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I.ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հ.Շ. Մաթևոսյան, Գ.Հ. Խաչատրյան

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԵՐԻ ՈՐՈՇԱԿԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում առաջին անգամ փորձ է արվում քաղաքացիական պաշտպանության պետի կողմից
կառավարման որոշումների ընդունման գործընթացի վերլուծության միջոցով դուրս բերել քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացվող որշակի պահանջներ և դիտարկել մոտեցումներ այդ
պահանջների ապահովման ու հետագա զարգացման ուղղությամբ:
Առանցքային բառեր. քաղաքացիական պաշտպանություն, կառավարման որոշում, որոշման ընդունում, օպերատիվ իրավիճակ, ճկունություն, վճռականություն, կայունություն, հաստատակամություն,
մարտավարություն, պատերազմական իրավիճակ:

Г.Ш. Матевосян, Г.Г. Хачатрян

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НАЧАЛЬНИКАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В

статье

впервые

предпринимается

попытка,

посредством

анализа

процесса

принятия

управленческих решений начальником гражданской обороны, вывести определенные требования ему
предъявляемые и рассмотреть подходы по их обеспечению и дальнейшему развитию.
Ключевые слова: гражданская оборона, управленческое решение, принятие решения, оперативная
обстановка, гибкость, решительность, устойчивость, настойчивость, тактика, военная ситуация.

H.Sh. Matevosyan, G.H. Khachatryan

CERTAIN FEATURES OF THE HEADS IN CIVIL DEFENSE IN THE PROCESS OF DECISIONMAKING MANAGEMENT
In the article for the first time an attempt is made, through the analysis of managerial decision-making head
of the civil defense, withdraw certain requirements imposed on him and consider approaches for their promotion
and further development.
Keywords: civil defense, administrative decision, decision making, operational situation, flexibility,
determination, resilience, perseverance, tactics, military situation.

Մաթևոսյան Համլետ Շմավոնի- ռեկտոր (ՃԿՊԱ).
Խաչատրյան Գայանե Համլետի-տնտեսագիտության թեկնածու (ՃԿՊԱ, ՀՀ ԿԲ).

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2017. No 11
Հ.Հ. Պետրոսյան

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄՆ ՈՒ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ
Հոդվածում ներկայացված է բարձրագույն կրթության փաստաթղթերի ճանաչման հարցերը
Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում, կրթության որակի ապահովման և պետական
հավատարմագրման համատեքստում:
Առանցքային բառեր. կրթություն, դիպլոմ, որակի ապահովում, հավատարմագրում, ակադեմիական
և մասնագիտական ճանաչում:

Г.А. Петросян

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ И ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье представлены вопросы признания образовательных документов օ высшем образовании в
Республике Армения и за рубежом в контексте обеспечения качества образования и государственной
аккредитации.
Ключевые слова: образование, диплом, обеспечение качества, аккредитация, академическое и
профессиональное признание.

H.H. Petrosyan

STATE ACCREDITATION AND RECOGNITION OF EDUCATIONAL DOCUMENTS OF
HIGHER EDUCATION
This article presents the issues of higher educational documents recognition in the Republic of Armenia and
abroad in the context of ensuring the quality of education and state accreditation.
Key words: education, diploma, quality assurance, accreditation, academic and professional recognition.

Պետրոսյան Հայկ Հմայակի - մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (Վ. Բրյուսովի անվան
ԵՊԼՀ).
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А.К. Саакян

КРИЗИС МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УТЕЧКЕ
УМОВ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Автор статьи рассматривает очень актуальный на сегодняшний день вопрос, связанный с
миграционной политикой в области противодействия утечке мозгов. Эта проблема актуальна не только для
Армении и России, но и для всех стран членов СНГ. Автор отмечает, что интеллектуальная миграция
приводит к естественному решению государства отказаться от бесплатного образования, что не маловажно
для нашей образовательной системы. По мнению автора статьи на сегодняшний день сформировался
глобальный феномен интеллектуальной миграции, что характеризует черты современных
миграционных трудовых потоков. В итоге автор предлагает использовать метод, разработанный под
эгидой ЮНЕСКО -"миграция без границ", что по его мнению сможет не только упростить, но и
регулировать процесс "циркуляции умов".
Ключевые слова: миграционная политика, утечка умов, образование, кадры, экономика,
интеллектуальная миграция.

