերպում հիմնական եզրակա
ցությունները:

^  Դասախոսություն-խորհրդակցությունը ենթադրում է նյութի ներկայացում «հարց- 
պատասխան» կամ «հարց-պատասխան-քննարկում» ձևով:

Մենք, որպես կանոն, դասախոսության պատրաստումը սկսում ենք դասախոսության 
կառուցվածքի մշակմամբ: Այստեղ ուղեցույցը մեր աշխատանքային ծրագիրն է, որտեղ հաշվի է 
առնված ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի կրթության բովանդակային 
առանձնահատկությունները: Դասախոսության մշակման համար հիմք են հանդիսանում 
ուսումնական պլանը և աշխատանքային առարկայական նկարագիրը: Դասախոսությունների 
քանակը որոշվում է ուսումնական պլանով: Դասախոսության կառուցվածքը սովորաբար 
ներառում է ներածական, հիմնական և ամփոփիչ մասեր: Դասախոսության վրա աշխատելու 
ժամանակ կատարում ենք հետևյալ քայլերը'
> դասախոսությունների համար նյութի ընտրություն, դասախոսության պլանի կազմում, 

հիմնական և լրացուցիչ գրականության ընտրություն,



> դասախոսության ծավալի և բովանդակության որոշում, հիմնարար աղբյուրների ոաում
նասիրություն,
ներկայացման հաջորդականության և տրամաբանության ընտրություն, ամփոփում, 
դիտակտիկ նյութերի և ուսուցման տեխնիկական միջոցների ընտրություն, 
դասախոսության ձևի մշակում:
Գործնական պարապմունքները, ինչպես դասախոսությունները «Իրավունքի հիմունքներ» 

առարկայի ուսումնական գործընթացի էական տարրեր են: Գործնական պարապմունքների 
նպատակն է խորացնել, ընդլայնել դասախոսությունների ընթացքում ձեռք բերված գիտելիք
ները, զարգացնել գործնական նշանակալի կարողություններ և հմտություններ: Գրանք անց
կացվում են երկու-երեք դասախոսությունից հետո և կազմում դասախոսության տրամաբա
նական շարունակությունը: Գործնական դասերը նպաստում են ուսանողների մասնագիտական 
մտածողության և խոսքի մշակույթի զարգացմանը, ներառյալ իրավական եզրույթների տիրա
պետումը, հնարավորություն են ընձեռում յուրացրած գիտելիքների ստուգման, գործառնական 
հետադարձ կապի ապահովման համար:

Անհրաժեշտ է գործնական պարապմունքների պլանները համապատասխանեցնել դասա- 
խոսությանը: Գրանք անշուշտ քննարկվում և հաստատվում են ամբիոնի նիստում: Նպատա
կահարմար է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջև ուսանողների ինք
նուրույն աշխատանքի նախատեսումը' գրականության, նորմատիվ փաստաթղթերի ուսումնա
սիրում: Գործնական պարապմունքներին ուսանողները ձեռք են բերում հատուկ իրավիճակ
ներում իրավական նորմերը կիրառելու, նորմատիվ փաստաթղթերը մեկնաբանելու, բազմա
թիվ իրավական ակտերի մեջ անհրաժեշտ նորմերը գտնելու կարողություն, ինչպես նաև հնա
րավորություն են ստանում դրսևորել իրենց անհատականությունը, ինքնուրույն մտածողությու
նը և ընդունակությունը, պաշտպանել իրենց դիրքորոշումը:

Գործնական դասը նախապատրաստելու ժամանակ կատարում ենք հետևյալ քայլերը.
> դասի թեմայի ոաումնասիրություն,
> անակնկալներից խուսափելու և յուրաքանչյուր առաջադրանքի բովանդակության հետ 

կապված ցանկացած հարցի պատասխանելու պատրաստ լինելու համար լուծել տրված 
բոլոր առաջադրանքները, 
գործնական դասի անցկացման պլանի կազմում,
դասի ժամանակի բաշխում ըստ դասի փուփերի' ներածություն, տեսական հարցերի 
քննարկում, խնդիրների լուծում, ամփոփում,
հաջորդ դասի համար սովորողների ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքների 
պլանավորում:
Սեմինարը հիմնված է դասախոսի ցուցումներով ուսանողների կողմից առանձին հարցե

րի, խնդիրների ինքնուրույն ուսումնասիրության վրա, որին հաջորդում է զեկույցների ներկա
յացում և դրանց համատեղ քննարկում: Սեմինարը, ի տարբերություն գործնական պարապ
մունքների, ունի ավելի տեսական բնույթ և նախատեսված է ուսումնական առարկայի կամ դրա 
որևէ բաժնի խորը ուսումնասիրության համար: Այն ուղղորդում է ուսանողներին կրթական և 
ճանաչողական գործունեության մեջ ավելի մեծ ինքնուրույնության դրսևորմանը, նպաստում 
նրանց գիտելիքների համախմբմանը, քանի որ սեմինարի ընթացքում համակարգվում, խորաց-



վում և վերահսկվում է առաջնային աղբյուրների, փաստաթղթերի, լրացուցիչ գրականության 
վերաբերյալ ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները: Սեմինարների 
հիմնական նպատակն է ուսանողներին հնարավորություն ընձեռել տիրապետելու ուսումնա
սիրվող ոլորտի բնութագրերի հետ կապված տեսական գիտելիքների կիրառման կարողություն
ներ և հմտություններ:

Սեմինարների հիմնական դիդակտիկ խնդիրներն են'

1. ուսանողների ստեղծագործական մտածողության զարգացումը,
2. կրթական և ճանաչողական մոտիվացիայի բարձրացումը,
3. իրավունքի լեզվի տիրապետումը, իրավագիտության հասկացական ապարատի գոր

ծարկման հմտությունների յուրացումը,
4. իրավական խնդիրներ դնելու և լուծելու հմտությունների ու կարողությունների յուրացումը,
5. սեփական տեսակետը վիճարկելու կարողության ձևավորումը,
6. գիտելիքների խորացումը, համակարգումը, համախմբումը և վերահսկումը:

Մեր կողմից կիրառվում է սեմինարի երեք տեսակ'
1) սեմինար ուսումնական առարկայի ոաումնասիրության համար, որը թեմատիկ առումով 

խիստ կապված է տեսական նյութի հետ,
2) սեմինար առարկայի կամ մեկ թեմայի առավել կարևոր և մեթոդաբանորեն բնորոշ 

թեմաների մանրակրկիտ ուսումնասիրության նպատակով,
3) արդիական խնդիրների լուծման հետազոտական տիպի սեմինար:

Սեմինարները սերտորեն կապված են դասախոսությունների հետ, սակայն չեն կրկնօ
րինակում դասախոսության նյութը, թեև սերտ կապ են պահպանում դրա հիմնարար 
դրույթների հետ: Դասախոսի առաջատար դերը դրսևորվում է ուսումնական աշխատանքի 
մանրակրկիտ պլանավորման, սեմինարի քննարկման համար կարևոր հարցերի առանձ
նացման, ինքնուրույն ուսումնասիրության համար գրականության ընտրության և քննարկման 
գործընթացի կառավարման մեջ: Որպես կանոն, սեմինարներին ներկայացվում են թեմայի 
չորս-հինգ հիմնարար հարցից ոչ ավելի:

Ուսանողներին սեմինարին նախապատրաստելու էությունը կայանում է նրանում, որ 
դասախոսն օգնում է կազմել ելույթի պլան, սովորեցնում է գրել գրական աղբյուրների ցանկ, 
ռեֆերատների և զեկույցների տեքստերի ճիշտ ձևավորում և խորհուրդներ տալիս ինքնուրույն 
աշխատանքի գործընթացում ծագած բոլոր հարցերի վերաբերյալ:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը լսարանային աշխատանքի հետ մեկտեղ, կրթա
կան գործընթացի ամենակարևոր ձևն է, քանի որ ոչ մի գիտելիք, կարողություն, հմտություն, 
որոնք չեն զուգակցվում ինքնուրույն գործունեությամբ, չեն կարող դառնալ մասնագետի գոր
ծունեության իրական տարրեր: Երբ ուսանողները տիրապետում են գիտական մտածողության 
կարողություններին, նրանք հնարավորություն են ստանում լուծել ավելի բարդ ճանաչողական 
խնդիրներ, և, վերջապես, նրանց մտավոր զարգացումը հասնում է այնպիսի մակարդակի, որ 
որոնման գործունեության բոլոր փուլերը դառնում են իրագործելի:

«Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի ռեֆերատը կամ ինքնուրույն աշխատանքը նույնպես 
ճանաչողական գործունեության միջոց է: Այն պարունակում է հետազոտության տարր և



ներառում է ստեղծագործական անկախություն ընտրված թեմայի վրա աշխատանքի և ներկա
յացման գործընթացում, նյութի քննադատական ընկալում:

Վերոգրյալ առարկայի դասավանդման գործընթացում կիրառում ենք մեր կողմից մշակ
ված մանկավարժական անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիաները, դրանց արդյունավետությունը 
ստուգված է գիտափորձի միջոցով: Անձնակողմնորոշիչ ուսուցումը յուրաքանչյուր ուսանողի, 
ելնելով իր հակումներից և հետաքրքրություններից, հնարավորություն է ընձեռել ինքնա- 
դրսևորվել ճանաչողության և ուսումնական գործունեության մեջ: Անձնակողմնորոշիչ ուսուց
ման գործընթացի տեխնոլոգիան ենթադրում է ուսումնական տեքստի, դիդակտիկ նյութերի, 
դրանց օգտագործման մեթոդական ցուցումների, ուսումնական երկխոսության տեսակների, 
ուսանողների անձնական զարգացման նկատմամբ վերահսկողության ձևերի գիտելիքների յու
րացման հատուկ ձևավորում: Միայն դիդակտիկ ապահովման, կրթության սուբյեկտիվության 
սկզբունքի իրականացման դեպքում կարող ենք դատել անձնակողմնորոշիչ գործընթաց կառու
ցելու մասին: Տեխնոլոգիայի նախագծման ընթացքում ձևակերպել ենք անձնակողմնորոշիչ 
ուսուցման գործընթացի դիդակտիկ ապահովման զարգացման հիմնական պահանջները:

Մեր կողմից մշակված անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիայի կիրառությունը դասի ժամա
նակ կարելի է ներկայացնել աղյուսակի տեսքով, որտեղ հստակ առանձնացված են դասախոսի 
և ուսանողի գործառույթները:

Աշխատանքի 
բովա նդա կությունը 

և փ ուլերը

Գործունեությունը

դասախոս ուսանող

1 փուլ
Նախապատրաս

տական

Որոշում է թեման, նպատակը, խնդիրները, 
պատրաստում է ուսումնական նյութը, 
անհրաժեշտության պարագայում մշակում 
դիդակտիկ և ցուցադրական նյութեր, ընտրում 
տեխնիկական միջոցներ, ձևակերպում 
ուսումնական գործունեության արդյունքները և 
գնահատման չափանիշները:
Որոշում է հիմնախնդիրը:

Կարող են ներգրավել 
առավել ակտիվ 
ուսանողներին դիդակտիկ 
և ցուցադրական նյութերի 
պատրաստման 
գործընթացում:

II փուլ
Ներածություն

Դասի կազմակերպական մասում ներկայացվում է 
թեման, նպատակը, խնդիրները, ուսումնական 
գործունեության արդյունքների գնահատման 
չափանիշները: Բացատրում է ուղեղային գրոհի 
մեթոդը /եթե ծանոթ չեն/, որպես նպատակների 
իրականացման միջոց:

Ուսանողները կատարում 
են նշումներ, ուղղում 
հետաքրքրող և 
անհասկանալի հարցերը:

III փուլ
Գաղափարների և 

մոտեցումների 
ներկայացում

Նկարագրում /անհրաժեշտության պարագայում' 
բացատրում/ է տրված հիմնահարցը և տալիս 
«սկիզբ» հրահանգը:
Կազմակերպում է գաղափարների գրառում 
ձայնագրիչով, տեսամագնիտոֆոնով, 
գրատախտակի կամ թղթի վրա:
Կազմակերպում է արտահայտված 
գաղափարների, առաջարկությունների, 
մոտեցումների քննարկում' գնահատման 
չափանիշներին համապատասխան:

Արտահայտում են 
գաղափարներ և 
հիմնախնդրի լուծման 
առաջարկություններ:

IV փուլ 
Քննարկում

Ամփոփում է արդյունքները, վերլուծում և 
գնահատում ուսումնառողների գործունեությունը:

Կոլեկտիվ ձևով քննարկում 
են արտահայտված գաղա
փարները, առաջարկություն-



Աշխատանքի 
բովա նդա կությունը 

և փ ուլերը

Գործունեությունը

դասախոս ուսանող

ները և մոտեցումները: 
Որոշում են հիմնախնդրի 
լուծման առավել օպտիմալ և 
ռացիոնալ տարբերակը:

V փուլ
Արդյունքների 
ամփոփում, 
վերլուծում և 
գնահատում

Առանձնացվում են առավել օպտիմալ և ռացիոնալ 
լուծումները:

Իրականացնել 
ինքնագնահատում և 
փոխադարձ գնահատում:

Կարևոր է նշել, որ հաճախ անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիային հաղորդվում է պրոբլե- 
մահարույց բնույթ: Այդ պարագայում ի լրումն վերոնշյալ արյյոաակի նախապատրաստական 
փուլում մշակվել է նաև պրոբլեմային իրավիճակի դրվածքը և ուսանողների հետ դրա լուծման 
տեխնոլոգիական քայլերը: Երկրորդ փուլում ստեղծվել է պրոբլեմային իրավիճակ (նկարագրվել 
է հիմնահարցը), ուսանողներին նպատակաուղղելով դրա լուծմանը: Իսկ ուսանողները 
բաժանվել են խմբերի, ծանոթացել պրոբլեմային իրավիճակին և համապատասխան հիմնա
հարցը նկարագրող նյութերին: Երրորդ փուլում որպեսզի համոզվենք, որ հիմնահարցը ճիշտ է 
ընկալվել բոլորի կողմից, մի խմբից անցնել ենք մյուսին, ակտիվացրել բանավեճը և անհրա
ժեշտության դեպքում նրանց ուղղորդել նպատակների իրականացմանը: Ուսանողներին հնա
րավորություն է տրվել հասկանալ, որ համալիր հիմնահարցերը կարելի է դիտարկել տարբեր 
ձևերով, խմբերում քննարկելով տրված հիմնահարցի լուծման տարբեր հնարավորությունները, 
դրանք վերլուծել, գտնել առավել օպտիմալ և ռացիոնալ տարբերակը, ձևակերպել միասնական 
կարծիք: Չորրորդ փուլում հակիրճ և առանց գնահատականների թվարկվել է հիմնահարցի 
լուծման առաջարկված տարբերակներից ամենահիմնականները, և հատկապես, առանձնաց
վել են մեծամասնության կարծիքների հետ համընկնողները: Ուսանողները հայտնել են 
արդյունքները, քննարկել այլ խմբերի առաջարկած տարբերակները [2]:

Այսպիսով, «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի դասավանդման գործընթացում կիրա
ռելի են մանկավարժության տեսության մեջ նախատեսված ուսումնական պարապմունքների 
բոլոր ձևերը, սակայն դրանց կազմակերպման պարագայում ի հայտ են գալիս որոշ առանձ
նահատկություններ: «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայի դասավանդման գործընթացում մեր 
կողմից մշակված մանկավարժական անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիաների կիրառությունը 
փաստել է դրա արդյունավետությունը: Անձնակողմնորոշիչ ուսուցումը ուսանողներին հնարա
վորություն է ընձեռել ինքնադրսևորվել ճանաչողության և ուսումնական գործունեության մեջ:
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Р.Г. Гарибян

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА “ ОСНОВЫ ПРАВА” В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В с т а т ь е  представлено применение видов преподавания и, разработанная автором, 

личностно-ориентирую щ ая технология на занятиях “ Основы права” в группах среднего специального 

образования и бакалавриата Государственнои академии кризисного управления МЧС РА.

Ключевые слова: обучение, вид обучения, педагогическая технология, лекция, практическое 

занятие, семинар, учебная конференция, самостоятельная работа.

Р.С. СИапЬуап

ВАБ1С РСЖМБ ОР (Ж6АМ121М6 ТЕАСН1Ы6 ОР ТНЕ Б иВ ^С Т "ВАБ1СБ ОР Ш 6НТБ" Ш 
Е0иСАТ10МА1_ 1МБТ1Т1ЯЮМБ АЫй РЕОАСОС1СА1_ ТЕСНМ01_ОС1ЕБ

ТЬе агбс1е ргезеШз Иле т у з  օք ТеасЫп§ №е տսԵյ6շէ "Ցօտ՚ւշտ օք ա§հէտ " 'т  Фе ТеасЫп§ §րօսթտ об Ме 

Бесопдагу ргобеззюпа1 апд ЬасЬе1ог едисадопа1 рго§гатз օք Ме Շրւտւտ М а п а § е те т ЗТаТе Асадету օք Ме 

М1п1зту օք Етег§епсу Տւէսօէւօոտ РА апд էհօ аррИсадоп օք №е регзопа1 օրւօոէօէւօո Тесбпо1о§у деуе1оред Ьу 

ГЛе օսէհօր дипп§ Иле շ1օտտ.

Առա նցքա յին բա ռեր. ТеасЫп§, ТеасИтд теМ од, реда§о§1са1 ТесЬпо1о§у, 1есЮге, թրօշէԽօ1 էրօւուո§, 

зет 'таг, едисабопа1 со^егепсе, тд ерепд ет т г к .

Ղարիբյան П-ազաննա Գարգենի մանկ. գիւո. թեկնածու, ԷԿԱՄԳԱ մագիստրոս 
անդամ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ).

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 22.09.2022  

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 30.09.2022
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Ժ.Ք. Սարգսյան, Հ.Գ. Հարությունյան

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԶՐԿՎԱԾ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Հոդվածում ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների հետևանքով աշխատանքից զրկված 

քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման հարցեր:

Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով աշխատանքից զրկված քաղաքացիների զբաղվածու

թյան ապահովման համար պայմանների ստեղծումը նպաստում է բնակչության սոցիալական լարվածու

թյան և աշխատուժի արտահոսքի մեղմմանը:

Առա նցքա յին բա ռեր, արտակարգ իրավիճակ, զբաղվածություն, սոցիալական լարվածություն:

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության զբաղվածության խթանման տնտեսա
կան և կազմակերպական դրույթներն ու իրավական հիմքերը, սահմանում է զբաղվածության 
բնագավառում քաղաքացիների իրավունքների իրացումը, պետության կողմից մատուցվող 
ծառայությունների տեսակները, գործազրկության դեպքում սոցիալական աջակցության ձևերը, 
ինչպես նաև պետական-մասնավոր համագործակցության իրավական հիմքերը:

Զբաղվածությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու
թյամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով, «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, «Զբաղվածության մասին» օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:

Աղետների ռիսկի նվազեցմանը (ԱՌՆ) և արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածու- 
թյանն առնչվող հարցերը միայն մասնակի են հիշատակված սոցիալական պաշտպանության 
մասին օրենսդրության մեջ, և նմանապես' սոցիալական պաշտպանությանն առնչվող հարցերը 
միայն մասամբ են հիշատակված արտակարգ իրավիճակների, աղետների ռիսկի կառավար
ման մասին որոշ օրենսդրական ակտերում, քանի որ սոցիալական պաշտպանության և ԱՌՆ 
մասին համապատասխան օրենքները մշակվել են մեկը մյուսից անկախ:

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում հստակ հիշատակում կա արտակարգ 
հանգամանքներից տուժածների մասին' «կյանքի դժվարին պայմաններում և արտակարգ իրա
վիճակներում գտնվող ընտանիքներ», օրենքը չի պարունակում հստակ դրույթ առ այն, թե ինչ է 
«արտակարգ հանգամանքը»: Արտակարգ հանգամանք հասկացության տակ նախ հասկաց
վում են տնային տնտեսությունների մակարդակում ի հայտ եկող արտակարգ հանգամանք
ները, սակայն նախկինում այս հասկացությունը մեկնաբանվել է նաև որպես կովարիացիոն 
ցնցում (ցնցում, որը միաժամանակ ազդում է անձանց մեծ քանակի վրա), ուստի, դեռ կա սո
ցիալական պաշտպանության համակարգի ցնցումներին հակազդման մակարդակն ամրա- 
պնդելու կարիք [1]:

Արտակարգ դրությունը հատուկ իրավական ռեժիմ է: Համաձայն 2012 թ. ընդունված 
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքի' արտակարգ դրությունը



հայտարարվում է միայն ՀՀ սահմանադրական կարգին անմիջական վտանգ սպառնալու 
դեպքում, ներառյալ արտակարգ իրավիճակները [2]:

1998 թ. ընդունված «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մա
սին» օրենքում արտակարգ իրավիճակը սահմանված է' որպես որոշակի տարածքում կամ 
օբյեկտում խոշոր վթարի, վտանգավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ 
էկոլոգիական աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի, բույսերի և գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդության, զենքի տեսակների կիրառման 
հետևանքով ստեղծված իրավիճակ, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային 
զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին' զգալի վնասի, խոշոր նյութական 
կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման [3]:

Նույն օրենքում ամրագրված է նաև, որ բնակչության պաշտպանության սկզբունքներից է 
արտակարգ իրավիճակների հետևանքներից' բնակչության պաշտպանության համակարգի 
բոլոր մակարդակների բնականոն գործունեության ապահովման միջոցառումների կազմա
կերպման հարցում համալիր մոտեցում ցուցաբերելը:

Հակամարտությունների և աղետների հետևանքով մարդկանց ապրուստի միջոցները 
նվազում են, ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարում է, աշխատատեղերը փակվում 
են և մարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքը: Նման իրավիճակներում թուլանում կամ 
դադարում է նաև ազգային և տեղական կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք 
սովորաբար ապահովում են բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը և մատուցում են 
բնակչության կարիքները բավարարող ծառայություններ: Արդյունքում, հատկապես բնակչու
թյան խոցելի խմբերի շրջանում աշխատանքը և եկամուտների աղբյուրը կորցնելու դեպքերը 
հանգեցնում են նաև բնակչության արտագաղթի:

Բնակչության խոցելի խմբերի պաշտպանության համատեքստում' 2017 թ. Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) կողմից ընդունվել է «Արժանապատիվ աշխատանք և 
զբաղվածություն' հանուն խաղաղության և ճկունության» N 205 հանձնարարականը: Հանձնա
րարականի շրջանակներում մշակվել է «Աշխատանք' հանուն խաղաղության և ճկունության» 
ծրագիրը, որի հիմքում ընկած են արագ զբաղվածության ապահովման վրա հիմնված' չորս 
հիմնական նպատակներ [6].
> ինտենսիվ ներդրումներ զբաղվածություն և եկամուտներ ստեղծող ոլորտներում,
> հմտությունների զարգացման միջոցով' զբաղունակության բարելավում, ցկյանս ուսումնա

ռություն,
> ձեռնարկատիրությանն աջակցություն,
> աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի կամրջում' զբաղվածության ծառայությունների 

միջոցով:
Մասնավորապես, զբաղվածություն և եկամուտներ ստեղծող ոլորտներում ինտենսիվ 

ներդրումների իրականացմանն ուղղված ծրագրերի պարագայում' կարևորվում է ավերված 
ենթակաոուցվածքների և համայնքային ակտիվների վերակառուցումն ու վերականգնումը, 
ինչպես նաև սոցիալական համախմբվածությունը: Նշվածը ենթադրում է հասարակական 
շենքերի' առողջապահական կենտրոններ և դպրոցներ, տրանսպորտային ենթակաոուցվածք
ների, ոռոգման, ջրհեղեղների դեմ պայքարի և ջրահեռացման, ջրի և սանիտարական հաստա-



տությունների համակարգերի բարելավման, շրջակա միջավայրի պահպանության, հողերի 
պահպանման և էրոզիայի վերահսկման միջոցառումների իրականացմամբ' զբաղվածության 
ապահովում: Արդյունքում, այս միջոցառումները նպաստում են նաև գործարար միջավայրի 
բարելավմանը, ինչպես նաև ներառական և արդյունավետ աշխատաշուկայի երկարաժամկետ 
կառավարմանը:

Վերոգրյալի շրջանակներում հարկ է նշել, որ ԱՍ՜Կ-ի հետ համագործակցությամբ, տար
բեր արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, զբաղվածության ոլորտում արագ արձա
գանքման ներդրումային ծրագրեր են իրականացվել և արդյունքում' աշխատանքը կորցրած 
մարդիկ զբավածությամբ են ապահովվել շատ երկրներում, ինչպես օրինակ Լիբանանում, 
Մյանմայում, Հայիթիում, Աոզամբիկում, Արևելյան Թիմորում և այլն:

2020 թ. օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում հնչած պայթյունի հետևանքով 
մահացել է ավելի քան 200 մարդ, վիրավորվել' ավելի քան 6500-ը, անտուն դարձել' շուրջ 
300000 մարդ: Այսպիսով, ստեղծված իրադրության, ինչպես նաև կորոնավիրուսի աղետալի 
հետևանքների պայմաններում' ԱԱԿ-ի կողմից ձեռնարկվեցին զբաղվածություն և եկամուտներ 
ստեղծող ոլորտներում ինտենսիվ ներդրումների իրականացման միջոցառումներ: Դոնոր 
երկրների, նախարարությունների և քաղաքապետարանների հետ համագործակցությամբ' 
մշակվեցին և իրականացվեցին պայթյունի հետևանքով գոյացած բեկորների մաքրման աշխա
տանքների ծրագիր, որի արդյունքում' արագորեն զբաղվածություն ձեռք բերեց աղետից 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տուժած շուրջ 200 անձ:

Հատկանշական է նաև Հայիթիի օրինակը: Ցիկլոնների և փոթորիկների աճող ինտենսի
վությունն ու հաճախականությունը, կլիմայի փոփոխության աճող սպառնալիքները բարդացրել 
են այդ վտանգների ազդեցությունները բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի և բնապահ
պանական հարցերի վրա: Այդպիսով, 2004 թ. փոթորիկի հետևանքները մեղմելու նպատակով' 
Հայիթիի կառավարությունը, ԱՄԿ-ի հետ համագործակցությամբ, նախաձեռնում է արագ 
արձագանքման ծրագրերի իրականացում, որոնց արդյունքում' շուրջ 54000 տնային տնտեսու
թյունների 9000 անդամներ ընդգրկվում են անտառապատման և ծառատունկի, հակաէռոզիոն 
խրամատների, ամրապնդող կամուրջների կառուցման աշխատանքներում' ձեռք բերելով 
զբաղվածություն:

Այսօր աշխարհի բնակչության մոտ 23 %-ը կամ շուրջ 1.8 մլրդ. մարդ ապրում է խոցելի 
իրավիճակում, որնցից 76.5 %-ը ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ [7]:

Նորանկախ Հայաստանի Հանապետությունում արտակարգ դրություն է հայտարարվել 
1996 թ. և 2008 թ.' քաղաքական պատճառներով, և 2020 թ.' կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված: Հաշվի առնելով 2020 թ. հայտարարված արտակարգ դրության անմիջա
կան ու ավելի ընդգրկուն ազդեցությունը բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա' 
անդրադառնանք 2020 թ. հայտարարված արտակարգ դրության հետևանքներին, իրավական 
կարգավորումներին, հիմնախնդիրներին և դրանց հնարավոր լուծման ուղիներին. Մասնավո
րապես, հարցը քննարկենք աշխատանքը կորցրած քաղաքացիների համատեքստում:

2020 թ. հունիսի 25-ին ՀՀ կառավարության նիստում հնչած գնահատականների 
համաձայն' 2020 թ. մարտ-մայիս ամիսներին Հայաստանում աշխատանքը կորցրել է ավելի 
քան 70000 հազ. զբաղված անձ կամ զբաղվածների մոտ 11.5 %-ը, որի մեծ մասը' տնտեսու-



թյան մեջ կիրառված սահմանափակումների պատճառով: Մասնավորապես, համաձայն «  
պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների' 2020 թ. մարտի 1-ից մայիսի 31-ը շուրջ 5873 
կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր ժամանակավորապես դադարեցրել են 
իրենց գործունեությունը, ինչը 41 %-ով ավելի բարձր ցուցանիշ է' նախորդ տարվա նույն ժամա
նակաշրջանի համեմատ: Միաժամանակ, պաշտոնական վիճակագրության համաձայն' 2020 
թ. ապրիլին գրանցվել են 563 իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչը 
շուրջ 5 անգամ ցածր ցուցանիշ է' նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ [5]:

Ստեղծված արտակարգ իրավիճակին համապատասխան' 2020 թ. ընթացքում ՀՀ կառա
վարության կողմից հաստատվել և իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ [8], որոնցից 6- 
րդ և 22-րդ միջոցառումների շրջանակներում ուղղակի դրամական աջակցություն է տրամա
դրվել համավարակի հետևանքով աշխատանքից ազատված անձանց: Հարկ է նկատել, որ 
նման բնույթ ունեցող ծրագրերերի իրականացումն այնքան էլ նպատակային չէ, քանի որ 
դրանք չունեն արտակարգ դրության հետևանքով աշխատանքը կորցրած անձանց նոր աշխա
տանքով ապահովելու ուղղվածություն: Հետևաբար, այս տեսանկյունից ավելի նախապատվելի 
են կառավարության կողմից կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացմանը միտված' 8-րդ և 20-րդ միջոցառումները, որոնք ունեն համարավարակի հե
տևանքով առավել շատ տուժած ոլորտների վարձու աշխատողներին լրավճարներ տրամա
դրելու էություն, ինչը նվազեցնում է այդ ոլորտում աշխատողների աշխատանքը կորցնելու ռիս- 
կը:

Անդրադառնալով միջազգային փորձին' նշենք, որ կորոնավիրուսի հետևանքով' աշխա
տատեղերը չկորցնելու, ինչպես նաև աշխատանքից ազատված անձանց նոր աշխատանքով 
ապահովելու տեսանկյունից' հետաքրքրական է Շվեդիայի, Չեխիայի Հանրապետության և 
Իտալիայի օրինակը: Այս երկրներում տուժած ոլորտների գործատուները, տնտեսական սահ
մանափակումների ժամանակ, կարող էին կրճատել իրենց աշխատողների աշխատանքային 
ժամերը մինչև 80 %-ի չափով ամբողջությամբ ստանալով աշխատավարձի սուբսիդավորում 
պետության կողմից:

Համավարակի սոցիալական և տնտեսական հետևանքների մեղմման գործում առանց
քային է գործազրկության ապահովագրության համակարգի դերը, որի կաուցվածքը, սկզբունք
ներն ու աջակցության ձևերը տարբեր են շատ երկրներում: Օրինակ, Նոր Զելանդիայում բացի 
գործազրկության նպաստից' շաբաթական կտրվածքով տրամադրվում է նաև նպաստ այն 
գործազուրկներին կամ մասնակի զբաղվածներին, որոնք աշխատանք կամ լրացուցիչ զբաղ
վածություն են փնտրում: ՀՀ-ում գործազրկության ապահովագրության համակարգի ներդրման 
պարագայում' Նոր Զելանդիայի օրինակով նման բաղադրիչի ներառումը, կարծում ենք, կարող 
է արդյունավետ լինել, քանի որ դա կստեղծի լրացուցիչ շահադրդում աշխատանք փնտրողի 
համար' կարճ ժամանակում բերելով սպասված հաջողություն:

Ակնհայտ է, որ արտակարգ իրավիճակների հետևանքով աշխատանքից զրկված քաղա
քացիների աշխատանքի տեղավորման նպատակով' արագ արձագանքման անհրաժեշտ միջո
ցառումներ իրականացնելու համար կարևոր է ունենալ այնպիսի օրենսդրական դաշտ, որը 
կնախատեսի ՀՀ կառավարության կողմից համապատասխան պարտավորությունների ստան- 
ձում նման իրավիճակներում: Մասնավորապես, ՀՀ սահմանադրության 120-րդ հոդվածի 1-ին
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մասում ամրագրված է, որ «  կառավարությունը սահմանադրական կարգին սպառնացող 
անմիջական վտանգի դեպքում' հայտարարում է արտակարգ դրություն և ձեռնարկում է իրա
վիճակից բխող միջոցառումներ: Միաժամանակ, «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի 
մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ' «Արտակարգ դրության ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց իրավունքների երաշխիքները» հոդվածում ամրագրված է, որ արտակարգ դրություն 
հայտարարելու հիմք հանդիսացած հանգամանքների արդյունքում առաջացած սոցիալական 
խնդիրների և տնտեսական հետևանքների հակազդման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 
կարող է սահմանել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցությանն ուղղված միջոցա
ռումներ:

Վերը նշվածին համարժեք' ոլորտային տարբեր իրավական ակտերում ևս կարելի է 
գտնել որոշակի դրույթներ, որոնք բխում են զբաղվածության ոլորտում արտակարգ իրավիճակ
ներում արագ արձագանքման լուծումներ գտնելու տրամաբանությունից: Այսպիսով, «Զբաղվա
ծության մասին» ՀՀ օրենքի [4] համաձայն' զբաղվածության ապահովման ամենամյա պետա
կան ծրագրի մշակման և իրականացման մաս է կազմում իրավիճակից բխող ծրագրային ճկուն 
փոփոխությունների իրականացման նպատակով' պահուստային ֆինանսական միջոցների, այդ 
թվում' միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող հնարավոր ֆինան
սական միջոցների նախատեսումը' նախապես պլանավորված և, ըստ անհրաժեշտության, 
զբաղվածության պետական նոր ծրագրեր փորձարկելու համար:

Այսպիսով, քննարկվող թեմայի շրջանակներում' կարևորվում է «Զբաղվածության մասին» 
ՀՀ օրենքում, զբաղվածության ոլորտում լիազորություններ ունեցող պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կանոնադրական գործառույթներում, ինչպես նաև այլ հա
րակից փաստաթղթերում արտակարգ իրավիճակների կամ արտակարգ դրության ժամանակ' 
աշխատանքը կորցրած անձանց աշխատանքի տեղավորմանը նպաստող համապատասխան 
իրավական դրույթների ներառումը [4]:

Ամփոփելով նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգների տեսանկյունից 
խիստ խոցելի է: Վտանգների մեծ մասը սպառնում է մարդու կյանքին ու առողջությանը: Նման 
իրավիճակներում, բնակչության կենսագործունեության արագ վերականգնման և կյանքի բնա
կանոն ընթացքի ապահովման համար, շատ կարևոր են պետության կողմից ձեռնարկվող 
արագ արձագանքման միջոցառումներն ու օպերատիվ գործողությունները: Արտակարգ իրա
վիճակների հետևանքով' աշխատանքից ազատված անձանց աշխատանքի տեղավորումը 
առավել նպատակային և արդյունավետ կարող է լինել, եթե պետությունը կարողանա արագո
րեն գնահատել արտակարգ իրավիճակի պատճառով' տնտեսության առավել տուժած ոլորտ
ներում ստեղծված իրավիճակը, առաջնահերթությունները, կարիքներն ու իր հնարավորություն
ները. ապա, ըստ այդմ, ձեռնարկել անհրաժեշտ գործուն միջոցառումներ:
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Ж.К. Саргсян, А.Г. Арутюнян

и
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, ЛИШЕНЫХ РАБОТЫ

«_» о
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦЫИ

В с т а т ь е  представлены вопросы обеспечения з а н я то с ти  граждан в р е зул ьтате  

чрезвычайных ситуаций.

Создание условий для обеспечения з а н я то с ти  граждан, лишенных работы  в связи с 

чрезвычайными ситуациями, способствует снижению социальной напряженности населения и 

о т т о к а  рабочей силы.

Клю чевы е слова: чрезвычайная ситуация, з а н я то сть , социальная напряженность.

}.К. Баг^уап, Н.6. Наги1уипуап

РК0УЮ1М6 ЕМР1_ОУМЕЫТ РОР С1Т12ЕМ5 ԼՕՏՏ ОР Ж Ж К  РЬЕ ТО ЕМЕК6Е1МСУ
$1ТиАТЮМ5

ТИе аШс1е թոտօոէտ ւտտս6տ օք ргоУ1д/п§ етр1оутеШ  օք շւմ^ոտ д е р те й  օք юогк օտ а րօտսե օք 

етег§епсу տեսօէԽոտ.

Сгеабюп օք շօոժւէւօոտ քօր 6ոտսրւո§ էհօ етр1оутеМ  օք ск'иепв д е р те д  օք могк дие էօ етег§епсу 

տւէսօմօոտ շօոէոեսէօտ էօ а11еУ1абп§ №е зос՝ю1 էՑոտւօո օքէհՑ рориЫ ю п апд ք/ле оиШ от օք 1аЬог քօրշՑ. 

КеуууогдБ: етег§епсу տւէսօէւօո, етр1оутепТ, տօշ'տ1 էՑոտւօո.

Սարգսյան ժորա Քաշիկի -  տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ՀՊՏՀ) 
Հարությունյան Հասմիկ Գառնիկի - դասախոս (ՃԿՊԱ).

Ներկայացման ամսաթիվը' 10.08.2022 

Գրախոսման ամսաթիվը' 22.08.2022

https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./


С.З. Кроян, Н.И. Самвелян, С.Дж. Тамоян

о
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СВОЙСТВА ГОРНЫХ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 

(КА$ТА1М02ЕМ) РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО
ФАКТОРА

Данная с т а т ь я  посвящена изучению изменения физико-химического состава горных 

каш тановы х почв (Ка51апохет) Республики Армения под влиянием антропогенного ф актора. 

Установлено, ч то  при длительном и бессистемном сельскохозяйственном использовании каտէапоIетտ 

в пахотны х вариантах почв, при сравнении с целинной наблюдаются значительные изменения их 

физико-химических свойств. Особенно снижается емкость поглощения за счет сокращения та ки х  

важных основ как поглощенный кальций и магний.

Для улучшения физико-химических свойств, повышения плодородности, эф ф ективного 

использования и охраны горных каш тановы х почв Республики Армения необходимо разработать и 

применить научно обоснованную, полную систему агротехнических мероприятий.

Ключевые слова: антропогенный ф актор, гумус, Ка$:апогет5, карбонаты, кальций, магний, 

натрий.

Республика Армения является одним из наименее обеспеченных почвенными ресурсами 
регионов. В настоящее время наиболее важные факторы, способствующие ухудшению горных 
каштановых почв республики, являются изменения их физико-химических свойства. Это 
естественно оказывает негативное влияние на плодородие почвы и урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Материалом исследования были горные каштановые почвы (каз1:апо2ет5) Республики 
Армения, которые потерпели изменения, происходящие из-за длительной и бессистемной 
хозяйственной деятельности человека.

Полевые исследования проводились в однотипных участках рельефа, при сравнении 
целинных и пахотных вариантов почв. Для изучения почв в природе, установления границ 
между различными почвами, взятия почвенных образцов для анализов закладывались 
почвенные разрезы.

Для определения места закладки разрезов пользовались методом “ключ” . Почвенные 
разрезы заложены в однотипных участках рельефа, до глубины материнской породы, которые 
описаны и классифицированы. На рыхлых материнских породах глубина почвенных разрезов 
достигает до 1-1,5м, а в плотных породах они имеют сравнительно меньшую глубину. В таких 
местах обычно глубина резреза доходит до материнской породы.

Почвенные образцы отбирались из основных разрезов по генетическим горизонтам и, 
при необходимости, из полуразрезов. Отобранные почвенные образцы передаются с поля в 
лабораторию, где образцы высушаются (в воздушно-сухом состоянии), а затем в воздушно
сухом состоянии они измельчаются и пропускаются через сито в 1,0 мм. После этого 
полученный мелькозем, используют для различных анализов.
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Лабораторные работы проводились в лаборатории отдела генезиса и географии почв 
Научного центра почвоведения и агрохимии им. Г.П. Петросяна при Национальном аграрном 
университете Армении общепринятыми в почвоведении методами. В лабораторных условиях 
определялись: содержания гумуса по методу Тюрину, рН -  электрометрически; ССЬ - 
кальциметрически; поглощенные основания (Са, М§) по Гедройцу и Иванову; Ыа, по Ананяну; 
емкость поглощения по Бобко-Аскинази [1].

По системе УУГСВ (УУог1с1 РеГегепсе Вазе քօր Տօւ1 Кезоигсез) название почв каз1апогетз 
происходит от сложения двух слов: латинского «саз1:апеа» -  каштан и русского “зём” -  земля. 
Они являются зональными почвами низкотравных степей континентального климата. 
Каштанозёмы отличаются от Черноземов меньшей мощностью, более светлой окраской 
гумусового горизонта и более активной аккумуляцией карбонатов. Корреляции на 
международном уровне могут быть следующими: (Темно) бурые почвы (Канада); (Темно) 
каштановые почвы (Россия); КаИ^зсИегпозете (Германия); Устоллы, Ксероллы (США) [2].

Горные каштановые почвы формируются в низкогорном и среднегорном поясе на высоте 
1250-1950м. Крупными массивамы встречаются в перделах Араратской котловины, в районах 
среднего течения рек Арпа и Воротан. В системе вертикальной зональности каштановые почвы 
занимают переходную полосу между горными степными черноземами и горными бурыми 
полупустынними почвами.

Рельеф пояса горных каштановых почв средне расчленен. В сложении современного 
рельефа широкое участие принимают андезито-базальты, туфолавы, элювиально
делювиальные отложения. Климат зоны каштановых почв сухой, континентальный с умеренно
холодной зимой и теплым летом. Горные сухие степи представлены злаково-разнотравными 
ассоциациами с участием болле ксерофитных растений.

В пределах Араратской котловины материнские породы представлены щебневато- 
обламочными элювиальными и элювиально -  делювиальными окарбоначиваными суглинками, 
а в южных районах республики преобладают делювиальные щебневатые карбонатные суглинки 
[3 ].

Разнохарактерные геоморфологические условия и разные почвообразующие породы 
оставили свой отпечаток на составе и свойствах почв сухостепного пояса. Для характеристики 
почв приведены данные типичных разрезов, которые соответствуют типам и подтипами этих 
почв.

Горные каштановые почвы характеризуются каштановой, а с поверхности каштаново
серой окраской, слабой дифференциацией генетических горизонтов, наличием карбонатно- 
сцементированного горизонта. Почвы среднемощные и среднегумусированные, содержания 
гумуса не превышает 4 %.

Целинные почвы характеризуются плотным сложением, распыленно-непрочно
комковатой структурой и наличием карбонатно-сцементированного горизонта мощность 
которого достигает от 15 до 35см. Почвы отличаются высокой каменистостью и скелетностью, 
достигая максимума в сцементированном горизонте. Сравнительно интенсивное выветривание



коренных пород и глинообразование наблюдается в верхних горизонтах почвы. В основном, 
пахотные орошаемые почвы характеризуются сравнительно меньшей каменистостью.

Каштановые почвы, распространенные на равнинах и котловинах, богаты пылевато
иловатым и бедны щебневато-обломочным материалом [5, 6].

Горные каштановые почвы в большинстве карбонатны с поверхности, но встречаются и 
понижено вскипающие почвы, и бескарбонатные почвы, в которых карбонаты отсутствуют в 
верхнем гумусовом горизонте.

Почвы, распространяющиеся на коре выветривания базальтов, андезито-базальтов и 
андезитов, отличаются довольно слабой окарбоначенностью верхнего гумусового горизонта.

В окультуренных вариантах почв наблюдается заметное уменьшение содержания суммы 
поглощенных оснований.

В пахотных почвах уменьшились поглощенный кальций и магний. Если в верхней части 
горизонта А целины сумма поглощенных оснований колеблется в пределах 34.1-32.6 мгэкв, то 
в пахотном горизонте она снижается, составляя 30.5 мгэкв на 100 г почвы.

Эти горизонты почв в различной степени сцементированы. Происхождение 
цементированного горизонта, в первую очередь, связано с углекислым кальцием, однако в 
отдельных случаях в процессе цементации участвует и углекислый магний.

Горные каштановые почвы (каз1:апо2ет5) слабо загипсованы. В небольшом количестве 
гипс обнаружен в самых нижних горизонтах.

Реакция слабощелочная или нейтральная. Только в нижних горизонтах наблюдается 
повышенная рН среды (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Физико-химический состав горных каштановых почв, Целина
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Характерной особенностью исследуемых почв является средняя величина емкости 
поглощения, которая по профилю вниз незначительно уменьшается. В составе обменных 
катионов основную роль играет кальций, содержание которого в отдельных горизонтах 
доходит до 31.3 мгэкв. Поглощенный магний в верхних горизонтах составляет 2.5 мгэкв.
В нижних горизонтах содержание данного элемента несколько выше (8.2 мгэкв на 100 г 
почвы), что, по-видимому, связано с минералогическим составом почв. Содержание 
поглощенного натрия незначительно (0.3-0.4 мгэкв на 100 г почвы). Реакция среды 
слабощелочная (рН -7.9).

й  Гумус
II СО2карбонаты 
քյ  рН
■  Столбец1

Г оризонт, глубина, см

Рис. 2. Физико-химический состав горных каштановых почв, Пашня

В пахотных вариантах замечается ухудшение основных агропроизводственных свойств
почв.

При сравнении целинных и обрабатываемых вариантов почв в пахотных вариантах 
наблюдаются некоторое общее снижение содержания гумуса. В окультуренных почвах 
содержания гумуса в пахотном горизонте составляет 3.1%, в протововес 3.9% в целине.

Целинные варианты каштановых почв характеризуются средней величиной емкости 
поглощения. В составе обменных катионов преобладает кальций. Затем идет поглощенный 
магний. Среди них очень редко встречаются разновидности, которые в переходном горизонте 
содержат небольшое количество (0.3-0.4 мгэкв на 100г почвы) обменного натрия (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Поглощенные основания горных каштановых почв (каտէапоշетտ), Целина
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Рис. 4. Поглощенные основания горных каштановых почв խօտէօոօւօտտ), Пашня

В верхних горизонтах целинных горных каштановых почв количество поглощенного Са 
колеблется в пределах 30.0-31.3 мгэкв на 100 г почвы. Вниз по профилю оно постепенно 
уменьшается. Количество магния в верхних слоях почв меньше, оно резко увеличивается в 
нижних горизонтах составляя 8.2 мгэкв на 100 г почвы.