Ա.Կ. Սահակյան

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ՈՒՂԵՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում է արդի դարաշրջանին հատուկ հիմնախնդիր՝ կապված ուղեղների արտահոսքի կանխարգելման ոլորտում միգրացիոն քաղաքականության հետ: Առաջադրվող հիմնախնդիրն
արդիական է ոչ միայն Հայաստանի և Ռուսաստանի, այլ և ԱՊՀ բոլոր երկրների համար:
Ինտելեկտուալ միգրացիան հանգեցնում է պետությանը հրաժարվելու անվճար կրթությունից, ինչը
ոչ պակաս կարևոր է մեր կրթական համակարգի համար: Այսօր ձևավորվել է ինտելեկտուալ միգրացիայի
գլոբալ երևույթ, որն էլ բնութագրում է ժամանակակից միգրացիոն աշխատանքային հոսքերը:
Առաջարկվում է կիրառել Յունեսկոյի կողնից մշակված «միգրացիա առանց սահմանների» մեթոդը, որը ոչ
միայն կպարզեցնի, այլ նաև կկարգավորի ուղեղների շրջապտույտի գործընթացը:
Առանցքային բառեր. միգրացիոն քաղաքականություն, ուղեղների արտահոսք, կրթություն, կադրեր,
տնտեսություն, ինտելեկտուալ միգրացիա:

A.K. Sahakyan

CRISIS MIGRATION POLICY IN THE FIELD OF BRAIN FLOWING PREVENTION AND
PAYING EDUCATION
In the article the special issue of our century is discussed connected to the sphere of migration policy in the
sphere of brain flowing prevention. This is an actual problem not only for Armenia and Russia, but also for all the
countries of the CIS members. The author notes that intellectual migration leads the state to refuse free education,
which is not less important for our educational system. Today a global phenomenon of intellectual migration is
formed which characterizes the features of modern labor migration flows. It is suggested to use a method
developed by UNESCO - "Migration without Borders", which will clarify and adjust the "brain circulation" process.
Keywords: migration policy, brain flowing, education, human resources, economics, intellectual migration.
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ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ
Սեփականությունը տնտեսական առումով հարաբերություն է, իսկ իրավական առումով իրավունք:
Այս երկու կողմերը սերտորեն փոխկապակցված են` կազմելով սեփականության իրավունքի տեսության
մեթոդաբանական դրույթը: Սեփականության իրավունքի լիակտար իրացումը ենթադրում է սեփականության իրավունքի հստակ հատկորոշում և ամրագրում: Ներկայացված հոդվածում փորձել ենք
բացահայտել սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական հիմնահարցերը` կարևորելով պետության
դերը դրա լիակատար իրացման գործում:
Առանցքային բառեր. սեփականության իրավունք, սահմանափակ ռեսուրսներ, իրավունքի հատկորոշում, իրավունքի փունջ, գործառնական ծախսեր, իրավունքի իրացում:

М.Н. Акопян

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
С экономической точки зрения собственность это отношение, а с юридической точки зрения –
право. Эти две стороны находятся в тесной взаимосвязи, и составляют методологическую основу теории
права собственности. Полноценная реализация права собственности предполагает чёткую
спецификацию и закрепление прав собственности. В представленной статье предпринята попытка
выявления экономических проблем прав собственности, с учетом роли государства в процессе полной
реализации права собственности.
Ключевые слова: право собственности, ограниченные ресурсы, спецификация права, букет права,
операционные затраты, реализация права.