При длительном и бессистемном сельскохозяйственном использовании горных 
каштановых почв наблюдается некоторое уменьшение количества кальция, который в 
пахотном горизонте составляет 28.1 мгэкв на 100 г почвы. Уменьшается и поглощенный 
магний, содержание которого в средних и нижних горизонтах почв не превышает 1.7 мгэкв на 
100 г почвы. В противовес этому в профиле пахотных вариантов наблюдается отсуствие 
поглощенного натрия.

Таким образом результаты исследований физико-химических свойств горных каштановых 
почв (каз1апо2етз), а также анализ антропогенного воздействия почв дают основания 
утверждать, что длительное и бессистемное использование почв, может привести к некоторому 
ухудшению их физико-химических свойств. Особенно снижается емкость поглощения за счет 
сокращения таких важных элементов как поглощенный кальций и магний.

Ухудшение емкости поглощения, за счет снижения в почве таких важных химических 
элементов, как кальций и магний, отрицательно влияет на прочность структурообразования 
почвы, что, в свою очередь, снижает ее противоэрозионное сопротивление.

Вследствие чего ускоряется эрозионные процессы, то есть поверхностный смыв почвы, 
который создает чрезвычайные ситуации для рационального использования и сохранения 
почвенных ресурсов.

5
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1. Сформированные на щебневатом элювиальном карбонатном суглинке лавовых пород, 
почвы горных каштановых почв, в большинстве случаев, имеют иллювиально- 
карбонатно-сцементированный горизонт, мощностью от 15 до 35 см и более.

2. Почвы горных каштановых почв характеризуются средней величиной емкости 
поглощения. В составе обменных катионов преобладают кальций и магний. В пахотных 
вариантах наблюдается уменьшение количества кальция и магния.

3. Для улучшения физико-химических свойств горных каштановых почв (казГапогетз) 
необходимо проводить мелиоративное мероприятия по разрыхлению цементированного

плювиально-карбонатного горизонта и удалению цементированного обломочного 
материала за пределы полей. В частности, раз в 4-5 года необходимо проводить глубокое 
рыхление подпахотного горизонта. Для сохранения положительного баланса кальция и 
магния, необходимо применять содержащие кальций органические и минеральные 
удобрения.
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Ս.Զ. Կրոյան, Ն.Ի. Սամվելյան, Ս.Ջ. Թամոյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈԻՅՆ ՀՈՂԵՐԻ 
(КАБТАМОгЕМБ) ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության լեոնա յին շագանակագույն հողերի 

(каБЕапогетБ) ֆիզիկաքիմիական կազմի փոփոխությունների ոաումնասիրությանը մարդածին գործոնի 

ազդեցության պայմաններում: Հաստատվել է, որ լեռնա յին շագանակագույն հողերի մշակվող 

տարբերակներում գյուղատնտեսական երկարատև և ոչ համակարգված օգտագործման դեպքում, 

չմշակվող հողերի հետ համեմատած, նկատվում են դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկությունների էական 

փոփոխություններ: Վարելահողերում կլանման տարողությունը նվազում է հատկապես այնպիսի կարևոր 

հիմքերի կրճատման պատճառով, ինչպիսիք են կլանված կալցիումը և մագնեզիումը:

Հայաստանի Հանրապետության լեռնային շագանակագույն հողերի ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունների բարելավման, բերրիության բարձրացման, արդյունավետ օգտագործման և 

պահպանության համար անհրաժեշտ է մշակել և կիրառել գիտականորեն հիմնավորված, 

ագրոտեխնիկական միջոցառումների ամբողջական համակարգ:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, մարդածին գործոն, հումուս, շագանակագույն հող, կարբոնատներ, 

կալցիում, մագնեզում, նատրիում:

Տ.2. Кгоуап, N.1. 5атуе1уап, Տ.յ. Татоуап

ТНЕ СНАЫ6Е5 Ш РНУ51СОСНЕМ1САЬ РКОРЕРТ1Е5 ОР моимтАШ снЕзтыит 

Տ01ԼՏ (КА5ТА1Ч02ЕМ5) ОР ТНЕ РЕРиВЬЮ ОР АРМЕ1Ч1А иЫОЕР ТНЕ тРЕиЕ1ЧСЕ

ОР НиМАЫ РАСТОРГ
77?е огГ/'с/е ժւտօստտօտ էհՑ տէսժյր օք էհՑ օհօոցօտ ւո էհՑ բհյրտհօօհօրոէօօէ շօորբօտ՚ւեօո օք է հօ րոօսոէօւո 

Ьгоюп տօւէտ խօտէօոօւօրոտ) օք Ме КериЬИс օք А гтеп'ю  սոժՑր Ме тйиепсе օք Ме հսրոօո քօշէօր. 1է հօտ Ьееп 

օօոքւրռաժ էհօէ ւո էհՑ շօտց օք էօոց-էօրրո օոժ  սոտյ/տէօրոօէև օցոշսէէսրօէ ատց ւո շսեԽ օէօժ уегзюпБ օք րոօսոէօւո 

Ьгоюп տօւէտ, տւցուհշօոէ շհօոցօտ ւո էհժւր բհյրտւշօշհօրոԽօ1 ргорегПез аге оЬзегуед, շօրոբօրօժ էօ ипси^է^Vаէеժ 

տօւէտ. 77;е տօրբեօո сараа1у օք агаЫе տօւէտ ւտ րօժսշՑժ, езрес'юИу с/ие էօ Ме րօժսշեօո օք ւրոբօրէօոէ Էօտցտ տսշհ 

օտ օետօրեօժ շօէշւսրո օոժ  րոօցոօտէսրո.



1п огдег էօ /тргоуе Ме թհ)/տւշօ1-շհ6րուշօ1 ргорегЬез օք էհՑ աօսոէօւոօստ Ьготп տօԱտ օք КериЬИс օք 
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Ա.Ս. Գևորգյան

ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ 9ԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Գիտական գրականության մեջ անձի մասնագիտական հոգեբանական պահանջների վերաբերյալ 

արտացոլված հատկությունները բաժանվում են զարգացման ենթակա և կայուն հոգեբանական որակ

ների, սակայն որտեղ են զարգանում այդ որակները, դեռևս գտնվում է հոգեբանների ուշադրության 

կենտրոնում: Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ շատ կարևոր դեր և նշանակություն ունի կառա

վարման ձևը, որոշումների ընդունելու ճկունությունը և ճշգրտությունը: Փորձարարական ճանապարհով 

ուսումնասիրված է այդ որակների ձևավորման պայմանները և համաձայն կատարված ոաումնասիրու

թյան, հուզական ինտելեկտը զարգանում է մասնագիտական գործունեության ժամանակ հատուկ 

հոգեբանական աշխատանքների միջոցով:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, փրկարար ծառայության ստորաբաժանում, հրամանատար, հաղորդա

կցման հմտություն, հուզական ինտելեկտ :

Արտակարգ իրավիճակներում գործող հրամանատարների համար առավել դժվար է 
արագ կողմորոշվել և տալ հրահանգներ, ղեկավարել մի ամբողջ անձնակազմի գործողություն
ներ, և իհարկե, ամենակարևորը, կայացնել որոշումներ: Կառավարման ոլորտում, հատկապես 
փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների հրամանատարների մոտ պետք է կառավար
չական որակների հետ մեկտեղ զարգացնել նաև աշխատանքային միջավայրին հատուկ որակ
ներ: Որպես այդպիսի որակ, հիմնականում մատնանշվում են անձի հաղորդակցման հմտու
թյունները, հուզական կայունությունը, և իհարկե կամային այնպիսի հատկանիշներ, որոնք 
փրկարարի բնավորության ամենաընդգծված գծերից են: Մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները բազմիցս քննարկվել են կառավարման 
հոգեբանության շրջանակներում, սակայն բավականին սակավ գրականություն և ուսումնասի
րություններ են առկա արտակարգ իրավիճակների ժամանակ և դրանից հետո հրամանատար
ների կառավարման գործընթացի վրա ազդող մի շարք գործոնների ազդեցության վերաբերյալ:

Այդ գործոնների հիման վրա կարելի է կազմել արտակարգ իրավիճակում գործող թե' 
անձնակազմի, և թե' հրամանատարներին բնորոշ պրոֆեսիոգրամաներ և փսիխոգրամաներ: 
Հասարակության զարգացման պայմաններում մասնագիտական գործունեության արդյունավե
տության վրա ազդող հոգեբանական գործոնների բացահայտումը շարունակական բնույթ է 
կրում՝ կախված կրթությանը, աշխատանքային գործունեությանը ներկայացվող պահանջների 
փոփոխման հետ: Հոգեբանական տեսանկյունից այդ գործոնները բազմազան են, և արտացո
լում են այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են տփալ տեսակի մասնագիտությանը: Անձի 
մասնագիտական գործունեությունն ամփոփվում է իր կատարած գործառույթներում [2]:

Կախված նրանից, թե ինչպիսի փոխհարաբերություն է ենթադրում մասնագիտությունը, 
փոխվում են նաև տվյալ անձին ներկայացվող հոգեբանական և մասնագիտական պահանջ
ները [3]: Անձի մասնագիտական հոգեբանական պահանջների վերաբերյալ գրականության



մեջ արտացոլված հատկությունները բաժանվում են զարգացման ենթակա և կայուն հոգեբա
նական որակների, սակայն այն հարցը, թե որտեղ են զարգանում այդ որակները, դեռևս 
գտնվում է հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում [2]: Արտակարգ իրվիճակների ժամանակ 
հատկապես հրամանատարների մոտ որպես կառավարիչների, անհրաժեշտ զարգացման են
թակա որակներ, պետք է այլ որակների հետ մեկտեղ մատնանշել նաև անձի հաղորդակցման 
հմտությունները և հուզական կայունությունը: Հաղորդակցման հմտությունները ձևավորվում են 
անհրաժեշտ գիտելիքների հիման վրա, այդ պատճառով էլ հաճախ դիտարկվում են որպես 
հաղորդակցման կոմպետենցիաներ [1]: Հաղորդակցական իրազեկությունը կախված է անձի 
անհատական ընդունակություններից, նրա սոցիալական կայունությունից: Նրա վրա ազդում են 
հասարակությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները և դրա հետ կապված հաղորդակցական 
իրազեկությունը չի կարող անձի պատրաստի բնութագիր լինել: Դա գիտելիքների, շփման 
լեզվական և ոչ լեզվական ինչպես նաև մասնագիտական կարողությունների ու հմտությունների 
ամբողջականություն է, որոնք մարդու կողմից ձեռք են բերվում բնական սոցիալականացման, 
ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում: Հաղորդակցումը մարդկանց միջև կոնտակ
տի հաստատման և զարգացման գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է ընկալում, միմյանց 
հասկացում, տեղեկատվության փոխանակում և ազդեցություն:

Մարդն անընդհատ հարստացնում է իր հաղորդակցման փորձը, քանի որ այն կյանքի 
ընթացքում ձեռք բերած ամենակարևոր նվաճումն է: Հասարակությունում մարդու կյանքն 
անհնար է պատկերացնել առանց շփման և հաղորդակցման: Շփման հոգեբանության խնդիրը 
մշակել են հայտնի հոգեբաններ Ա.Ս. Վիգոտսկին, Վ.Ն. Մյասիշչևը, Բ.Գ. Անանևը և այլոք [5]: 
Այսպես, Ա.Ս. Վիգոտսկու' խորհրդային հոգեբանության հիմնադիրներից մեկի տեսանկյունից 
անհատական զարգացման ընթացքում առաջնային են մարդկային հաղորդակցության այն
պիսի ձևերը, ինչպիսիք են' երկու անհատների փոխազդեցությունը, երկխոսության, վեճի 
հարաբերությունները և այլն: Գոյություն ունեն տարբեր հոգեբանական տեսություններ, որոնք 
բացատրում են հաղորդակցման և շփման հոգեբանական օրինաչափությունները [4]: Գործու
նեության կատարման հաջողությունը կախված է ոչ թե մեկ, այլ տարբեր ընդունակությունների 
համադրությունից, ընդ որում նույն արդյունքը տվող այդ համադրությունը կարող է տարբեր 
եղանակներով ապահովվել: Օրինակ, փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում կան 
տարբեր մասնագիտացում ունեցող փրկարարներ (ջրասուզակներ, կինոլոգներ և այլն) բազմա
տեսակ փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար, այսինքն տարբեր վարքային 
դրսևորումներ ունեցող փրկարարների գործողությունները պետք է ղեկավարվի հրամանա
տարի կողմից: Հիշյալը խոսում է այն մասին, որ միջանձնային բնույթի ընդունակությունները 
շատ կարևոր նշանակություն ունեն փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում: Մարդու 
մոտ նման ընդունակությունների բացակայությունն անհաղթահարելի խոչընդոտ կհանդիսա
նար նրա' կենսաբանական էակից սոցիալական էակի վերածման ճանապարհին [3]: Ե'վ միջ
անձնային, և' առարկայական ընդունակությունները փոխադարձաբար լրացնում են միմյանց: 
Դրանց համադրության շնորհիվ մարդը հնարավորություն է ստանում լիարժեք և ներդաշնա
կորեն զարգանալու: Փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների հրամանատարների 
կառավարման գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների զարգաց
ման պայմաններն ուսումնասիրելու համար կատարել ենք հետազոտություն, որի նպատակն է



փորձարարական ճանապարհով դուրս բերել հրամանատարների ինչպես նաև սպայական 
անձնակազմի համար անհրաժեշտ հոգեբանական որակների ձևավորման և զարգացման 
պայմանների առանձնահատկությունները: Որպես անհրաժեշտ հոգեբանական որակներ, 
ոաումնասիրության համար ընտրվել է հրամանատարների հուզական ինտելեկտը, հաղորդակ
ցական և կազմակերպչական ընդունակությունները: Հետազոտությունն անցկացվել է երկու 
փորձարարական խմբերի հետ, որոնք բաժանվել են ըստ հետևյալ դասակարգման' փորձառու 
հրամանատարներ, ովքեր ունեն 10 և ավելի տարվա ղեկավար աշխատանքային փորձ և մինչև 
3 տարվա ղեկավարման աշխատանքային փորձ ունեցող հրամանատարներ, որոնք կայացնում 
են որոշումներ, ղեկավարում փրկարարական ջոկատներ:

Այսպիսով' հետազոտությունը կատարվել է հետևյալ հաջորդականությամբ, ընտրվել են 
փորձարարական խմբերը, այնուհետև կատարվել թեստավորում և արդյունքների վերլուծու
թյուն: Հետազոտությունը կատարվել է ոչ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, այսինքն 
հանգիստ իրավիճակում: Հուզական ինտելեկտն ախտորոշելու համար օգտագործվել է հուզա
կան ինտելեկտը որոշելու մեթոդիկան (тест «МЭИ» («Методика диагностики эмоционального 
интеллекта»), ինչպես նաև հաղորդակցման և կազմակերպչական հմտություններն ախտորո
շելու նպատակով օգտագործվել է հաղորդակցման և կազմակերպչական ընդունակությունների 
ախտորոշման (КОС) մեթոդիկան, որի նպատակն է որոշել, թե փրկարար ծառայության 
ստորաբաժանումների ղեկավարները հաղորդակցման հմտությունների և կազմակերպչական 
ունակությունների ինչ մակարդակ ունեն: Հուզական ինտելեկտի ախտորոշման մեթոդիկան 
թույլ է տալիս դուրս բերելու չորս սանդղակ' սեփական զգացմունքների և հույզերի գիտակցում, 
սեփական զգացմունքների և հույզերի կառավարում, այլ մարդկանց զգացմունքների և հույզերի 
գիտակցում, այլ մարդկանց զգացմունքների և հույզերի կառավարում, ինչպես նաև հուզական 
ինտելեկտի միջանձնային և ներանձնային ասպեկտները: Այս մեթոդիկայի միջոցով որոշվել է 
փորձառու և երիտասարդ հրամանատարների հուզական ինտելեկտը և համեմատելով հետա
զոտվող երկու խմբերի ցուցանիշները հասկանալի է դարձել, որ սեփական զգացմունքների և 
հույզերի գիտակցումն առավել արտահայտված է փորձառու հրամանատարների մոտ, իսկ 
երիտասարդներն այս սանդղակում զիջում են: Երկրորդ սանդղակում սեփական զգաց
մունքների և հույզերի կառավարումն առավել բարձր մակարդակում է երիտասարդ հրամա
նատարների մոտ, իսկ փորձառուների մոտ նկատվում է առավել ազատություն հուզական 
դրսևորումների մեջ, ինչը բացատրվում է նրանով, որ փորձառու կառավարող հրամանատար
ները գիտակցելով իրենց հույզերը և զգացմունքները, ընտրողաբար են մոտենում այն 
կառավարելուն կամ ղեկավարելուն, իսկ երիտասարդ հրամանատարները կենտրոնանում են 
հույզերի կառավարման վրա և քիչ են ուշադրություն դարձնում նրանց գիտակցմանը: Միջ
անձնային ասպեկտում այլ մարդկանց հույզերի գիտակցումը փորձառու հրամանատարների 
մոտ գերակշռում է, ինչը հանդիսանում է մարդկանց հետ շփման և մասնագիտական գործու
նեության արդյունք, նույնը կարելի է ասել նաև այլ մարդկանց հույզերի և զգացմունքների 
կառավարման մասին, որտեղ դարձյալ փորձառու ղեկավար հրամանատարներն ունեն բարձր 
կամային և վարքային հատկանիշներ: Հետազոտության նպատակից ելնելով ուսումնասիրվել է 
փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների հրամանատարների հաղորդակցման և կազ
մակերպչական ընդունակությունները: Երկու խմբերի համեմատական վերլուծությունից պարզ է



դառնում, որ փորձառու փրկարարների մոտ հաղորդակցման, հրամաների կայացման և կազ
մակերպչական հմտությունների միջին ցուցանիշը գերազանցում է երիտասարդ փրկարարների 
հաղորդակցման և կազմակերպչական ընդունակությունների միջին ցուցանիշին: Սակայն 
հետաքրքիր է այն փաստը, որ երիտասարդների կազմակերպչական ընդունակությունները 
զիջում են հաղորդակցման ընդունակություններին, իսկ փորձառու հրամանատարների մոտ 
պատկերը հակառակն է' հաղորդակցման ընդունակություններն ավելի թույլ են արտահայտ
ված, քան կազմակերպչական հմտությունները:

Այսպիսվ' հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կազմակերպչական և հաղորդակցման 
ընդունակությունները զարգացել են մասնագիտական գործունեության ընթացքում և դրանց 
համեմատական պատկերը փոխվում է' կապված գործունեության փոփոխման հետ: Հաղոր
դակցական ընդունակությունների զարգացումն իրականացվում է հոգեբանական ազդեցու
թյան այնպիսի մեթոդների կիրառմամբ, ինչպիսիք են' վարժանքները, զարգացնող հոգեբանա
կան դասընթացները, զրույցը և այլն: Հարկ է նշել նաև, որ այդ մեթոդները պետք է կիրառել ոչ 
միայն մինչև արտակարգ իրավիճակի ստեղծումը կամ դեպքի վայր մեկնելուց առաջ, այլ նաև 
դրանից հետո: Հուզական ինտելեկտը հանդիսանալով մասնագիտական գործունեության 
կարևոր բաղադրամաս, որը պայմանավորում է նաև անձի հաղորդակցման հմտությունները, 
մասնագիտական գործունեության ընթացքում զարգանում է, սակայն մասնագիտական կրթու
թյան ընթացքում չի հասնում իր զարգացման բարձր մակարդակին: Մասնագիտական գործու
նեության ոլորտներում, որտեղ կա մարդկանց հետ փոխհարաբերություն, գործունեության 
արդյունավետությունը պայմանավորված է հաղորդակցման և կազմակերպչական հմտություն
ների բարձր մակարդակով, հուզական կայունությամբ, ինքնատիրապետման հմտություններով 
և այլ հոգեբանական որակներով, որոնք ենթակա են զարգացման, և իհարկե փոփոխման' 
կախված իրավիճակից: Չպետք է մոռանալ նաև, որ փրկարար ծառայության ստորաբաժա
նումների հրամանատարներն իրենց հրամաները և գործառույթներն իրականացնում են հիմ
նականում արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, որն իր հուզական և վարքային բացասա
կան ազդեցությունն անպայմանորեն թողնում են կայացրած որոշումների և անձնակազմի 
փոխհարաբերությունների վրա, այդ իսկ պատճառով հոգեբանական ազդեցության մեթոդների 
կիրառումը պարտադիր է դառնում փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում:
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А.С. Геворгян

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КОМАНДИРОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности профессиональных психологических требований к личности, отраженные в 

научной литературе, подразделяются на психологически устойчивы е качества и способные к 

развитию . Однако вопрос о м есте развития э ти х  качеств продолжает оставаться  в центре  

внимания психологов. При чрезвычайных ситуациях исключительно важное значение им ею т форма 

управления, гибкость и то ч н о сть  принятия решений. В с т а т ь е  опы тны м  путем  изучены условия 

формирования э ти х  качеств и, согласно сделаному выводу, эмоциональный интеллект, являясь 

важной составляющ ей профессиональной деятельности, обуславливает такж е коммуникативные 

навыки человека, и развивается в процессе профессиональной деятельности. Однако, в процессе 

профессионального образования эмоциональный интеллект не д ости гает высокого уровня в своем 

развитии и развивается посредством специальной психологической работы .

Клю чевы е слова: подразделение спасательной службы, командир, навыки коммуникации, 

эмоциональный интеллект.

А.Б. Сеуог§уап

РОРМАТЮЫ ОР РБУСН01_061СА1_ СШАиР1САТЮМ ОР ТНЕ РЕБСЬЕ БЕРУ1СЕ 
0ЕРАРТМЕ1ЧТБ СОММАЫОЕРБ 1Ы РРОРЕББЮМА1_ АСТ1У1Т1ЕБ

1п Ме տշ/Քոք/ք/՚շ ИТегаШге, Ме циаййез гейе&ед т  Ме թրօքօտտւօոօ1 рзусйо1о§ка1 гецитетеМ з օք а 

регзоп аге сИу/дед ւոէօ деуе1ортепМ1 апд &аЫе рзусйо1о§ка1 циаИбеэ, Եսէ мйеге Мезе циа1Шез деуе1ор ւ՚տ 

տէւև ւո Ме քօշստ օք рзусЬо1о§՝!зТз' аПепйоп. Ծսոո§ етег§епсу տւէսօէւօոտ Ме М гт  օք тапа§етеМ , Ме 

Яех1Ы1/(у օք деаз'юп так1п§ ргосезз апд Ме ехастезз р1ау Ме աօտէ ւաթօրէօոէ го/е.

ТИе շօոժւէւօոտ քօր Ме М гтайоп օք Мезе գսօսէԽտ Ьауе Ьееп зМд/ед ехрептеМаНу, апд ассогд'т§ էօ 

Ме зМду, етойопа11МеШ§епсе /տ деуекред дипп§ բրօքօտտ՚էօոօւ а ей уду Мгои§й зрес1а1 рзусйо1о§ка1 тогк.

Кеуууогдз: Ме дераП теМ  օք Пезсие Бегу/се, со тта п д е г, со тти п ка й о п  зкИк, етойопа1 

1МеШ§епсе.

Գևորգյսւն Անի Սեյրանի -  դասախոս, հայցորդ (ՃԿՊԱ, ՀՀ ԿՊԱ)

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 24.09.2022  

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 29.09.2022



А.Б. СЫМп§агуап, 1_.А. Мтазуап

ТНЕ МЕТНСЮ ОШбУ АЫР МЕСНАМБМБ ОР 1_ОСА1_12АТЮМ АЫй 1МР1_ЕМЕМТАТЮМ 
ОР 1МТЕШЧАТЮМА1_ ОВЫСАТЮМБ РОК 01БАБТЕР ШБК КЕОиСТЮМ Ш ТНЕ

РЕРиВЫС ОР АКМЕЫ1А

ТИе р и грозе օք էհօ օրէԽԽ ւտ էօ շօոժսշէ ап օոօ^տւտ օք էհտ иЬИгед րո6էհօժօԽ§ւ6Տ Խր ժ՚ւտօտէօր ոտև 

րօժսշժօո տ)/տէ6ոո сарас՝11у  деуе1ортеМ օոժ ԽրասԽէւօո օք ժւտօտէՑր հտև гедисйоп ոօնօոօէ տէրօէօ§у. Гог էհւտ 

ригрозе, Ме сазе օքէհ6 КериЬИс օք А гт е т а  աօտ տէսժւ6ժ էհրօս§հ а ёезк гвую т оքаVаԱаЫе ւոքօրաօէւօո օոժ 

зесопёагу ժօէօ апа1узез. Могеоуег, Ме տէրօո§էհտ օոժ Ме юеакпеззез аге թրօտօոէօժ т  Ме агПс1е ууЫсЬ ууШ 

շօոէրւԵսէ6 էօ §епега1 таП ег ժւտշստտւօոտ օոժ բօտտւԵԽ аррИсаНоп օք էհւտ арргоасЬ ւո Еигоре օոժ 

С оттоп\уеа№  օք 1ոժ6թ6ոժօոէ Տէօէօտ (ЕС/Տ ге§юп).

ТИе ргегери/зкез օոժ песеззку օք ժеVе^ор^п§ а ոօհօոօէ տէրօէՑ  ̂ Խր ժւտօտէ6ր пзк ^ժսշնօո аге օէտօ 

թրօտօոէօժ, օտ а 1е§а1 Եօտւտ Խր էհօ ւրոթԽաօոէօէւօո օք 'տէօրոօէ՚ւօոօԼ օԵ1ւ§օէւօոտ, \Հ/ւէհօսէ ոհւշհ Ме օքքօշք^ 

ւոէ6§րօժօո օոժ 1гпр1е те п 1аГоп օք ժւտօտէ6ր пзк րօժսշէւօո ւո էհօ та па § е те М  ргосеззез օոժ տ6շէօրօ1 

ժеVе^ортепէ ууоиШ ոօէ Ье թօտտւԵԽ.

Кеу ոօրմտ. Օ՚ւտօտէօր пзк րօժսշէւօո, ժւտօտէօր т к  та п а § е те п է, сараску օտտ6տտրո6ոէ, Нуо§о քրатеVVоրк 

Խր асГюп, Տօոժօւ քրатеVVоրк Խր ժւտօտէօր П5к րօժսշԵօո, ժէտօտէօր ր/տ/с րօժսշէւօո ոօժօոօէ տէրаէе§у.

Опе օք էՒտ спЬса! քձշէօրտ քօր տստէձւոձէ>16 с1еуе1ортеп1 апс1 гезШепсе Ьш1сПп§ օք Агтета ւտ 
էՒտ с1еуе1ортеп1 օք ап 6քք6շէ̂ 6 зуз1ет քօր Ժւտ3տէ6ր ոտ1< тапа§етег^ էՒտէ туо1уез а11 Տ6շէօրտ օք էՒտ 
есопоту апс1 еп§а§ез уу|с1е 1ауегз օք էհ6 зос1е1у. Кез|Пепсе ՇՅորւօէ Ье 6քքւշւ6ոէ ւք ւէ ւտ соуепп§ оп1у 
етег§епсу гезропзе ւո саге օք Յւտ3տէ6րտ. Апу зоае1у տհօսИ сопз1с1ег 1:Ье ժւտՅտէօր ргерагес1пезз, 
пзк гшЬ§аЬоп, гезропзе, апс! բօտէ օ1ւտՅտէ6ր гесоуегу аэ 1:Ье оп1у ууау էօ геасЬ 1Ье з^атаЫе 
с1еуе1ортеп1 апс1 гез|Пепсе.

АссогсПп§ էօ էհօ Р1пНес1 №էւօոտ СИПсе քօր ՕւտՅտէօր К|зк КеЬисЬоп (иЫОГСК) Ժւտ3տէ6ր пэк 
րաոՅ§6րո6ոէ ւտ էՒտ аррПсаЬоп օք Ժւտ3տէ6ր ПБк геЬисЬоп роПаев апс1 տէրՅէ6§ւ6տ էօ ргеуе^ пеуу 
օ1ւտՅտէ6ր пэк, гес1исе ех1зЬп§ ժւտՅտէօր пэк апс1 тапа§е гез1с!иа1 пзк, օօոէրւեսէտ§ էօ ^е 
տէր€ո§էհ6ուո§ гезШепсе апс1 геЬисЬоп օք ժւտՅտէօր 1օտտ6տ. Еуегу уеаг, тоге էհՅո 200 тППоп реор1е 
аге а1Тейес1 Ьу շ1րօս§հէտ, ք1օօշ1տ, сус1опез, еаг^риакез, уу|1сИчгез, апс1 օէհ6ր Ьагагс1з. 1псгеазес1 
рори1аЬоп с1епз|Ьез, еոV̂ րоոтеոէаI с1е§гас1аЬоп, апс1 §1оЬа1 ууагт1п§, ас1с1|п§ էօ роуеИу таке էհ6 
1т р а ^  օք паШга! Ьагагс1з ууогБе. ТЬе թ8տէ քеVV уеагз Ьауе гет1пс1ес1 ստ էհՅէ паШга! Ьагагс1з сап 
Յքքօշէ апуопе, апуууЬеге [1].

Сопз1с1епп§ ^е 1псгеазе օք օ1ւտՅտէ6րտ апс! ап^горо§етс ^трасէ оп СÎ таէе СЬап§е иЫОРГС 
апс! օէհօր ЫЫ а§епс1ез, ^егпаЬопа! соттиո^էу ւո соНаЬогаЬоп уу|  ̂ Соуегпте^з агоипс! ^е 
ууог1с1 Ьауе сотггпКес1 էօ էаке 8շէւօո էօ гес1исе շ1ւտՅտէ6ր Г1Бк апс! Ьауе Յշ1օբէ6շ1 а տէրՅէ6§ւշ ^атеууогк 
էօ гес1исе уи1пегаЬ|ПЬез էօ паШга! ЬагагЬз апс! епЬапсе ^е сарас|Ьез քօր гезШепсе Ьи|1сНп§ саИес! 
^е Нуо§о Ргатеууогк քօր АсЬоп (2005-2015) апс! Бепс1а1 Ргатеууогк քօր АсЬоп (2015-2030). 1հւտ 
տէրՅէ6§ւշ арргоасЬ Յտտւտէտ ^е օքքօրէտ օք паЬопз апс! соттип|Ьез էօ Ьесоте тоге гезШе^ էօ, апс! 
соре Ьейег уу|  ̂էհ6 Ьагагс1з էհՅէ էհր68է6ո էհ6ւր сIеVеIортеոէ §атз.

1հւտ тос̂ аÎ էу Ьаг с1ес1агаЬуе арргоасЬ апс! ^е  соип^у օ1616§Յէ6տ рагЬараЬп§ ւո ^е  ууог1с1 
շօոքօրօոշօ оп РРК уоЬп§ апс! епс!огз1п§ ^е сIоситепէ аз а տէրаէе§у էհՅէ տհօս И Ье ^трIетепէесI Ьу
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иы тетЬег соипЬпеБ, ууЫсЬ Ьет§ ас1с̂ ес1 Ьу էհօ Резо1иЬоп օք Сепега! АБзетЫу (Եօէհ քօր Нуо§о 
Ргатеууогк апс1 5епсЫ Ргатежжк). Ве1оуу ւտ ргезе^ес! էհօ է6ճէ քրօրո էհ6 5епсЫ Ргатеууогк քօր 
ОРР ЬоситепТ

ТЬе Неас1з օք ՏէՅէօ апс1 СоVеրոтеոէ, րուուտէօրտ апс1 86|6§3է6տ рагЬараЬп§ т  էհօ ТЫгс1 Սուէօշ) 
№էւօոտ УУог1с) СопРегепсе օո ՕւտՅտէօր Р|гк РеЬисЬоп, Ьауе §аРЬегес1 քրօրո 14 էօ 18 МагсЬ 2015 ւո 
ЗепсЫ С|1у, М|уа§1 РгеРесТиге, ]арап, ууЫсЬ Ьаг с1етопзРгаРес1 а у|ЬгапР гесоуегу Ргот էհօ §геаР 
еаз1: ]арап еаМ:Ьриаке ւո МагсЬ 2011. Ресо§тгт§ էհօ тсгеазт§ 1трасР օք ժւտՅտէօրտ апс1 էհօւր 
сотр1ех|ру т  тапу раИз օք էհօ ууог1с1, ւէ таз 8ес1агес1 էհօ с1е1е§аРез (МегттаЬоп էօ епЬапсе էհօւր 
օքքօրէտ էօ տէրօոշէհօո 8ւտՅտէ6ր нэк геЬисЬоп էօ гес1исе Խտտօտ օք Пуеэ апс1 Յտտօէտ քրօրո 8ւտՅտէ6րտ 
ууог1сЫс1е [2].

УУЬеп ւէ сотез էօ էՒտ 1тр1ете^аЬоп оР^еге §1оЬа1 տէրՅէօցւօտ Յէ էհօ паЬопа! 1еуе1, ргоЫетз 
игиаПу апзе ւո էհօ зепзе էհ8է էհօտօ ժօշարտոէտ 8օ ոօէ օրօՅէօ 1е§а1 оЬП§аЬопз, апс1 ւէ ւտ песеззагу էօ 
Յօ̂ բէ էհօրո էօ էհօ 1е§а1 ոօրրոտ ех1зЬп§ ւո էհօ §|уеп соип^у, \л/ЫсЬ ууП1 Ье էհօ ԵՅտւտ քօր ւէտ 
1осаП2аЬоп апс1 ւրրտ̂րրտոէՅէւօո. Օո էՒտ օէհօր Ьапс1, ւէ ւտ уегу ւրրտօրէՅոէ էօ ипс1е̂ апс1 апс1 еVаIиаէе 
էհօ геа1 сарасНу апс1 §арэ էհՅէ еx̂տէ ւո էհօ ԸւտՅտէօր Р|гк Мапа§ете^ տуտէет, էՒտ 1с1епЬР|саЬоп օք 
ууЫсЬ апс1 էՒտ с1еуе1орте  ̂օք ՅթբրօբոՅէօ асЬопз \л/П1 оп1у епаЫе էհօ еРРесЬуе ւրոբ̂ ւրտոէՅէւօո օք 
էհօ аззитес! оЬП§аРопз апс1 ^егпаЬопа! роПаеБ.

Сопз|8епп§ էհօ тепЬопес! сЬа11еп§ез Агтета Ьаг տէՅրէօժ էՒտ 1тр1ете^аЬоп օք էհօ Нуо§о 
Ргатежжк уу̂ Ь էհօ сарас^ Յտտօտտրոօոէ т  2009, 1т^ес1 Ьу էհօ М|тзЬу օք Етег§епсу ՏւէսՅէւօոտ о 
Агтета апс1 иЫОР.

То епзиге էՒտ ргорег ւրոբ̂ րրտոէՅէւօո օք 1̂ егпаРопа1 տէրՅէ6§ւօտ апс1 а1гтп§ էհօ օտէՅԵււտհրոօոէ 
օք րօ^Յոէ 1е§1з1аЬуе ЬазеПпе էհօ боуегпте^ օք Агтета, էհօ М|тзЬ"у օք Етег§епсу Տւէւաէւօոտ 
(МоЕБ) ап8 иЫОР Агтета, иЫРР ехреМз քրօրո էհօ Сарас̂ էу ^еVеIортеոէ Сгоир (СР6) ап8 էհօ 
Вигеаи քօր Շոտւտ РгеуепЬоп апс1 Ресоуегу (ВСРР) с1ез1§п апс1 քՋշւհէՅէօ а Сарас̂ էу ^еVеIортепէ 
ргосегБ քօր էհօ паРопа! ՕւտՅտէօր Р|5к Рес1исРоп (ОРР) տуտէет ւո Агтета т  2009. ТЬе Нуо§о 
Ргатеууогк քօր АсЬоп (НРА) 2005-2015 ууаэ зе1ейес1 аБ а ԵՅտւտ апс! էօօ̂ ւէ քօր շ16տւ§ուո§ асЬопаЫе 
տժւօՅէօրտ էօ теазиге էհ6 շսրր6ոէ ЬазеПпе апс! 1с1еп̂Ту էհ6 с1ез1гес1 1еуе1 օք сарас11у քօր էհօ РРР 
տуտէет.

նւտՅտէօր Р|Бк РеЬисЬоп СарасНу ^еVеIортепէ ргосегБ ւո Агтеп1а Ьаэ Ьееп ап 1ПпоуаЬуе 
ехегс1зе քօր питЬег օք геаБопэ:
1. 1է 383թէ6օ1 էհ6 иЫРР Сарас11у Оеуе1орте^ Ме^о8о1о§у քօր РРР; \л/И1сИ ууээ էհօ քւրտէ Ьте ւո 

էՒտ ге§10п.
2. ТЬе Յտտօտտտօոէ ргосеББ 6ՏէՅե1ւտհ6շ1 а теаБигаЫе Ьаэе Ппе օք ОРР сарас̂ էу ւո Агтета.
3. 1է ууаБ а рагЬара^гу ргосегБ VV̂էհ էհ6 еո§а§етеոէ օք а уу|с1е гап§е օք տէакеհоIсIеրտ 

гергезепЬп§ էհօ տէՅէ6 ւոտէւէսէւօոտ, 1оса1 §0Vеրптепէտ, С1уМ տос̂ еէу, асас1ет1с տտէւէսէւօոտ апс1 
ւոէ€րոՅէւօո31 ог§ап12аЬопз епзипп§ а1зо “Ыо опе 1е̂  ЬеЫпс!” арргоасЬ.
ТЬе сарас̂ էу сIеVеIортеոէ ргосегБ аМоууес) էօ с1еуе1ор сарас̂ էу аտտеտտтепէ էօօ1տ Ьазес! օո էհօ 

НРА асЬопэ 1-5 апс! кеу асЬу|Ьез էօ Ье с1еуе1орес1 էօ քՅշւ1ւէՅէ6 տ6|ք-3տտ6տտրո6ոէ, 1пРогт տէакеհоIсIеր 
օօոտս1էՅէւօոտ апЬ Ьгоас1еп էհ6 սո86րտէՅո8ւո§ апЬ аррПсаЬоп օք НРА. изе օք ւոէօրոՅէւօոՅ!̂  
3006բէ68 ^атетогкз քօր РРР апс! сараа1у сIеVеIортеոէ Ьаг շր68է68 ап еуИепсе-Ьазес! гаЬопа1е 
քօր ОРР ւո Агтета. ТЬе те^ос1о1о§у апс! էօօ!տ с!еуе1орес1 քօր էհօ ОРР տуտէет т  Агтеп1а Ьесате
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а уа1иаЫе гегоигсе էՒտէ ууэб 3շ13բէ6շ1 апс1 ր6բ1ւշՅէ6շ1 т  Агтета քօր էՒտ Бесопс! СарасНу Аտտеտտтеոէ 
сопс1ийес1 т  2016 Ьазес! оп Иле 5епсЫ ^аплеууогк քօր РРР рппар1ез. Т1ле РРР сарас^ 
с1еуе1ортеп1 ргосеБЭ ւո Агплета 1ле1рес1 кеу §оуегпте^ 51акеИо1с1егз асЬуе1у ра^1С1ра!е էօ с1еуе1ор 
а г1лагес1 У1зюп քօր ап օքքօշէ  ̂ ОРР տуտէет. ТИе §епега1 риЬПс ууаэ а1зо керէ ւոքօրրոօշ! օք էհօ ОРР 
зуз!ет ехегазе Ьу тесПа уу1ло асЬуе1у соуегес! тПезФпе еуеп!з օք էՒտ ргосезэ, аэ раг4 օք оп§от§ 
риЬПс аууагепезз.

Сарас^ сIеVеIортеոէ ւտ а ргосезэ օք сИап§е ууИ|сИ ւտ кеу էօ էհ6 1оп§4егт տսօ̂ տտ апс1 
гезШепсе ЬиПсИп§. Сарас^ ւտ у̂ а1 քօր БЕ^атаЫе с1еуе1ортеп1 апс1 էհ6 асЫеуете^ օք паЬопаИу 
апс1 ^егпабопаИу а§геес1 с1еуе1орте  ̂էՅր§6էտ, тс1исПп§ շոտւտ ргеуепбоп апс1 гесоуегу.

иЫРР Ьебпез сарасНу с1еуе1орпле̂  аэ ‘ЧИе ргосезз էհրօս§հ ууЫсИ тсПу1с1иа1з, ог§ат2аЬопз, 
апс1 зоаеЬез оЫэт, տէր6ո§էՒւ6ո апс1 плакат էհ6 сараЫПЬез էօ Տ6է апс1 асЫеуе էՒտւր оууп 
сIеVеIорոлеոէ оЬ]ес6уез оуег Ьте” .

Т1ле сарасНу Յտտ6տտրո6ոէ ууэб 1плр1ете̂ ес1 էհրօս§հ ւրոբ16րո6ոէՅէւօո օք 5 плат տէ6թտ էհ8է аге 
բր6Տ6ոէ6շ1 Ье1оуу. ТИе Յտտ6տտրո6ոէ плат плос1е1 ууаэ ЬаБес! иШ Р сарас^ сIеVеIортепէ ргосеБЭ [4] 
էՒտէ ууаг Յօ13բէ6օ1 քօր էհ6 РРР տуտէет ւո Агплета.

Տէօբ 5
Еуа1иа1е ЭКК 

Տуտէет С араеву 

Оеуе1орте̂

Տէօբ 1
Еп§а§е

31акеИо1с)ег5 оп 
ОКК Տуտէеп1 
СарасЖез

Տէօբ 2
А$$е$$ ԸՈՈ Зу$1ет 

С а р а ску  А$$е1$ 
апс] Мееск апс! 

р ге р а ге  С а р а ску  
ВавеПпе

Տէօբ 4
Ехеси1е а й К К  

З у51ет С а р а ску  

Оеуе1ортепС 
Кевропве

л Տէօբ 3 
Г о г т и Ы е  а Э К К  

Зу51ет С араеву 

О е у е 1 о р т е т  

Кезропзе

П§. 1. Пуе Տէ6թ РгосвББ քօր ժеVе^ор^ո§ Ծւտօտէօր քՀ ՚ւտև Реժսշէւօո СарасШез

Տէ6թ 1. Еп§а§т§ ОРР տуտէет տէакеհоIсIеրտ
Т1ле քւրտէ տէ6թ ууаэ էհ6 еп§а§ете^ օք плат տէакеհоIсIеրտ, тс1исПп§ Ппе րրոուտէո6տ, 

|^егпайопа1 огдатгаЬопз, 1оса1 §оуегптепЕ асас1епл1с ւոտէւէսէւօոտ, 6էօ. ууИеге էհ6 оуегаП ргосезз 
ууаэ сЛзсиззес! апс! էհ6 зеоре օք էհ6 сарасйу сIеVеIортепէ ргосезз քօր еасИ տէакеհоIсIеր ууаг 
1с1епЫлес1.

Оипп§ §гоир тее6п§г апс! тсПу|с1иа1 օհտշստտւօոտ, էՒտ շսրրօոէ апс! с1е51гес1 1еуе1 օք 
ге1аЬопзЫр Ье1ууееп сЖеге^ р1ауегз апс! տէакеհоIсIеրտ ууаг շ1ւտշստտ6<±

Տէօբ 2. Аэзезэ էՒտ РРР Տуտէет Сарасйу Аտտеէտ апс! Ыеес1з
Оипп§ էհօ зесопс! տէօբ էՒտ Сарас̂ էу Аտտеտտոлеոէ ууаэ շօոշ1սշէ6օ1 Ьу էհ гее плат рИазег: 1) էՒւ6 

с!ез1§п օք а сарас̂ էу Յտտօտտրոօոէ էօօ! Ьазес! оп ^е НРА асЬопз 1-5 апс! Յօ!Յբէ6օ1 քօր էՒտ РРР տуտէет



апс1 էՒտ Агтетап со^ехЬ 2) сопс1исЬп§ էհօ аззезэтепЬ апс1 3) 1̂ егргеЬп§ էհօ ր6տս1էտ Ьу 
сотрапп§ էՒտ ех1зЬп§ сарааЬез 3§3ւոտէ էհ6 геаПзЬс 1еуе1 օք с1е51гес1 сарасЖез էօ с^егтте §арг 
апс1 рпопЬег էօ ւոքօրրո էհօ քօրրոս13էւօո օք էՒտ сарасНу с1еуе1ортеп1 геБропБе.

Տէօբ 3. Рогти^е ОРР Зу51ет СарасНу 0еуе1ортег  ̂Резропэе
Вазес! օո էհօ Յտտօտտրոօոէ րօտս1էտ апс1 քւոօ1ւո§տ, էհօ քւրտէ Ьга^ օք сараа1у с1еуе1орте  ̂гезропзе 

օք էՒտ РРР 5у51ет ууэб ^гти1а!ес1 апс1 ргезе^ес! էօ էհօ տէ81<6Ււօ1օ16րտ \л/И|сИ եօտօոտէրՅէօօ! а 
Биттагу օք էՒտ շսրրօոէ сарасНу ууНЬ а рпоп1у տօէ օք ւոէօ̂ ոէւօոտ քօր էհօ кеу асйу^ез օք НРА 1-5 
էՒտէ асИгеззез էհօտօ сарааЬез էհ8է տհօս!շ1 Ье зЬ-еп^Ьепеск 1է а1зо тс1ис!ес1 епЬапсете^з էհ8է 
сои1с! Ье тас!е էօ օթէւт 12е ех1зЬп§ сарааЬез էհ8է аге а1геас!у տէրօո§.