M.N. Hakobyan

THE METHODOLOGICAL ISSUES OF PROPERTY RIGHTS REALIZATION AND THE
ROLE OF THE COUNTRY
From economic point of view, ownership is a relationship; however from the legal aspect it is right.
Nonetheless, both economic and legal sides are closely interconnected and from the methodological concept of the
theory of property rights. The full realization of the property rights implies its clear and concrete identification and
reinforcement. In this article, it is attempted to illustrate the economic issue of the property rights by emphasizing
the role of the state in its full-fledged realization.
Key words: property rights, limited resources, identification of the rights, “bunch” of the rights, transaction
costs, realization of the rights, effective system.
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ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСОВ
Теории кризисов говорят об их неизбежности и указывают на стимулирующую роль, которую они
играют в процессе перемен и созревания. Некой большой тайной в жизни человека является то, что за
достижение самого ценного необходимо заплатить страданиями, а кризис является путем к развитию. Часто
такой путь является невероятно болезненным, но, вместе с тем, и благословенным, выявляя
необыкновенный человеческий потенциал. Истинное развитие – это такой путь, когда пройдя через некий
кризис траура по утраченному существу, являвшемуся до этой поры сущностью жизни, которая теперь
осталось в прошлом, оказываешься свободным и готовым приветствовать будущее. Важными элементами на
пути к эффективному противодействию кризису является познание собственных внутренних причин, и в
результате этого устранение и ограничение последствий кризиса.
Ключевые слова: кризис, чрезвычайная ситуация, организация, решение, стресс.

Բ. Վիսնևսկի, Յ. Պրոնկո

ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Ճգնաժամերի տեսությունները վկայում են նրանց անխուսափելիության և այն խթանիչ դերի մասին,
որը նրանք ունենում են փոփոխությունների և հասունացման գործընթացում: Մարդկային կյանքի
մեծագույն առեղծվածներից մեկը հանդիսանում է այն, որ կյանքում ամենաբարձրին հասնելու համար
պետք է անցնել բարդ ուղիով, իսկ ճգնաժամը դա զարգացման ճանապարհ է: Շատ անգամ, այդ
ճանապարհը լինում է աներևակայելի ծանր, բայց միաժամանակ նաև որհնված, բացահայտելով
անհավանական մարդկային կարողություններ: Իրական զարգացումը դա այնպիսի ճանապարհ է, երբ
անցնելով ինչ որ ծանր ճգնաժամի միջով, ազատվում ես անցյալի բեռից և դառնում ազատ: Ճգնաժամին
արդյունավետ դիմակայելու կարևորագույն տարրերից են ներքին անձնական պատճառների
իմացությունը և դրա արդյունքում ճգնաժամի հետևանքների սահմանափակումն ու վերացումը:
Առանցքային բառեր. ճգնաժամ, ճգնաժամային իրավիճակ, կազմակերպություն, որոշում, սթրես:

B. Wisniewski, J. Pronko

INTERNAL CAUSES OF CRISES
Theories of crises direct the attention towards their inevitable nature and indicate the inspiring role in the
processes of transformation and maturation. It appears to be a great mystery of human life that achieving what is
truly valued seems to be only possible through suffering, and it is crisis that ensures a development. Although often
painful, at the same time it is blessed given the extraordinary human potential. A real development is achieved
through the experience of specific crisis of mourning for what once was the essence of past life and became a thing
of the past in order to be free and ready to accept the future. Essential elements in the process of effective
counteracting crises consist of the recognition of their internal causes, a consequence of which would be the
elimination and limitation of their results.
Key words: crisis, crisis situation, organization, decision, stress.
Бернард Висневски - профессор, доктор (Главная школа пожарной службы в Варшаве).
Ярослав Пронько – профессор, доктор (Университет им. Яна Кохановского, Кельцы).
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ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Ինովացիոն գործունեության կառավարման գիտական հիմնավորվածությունը բարձրացնող գործոններից է հանդիսանում կանխատեսումն ու դրանից ի հայտ եկող արդյունքների կիրառումը:
Ինովացիոն գործունեության կառավարման համար անհրաժեշտ են մասնագետներ, ովքեր տիրապետում
են տարբեր մեթոդներով հետազոտությունների կատարմանը, դրանց արդյունքների մշակման ու
համակարգման գործընթացին: Ճշգրիտ մեթոդներով կանխատեսման պարագայում նորարարական
արտադրանքի ստեղծումը և շուկայում առաջխաղացման ցանկալի ակտիվության ապահովումը
կազմակերպության մեծագույն ձեռքբերումներից է համարվում:
Առանցքային բառեր. ինովացիոն գործունեություն, կանխատեսում, արդյունավետություն, հեռանկար, առաջխաղացում, ձեռքբերում, արդյունքների համակարգում:

А.З. Восканян

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Одним из факторов научной обоснованности упрaвления инновационной деятельностью является
прогнозирование и применение вытекающих из него результатов. Для управления инновационной
деятельностью необходимы специалисты, владеющие разными методами исследований, а также навыками
обработки и систематизации их результатов. В случае прогнозирования при помощи точных методов,
создание инновационной продукции и обеспечение ее продвижения на рынке считается крупнейшим
достижением организации.
Ключевые слова: Инновационная деятельность, прогнозирование, эффективность, перспектива,
продвижение, достижения, систематизация результатов.

A.Z. Voskanyan

THE METHODS OF PREDICTION EFFICIENCY ENHANCE IN INNOVATION
MANAGEMENT
One of the factors of scientific validity in innovation activities management is the prediction and the
application of the results arising from it. The innovation activities management needs specialists possessing
different methods of researches, as well as the skills of processing and systematization of the research results. In the
case of predicting with precise techniques, the creation of innovative products and providing their promotion in
the market is considered to be the biggest achievement of any organization.
Key words: innovative activities, prediction, efficiency, perspective, promotion, achievement,
systematization of results.
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КОММУНИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Из законного определения вытекает, что антикризисное управление имеет характер многоцелевого и
многосубъектного процесса. Имея в виду сложность этой же системы и тот факт, что оно представляет
собой нетипичную разновидность управления, следует его рассматривать как информационный процесс,
основанный на перманентном сборе и обработке информации, на основании которой принимаются
решения, которые затем импликуют конкретные действия. Таким образом, определяется, что антикризисное
управление требует эффективного управления информацией, особенно в управлении кризисной ситуацией,
которая отличается большим уровнем стресса и хаоса.
В связи с вышеизложенным предполагается, что одной из форм совершенствования антикризисного
управления являются эффективные внутренние и внешние коммуникации. Предметом рассуждения стал
процесс антикризисного управления, выраженный в эффективном сотрудничестве, взаимной поддержке и
во взаимодействии многих субъектов, участвующих в системе антикризисного управления.
Принимая во внимание множество обусловленностей процесса коммуникации, обращено было также
внимание на процесс коммуникации – до кризиса и на протяжении его действия. Доказано, что это касается
любого общения на основе текущего сотрудничества между отдельными формациями и другими
организациями, ответственными за безопасность, а также общения в процессе антикризисных действий.
Ключевые слова: управление, антикризисное управление, коммуникация, коммуникация в кризисной
ситуации, взаимодействие.

Մ. Վոյակովսկա

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՏԱՐՐ
Համաձայն իրավական սահմանման, ճգնաժամային կառավարումն ունի բազմակողմանի և
բազմանպատակային բնորոշում: Հաշվի առնելով այս համակարգի բարդությունը և այն փաստը, որ այն
կառավարման ոչ սովորական տեսակ է, պետք է դիտարկել որպես տեղեկատվական գործընթաց՝
հիմնված տեղեկատվության մշտական հավաքման և մշակման, որոշումների կայացման վրա, որոնք էլ
հետագայում պահանջում են կոնկրետ գործողություններ: Ուստի՝ պարզ է դառնում, որ ճգնաժամային
կառավարումը պահանջում է տեղեկատվության արդյունավետ կառավարում հատկապես ճգնաժամային
կառավարման իրավիճակում, որն էլ բնութագրվում է սթրեսի և քաոսի բարձր մակարդակով:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ ենթադրվում է, որ ճգնաժամային կառավարման բարելավման
տեսակ է արտաքին և ներքին արդյունավետ հաղորդակցումը: Քննարկման առարկա է դարձել
ճգնաժամային կառավարման գործընթացը՝ արտահայտված արդյունավետ համագործակցությամբ, այլ
սուբյեկների փոխադարձ աջակցությամբ, որն էլ կազմում է ճգնաժամային կառավարման համակարգի մի
մասը: Հաշվի առնելով հաղորդակցման գործընթացի պայմանների բարդությունը, ուշադրությունը
կենտրոնացվում է նաև հաղորդակցման գործընթացի վրա նախքան ճգնաժամը և դրա ընթացքում:
Ապացուցված է, որ այն վերաբերում է ընթացիկ համագործակցության բոլոր կողմերին և նաև նրանց,
ովքեր պատասխանատու են անվտանգության համար, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակում
հայտնվածներին:
Առանցքային բառեր. կառավարում, ճգնաժամային կառավարում, հաղորդակցություն,
հաղորդակցություն ճգնաժամային իրավիճակի ընթացքում, համագործակցություն:

M. Wojakowska

COMMUNICATION AS AN ELEMENT OF IMPROVING
CRISIS MANAGEMENT
According to the statutory definition, crisis management has a character of multitasking and multistakeholder process. Taking into consideration the complexity of this system and the fact that it is unusual variant
of management, it should be seen as an information process based on permanent collection and processing of
information, based on which decisions are made, that subsequently imply concrete action. Therefore, it is stated
that the crisis management requires effective management of information, especially in crisis management
situation, which is characterized by high level of stress and chaos.
Taking into consideration above mentioned assumption, it is assumed that one of forms for improvement of
crisis management is effective internal communication and effective external communication. Process of crisis
management expressed in effective cooperation, mutual support and cooperation of many entities that are part of
the system of crisis management are being taken into account as a subject of considerations. Considering the
multiplicity of conditions of communication process, attention is also paid to the communication process - before
the crisis and during its duration. It is proved that it applies to all contacts on the basis of the current cooperation
between the formations and other entities that are responsible for the security, as well as contacts during crisis
actions.
Keywords: management, crisis management, communication, communication during crisis situation,
cooperation.
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Ներկայացվող հոդվածն ունի պրակտիկ-կիրառական և աշխարհագրական-կանխատեսումային
ուղղվածություն, որում փորձել ենք բացահայտել Հայաստանի Հանրապետությունում առկա այն համալիր
հիմնախնդիրները, որոնց լուծմանը տեսանելի ապագայում պետք է միտված լինեն լանդշաֆտային
հետազոտությունների հեռանկարային ուղղվածությունն ու նպատակային ուղղությունները: Անդրադարձել ենք նաև ՀՀ լեռնային երկրահամակարգերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, տարածքային պլանավորման և կառավարման լանդշաֆտային քաղաքականության հիմնադրույթներին և
կիրառական լանդշաֆտագիտության կառուցողական խնդիրներին:
Առանցքային բառեր.
լեռնային երկրահամակարգեր, բնաանթրոպոգեն համալիրներ, լանդշաֆտային պլանավորում, լանդշաֆտային քաղաքականություն, կիրառական լանդշաֆտագիտություն:

Н.И. Самвелян

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРНЫХ
ГЕОСИСТЕМ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОГО ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Крупномасштабные ландшафтные исследования горных геосистем являются надежным критерием
рационального планирования и управления природопользования.
В статье намечены основные практические направления и тенденции ландшафтных исследований
горных геосистем, а так же представлены основные научно-конструктивные задачи ландшафтной политики
и прикладных ландшафтных исследований природно-территориальных комплексов Республики Армения.
Ключевые слова: горные геосистемы, природно-антропогенные комплексы, ландшафтное
планирование, ландшафтная политика, прикладное ландшафтоведение.