р|§иге 2 բր6Տ6ոէտ էհ6 оуегаП рюйте օք РРР сарааЬез т  Агтета аэ ргоу1с1ес1 Ьу էՒտ апа1уз1з. 
Շսրր6ոէ сарасЖез аге сотрагес! уегэиз շ16տւր6օ1/էՅր§6է 1еуе1 т  էՒտ оуегаП ^атеууогк օք НРА 
сарасНу տէՅոօ!Յրշ1տ [4].

П §. 2. ОуегаП Հտտտտտտտոէ օք О/?/? Տуտէет СарасШ ез /п Агт ет а

Кеу: НРА Рпоп1у Агеаз քօր АсЬоп
A. боуегпапсе: ог§ат2аЬопа1, 1е§а1 апс! роПсу ^атеууогкз;
B. Р|зк ИепЬЯсаЬоп, Յտտօտտրոօոէ, րոօուէօոո§ апс! еаг1у ууагпт§;
C. Кпоуу1ес1§е րաոՅ§6րո6ոէ апс! еЬисаЬоп;
Ը. Рес1иап§ ипс!ег1ут§ пгк քՅշէօրտ;
Е. Ргерагес1пезз քօր е1ТесЬуе гезропзе апс! гесоуегу

Вазес! օո էհօ гегикэ օք էՒտ ОРР сарасНу Յտտօտտրոօոէ, ап АсЬоп Р1ап քօր сарасНу сIеVеIортеոէ 
Ւտտ Ьееп гесоттепс1ес1 էօ տէրօոջէհօո էհօ ОРР տуտէет т  Агтета. ТЬе АсЬоп Р1ап ^сигес! оп 
^гее сарас11у агеаз: ւ) տէր€ո§էհ6ուո§ օք соге ог§атгаЬопа1 сарааЬез; м) տէր6ո§էհ€ուո§ օք էօօհո 1са1 
сарааЬез; ш) епЬапсете^ օք соттит1у еп§а§ете^ апс! соорегаЬоп.

ТЬе տէրՅէ6§ւշ кеу гесоттепс1аЬоп ууаэ с!еуе1ортег  ̂ օք ЫаЬопа! Տէրаէе§у քօր ОРР, у у Ы с Ь 

тс1ис!ез а տհւէէ քրօրո րօտբօոտօ-օոօոէօշւ арргоасЬ էօ тоге ргеуепЬоп апс! пзк гтЬ§аЬоп тос!аИ1у 
էհՅէ сап епзиге էհ6 з1̂ атаЫ 1Ну օք <̂ 61օբրո6ոէ օքքօրէտ 8է а11 1еуе1з.

Տէ6թ 4. Еxесиէе а РРР Տуտէет Сарасйу 0еуе1орте^ Резропзе
ТЬе асЬоп р1ап Ьесотеэ а гоас! тар քօր паЬопа! апс! 1оса1 §оуегптеп1з, аэ ууе11 аз քօր էհօ 

|^егпаЬопа1 ог§атгаЬопз էօ տսբբօրէ էհօ քսրէհօր сарас^ сIеVеIортепէ օք էհօ ОРР տуտէет ւո 
Агтета. Атоп§ էհ6 օէհ6ր сарас11у с!еуе1орте  ̂ асЬуЖез, էհ6 ^гти1аЬоп օք էհօ РРР №Ьопа1 
Տէրаէе§у ууээ 1т^ес1 Ьу МоЕБ \̂ ւէհ էհ6 տսբբօրէ օք ՍNОР апс! \̂ ւէհ асЬуе рагЬс1раЬоп օք էհ6 та1п 
տէакеհоIсIеրտ. ТЬе зЬ^е§у ууаэ Յշ!օբէ6շ1 Ьу էհ6 СоVеրптепէ օք Агтеп1а ւո 2012.



ТЬе тат оЬ|есЬуе օք էՒւօ 51г^е§у таз էհօ 6տէձԵ1ւտհտ6ոէ օք геБШег̂  соип^у, 1псгеазт§ էՒտ 
տаքеէу օք тс1мс1иа15 апс! էհօ гос^у, էհստ շօոէոեսէօ էօ էհօ 5из1а1паЫе с1еуе1ортеп1 օք էհօ соипЬ-у. 
ТЬе з1га1е§у АсЬоп Р1ап 2012-2015 таг с1еуе1орес1 Ьазес! օո էհօ НРА 5 РпогНу АгеаБ քօր АсЬоп апс! 
Ьесоте а 1е§1з1аЬуе ЬаБез քօր էհօ 1тр1етеп1а11оп օք НРА аз ап 1̂ егпаЬопа1 տէրаէе§у քօր ОРР.

ТЬе տսբբօրէ օք էհօ 1п1егпа11опа1 ог§атгаЬопз էօ ւոտ^ոտոէ էհօ СарасНу Оеуе1ортег  ̂АсЬоп 
р1ап таз сгиаа1, т^Ь էհօ Ие1р օք тЫсЬ Агтета ге§1з1егес1 уа1иаЫе ր6տս1էտ т  1тргоуетеп1 օք ОРР 
зуз1ет апс1 с1еуе1орте  ̂ օք Ьитап сарасйу апс1 ехрегЬзе т  էհօ Те1с1 օք ОРР. ТЬе ехреМз քրօրո 
Агтета раМ1с1ра1ес1 ւո ЗепсЫ Ргатетогк քօրրոս13էւօո тогкзЬорз, сопзи^аЬоп тееЬп§з апс1 օէՒտր 
еуе^з 8է ге§10па1 апс1 §1оЬа1 1еуе1з.

Տէօբ 5. ЕVаIиаէе ОРР Տуտէет СарасНу Оеуе1ортеп1
Оипп§ էհօ էհւրժ иы УУог1с1 О^егепсе օո ОРР, тЫсЬ таз ог§атгес1 ւո Бепс1а1, 1арап, оп 

МагсЬ 18էհ օք 2015, էհօ 5епсЫ Ргатетогк քօր ԸւտՅտէօր Р|зк РеЬисЬоп 2015-2030 таг ас1ор1ес1, 
апс1 էՒտ рагЬараЬп§ 187 շօսոէոօտ 8ес1агес1 էհ̂ ւր շօրորուէրրտոէ էօ асИгезз ժւտՅտէօր пэк геЬисЬоп 
апс! էՒտ ЬиПсПп§ օք гез1Пепсе էօ ժւտՅտէօրտ \̂ /ւէհ а гепетес! зепзе օք иг§епсу т^Ып էՒտ соոէеxէ օք 
з^атаЫе с1еуе1орте^ апс1 роуе^ егасПсаЬоп, апс1 էօ ւոէ6§րՅէօ, аэ арргор^е, Եօէհ 8ւտՅտէ6ր пзк 
геЬисЬоп апс1 էհօ ЬиПсПп§ օք гезШепсе տէօ роПаез, р1апз, рго§гаттез апс1 Ես8§6էտ.

БепЗа! Ргатетогк հւ§հ1ւ§հէտ էՒտ 1троМ:апсе օք епЬапсес! тогк էօ гес1исе ехрозиге апс1 
уи1пегаЬШ1у, էհստ ргеуепЬп§ էՒտ сгеаЬоп օք пет 8ւտՅտէ6ր пэкг, апс! ааюи^аЬПНу քօր 8ւտՅտէ6ր пэк 
сгеаЬоп аге пеесЫ ձէ аН 1еуе1з. Моге сЫ ^ес! асйоп пее̂ Б էօ Ье քօշստօժ օո էаскÎ ո§ ип8ег1ут§ 
8ւտՅտէ6ր пзк Ьпуегз, տսշհ эб էհ6 сопзериепсез օք роуе^ апс! 1периаП1у, сПгг^е сЬап§е апс! 
уапаЫ1Ну, ипр1аппе8 апс! гарИ игЬатгаЬоп, роог 1ап8 րոՅՈՅցօրրտոէ апс! сотроипсПп§ քՅշէօրտ 
տսշհ аэ 8ето§гарЫс сЬап§е, теак тзЬМюпа! аггап§ете^з, поп-пзк-1п^гте8 роПаез, 1аск օք 
ге§и1аЬоп апс! тсепЬуез քօր բ ^ 3է6 8ւտՅտէ6ր ПБк гес1исйоп 1Пуез^епЕ 1ւրուէ68 ауаМаЫП1у օք 
էесհոоIо§у, սոտստէՅւոՅհ̂  ստ6տ օք паШга! гезоигсеБ, 8есПп1П§ есоտуտէетտ, 6էշ. Могеоуег, ւէ ւտ 
песеззагу էօ соп^пие տէր6ո§էՒւ6ոտ§ §оо8 §оуегпапсе ւո 8ւտՅտէ6ր пэк гес1ис^оп տէրՅէ6§ւ6տ 8է էհ6 
па^опа!, ге§!опа1 ап8 §1оЬа1 1еуе1з ап8 1тргоу1п§ ргерагеЗпезз ап8 па^опа! соогсПпайоп քօր 
8ւտՅտէ6ր геБропБе, ր6հՅհւ1ւէՅէւօո ап8 ր6շօոտէրսշէւօո.

То տսբբօրէ էհ6 Յտտ6տտրո6ոէ օք §1оЬа1 բրօ§ր6տտ ւո асЫеут§ էհ6 ойроте ап8 §оа1 օք էՒտ 
բր6Տ6ոէ Ргатетогк, зеуеп §1оЬа1 էՅր§6էտ Иауе Ьееп а§гее8 ап8 բր6Տ6ոէ68 Ье1от:

(a) ՏսհտէՅոէւՅ!̂  ге8исе §1оЬа1 8ւտՅտէ6ր то^аП1у Ьу 2030, а1т т §  էօ 1отег էհ6 ауега§е рег 
100,000 §1оЬа1 тоМ:аП1у ւո էհ6 8еса8е 2020-2030 сотрагес! էօ էհ6 рег1о8 2005-2015.

(b) Би^апйаИу ге8исе էհ6 питЬег օք 8քք6շէ68 реор1е §1оЬа11у Ьу 2030, а1т т §  էօ 1отег էհ6 
ауега§е §1оЬа1 5§иге рег 100,000 ւո էՒւ6 ЗесаЗе 2020-2030 сотрагеЗ էօ էՒտ репоЗ 2005-2015.

(c) РеЬисе сПгесТ, 8ւտՅտէ6ր есопот1с 1օտտ ւո ге1аЬоп էօ §1оЬа1 §րօտտ ЬотезЬс ргоЬий (СОР) 
Ьу 2030.

(8) ՏսԵտէՅոէւՅ!̂  геЬисе ՅւտՅտէօր 8ата§е էօ спЬса! ւոքրՅտէրսշէսրօ ап8 Յւտրսբէւօո օք Ьазю 
зетсез, атоп§ ^ е т  Ьеа̂ Ь ап8 еЬисаЬопа! քՅշւ1ւէւ6տ, ւոշԽ8ւո§ էհրօս§հ с1еуе1орт§ էհօւր гез|Пепсе 
Ьу 2030.

(е) ՏսԵտէՅոէւՅ!̂  1псгеазе էհօ питЬег օք շօսոէոօտ «ւէհ паЬопа! ап8 1оса1 8ւտՅտէ6ր г1зк 
ге8ий1оп տէրՅէ6§ւ6տ Ьу 2020.



(ք) Би^апйаИу епЬапсе ^егпаЬопа! соорегаЬоп էօ с1еуе1орт§ շօսոէո6տ էհրօս§հ Յ^զսՅէօ 
апс1 5и51а1паЫе տսբբօրէ էօ сотр1ете^ էհօւր паЬопа! асЬопз քօր 1тр 1етеп1а^оп օք էհօ ргеге^ 
Ргатеууогк Ьу 2030.

(§) ՏսԵտէՅոէւՅ!̂  тсгеаге էհօ ауаПаЬП  ̂օք апс1 ассезэ էօ тиЖ-Иагагс! еаг1у ууагпт§ տуտէетտ 
апс1 ժւտՅտէօր ПБк тйэгтайоп апс1 Յտտօտտտօոէտ էօ реор1е Ьу 2030 [2].

Ро11оуут§ էհօ аЬорЬоп օք 8епсЫ Ргатеууогк, էՒտ 6оVегոтеոէ օք Агтета т  рагЬлегзЫр уу4Ь 
ЫЫОР апс1 էհօ УУог1с1 Вапк апс1 ууНЫп էհօ ^ате օք էՒտ РРР №Ьопа1 Р ^ о гт  օք Агтета 1т^ес1 
էհօ пеуу сарасНу Յտտօտտտօոէ ргосеэз քօր ձւտՅՏէօր ПБк րաոՅ§6րո6ոէ (ОРМ) տуտէет т  Агтета. ТЬе 
Յտտ6տտտ6ոէ տէՅրէ6օ1 ууНЬ րոօուէօոո§ апс1 еуа1иаЬоп ехегазе օք ех1зЬп§ ОРК СарасНу сIеVеIортеոէ 
асЬоп р1ап апс1 ОРР ЫаЬопа! Տէրаէе§у.

Ըսոո§ էհ6 еуа1иаЬоп ргосезз, ւէ ууаг НепЫлес! էհ8է 8եօսէ 70% օք էհ6 РРР Сарасйу 
^еVеIортепէ апс1 РРР ЫаЬопа! Տէրаէе§у асЬоп р1ап Ьаэ Ьееп ւրրտ16րո6ոէ6շ1 апс1 10% ւտ ւո էհ6 
ргосезз օք 1тр1ете^аЬоп. Ноууеуег, էհւտ ргосезз а1зо тас1е ւէ с1еаг էհՅէ էհ6 тат раМ: օք էհ6 
зЬ^е§у асЬоп р1ап ууаэ ւրրտ16րո6ոէ6շ1 Ьу էհօ !\/1տւտէ̂  օք Етег§епсу ՏւէսՅէւօոտ օր ւէտ տսեօրօ1ւոՅէ6 
սուէտ. ТЬеге^ге, сопз1с1епп§ էհօ 8епс1а1 Ргатеууогк քօր ОРР ^еге ууаэ а пеес! քօր а пеуу сарасНу 
Յտտ6տտրո6ոէ ехегазе, с1ипп§ ууЫсЬ էհօ гате арргоасЬ апс! Յտտ6տտրո6ոէ тос1а1Ну ууаг аррМес! ууЬеге 
8епсЫ քօսր рпоп1у сПгесЬопз ууеге Յշ1օբէ6շ1 аз ап Յտտօտտրրտոէ էօօԼ

ТЬе Յտտ6տտտ6ոէ էօօ1 ууээ էհ6 кеу տտէրսրր̂ ոէ игес! ւո էհ6 Յտտ6տտրո6ոէ ргосезз, Ппкт§ զս6տէւօոտ 
քրօտ էհ6 Յտտ6տտտ6ոէ риезЬоппа1ге \̂ ւէհ քօսր эреаТс сарас^ сПтепзюпз:

Ծւրո6ոտւօո А: 8епс1а1 Ргатеууогк քօր ОРР 2015-2030 (Տք ОРК) Роиг РпогНу АсЬопэб 
тс1ис1ез քօսր рпогНу агеаэ, еасЬ №ւէհ а տօէ օք сарасйу էՅր§6էտ քօր соипЬпез էօ с1еуе1ор:

РпогНу АсЬоп 1 -  Ыпс1е^апс1т§ ԸւտՅՏէօր Р|зк.
РпогНу АсЬоп 2 -  Տէր6ո§էհ6ուո§ ԸւտՅտէօր Р|зк боуегпапсе էօ Мапа§е ԸւտՅտէօր Р?1зк,
РпогНу АсЬоп 3 -  1пуезЬп§ ւո ՕւտՅտէօր Р|эк РебисЬоп քօր Рез|Пепсе.
РпогНу АсЬоп 4 -  ЕпЬапст§ ՕւտՅտէօր Ргерагес1пезз քօր 6քք6շ^ Резропэе апс! էօ “ВиПс! 

Васк ВеКег” ւո Ресоуегу, РеЬаЬП4аЬоп апс! РесопзЬ-исЬоп.
Օւււաոտւօո В: РРМ Сараа1у АррПсаЬоп Агеаг аге с1е5пес1 §оуегпапсе агеаэ ууЬеге РРМ 

03թ30ւէւ6տ аге пеес1ес1 էօ асЫеуе сIеVеIортеոէ оЬ]есЬуез. 20 РРМ агеаг օք քօօստ Ьауе Ьееп 
տս§§6տէ6շ1 քօր Агтета, аИ аге аП§пес1 уу|^1п էՒւ6 ригу|еуу օք էհօ СоА’э сЖеге^ т1П13̂ 1ез апс! 
а§епс1ез.

Ծւտօոտւօո С: քսոշէւօոտ օք ОРМ Сарас̂ էу тс1ис1е էհօ сарас̂ էу էօ (1) շօոժսշէ а տւէսՅէւօո 
аտտеտտтеոէ, (2) с1еуе1ор роПаез апс! ге§и1аЬопз, (3) ипЬегТаке р1апп1п§ рго§гатз апс! բրօյօօէտ, (4) 
еп§а§е տէакеհоIсIеրտ, (5) ЬиПс! а Եսշ1§6է էհՅէ ууМ1 ргоу1с1е песеззагу Тпапс1п§, (6) ^трIетеոէ асЬопз, 
(7) րոօաէօր апс! еVаIиаէе էհօ ргосезз апс! էհ6 ր€տս1էտ. ТЬеге зеуеп քսոշէւօոտ аге сопз1с1егес1 էհ6 плат 
сарас|Ьез քօր тапа§1п§ օ1ւտՅտէ6ր пзкэ апс! 1тр 1етепЬп§ еքքесէ̂Vе ОРМ ргодгатэ.

Ծւտօոտւօո Ը: ОРМ Сарас̂ էу Ееуе1з ւոշ1ւշՅէ6 ՇՅէ6§օրւ6տ, օր 1еуе1з, էՒտէ соггезропс! уу|  ̂ еасЬ 
сарас̂ էу. ТЬеге аге քօսր та1п 1еуе15: тзЬшЬопа!, ог§ап12аЬопа1, 1пс1|У1с1иа1 апс1 кпоуу1ес1§е Ьазе.
1. քւրտէ, ^еге ւտ էհօ оуегагсЬ|п§ ւոտէւէսէւօոՅ! еոV̂ րоոтеոէ апс! ргасЬсег уу|^1п ууЬ|сЬ տէրսօէսրօտ 

апс! տуտէетտ օբօրՅէօ, ^еу сап е1̂ ег епаЫе օր շօոտէրՅւո РРМ сарас11у. ТЬе тзЬй4юпа1 
сарас̂ էу 1еуе! ր6ք6րտ էօ էՒտ роПс1ез, ргосес!игез апс! ргосезгез էհ8է շօսոէրւօտ Ьауе ւո р!асе էօ
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ге§ и ^е  апс1 р1ап аБ те11 эб тапа§е с1еуе1ортеп^ ւտբ16տ6ոէ էհօ ги1е օք 1ат, теаБиге 

сЬап§ез апс1 շօոշԽշէ օէՒտր քսոշէւօոտ օք էհշ տէՅէշ.

Տշշօոժ, էհշրշ аге огдатгаЬопа! сарасЖез, տսօհ аз տէրսշէսրշտ апс! տ7տէօտտ, у уЫ с Ь зЬаре Ь оуу  

уапоиз Յշէօրտ соте 1:о§е1:11ег էօ բշրքօրրո а §|уеп քսոշէւօոտ, տսշհ аз 1тр 1етепЬп§ а роПсу ог 
рго§гат. Рог ехатр1е, ро1юез оре^е ууНЫп а տуտէет էՒտէ сап е^Ьег քՑշւ 1ւէՅէ6 օր сопБр-ат 
էհ6 ре^огтапсе օք гершгес! քսոշէւօոտ.

ТЫгс1, էհշրշ аге зк|11տ 1пс1|У1с1иа15 բօտտշտտ, ^ е у  сап Ье էշշհո 1са1 օր йшсЬопа! т  паШге. ТЬезе 

зк|11տ сап гап§е քրօտ էշշհտշՅ!, տսշհ аз էհշ аЬПНу էօ շօոշԽշէ §еозраЬа1 апа1у515, էօ ап 

тсПу|с1иа1’з բրօք6տտւօո31 тоЬуаЬоп.

ТЬе քօսրէհ апс1 Ппа1 сарас^ ՇՅէշ§օ^ ւտ а кпоуу1ес1§е Ьа5е, ууЫсЬ епзигез ех1зЬп§ (Ма, էօօ1տ, 

т е ^ о с 1о1о§1ез, տքօրրրտէւօո, էրատո§ та1епа1з, 6էշ. аге տէօրօժ տօ էհ8է ассити^ес! кпоуу1ес1§е 

ւտ ոօէ 1օտէ.

П § . 3. С от рагайуе ձոօկտ՚ւտ քօր БепЗа! Р п о г к у  АгеаБ

Вазес! оп էհշ Յտտօտտրոշոէ, ОкМ Сарас^ ^еVеIортепէ РероО: апс1 2016-2022 асЬоп р1ап ууаэ 
Յժօբէշշ! Ьу МоЕБ ууЫсЬ ւտ ւո Ппе \̂ ւէհ էհ6 1тр1ете^аЬоп օք 5епсЫ Ргатеууогк 8է էհշ паЬопа! апс! 
с о т т и п ^  1еуе15.

1է ууаг ако Ւււ§հ1ւ§հէ6շ1 էհՅէ аИ сараа1у агеаз քօր 5епсЫ Ргатеууогк аге ериаИу ւրոբօրէՅոէ քօր 
гезШепсе ЬиМсМп§ т  Агтета. ТЬе Յտտ6տտրո6ոէ ргосезБ БЬоууес! էհ8է էհօ ге1аЬуе1у ууеак сарасНу 
агеаз ւո Агтета аге 8епсЫ Ргатеууогк РпогНу АсЬоп 2 - Տէր6ո§էՒւ6ոտ§ ԸւտՅտէ6ր к|зк Соуегпапсе 
էօ Мапа§е ԸւտՅտէօր к|зк, апс! РпогНу АсЬоп 4 -  ЕпЬапст§ ԸւտՅտէօր Ргерагес1пезз քօր Еքքесէ̂Vе 
кезропзе апс! էօ “ВиПс1 Васк Вейег” т  кесоуегу, РеИаЫԱէՅէւօո апс! РесопзЬ-исЬоп. 1է ууээ а§геес1 
էհՅէ օքքօրէտ տհօս16 Ье тас1е էօ տէր€ո§էհ6ո соип^у сарасЖез քօր гезШепсе апс! բօտէ-շ1ւտՅտէ6ր 
гесоуегу, апс! էհօ тат ւտտսօ էօ ас1с1гезз ւտ տշԽտւօո օք ОкМ сарас^ сIеVеIортепէ аз опе օք էՒտ 
тат շօրոբօո6ոէտ օք էՒտ քսէսրօ տէրаէе§у ւո Агтета.

Опе օք էհ6 кеу гесоттепс1аЬопз ууэб էհօ геу|зюп օք Окк зЬ^е§у аз էհօ քւրտէ кеу տէ6թ օք էհօ 
сарасйу сIеVеIортепէ ргосезз. Сопз1с1епп§ էհ6 ւօտտօոտ 1еагпес1 օք էՒտ Окк ЫаЬопа! Տէրаէе§у 
еуа1иаЬоп ւէ ууаг տս§§6տէ€շ1 էօ տհւքէ քրօտ տօ-саИес! Ыиерг!ոէ տէրаէе§у էօ ргосезз տէրаէе§у арргоасЬ. 
1հւտ тоуе ууаг յստէւքւ€շ1 Ьу էհ6 песезз11у օք Ьаут§ ап а§Пе апс! Яех|Ые տէրՅէ6§ւշ Յօշստօոէ, ууЬ|сЬ



сап տսբբօրէ էՒտ ргосеББ օք тапа§т§ ^е  ժւտՅտէօր пзк гес1исТоп т  ^е соип^у апс1 ауо1с1 
ситЬегзоте ЬигеаисгаТс ргосес1иге5 ՅտտօշւՅէ6շ1 т^Н 1+1е геУ!зюп օք տէՅէւշ Ыиерпп! տէրՅէօցւօտ.

ԸւտՅտէօր Р?1зк Мапа§ете^ №Топа1 51га1е§у таг Тогти^ес! \л/НН ^е 2017-2022 АсТоп р1ап 
аэ а РгосеББ 81га1е§у. ТИе з^а1е§у Иэб а 1оп§4егт р1ап օք асТоп, тЫсН ւտ տէրսշէսրշշ! т  Ппе \л/4И 
Беуеп Ьазю քսոշէւօոտ օք ^е ОРМ арргоасН, տբօշւէտտ ^е го1ез апс1 րօտթօոտւԵւԱէւօտ օք а11 Յշէօրտ, 
ехр1огез ւէտ §оа1г апс1 БреаТез Нот էօ Ьпп§ 8եօսէ а с1ез1гес1 ойроте ге1а1:ес1 էօ էհւտ բրօշօտտ. 1է 
ехрЫпз ууИа! гезоигсез 5ИаМ Ье тас1е ауаПаЫе апс! Нот էօ Եշտէ иге էհօրո էօ асЫеуе էՒտ ойроте 
\̂ ւէհւո Тхес! ^те^атез. ТИе пет Տէրаէе§у таг ՅշԽբէշշ! Ьу Ресгее N 14 сМес! 6 Арп1 2017 Ьу էհ6 
Соуегпте^ օք Агтета."

ТИе а1т  օք ̂ е гИ^еду ւտ էօ еտէаЫ̂տИ а ձւտՅտէշր րշտաշոէ соип^у, гес1исе ձւտՅտէշր пэк апс! 1օտտ 
օք Иитап Пуез, ПуеПНоос! апс! ИеакИ, аэ теН аз есопогтс, рИуз1са1, зос1а1, си1Шга1 апс1 
еոV̂ гоոтеոէаI 1օտտ6տ օք реор1е, ог§ат2аТопз, соттитТез апс1 ^е соипИ-у էօ епзиге тсгеазес! 
տаքеէу օք тсПу1с1иа1з апс1 ^е зос1е1у апс! ^е տստէՅտՅեւշ сIеVеIортепէ օք ̂ е соипИ-у [6].

ТИе տէгаէе§у ւտ й41у т  Ппе т^Н ^е 5епсЫ Ргатетогк тЫсИ ւտ етрИаз12ес1 т  ^е  рпоп1у 
э с Т о п б  апс! оЬ|'есТуез օք ̂ е տէгаէе§у բր6Տ6ոէ6շ1 Ье1от:

1) “ипс1е^апс1т§ ժւտՅտէշր пзк” -  1тргоуе ^е շհտՅտէշր ПБк ИепТТсаТоп, Յտտշտտրոօոէ, апа1уз13, 
տօուէօոո§ апс! еаг1у тагпт§ շօոէւոսօստ̂  с1еуе1орт§ տуտէетտ а1тес1 8է եւտՅտէշր пэк 
гес1исТоп, аз теП аз такт§ пзк зепз1Туе е1ТесТуе ժշշւտւօոտ քօր ^е շօսոէ^’տ с1еуе1ортепТ

2) “Տէրշո^շուոջ ^е ժւտՅտէօր пзк րաոՅջշրոօոէ տуտէет” -  епзиге տէր6ո§̂ 6ոտ§ օք ^е ժւտՅՏէշր 
пзк րաոՅ§6րրւ6ոէ տуտէет ^гои§И га1зт§ ^е շքքշշ̂ շոշտտ օք ոտոՅՅշոտոէ քսոշէւօոտ, էՅրշշէշշ! 
с1есеп^аП2аНоп апс1 շօոէւոսօստ сIеVеIортеոէ օք ̂ е р1ауегз.

3) “ IпVеտէтепէտ ւո եւտՅտէշր пэк гес1исНоп” -  тсогро^е եւտՅտէշր пэк гес1исНоп քսոշէւօոտ апс1 
теаБигез апс1 епИапсе ^апзрагепсу епзипп§ շ̂տէրոօոէտ т  շհտՅտէօր пзк гес1исТоп տօշէօր 
апс1 բօտտւեւււէւշտ քօր 1тр 1ете^аТоп օք тпоуаТуе рго§гаттез.

4) “ВиПсПп§ Ьаск Ьейег” -  շօոէւոսօստ տէր6ո§̂ 6ուո§ օք ^е շօսոէ ՚̂տ сарас1Тез апс1 
օբբօրէսաէւշտ քօր ժւտՅտէշր ргерагес1пезз, аэ теИ аз շհտՅտէշր гар1с1 րշտբօոտշ апс1 тоге 6քք6շ^6 
բօտէ շ1ւտՅտէ6ր гесоуегу [6].

УУНН ас1ор̂ оп օք ^е  ЫаНопа1 5Н^е§у ^е  6оVеրոтеոէ օք Агтеп1а еտէаЫ̂տИесI ге1еуа  ̂роПсу Եյտ1տ
քօր ւտբ̂ տօոէՅէւօո օք БеисЫ Ргатетогк քօր РРР Յէ а11 1еуе1з ^ստ епзипп§ а1зо ^е տստէՅւոՅԵւ111̂ օք
РРМ տуտէет еոИаոсетеոէ апс! ւոէ€§րՅէւօո օք РРМ ւոէօ ^е СоVеրптепէ сIеVеIортепէ р1ап.
1. Рог ^е ւտբ̂ տօոէՅէւօո օք апу ^егпаНопа! оЬП§аНоп, ւէ ւտ песеззагу էօ էаке ւոէօ Յշշօսոէ ^е 

ех1зНп§ сараЬ|П̂ ез апс! ^е  пеес! քօր ^ е 1Г сIеVеIортеոէ. ՕւտՅտէօր пзк гес1исНоп сарас̂ էу 
Յտտօտտտօոէ апс! сIеVеIортеոէ асНоп р1апБ ւո ^е РериЬПс օք Агтеп1а аге ^е  րոօտէ ւտբօրէՅոէ 
տէօբտ ^Յէ епаЫе ^е соип^у էօ еТТес̂ уе!у ЗеЯпе ех1зНп§ сарас1Нез апс! песеззагу сПгес̂ опз 
քօր 1тргоуетепТ ТИе иге օք Нуо§о апс! 5епс1а1 ^атетогкз аэ ап Յտտօտտրրտոէ էօօ1 ւտ а итрие 
арргоасИ ^8է Иэб аззезБес! ^е асШа! сарас̂ էу апс! епV̂ րоптепէ քօր 1тр1етепНп§ ^езе 
տէրՅէ6§ւ6տ апс! зегуес! аз а Ьазез քօր քօրրրւս13էւօո օք а շ̂ Յր-շսէ гоас! тар քօր տуտէет̂ с 
сIеVеIортепէ օք ժւտՅտէօր г1зк геЗисНоп сарас1̂ ез. 1п էօրրոտ օք те̂ ос1о1о§у, ^е  аррПсаНоп օք 
Туе քսոշ13րո6ոէ31 տէՅ§6տ, ^о т  еуа1иаТоп էօ топ 1̂ пп§, епаЫез էօ еТТес̂ уе!у еVаIиаէе ^е



епйге сарасНу сIеVеIортеոէ ргосезэ, ге§1зЕег асЫеуетег^Б, 1с1еп^у ууеакпеззез, апс1 ргорозе 
տօԽէւօոտ էօ таке էհ6 зузЕет 1тргоуетепЕ апс1 сараа1у с!еуе1ортепЕ ргосезз тоге е̂ Тесйуе.

2. ТЬе тЕегпайопа1 роПаег апс1 տէրՅէ6§ւ6տ էՒւՅէ Ьауе а с1ес1ага̂ уе паШге аге готе^тез օ1ւքքւշս1է 
էօ 1осаП2е апс1 1тр1етепЕ ձէ пайопа! 1еуе1з. Еуеп էհօս§հ էՒտ РериЬПс օք Агтета ассерЕес! 
апс1 ипс1е̂ оок а շօրորուէոտոէ т  էՒտ сПгесйоп օք сПзазЕег пэк гес1исйоп 1п1егпа^опа1 
^атеууогк էՒտ аЬзепсе օք арргорпаЕе 1е§а1 ԵՅտւտ ууаз сИа11еп§т§ քօր ւէտ 1тр1етеп1а^оп. 
ТЬеге^ге, էՒտ пайопа! зЕгаЕе§у Ьесотез էՒւ6 1е§а1 согпегзЕопе էՒւՅէ епзигез тс1из|уепезз т  
с1еуе1ортепЕ ргосеззез апс1 сгеаЕез ап арргорпаЕе епу|гоптепЕ քօր Եօէհ 1тр 1етеп1айоп апс1 
րոօուէօոո§. ТИе ауаМаЫП1у օք ргорег асйоп р1ап, аз ууе11 аз էՒտ эЕгаЕеду еуа1иайоп 
тесИап1зтз зегу аз а Ьазеэ քօր ИепйПсайоп օք роПсу §арз, сИа11еп§ез, апс1 քօրրոս13էւօո օք 
6քք6շ^6 геэропзе теагигез քօր ир§гасПп§ էՒտ ге§и1аЕогу ^атеууогк. ТЬе էրՅոտւէւօո քրօրո էՒտ 
ЫиерппЕ з̂ аБеду տէօ էհ6 ргосезз зРгаБеду таэ էհ6 гезик օք еуа1иайоп ргосезэ апс1 16տտօոտ 
1еагпес1 քրօրո էհ6 1тр 1етеп1а^оп օք էՒւօ քւրտէ зЕгаЕе§у, у у Ы с И ւտ с1еаг еуИепсе օք зузЕетю 
сопэ^исЕуе с1еуе1ортепР Ргосезз ББ^еду еаэу էօ ас1арЕ քօր пеуу геаП1у апс! с^егттез էհ6 
Եօտէ розз|Ые ууау էօ 1тр 1етепЕ а ргосезз ипс1ег сеИ:ат Յտտսրոբէւօոտ апс! շօոտէրՅւոէտ. 
IтрրоVетепէ օք 1_е§а1 Ргатеууогк քօր ՕւտՅտէօր Иэк Мапа§етепЕ сап Ье քипсIатепէаI քօր ^е 

зизЕатаЫПЕу օք тЕе§гайоп օք 1̂ егпайопа1 օԵ1ւ§Յէւօոտ օո сПзазЕег пэк гес1ис̂ оп ւոէօ сIеVеIортеոէ 
ргосеззез Յէ аИ 1еуе1з т  էհ6 РериЫю օք Агтета. ТЬе сIеVеIортеոէ апс! ас1ор̂ оп օք էհ6 1_ауу օո 
ԸւտՅտէօր Р|зк Мапа§етепЕ апс1 С1уП РгоЕесйоп ւտ а сгиаа! քօր з^атаЫе сIеVеIортепէ апс1 
гезШепсе ЬиПсПп§ ւո Агтета. 1է сап ргоу|с1е сопсгеЕе го1ез апс1 гезропз|ЬШйез քօր (Խօւտւօո такегэ 
8է տէՅէ6, ге§юпа1 апс1 1оса1 1еуе1з, էհստ епзипп§ арргорпаЕе тЕе§гайоп, р1аппт§, 1тр 1етепЕаЕюп, 
րոօուէօոո§ апс1 Ппапст§ օք օ1ւտՅտէ6ր пэк тапа§етепР ТИе 1ауу ууП1 Ьесоте а 1е§а1 ЬаэеБ քօր քսրէՒտր 
տէր€ո§էհ6ուո§ օք сПзазЕег пгк тапа§етепЕ роПсу ^атеууогк апс1 сIеVеIортеոէ օք տսԵ-^տ էՒւՅէ уу|П 
сгеаЕе ге1еуа  ̂ тесР|атзтз քօր пзк-т^гтес1 с1еазюп такт§, зизЕатаЫе сIеVеIортеոէ апс1 
гезШепсе Ьш1сПп§ ւո էՒտ РериЬПс օք Агтета.
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ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈԻ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածի նպատակն է իրականացնել ոաումնասիրություն աղետների ռիսկի նվազեցման համակարգի 
կարողությունների զարգացման և աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մշակման համար 
կիրառված մեթոդաբանության վերաբերյար Այդ նպատակով դիտարկվե[ է Հայաստանի Հանրապետության փորձը' 
առկա տեղեկատվության և երկրորդային տփալների վերլուծության միջոցով: Բացի այդ, հոդվածում ներկայացված 
են գործընթացի ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք կնպաստեն այդ մոտեցման հետագա քննարկմանը և հնարավոր 
կիրառմանը Եվրոպայի և անկախ պետությունների համագործակցության երկրներ ում:

Ներկայացված է նաե աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մշակման նախա
պայմաններն ու անհրաժեշտությունը, որպես ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իրականացման 
իրավական հիմք, առանց որի առկայության հնարավոր չէր լինի աղետների ռիսկի նվազեցման գործառույթների 
արդյունավետ ներառումն ու իրականացումը կառավարման և ոլորտային զարգացման գործընթաներում:

Առանցքային բառեր, աղետների ռիսկի նվազեցում, աղետների ռիսկի կառավարում, կարողությունների 
գնահատում, Հյոգոյի գործողությունների ծրագիր, աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի գործողության ծրագիր, 
աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարություն:

Ա.Ս. Չիլինգարյան, ԼԱ. Մինասյան

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИИ В

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Цель с т а т ь и  ֊ провести анализ используемых методологий для развития потенциала системы  

снижения риска бедствий и формулирования национальной стр а те ги и  по снижения риска бедствий.

С э то й  целью о п ы т Республики Армения был изучен путем  анализа имеющейся информации и 

вторичны х данных. Кроме то го , в с т а т ь е  представлены сильные и слабые стороны  это го  опы та, 

ч то  будет способствовать дальнейшему обсуждению и возможному применению это го  подхода в 

странах Европы и в Содружестве Независимых Государств.

Также представлены предпосылки и необходимость разработки национальной стр а те ги и  

снижения риска бедствий, как правового основания для выполнения международных обязательств, 

без которы х была бы невозможна эф ф ективная интеграция и внедрение снижения риска бедствий в 

процессы управления и отраслевого развития.

Клю чевы е слова: снижение риска бедствий, управление рисками бедствий, оценка потенциала, 

Хиогская рамочная программа действий, Сендайская рамочная программа по снижению риска 

бедствий, национальная стр а те ги я  по снижению риска бедствий.
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Ա.Ա. Սարգսյան, Հ.Գ. Հարությունյան

ՀԵՏԱՂԵՏԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած կարիքների 

գնահատման արդյունավետ մեթոդաբանության մշակման վերաբերյալ հարցեր: Մեթոդաբանությունը 

հնարավորություն կտա գնահատել աղետի հետևանքով պատճառված վնասները և կոըոատնեըը, 

ինչպես նաև, բացահայտել հետաղետային վերականգման և վերակառուցման կարիքները:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, աըտակաըգ իրավիճակ, կարիքների գնահատում, մեթոդաբանություն:

Հետաղետային կարիքների գնահատումն անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, որոշելու 
կառավարության կարճաժամկետ միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են վերականգնման 
աշխատանքներ սկսելու համար, և երկրորդ' ընդհանուր ֆինանսավորման կարիքները' աղե
տից տուժած օբյեկտների ամբողջական վերականգնումն ու վերակառուցումն ապահովելու, 
ինչպես նաև կառավարման և աղետների ռիսկը նվազեցնելու համար:

Հայաստանում դեռևս չի ձևավորվել աղետների ռիսկի գնահատման միասնական 
մեթոդաբանություն, մշտադիտարկման ամբողջական համակարգ' իր բոլոր բաղադրիչներով, 
այդ թվում նաև տեղեկատվական բազաներով:

Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
պատճառված վնասները գնահատելու նպատակով ձևավորվում է հանրապետական հանձնա
ժողովը: Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը համակարգում է վնասի և կորուստ
ների, հետաղետային վերականգման և վերակառուցման կարիքների գնահատման գործընթա
ցը: Հանձնաժողովին կից կարող են ստեղծվել աշխատանքային խմբեր, որոնք նախատեսվում 
են առանձին հարցերի վերաբերյալ վնասի գնահատման նեղ մասնագիտական ակտերի 
կազմման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզային և Երևան քաղաքի' 
համապատասխան ոլորտում իրականացվող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողով
ների ակտերի ճշգրտման համար: Աշխատանքային խմբերի կազմը ձևավորվում է հանձնա
ժողովի անդամների կողմից ներկայացված թեկնածուներից և հաստատվում հանձնաժողովի 
կամ հանձնաժողովի նախագահի կողմից' հանձնաժողովի նիստերի միջև ընկած ժամանա
կահատվածում [1]:

Վտանգի բացասական հետևանքներից են' մարդկային կորուստներ (զոհեր, 
վիրավորներ, հաշմանդամներ և այլն), շենքերի, շինությունների, հաղորդակցության ուղիների, 
ինժեներական, կոմունալ-էներգետիկ ցանցերի ավերումներ, մշակութային անշարժ արժեքների 
ոչնչացում, տնտեսական և նյութական կորուստներ, կենսաապահովման ծառայությունների 
բնականոն գործունեության խաթարումներ, ռելիեֆի փոփոխություններ, գյուղատնտեսական 
կենդանիների գլխաքանակի զանգվածային անկում, մշակաբույսերի և ցանքսերի ոչնչացում, 
բնակչության հոգեբանական մթնոլորտի կայունության խախտում, երկրորդային վտանգավոր 
երևույթների ծագում (սողանք, փլուզում, սելավ, ջրհեղեղ, հրդեհ, պայթյուն, տեխնոլոգիական 
վթար, խմելու ջրի աղտոտում, գրունտային ջրերի մակարդակի փոփոխություն, համաճարակ և 
այլն):



Հնարավոր հետևանքների որոշման մեթոդների ընտրությունը կապված է այդ հե
տևանքների բազմաբնույթության հետ, և հետևաբար, տարբեր չափողականություն ունեցող 
պարամետրերի հետ: Հետևանքները կարող են լինել մարդկային զոհեր, վիրավորներ, անօ- 
թևան մնացածներ, փլուզված շենքեր, շինություններ, կառույցներ, ավերված վտանգավոր օբ
յեկտներ (երկրորդային վտանգներ), շարքից դուրս եկած ճարտարագիտական ցանցեր (կա
պուղիներ, ավտոճանապարհներ, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, կոյուղու, 
էլեկտրամատակարարման և այլն): Վերոհիշյալով պայմանավորված է հնարավոր հետևանք
ների գնահատման գործընթացի բարդությունը:

Ռիսկերի կառավարման մոդելավորումը կապված է ռիսկերի գնահատման միասնական 
մեթոդաբանության ներդրման, թվայնացված քարտեզների մշակման ու ներդրման և 
որոշումների ընդունման մոդելավորման հետ:

Թվայնացված քարտեզները պետք է ներառեն տարբեր շերտեր: Օրինակ' վտանգների, 
շենքերի, շինությունների, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, կոյուղու և ջրահե
ռացման, ճանապարհային ցանցեր, բնակչության տեղաբաշխման քարտեզներ և այլն: Այդ 
քարտեզների շերտ-շերտ համադրմամբ կարելի է գնահատել ռիսկը: Դրանց առկայությունը 
կտրուկ կարող է մեծացնել ռիսկի նվազեցման վերաբերյալ որոշումների ընդունման արդյու
նավետությունը:

Արտակարգ իրավիճակը, աղետը, ճգնաժամը հետևանք են վտանգի, վտանգավոր 
երևույթի ազդեցության: Ընդ որում, այդ հետևանքի մասշտաբներն ու բնույթը կախված կլինի 
տվյալ վտանգից կամ վտանգավոր երևույթից, համակարգի խոցելիությունից: Այսպիսով'
> համակարգում ծագած արտակարգ իրավիճակի հետևանքները կարելի է վերացնել 

սեփական ուժերով և միջոցներով,
համակարգում ծագած աղետալի հետևանքները հնարավոր չէ վերացնել միայն սեփական 
ուժերով և միջոցներով,
համակարգում ծագած ճգնաժամը համակարգի համար վճռորոշ է, և նույնիսկ կարող է 
սպառնալ համակարգի հետագա գոյությանը:
Ծագած իրադրությունների կառավարման մակարդակը կապված կլինի ներգրավված 

անհրաժեշտ ուժերի և միջոցների ծավալից: Այսպես' եթե որևէ կազմակերպությունում ծագած 
արտակարգ իրավիճակի հետևանքի վերացումը կատարվում է այդ կազմակերպության ուժե
րով և միջոցներով, ապա այդ իրադրությունում կառավարումն ունի կազմակերպության կառա
վարման մակարդակ: Եթե այդ նույն կազմակերպությունում ծագած արտակարգ իրավիճակի 
հետևանքի վերացումը հնարավոր չէ իրականացնել միայն կազմակերպության ուժերով ու 
միջոցներով և պահանջում է համայնքի ուժերի ու միջոցների ներգրավում, ապա այն պահան
ջում է համայնքային մակարդակի կառավարում: Այս դեպքում, համայնքում առկա է արտա
կարգ իրավիճակ, իսկ կազմակերպության համար այն հանդիսանում է արդեն աղետ: Նույն 
տրամաբանությամբ կարելի է դիտարկել մարզային մակարդակում և հանրապետական մա
կարդակում կառավարումները: Տարբեր վտանգներ հիմնականում ունեն տարբեր հետևանք
ներ: Միևնույն հետևանքը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով, այդ հետևանքներով պայմա
նավորված պաշտպանական գործընթացները կարող են միմյանցից խիստ տարբերվել [2]:

>

>
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Հետաղետային կարիքների գնահատումն (ՀԿԳ) հետաղետային գնահատման մեթոդա
բանություն է, որը հնարավորություն է ընձեռնում գնահատելու աղետի հետևանքով պատճառ
ված վնասը և կորուստը, ինչպես նաև, բացահայտելու հետաղետային վերականգման և վերա
կառուցման կարիքները: Վերոհիշյալ գործընթացների կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարու
թյունը: Ելնելով արձանագրված աղետի բնույթից, ծավալից և վերականգնողական աշխա
տանքներին ներգրավվող մասնակիցների կազմից, վնասի, կորուստի և հետաղետային վերա
կանգնման կարիքների գնահատման գործընթացին կարող են ներգրավվել համայնքային, 
մարզային կամ ազգային կառույցների և հաստատությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես 
նաև, ծավալուն ազդեցություն ունեցող աղետների դեպքում, միջազգային կառույցների մասնա
գետներ:

ՀԿԳ իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ որոշումը կայացնում է ՀՀ 
կառավարությունը' կախված աղետի տեսակից և ծավալներից: Որոշումը կայացնելու համար 
կառավարությունը ուղղորդվում է նախապես մշակված և իր կողմից հաստատված ՀԿԳ 
իրականացումը հիմնավորող չափորոշիչներով: Այսինքն, կառավարությունը պետք ձևավորի 
իր հստակ դիրքորոշումը տվյալ իրավիճակում իր կողմից ձեռնարկվող հետաղետային գործո
ղությունների վերաբերյալ, որոշելով համապատասխանորեն, թե ինչ կարգի տեղեկատ- 
վություն/տվյալներ են անհրաժեշտ այդ գործողությունները իրականացնելու համար: Այս 
հանգամանքից է բխում հետաղետային գնահատման մեթոդաբանության և գործիքակազմի 
հետագա ընտրությունը: Ընտրությունը կատարելիս հաշվի է առնվում նաև համապատասխան 
իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի առկայությունը:

ՀԿԳ պատասխանատուն ՀՀ կառավարությունն է, որը վարչապետի գլխավորությամբ 
գործող արտակարգ իրավիճակների միջգերատեսչական հանձնաժողովի միջոցով կառավա
րում է ՀԿԳ ողջ գործընթացը: Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը (ԱԻՆ), որպես 
ԱՈ-Կ լիազոր մարմին, առաջնորդում է ՀԿԳ օպերատիվ գործողությունները, ապահովելով ՀԿԳ 
ոլորտային խմբերի ձևավորումը և դրանց գործողությունների համակարգումը: Արտակարգ 
իրավիճակների նախարարությունը նաև համակարգում և աջակցում է ոլորտային խմբերի 
աշխատակազմի գործառնական պարտականությունների մշակմանը:

ՀԿԳ իրականացման նպատակով, նախապես մշակված ձևաչափերի համաձայն, 
ոլորտային խմբերը հավաքագրում են տվյալներ պատճառված վնասների և կորուստների 
վերաբերյալ, օգտվելով երկրորդական աղբյուրներից:

Հավաքված տվյալները վավերացնելու նպատակով, խմբերը' դաշտային առաքելություն
ների պլանի համաձայն, ուղևորվում են աղետի գոտի, որտեղ այցելում են աղետից տուժած 
տարածքներ, անցկացնում են հանդիպումներ ֆոկուս խմբերում, հանդիպում են տեղական 
իշխանությունների հետ: Հարցումներ են անցկացնում տուժած բնակչության շրջանում և տու
ժած ոլորտների ներկայացուցիչների հետ, ամփոփում են ստացված արդյունքները տեղական 
իշխանությունների հետ կազմակերպված համատեղ ժողովում:

Ոլորտային խմբերում իրականցվում է հավաքագրված տվյալների ուսումնասիրություն, 
համեմատելով նախաաղետային տվյալները տեղերում հավաքագրված տվյալների հետ և հաշ
վարկելով ամեն առանձին վերցված ոլորտին հասցված վնասներն ու կորուստները: Առանձին 
ուշադրություն են պահանջում այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են մակրոտնտեսական
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ազդեցության, շրջակա միջավայրի և այլ ընդհանուր նշանակության ոլորտների գնահատման 
համար: Ոլորտային ուսումնասիրությունների արդյունքում յուրաքանչյուր խումբը սահմանում է 
վերականգնման տվյալ ոլորտին բնորոշ կարիքները, որոնք հետագայում հիմք են հանդի
սանում ոլորտային ռազմավարությունների մշակման համար [3]:

Հետաղետային կարիքների գնահատումը չի կրկնօրինակում ազգային և միջազգային 
մակարդակներում իրականացվող մարդասիրական արագ գնահատումները, ընդհակառակը, 
այն լրացնում է դրանք' միասնական համախմբված գործընթաց ստեղծելու համար:

Այսպիսով, հետաղետային կարիքների գնահատում իրականացնելու համար կարևորվում 
է մեթոդաբանության մշակման անհրաժեշտությունը, որտեղ հստակ նշված կլինեն 
հետաղետային վնասների և կորուստների գնահատման մեխանիզմները: Մեթոդաբանությունը 
կարող է կիրառվել ազգային մակարդակով աղետների ռիսկի ն վազեց ման/կ առա վար ման, 
կայունության ամրապնդման և գլոբալ նպատակներին հասնելու համար:

Շատ կարևոր է հետաղետային կարիքների գնահատման մեթոդաբանություն մշակած 
երկրների փորձի վերլուծությունը, լավագույն փորձի տեղայնացումը ՀՀ համար, ինչպես նաև 
համապատասխան փորձագետների պատրաստումը, վերապատրաստումը:

Անհրաժեշտ է մշակել միջոցառումների միասնական ծրագիր, որը միտված է աղետի 
գոտում տնտեսական գործունեության և բնակչության բնականոն կենսագործունեության 
վերականգնմանը, հաշվի առնելով առավել խոցելի խմբերի կարիքները, ինչպես նաև այդ 
գործընթացում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում և նոր ռիսկերի 
բացառում:

Մեթոդաբանության առկայությունն, անշուշտ, կնպաստի կառավարման համակարգի 
արդյունավետության բարձրացմանը և կնպաստի համակարգի հետագա բարեփոխումների 
սահուն անցկացմանը:
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ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НУЖД, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ

В с т а т ь е  представлены вопросы разработки эф ф ективной методологии оценки 

потребностей, возникающих в связи с чрезвычайными ситуациями. М етодология позволит 

оценить ущ ерб и уб ы тки , причиненные стихийны м  бедствием, а такж е  вы явить потреб ности  в 

восстановлении и реконструкции после стихийного бедствия.
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 2022. N0 2(21)

Ա.Ս. Հարությունյան

ՎԵՐԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ 
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՃԻՇՏ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

Հոդվածում քննարկվում է վերառարկայական կարողությունների կարևորությունը, որպես արտա

կարգ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և գործելու նախապայման: Անդրադարձ է կատարվել 

ուսումնական գործընթացի հանրակրթական նշանակությանը և այդ համատեքստում քննա րկվել վերա

ռարկայական կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը: Ուսումնական գործընթացի հանրակրթա

կան նշանակության իրականացման նպատակով' որպես արդյունավետ եղանակ դիտարկվել է ուսուց

ման կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակը:

Ա ռա նցքա յին բա ռեր, վերառարկայական կարողություն, արտակարգ իրավիճակ, հանրակրթու- 

թյուն, ուսումնական գործընթաց, ուսուցման կոլեկտիվ եղանակ:

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ տարբեր ժամանակներում մարդկությունը հայտնվում է 
մի շարք անխուսափելի բնածին և տեխնածին աղետալի ու արտակարգ իրավիճակներում, 
անխուսափելի է դառնում տվյալ իրավիճակում հասարակության յուրաքանչյուր անդամի 
ինքնուրույն' հնարավորինս ճիշտ և արդյունավետ կողմնորոշվելու որակների ձևավորումն ու 
զարգացումը:

Նման որակների անհրաժեշտությունը և դրանց ձևավորումը կարևորվում է նաև պետա
կան կրթական չափորոշիչներում որպես վերառարկայական կարողություններ [4]: Կարևորելով 
գիտելիքների հարուստ պաշարը' սովորողները պետք է ունենան նաև համապատասխան 
կարողություններ և հմտություններ' որոշակի իրավիճակներում ստեղծագործական մոտեցման 
և այլընտրանքային լուծումներ գտնելու նպատակով: Վերջիններս կրթական այն որակներն են, 
որոնցով անհրաժեշտաբար պետք է օժտված լինի հասարակության յուրաքանչյուր անդամ: 
Օրինակ' ինքնակառավարումը, ինքնակազմակերպումը, վերլուծելու և ճիշտ եզրահանգումներ 
անելու կարողությունները, համագործակցությունը, գլխավորը երկրորդականից տարանջատե
լու և ճիշտ ուղղությամբ ուշադրությունը կենտրոնացնելու ունակությունը, անծանոթ իրավի
ճակներում արագ և արդյունավետ կողմնորոշվելու կարողությունը և այլն:

Նշյալ որակների առկայության շնորհիվ է, որ հասարակությունը կարող է արտակարգ 
կամ աղետալի վիճակներում հնարավորինս խուսափել մի շարք ողբերգական հետևանքներից: 
Անչափ շատ են դեպքերը, երբ աղետալի երկրաշարժերի հետևանքները պայմանավորված են 
եղել մարդկանց չմտածված կամ սխալ գործողություններով, ճիշտ չկողմնորոշվելու և սթափ 
չգործելու հետևանքով: Հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ, երբ առավել ուժեղ երկրաշարժի 
հետևանքով, հասարակությունը շատ ավելի քիչ վնասներ է կրել, քան դիմակայելու պատրաստ 
երկրներում: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերջինս պայմանավորված է եղել 
հասարակության բարձր պատրաստվածությամբ: Օրինակ' 1989թ. Աոմա-Պրիետայի երկրա- 
շարժը (Սպիտակի երկրաշարժին համահավասար ուժգնությամբ) զոհերի քանակը 64-ն էր, այն 
դեպքում, երբ տարածքը մի քանի անգամ ավելի խիտ էր բնակեցված [1]: Նման օրինակներ



կարելի է բերել նաև կորոնավիրոաային համավարակի հետ կապված տարբեր երկրներում 
հասարակության սոցիալական պատասխանատվության, ճիշտ կողմն որոշվելու արդյունքում 
հիվանդության հաղթահարման և զոհերի թվի մասին:

Անդրադառնալով կրթության դերի կարևորությանը' վերառարկայական կարողություննե
րի ձևավորման հարցում քննարկենք ուսուցման գործընթացի կազմակերպման առանձնա
հատկությունները և հնարավորությունները: Ինչպես հայտնի է, կրթական հաստատությունների 
ճնշող մեծամասնությունում առկա են միատարիք, միամակարդակ ուսումնական խմբեր, և 
ուսումնական պարապմունքներն իրականացվում են խմբային-ավանդական եղանակով [2], 
որի ընթացքում սովորողներից ոմանք չեն կարողանում առաջ անցնել, քանի որ թեման մեկն է 
խմբի բոլոր անդամների համար, ոմանք նյութը յուրացնում են թերի, իսկ ոմանք ընդհանրա
պես չեն յուրացնում: Պարզ է դառնում, որ դաս-դասարանային համակարգում ուսուցման 
կազմակերպմումն ընդհանուր ճակատի առկայությամբ չի ապահովում յուրաքանչյուր սովորողի 
կողմից գիտելիքների յուրացումը: Ենթադրվում է, որ վերառարկայական կարողությունները 
ձևավորվում են գիտելիքների յուրացման արդյունքում: Եվ պետք է նշել, որ ըստ չափորո- 
շիչների' այդ կարողությունները ևս սահմանված են յուրաքանչյուր սովորողի համար: 
Հետևաբար, ուսումնական գործընթացը ևս պետք է կազմակերպել յուրաքանչյուրի համար' 
անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացմամբ: Սակայն, դաս-դասարանային համա
կարգում ընդհանուր ճակատի առկայությամբ վերջինիս իրականացման դժվարություններն ու 
անհնարինությունն ակնհայտ է, քանի որ ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 
ամբողջ ուսումնական խմբի համար և դա կատարվում է դաս-դասարանային համակարգի 
առանձնահատկություններից ելնելով:

Իսկ վերառարկայական կարողությունները խիստ անհատական են և այդ որակների 
ձևավորմանը միտված ուսումնական գործընթացը պետք է լինի խիստ անհատական, ընդհա
նուր ճակատի բացակայության պայմաններում: Հետևաբար, վերառարկայական որակներ 
ձևավորվում են անհատական մոտեցման սկզբունքը իրականացնելու արդյունքում:

Այսինքն' ուսումնական գործընթացի կազմակերպումն ու կառավարումը պետք է հիմնվի 
ոչ թե ուսումնական խմբի ընդհանուր վիճակի, այլ խմբի յուրաքանչյուր անդամի խնդիրների և 
կարիքների վրա [2]: Փաստորեն, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բնույթը պետք է 
խիստ կերպով տարբերվի դաս-դասարանային համակարգում կազմակերպվող ուսումնական 
գործընթացից: Կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքներն ունեն նման հնարավորություն, 
քանի որ ուսումնական գործընթացում առաջատար սկզբունք է անհատական մոտեցման 
սկզբունքը, և առկա են տարբեր աշխատաձևեր' անհատական, զույգային, փոփոխական կազ
մով զույգային և խմբային: Այս աշխատաձևերից յուրաքանչյուրը նպաստում է սովորողների 
մոտ մի շարք վերառարկայական որակների ձևավորմանը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, 
որ վերառարկայական կարողությունների ձևավորումը պետք է դրսևորվի ուսուցման գործըն
թացում' սովորողների կողմից գիտելիքների յուրացման ընթացքում, հետևաբար սովորողներից 
յուրաքանչյուրը կյուրացնի անհրաժեշտ գիտելիքները և ձեռք կբերի համապատասխան որակ
ներ, եթե ուսումնական գործընթացում հիմնական աշխատաձևը լինի զույգային ձևը, գործըն
թացը կազմակերպվի յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուրին համապատասխան անհատա
կան ծրագրերով, որոշակի մակարդակով, ինչպես նաև ապահովելով յուրաքանչյուր սովորողի 
գործուն ընդգրկվածությունն ուսուցման գործընթացում [3]:
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Գրականություն

В с т а т ь е  обсуждается важность надпредметных умений -  как предусловие для правильной 
ориентации и действий в чрезвычайных ситуациях. З а тр о н уты  значение общеобразовательного 
учебного процесса и в это м  кон те ксте  обсуждаются проблемы формирования надпредметных 
навыков. С целю реализации общеобразовательной значимости учебного процесса, в качестве  
результативного способа, расм атривается коллективное обучение.
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М а п а § е т е ^  ՏէՅէշ А са б е ту , МЕЗ, РА), МкИНаг Օօտհ А г т е т а п  Ри551ап 

1^егпа5опа1 ип|уег51+у). а5ИкИеп.кИасИа^уап71@ та|1.ги

12. 21гакуап Кагеп Ес1иагс1 Со!опе! օք Р5 (Շրւտւտ Мапа§етеп1: ՏէՅէշ Асас1ету, МЕЗ, РА)

13. Мас1оуап Тегега Тешиг Բ հն օք МесПса1 Տշւշոշօտ (МкЫ1:аг Օօտհ А г т е т а п  Ри5Э1ап 1п1:егпа1:юпа1 

ип|уег51+у). а5ИкИеп.кИасИа^уап71@ та|1.ги

14. НакоЬуап ЫуагЗ АНиг (МкИНаг Օօտհ А г т е т а п  

а51лк11еп.к11ас11а1:гуап71@та||.ги

Р и ^ а п  Ы егпабопа ! итуегэИ у).

15. Мапавуап Мак51т 
Сагтк

Բ հն օք Сео§гарЫса1 Տշւօոշշ (Շոտւտ Мапа§етеп1: ՏէՅէշ Асас1ету, МЕ5, 

РА), т т а п @ г а т Ы е г .г и

16. Баш М^аЕа Լշօէսրօր (Ы а т ю  РериЫ ю օք 1гап) 
т т а п @ г а т Ы е г .г и

17. Б а ^уа п  Кагаре! Мевгор ЕесШ гег (Օրւտւտ М а п а д е т е п  Б1а1е А с а Р е т у , М ЕБ, Р А ). 
տ аրаքсIиЬ@ уаհоо.сот___________________________________

18. Мапикуап 6п§ог 
Та^1

Բ հն օք Е со п о тю  Տշւօոշշտ, Օօշշոէ (СМЗА МЕЗ օք РА; 

Есопогп1С5 айег М. Коէаոуаո, МАБ, РА, Ре5еагс1лег) 

та п и куа п 5 5 5 5 @ та П .ги

ւոտէւէսէշ օք

19. МавНуап 1п§а Уа1еп Բ հն օք Е со п о тю  Տշւօոշշտ (Շրւտւտ Мапа§етеп1: ՏէՅէշ А са б е ту , МЕЗ, РА). 

1па5|1уап@та|1.ги
20. А1оуап Кагеп НоуИаппев 1_1еи1:епап1: со1опе1 օք Р5 (А гтес! Рогсеэ օք էհօ М Ы э ^  օք նշքշոտշ օք էհշ 

РериЫ ю օք А г т е п 1а). 1па5||уап@ та||.ги

21. КИасИ|куап БНуа 
РиЬеп

Բ հն տէսՅօոէ (Р и551ап-А гтетап  ип|уег5^у). 

кհасհ^куапտ@дта^I.сот
22. СИагагуап Наук Батуе! Լշշէսրշր, հշսէօոՅոէ со!опе1 օք РБ (Շոտւտ М апа§етепէ ՏէՅէօ А са б е ту , 

МЕЗ, РА).հаук֊§հаIаրуап֊1982@ та|1.ги

23. СИагагуап Наг^уип 
Батуе!

Լշօէսրօր, 1ւօսէօոՅոէ со!опе1 օք Р5 (Շոտւտ М апа§етепէ ՏէՅէշ А са б е ту , 

МЕБ, РА). Н аг^уи п .§ 8а 2а гуап .1 98 0@ та ||.ги

http://www.isec.am/
https://e.mail.ru/compose?To=g_gevorg@yahoo.com
https://e.mail.ru/compose?To=inasilyan@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=inasilyan@mail.ru


24. Оау1уап УаИе 
Батуе!

նօշէօր օք РоПбса! БаепсеБ, Բրօքշտտօր (Ри551ап-Агтетап ип^егэИу), 
ԲրշտւՅԾոէ а1: "1ոտէւէսէ0 քօր Еп0г§у Бесигйу" N00 
уа1пес1а\Ауап@уапс1ех.ги

25. Вагсе§Иуап А|4ак 
Раггшк

Բհն օք ТесИтса! Տշւ0ոշ0տ, Реэеагсбег (Еп§теепп§ асабету օք Агтета) 
аЗакЬаг5ед6уап@уа6оо.сот

26. Аууагуап Агтеп 
6а§|к

Բհն տէսՅօոէ (Ыа410па1 Ро1у1:ес11тса1 итуегэНу օք Агтета) 
агтаууа2@таН.ги

27. БаЬгаЗуап А^ак 1$гае1 նօշէօր օք ТесИтса! Տշւշոշօտ, Բրօքշտտօր (АБРЕЕ 1 ոտէւէսէ© օք АррИеЗ 
РгоЫегш օք РИу51С5). 5аИга6уапаОак34@а5ри.ат

28. Магбговуап АгШг 
Маг^ип

Բհն օք ТесИтса! Տշւշոշշտ, РеэеагсИег (1 ոտէւէսէօ օք АрркеЗ РгоЫогпб օք 
ԲՒ̂ տւշտ) 5аИга6уапа|4:ак34@а5ри.ат

29. Рарагуап АгШг Н а ^уи п РеБеагсИог (1 ոտէւէսէօ օք АррПеЗ РгоЫетБ օք ԲՒ̂ տւշտ) 
БаИ га6уапаг4ак34@а5ри. ат

30. СИапЬуап НаукапЗикЫ: 
Рарт

Բհն օք ТесИтса! Տշւօոշօտ, նօշօոէ (Շոտւտ Мапа§етепЕ ՏէՅէօ АсаЗету, 
МЕБ, РА), НаукиН!-каг@та!1.ги

31. баврагуап Агау1к 
2ауеп

Լօշէսրշր (Շրւտւտ Мапа§етепЕ ՏէՅէշ АсаЗету, МЕБ, РА) 
3ок1огдазрагуап33999@та11.ги

32. КИопЗкагуап Уа1еп 
Бег§еу

Բհն օք Соо1о§1са1-М|пого1о§1са1 Տշւօոշօտ, 1_ес1:игеге (Շոտւտ Мапа§етепЕ 
ՏէՅէշ АсаЗету, МЕБ, РА), ехреО: (Ре§юпа! Бигуеу քօր Տօւտրուշ Բրօէշշէւօո, 
МЕБ, РА), кНопЗкагуап@уаНоо.сот

33. Ва§|уап Уа1егу 
А1ек$ап(1г

Բհն օք Вю1о§юа1 Баепсеэ, նօշԾոէ (Շրւտւտ Мапа§етеп1: ՏէՅէշ АсаЗеут, 
МЕБ, РА), уа1Ьед@та||.ги

34. СИН:сИуап Каппе 
У|гаЬоупа

Բհ.0. Вю1о§юа1 Баепсеэ, МюгоЫа! ОероэНогу Շշոէօր (МОС), ՏԲՇ 
"АгтЬю1:есНпо1о§у" օք МАБ РА, уа!Ьед@таН.ги

35. А1ек$ееуа Ека1еппа 
|уапоу

Бетог 1օշէսրօր (Кагап МаИопа1 РезеагсН ТесИтса! и т у е ^ у  айег 
Тиро1еу). к1еоп§агсЙ@Ьк.ги

36. Ыоу|коуа Буебапа 
У1ас6гшг

նօշէօր օք ТесИтса! ՏշւշոշԾՏ, Բրօքշտտօր (Ка2ап ЫаИопа! РезеагсН 
ТесИтса! ип|уег514у айег Тиро1еу). к!еоп§агЗЕ@Ьк.ги

37. Нипапуап Бипк 
А1ек$ап8г

նօշէօր օք А§псиИ:ига1 Տշւօոշշտ (АЫАи) 
кгоуап.5атуе1@та||.ги

38. Кгоуап Батуе! 
2аМЬек

Բհն օք А§пси11:ига1 БЫепсеэ, Օօշշոէ (ЫаНопа! итуегэйу օք АгсНйесШге 
апс1 Շօոտէրսօէւօո օք Агтета), кгоуап.5атуе1@та|1.ги

39. 1Ьап§1гуап Та1еу|к Аг^иг Բհն օք А§пси11:ига1 Տշւօոշշտ, (АЫАи). кгоуап.5атуе1@та|1.ги
40. Мкг^сИуап АпгИе1а 

Ырагй
Բհն օք Вю1о§юа! Տշւշոշօտ, (АМАЕ!) 
кгоуап. 5атуе1@таП.ги

41. богЬипоуа Оквапа 
Апа1оМ

Բհն օք ТесНтса1 Տշւօոշշտ (Кагап Ыабопа! РеБеагсИ ТесИп1са1 Սп̂ Vеրտ̂էу 
айег Тиро1еу). к1еоп§а^@Ьк.ги

42. Ва§И8а5агуап Бапаваг 
Ко1уа

Բհն օք А§г1си^ига1 Տշւօոշշտ, Реэеагсбег (Бс1еп66с Се^ег օք Տօւ1 Бс1епсе, 
А§гос1пет151:гу апб МеИогабоп Յքէշր Н.Ре^озуап, АМАЕ1)
5апЬа§И6а5аг @ րոՅւ1.րս1948օ§օտէօտ.

43. АвИкагуап НаБгтк БтЬа! (Бс1еп66с Շօոէօր օք Տօւ1 Տշւօոշշ, А§госИет15^у апс! МеПогабоп Յքէշր 
Н.Ре^оэуап, АЫАи). запЬадЫазаг @ та||. ги 1948 օջօտէօտ.

44. Мевгоруап 2ИоггИе1а 
БИакаг

յսուօր РезеагсЬег (Տշւօոէւ6շ Շշոէշր օք Տօւ1 Бс1епсе, А§гос6ет15^у апб 
МеПогабоп айег Н.Ре^оэуап, АЫАи) 2те 5горуап@ уаИоо.сот

45. бп^огуап КоЬе|4: 
նրՅՏէՅտՅէ

(Бс1еп66с Շօոէշր օք Տօւ1 Տշւօոշշ, АдгосИегг^гу апб МеПогабоп Յքէշր 
Н.Ре^оэуап, АЫАи). 5апЬа§И6а5аг @ та||. ги 1948 օ§օտէօտ.

46. СИагапсИуап Маппе 
1_еуоп

Оер^у Неаб օք МюгоЫа! Оероэ^огу Շշոէշր (МЭС), БРС 
"АгтЬю1:ес11по1о§у" օք МАБ РА. уа1Ьед@та||.ги

47. КИасИа1игуап 1Мипе 
Батие!

РезеагсИег օք МюгоЫа! Շօբօտւէօ  ̂Շշոէօր (МОС, ՏԲՇ "АгтЬ^ес1то1о§у" 
օք МАБ РА). пип-кМас6@уап6ех.ги

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aartakbarseghyan@yahoo.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarmayvaz@mail.ru


48. НоуИаптБуап Տւրստհ 
Вас1М

Լշշէսրշր (Շոտւտ Мапа§ете^ ՏէՅէՑ Асабету, МЕБ, РА) 
ИоуИапт5уап.51Ш5И@§та||.сот

49. Ма1еуовуап Нат1е1 
БИтауоп

Марг §епега1 օք РБ (Շոտւտ Мапа§етег4 ՏէՅէշ Асабету, МЕБ, РА) 
Ип'^еуо5уап21@§таП.сот

50. Рар|куап Каппе 
М|БИа

Բհն օք Ре6а§о§юа1 Տշւշոշօտ, նօշօոէ (ЫАБ РА 1г4егпа1:юпа1 Бс1епИ6с 
Е6исаИопа1 Сег4ег, Շոտւտ Мапа§ете^ Տէ3է0 Асабету, МЕБ, РА). 
капп0рар|куап61@та||.ги

51. Ноуак1туап
Оеуог§

ТаէеV̂ к (Շրւտւտ Мапа§ете^ Տէ8է0 Асабету, МЕБ, РА) 
1Иоуак|туап@та|1.ги

52. Сеуог§уап Бопа Аг^ауагс! РезегсИег օք 1\/ЮС БРС "АгтЬЫесИпо1о§у" օք МАБ РА. уа!Ье§@та||.ги
53. Бо§Иоуап БраМ:ак 

БегуогИа
նօշէօր օք Рес1а§о§1са1 Տշւօոշօտ. Բրօքօտտօր (БЫгак Տէ8է0 ип1У0Г514у). 
50§5раИак@таП.

54. Рароуап Беуак 6пе1 (Агта^ Еп§теегт§ 1_аЬога1:оп05, БЫгак). 50§5ра^ак@таП.
55. Наги1уипуап Бопа 

Неппк
Բհն օք рзусИ. տշւօոշօտ, Շօօօոէ (Уегеуап ՏէՅէշ МесПса1 итуегеИу, Շրւտւտ 
Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ РА), 50паИо§еЬап@§таП.сот

56. йаушуап АпгИеМка 
6еуог§

ԼւօսէօոՅոէ օք РС ^րՅ§8էտօէո Ре§юпа1 РеБсие ОерагНпе^ օք Реэсие 
Бегуюе օք ТИе Мез). 50паИо§еЬап@§таП.сот

57. А1ауегс1уап Оауй Нгауг Բ հն օք РЫШо§юа1 Տշւօոշօտ, նօշօոէ (Уегеуап ՏէՅէօ итуегеИу). вЫ м а ки - 

ко1сИ1@ оуопе1.оуо.со..|р_______________________________________________

58. Тег-Мезгоруап АвИкИеп 
Баг§1Б

ԼւօսէօոՅոէ օք МБ (С0п1га1 СМп1са1 МПйагу Но5р4а1 (МЫз^у օք Շօքօոօօ օք 
էհօ РериЫю օք Агтета)

59. Маг§агуап Տօտ 
Батуе!

Բհն օք Сео1о§1са1 Տշւօոշօտ (Ре§юпа1 Бигуеу քօր Տօւտրուշ Բրօէօշէւօո, МЕБ, 
РА), րոտօտ78@հօէրրտւ1.շօրո

60. АЬ§агуап СоИаг 
Раб к

(Ре§юпа1 Бигуоу քօր Տօւտրուշ Բրօէօշէւօո, МЕБ, РА) 
оуазИ@уап8ех.ги

61. 6еуог§уап А т  
НатЬагс12ит

(Ре§юпа1 Бигуоу քօր Տօւտրուշ Բրօէշշէւօո, МЕБ, РА) 
§ИапЬуапги2аппа343@§та||.сот

62. Баг^уап Не§Ыпе 
У!асНгтг

(Ре§юпа1 Бигуеу քօր Տօւտրուշ Բրօէօշէւօո, МЕБ, РА) 
оуа$И@уапс1ех.ги

63. СИапЬуап Ригаппа 
Сиг§еп

Բհն օք Ре6а§о§1са1 Տշւօոշշտ (Շրւտւտ Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ РА) 
§ИапЬуапги2аппа343@§та||.сот

64. Баг§Буап 1ога Ка^к Բհն օք Есопотю Տշւօոշշտ, նօշօոէ (Агтетап ՏէՅէշ итуегБИу օք 
Բշօոօռոշտ). )ога.5аг§5уап@т15а.ат

65. Наги1уипуап НаБгшк 
Сагшк

Լօշէսրշր (Շրւտւտ Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ, РА) 
ст1Иа50@та11.ги

66. Батуе1уап МегвеБ 
ЬИкИап

Բհն օք Сео§габса1 Տշւօոշշտ, նօշշոէ (КИ.АЬоууап Агтетап ՏէՅէշ 
Ре6а§о§1са1 ЫтуегеИу). пег5е5.5атуе1уап.70@та||.ги.

67. Татоуап Батуе! ]атЬек РИО օք А§гюиИ:ига1 Տշւշոշշտ, նօշՑոէ (АМАЫ), затуеНатоуап§@§та||.сот
68. 6еуог§уап А т  

Беугап
Լշշէսրօր, Բհն տէսՅօոէ (Շոտւտ Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ, РА, 
РиЬИс Ас1тт15б՝абоп Асабету օք էհօ РериЬПс օք Агтета).

69. СИШп§агуап 
Агтеп Бигеп

Բհն տէսՅօոէ Սո|уег5^у օք ԼւտԵօո, 1ոտէւէսէ0 օք Бос1а1 Бс1епсе (Շրւտւտ 
Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ РА), агтеп.с!п1т§агуап@ипс1р.ог§

70. М|па$уап ԼԱւէ 
Агат

Բհն տէսՅօոէ ип|уег54у օք ԱտԷրօո, 1ոտէւէսէօ օք Бос1а1 Տշւօոշշ (Շոտւտ 
Мапа§ете^ ՏէՅէշ Асабету, МЕБ РА).Ш4. т 1па5уап.оЕ6с1а1@§та|1.сот; 
Шт1п233@§таП.сот

71. Баг§вуап Агтеп АбИо! МЕБ РА, агтеп. 5аг§5уап@теБ.ат; 5аг§5уап.84@таП.ги
72. Наги1уипуап АгакБ 

Батуе!
Բհն տէսՅօոէ, էօՅշհշր (КИ.АЬоууап Агтеп1ап ՏէՅէշ Ре6а§о§1са1 ип|уег54у, 
Вуигакп Рге-տշհօօւ Շշոէշր абег Б. Мк^сИуап), агакз1к92@таП.րս

mailto:cmihaso@mail.ru
mailto:nerses.samvelyan.70@mail.ru
mailto:lilit.minasyan.official@gmail.com
mailto:lilmin233@gmail.com
mailto:sargsyan@mes.am


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով՛ ընդհանուր ծավալը 
մինչև 12 էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ):

Հոդվածը ներկայացնել գրախոսված:
Հոդվածը պատրաստվում է МБ УУогс! տեքստային խմբագրիչով:
Սահմանվել են էջերի հետևյալ չափանիշները և պահանջները:
Տեքստը բոլոր լեզուներով հավաքել Агтешап Рհօпейс Ստօօժ' СНЕА Сгара1а1: տառատեսակով, 

տառաչափը՝ 11, տողերի հեռավորությունը' 1.2, էջի ֆորմատը' А4 (210x297 մմ), աշխատանքային դաշտը' 165 
х252 մմ, լուսանցքները, ձախից' 20 մմ, վերևից 20 մմ, աջից 20 մմ, ներքևից' 25 մմ:

Առաջին էջի վերին տողի մեջտեղում գլխատառերով և ստվերապատված, հոդվածի տեքստի լեզվով 
նշվում են' հանդեսի լրիվ անվանումը, տարեթիվը և հերթական համարը, փակագծում նաև ընդհանուր 
համարը (ամբողջ տողը' հաստ /ЬоЫ/, 11 տառաչափով):

Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները) (փոքրատառ, 
է>օ1ժ, 11 տառաչափով): Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի վերնադիրը (գլխատառերով, 
է>օ1ժ, 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 15 տող ծավալով, շեղատառերով (Ло//с), 10 
տառաչափով): Համառոտագրից մեկ տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական տեքստը: 

Պարբերությունները սկսել նոր տողից' 10 մմ ներսից:
Նկարները, գծանկարները և աղյուսակները տեղադրել տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց հետո, 

նույն կամ հաջորդ էջում, պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակալում: Անվանումը և 
բացատրությունները տեղակայել նկարների տակը և աղյուսակների վրա (1էօ1ւշ, եօէժ, 10 տառաչափով): 

Հոդվածում չընդգրկել գունավոր նկարներ, գծանկարներ և այլ վիզուալ նյութեր:
Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տալ Мюго50Й ЕдиаНоп, И:аПс, 10 

տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացնել առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ հիմնականները նաև 
համարակալել նույն տողի աջ անկյունում' (փակագծերի մեջ):

Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման հերթականությանը 
կամ այբբենական դասավորությանը (ըստ լեզուների) համապատասխան համարակալում և տեքստում նշել' 
[1], [2],...տեսքով: Օգտագործված գրականության ցանկը ներկայացվում է նաև լատինատառ:

Հոդվածի վերջնամասից երկու տող ներքև, մեջտեղում նշվում է Գրականություն արտահայտությունը 
(փոքրատառ, Ьо1с1, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10 տառաչափով տրվում է 
գրականության ցանկը, որում հեղինակի (ների) Ազգանունը Ա.Հ. - ն կամ առաջին բառը ձևավորվում է Եօ1ժ, 
10 տառաչափով: Ցանկալի է գրականության ցանկում ընդգրկել մինչև 10 հրատարակում:

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 (ների) Ազգանունը, Անունը, Հայրանունը, գիտ. 
աստիճանը, գիտ. կոչումը, կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում), հեռախոսների 
համարները և էլեկտրոնային փոստի հասցեները:

Մեկ տող ներքև նշել հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը և տարին:
Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո Գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղարին 

ներկայացնել գրախոսականը, հոդվածը А4 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 չի վերադարձվում:

Խմբագրական խորհուրդ 
Հեռ. 060-69-10-00  

Е-таИ: ւոքօ@շատօ.օա 
ст. է6շհոօ1օ§^@շատօ. ат
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ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ

Статьи могут быть представлены на армянском, русском и других иностранных языках. С общим 
объемом до 12 страниц (желательно последнюю страницу использовать полностью).

К статье представляется рецензия.
Статья готовится в редакторе МБ УУогб.
Утверждены следующие критерии и требования.
Текст на всех языках набирается в Агтешап Рбопебс ՍուշօՓ Шрифт: СНЕА Сгара1аТ размер 

шрифта: 11; межстрочный интервал: 1,2 строки; параметры страницы: А4 (210x297 мм.); рабочее поле: 
165x252 мм.; пробелы: слева: 20 мм., справа: 20 мм., сверху: 20 мм., снизу: 25 мм.

На верхней строке первой страницы, посередине, на языке текста статьи, на оттененном фоне 
пишется полное название журнала, год и очередной номер, а в скобках общий номер (вся строка 
курсивом полужир. (ЬоИ), размер шрифта 11).

Строкой ниже, посередине, даются инициалы и фамилия (ии) автора (ов) (прописными буквами, 
полужир. (ЬоИ), размер шрифта: 11). Посередине следующей строки дается заглавие статьи (заглавными 
буквами, полужир. (ЬоМ), размер шрифта: 12), а строкой ниже на языке статьи представляется краткая 
аннотация, в которой должны быть отражены цель и результаты статьи, обоснована необходимость 
проделанной работы, с 5-8 клю чевы ми словами (всего в объеме 15 строк, курсивом {ИаИс), 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, чертежи и таблицы 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 (НаИс, полужир. (Ьо1с1), размер шрифта 10).

Формулы и математические выражения даются в 1\/1ւշրօտօքէ Ериабоп, /Ф//'с, 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, или по алфавиту (согласно языкам) и отмечаться в тексте квадратными скобками: ввиде 
[1], [2] ... и т.д. Список использованной литературы преставляется также латинскими буквами.

В конце статьи, двумя строками ниже, посередине пишется слово Литература (прописными 
буквами, полужир. (Ьо1с1), размер шрифта: 11) и согласно принятым стандартам дается список 
литературы, в котором Фамилия (ии) и инициалы автора (ов) или первое слово даются полужир. (ЬоМ) 
(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 (ии) и инициалы, ученая степень, ученое звание автора (ов), 
краткое название организации (в скобках) и контактные телефоны, а также адреса электронной почты.

Строкой ниже отмечается дата представления статьи и дата ее рецензирования.
После приведения статьи в соответствие с вышеперечисленными требованиями ответственному 

секретарю Научного журнала высылается рецензия на статью, сама статья, распечатанная в формате А 
4, в одном экземпляре и ее электронный вариант.

Не разрешается представлять опубликованные ранее статьи или статьи направленные ранее на 
публикацию.

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

Խ մբա գրա կա ն խ որհուրդ  
Հեռ. 0 6 0 -6 9 -1 0 -0 0  

Е-таИ: ւոքօ@շատօ.օա 
ст. 1есИпо1о§у@ст5а. ат
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КЕОШКЕМЕМТЗ РОК АКТ1С1-Е$

АгНс1е5 сап Ье зиЬтЖес! т  Агтетап, ԲստտւՅՈ апс1 Еп§ПбЬ «Էհ а էօէ31 уо1ите օք ир էօ 12 ра§еБ (Է ւտ 
с1ез1гаЫе էօ иве ЕЬе ^տէ ра§е т  ւէտ еп^ге1у).

ՏսԵրուէ а геу|еиес! агЬс1е.
ТЬе аМ:1с1е ւտ тас!е «Էհ ЕЬе 1\4Տ УУогс! էօճէ есЖог.
ТЬе քօ11օ«ւո§ сгЬепа апс1 геритетепЕз Ьауе Ьееп Ье6пес1 քօր ЕЬе ра§еБ.
СотроБе ^ е  էօճէ т  а11 1ап§иа§еБ, Агтетап РЬопеЬс итсобе ւո СНЕА Сгара1аЕ քօոէ, քօոէ տււօ: 11, Ппе 

$рас1П§: 1.2, ра§е քօրռտէ: А4 (210x297 т т ) ,  иогкБрасе: 165 х252 т т ,  таг§1П5. 20 т т  քրօրո ^ е  1ей, 20 
т т  քրօրո էհօ էօբ, 20 т т  քրօրո ЕЬе ո§հէ, 25 т т  քրօրո էՒտ Եօէէօրո.

ТЬе էւէ1օ օք էհօ агЬс1е, էհօ քս!1 пате օք էհ6 ригпа!, էՒտ уеаг апс! 5ег1а1 питЬег, էՒտ էօէ81 питЬег ւո 
рагепЕИезеБ (\л?Ьо1е Ипе ւո ЬоИ /ЬоИ /, 11 քօոէտ) տհօս16 Ье ипйеп т  ^ е  т  1с!сНе օք ^ е  էօբ Ипе օք ^ е  6րտէ 
ра§е (1И САР1ТА1_ ЕЕТТЕКБ).

Опе Ппе Ье1о\л/, ւո ^ е  т  1с!с11е օք ЕЬе Ппе ւտ §|уеп ЕЬе аШЕюф)' А.Н. 1_3տէ пате (տ) (1о\л/ег сазе, Ьо1с1, 11 
քօոէտ). Опе Ппе Ьоип, ւո ^ е  т  1с!сНе օք ̂ е  Ппе, ^ е  Ь^е օք ̂ е  агЬс1е ւտ §|уеп (1Ы САР1ТА1_ 1_ЕТТЕР5, ЬоИ, 12 
քօոէտ), апс1 опе тоге Ппе сИ ууп, ւո ЕЬе 1ап§иа§е օք էՒտ ЕехЕ օք ^ е  агЬс1е, ЕЬе аппоЕабоп (ւո ууЫсЬ ЕЬе ригроэе 
օք ЕЬе агЕю1е տհօս16 Ье эЕаЕес!, аэ ууеИ а5 ЕЬе ր6տս1էտ апс1 соггоЬогаЕюп օք ууогк'Б песеБ51Еу), ստտ§ 5-8 кеу 
«օրժտ (аИ ир էօ 15 Ппеэ ւո 4аПс$ (НаИс), 10 քօոէ տւշօ). ВеИуу опе Ппе օք էհ6 $иттагу, ЕЬе т а т  ЕехЕ օք ЕЬе 
аМ:1с1е ւտ §|уеп ւո 11 քօոէտ.

ՏէՅրէ ЕЬе рагадгарЬэ «ւէհ а пеуу Ппе, 10 т т  тэИе.
Բւօէսրօտ, 6га\ллп§5 апс! ЕаЫеэ բսէ ւո ЕЬе էеxէ, айег такт§  а ոօէ6 аЬоиЕ ւէ, е^Ьег օո ЕЬе эате օր пеxէ 

ра§е, տհօս16 Ьауе Й 1ес1 ехр1апаЬоп5 апс! т  §епегак УУг4е ЕЬе пате апс! ր̂ տշոբէւօոտ ипбег էհ6 բւշէսրօտ апс! 
օո ЕаЫез (/Еа//'с, ЬоИ, 10 քօոէտ).

նօ ոօէ т с 1и6е со!ог рюЕигеэ, бгауутдэ, օր оЕЬег У1$иа1 таЕепа15 ւո էհօ а01с1е.
Рог Тэгти1а5 апб таЕЬетаЕюа! ехрге55ЮП5 и$е 1\4ւօրօտօքէ ЕриаЕюп, /Еа//'с, 10 քօոէ տւշօ. Рогти1а$ տհօս16 

Ье БиЬтЖес! ւո а зерагаЕе Ппе апс! ւո ЕЬе тНсПе, апс! ЕЬе т а т  опеэ տհօս16 Ье питЬегес! ւո էհ6 րւ§հէ согпег 
օք էհ6 эате Ппе (ւո рагепЕЬезез).

ТЬе 14егагу տօսրշօտ иэес! ւո ЕЬе аг41с1е տհօս16 питЬегес! ассогс1|п§ էօ ^ е  огбег օք и$е ог а1рЬаЬеЬса! 
огбег (ассогсПп§ էօ ^ е  1ап§иа§еэ) ւոժւօՅէօ էհւտ Еогт т  ^ е  էеxէ: [1], [2]. ТЬе Жегагу տօսրօ6տ տհօս16 Ье аЬо 
բր6Տ6ոէ6(1 օո ^ е  ЬаЬп а!рЬаЬеТ

Тууо Ппеэ Ье1оуу ^ е  епб օք ^ е  агЕ1с1е апб т  ЕЬе т  1с!сНе էհօ рЬга$е Ш е га ^ге  ւտ тепЕ10пе6 (1оиег 
саэе, ЬоИ, 11 քօոէտ) апс! ассогс1|п§ էօ ^ е  ՅՇՇ6թէ6(ք տէՅորէՅրրէ, ^ е  1ւտէ օք ПЕегаЕиге ւտ §|уеп (10 քօոէտ), т  ууЫсЬ 
^ е  АШТюг (տ) ԼՅտէ пате А.Н. օր ^ е  6րտէ ууогс! ւտ ЕогтеЬ ւո ЬоИ, 10 քօոէտ. 1է ւտ гесоттепс1ес1 էօ 1пс1ис1е ир 
էօ 10 риЫюаЬоп5 ւո ^ е  1ւտէ օք ПЕегаЕиге.

Айег ЕЬе 14егаЕиге Iւտէ, է«օ Ппе$ Ье1оуу, ւո է«օ оЕЬег 1ап§иа§е$ էհ8է 6օ ոօէ та^Ь ^ е  էеxէ օք ^ е  агЖс1е, 
ЕЬе Ьеас! օք ^ е  агЬс!е ւտ гереаЕес!, т  ^ е  эате иау а1БО ^ е  Յսէհօր (տ) А.Н. Լ8տէ пате (տ), аг6с1е апс1 
ՅետէրՅշէ.

Опе Ппе Ье1от ЕЬе а и Ж о ф )’ Լ8տէ п а те , Որտէ п а те , раЕгопутю, 5С1епсе с1е§гее апс1 էւէ^, ЬпеЕ п а те  օք ЕЬе 

ог§ап12аЕ10п ( т  рагепЕЬеэез) апс1 Ее1ерЬопе питЬ егз  апс1 е-таНэ аге т г 1йеп.

Опе Ппе Ье1оуу 1псПсаЕе5 ЕЬе с1аЕе, րոօոէհ апс1 уеаг օք 5иЬт15510п օք ЕЬе агНс1е.

АЙег տՅէւտք̂ րւոջ ЕЬе аЬоуе тепНопес! гери1гетепЕ5, э и Ь т 1Е ЕЬе Реу|еуу, т  А4 ЕогтаЕ рппЕес! сору օք ЕЬе 

агНс1е апс1 а1эо ЕЬе е1ейготс уег$10п էօ ЕЬе гезроп5|Ые эесгеЕагу օք ЕЬе տօւօոէւքւշ )оигпа1.

АгЬс1е5, ргеу1ои51у риЬП5Ьес1 ог зиЬтЖес! էօ оЖег յօսրո81տ քօր риЬПсаЕ10п, аге ոօէ регтЖесП

|ք ЕЬе риЬПсаЕ10п ւտ ոօէ §иагапЕеес1 Ьу ЕЬе СоипсН, ЕЬе аг11с1е гл/Ш Ье ոօէ геШгпесП

Խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն  խ ո ր հ ո ւր դ  
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