N.I. Samvelyan

MAIN AREAS OF LANDSCAPE RESEARCH MOUNTAIN GEOSYSTEMS AND
OBJECTIVES OF APPLIED LANDSCAPE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
The current article has practical-applied and geographic-preventional directions where the aim is to
discover the current problems of the RA and to develop long-term researches about landscape in order to solve the
problems. Geo-systems of mountain are a reliable measure of rational planning and natural resource management.
The article outlines the main practical directions and trends of landscape studies of mountain geo-systems,
as well as presents the main scientific objectives of landscape design policy and applied research landscape naturalterritorial complexes of the Republic of Armenia.
Keywords: mountain ecosystems, natural and antropologi sistems, landscape planning, landscape policy,
applied science of landscape.
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2017. No 11
М. Гикевич

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье предпринята попытка заключения эмпирических методов исследования, как формы
совершенствования антикризисного управления. В ней представлена характеристика распределения
эмпирического метода, чтобы в дальнейшем тексте проанализировать техники исследования, такие как
анкета и интервью. Далее указаны выводы из проведенных количественных исследований среди
сотрудников учреждений, обслуживающих органы гминного, повятового и воеводского самоуправления и
организационных подразделений, ответственных за выполнение задач в сфере антикризисного управления,
включая территорию Польши, которые в результате способствовали усовершенствованию концепции
управления общественной организацией. В резюме приведены сопоставления преимуществ с недостатками
методов исследования, а также обращается внимание на значение имплементации эмпирических методов
исследования в области наук о безопасности.
Ключевые слова: научный метод, эмпирический метод, анкета, интервью, антикризисное управление.

Մ. Գիկևիչ

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՁԵՎ
Հոդվածի նպատակն է արդիականացնել էմպիրիկ հետազոտական մեթոդը, որպես ճգնաժամի
կառավարման բարելավման ձև: Հոդվածում բնութագրված է էմպիրիկ մեթոդը, որպեսզի հետագայում
ներկայացվի տեխնիկական հետազոտոթյան վերլուծությունները, օրինակ՝ հարցաթերթիկ և հարցազրույց:
Հետագայում ներկայացված է կառավարության մարմինների աշխատակիցների միջև անցկացված
հարցումները, որոնց աջակցում են քաղաքապետարանի ինքնակառավարման մարմինները և վարչական
շրջանը, ինչպես նաև կազմակերպչական միավորները, որոնք պատասխանատու են ճգնաժամային
կառավարման առաջադրաքների կատարմանը՝ ներառյալ Լեհաստանը, որն էլ նպաստում է հանրային
կազմակերպությունների կառավարման հայեցակարգի բարելավմանը: Վերջում ամփոփված են
տեխնիկական հետազոտության առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև էմպիրիկ
հետազոտական մեթոդի ներդրումը անվտանգ գիտությունների շրջանակներում:
Առանցքային բառեր: գիտական մեթոդ, էմպիրիկ մեթոդ, ուսումնասիրություն, հարցազրույց,
ճգնաժամային կառավարում:

M. Gikiewicz

RESEARCH METHOD AS A FORM OF IMPROVING CRISIS
MANAGEMENT
In the article attempts are being made to conceptualize the empirical research method, as a form of
improving crisis management. The division of the empirical method characterized in this article, is a consequence
of subsequent content to perform analysis of research techniques such as questionnaire and interview.
Furthermore, findings from quantitative research carried out among the employees of government bodies
supporting self-governing bodies of municipality, county, and voivodship as well as organizational units that are
responsible for carrying out tasks in scope of crisis management covering Polish territory are presented, which in
consequence contributes to the improvement of management concept of public organization. In conclusion, the
advantages and disadvantages of research techniques are summarized, as well as the importance of implementation
of empirical research method to the scope of safety science is highlighted.
Key words: scientific method, empirical method, research, interview, crisis management.
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ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԸ ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Չնայած ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացին և բնակչությանը բնական ու մարդածին աղետներից պաշտպանելու համար կիրառվող զգալի թանկարժեք միջոցառումներին, այնուհանդերձ,
աղետներից կրած նյութական վնասները և մարդկային կորուստները մեր մոտ անընդհատ ավելանում են:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ ամենից հնարավորինս խուսափելու համար,
անհրաժեշտ է ոչ թե փաստագրել դրանք, այսինքն գնալ արդեն կատարված փաստերի հետևից, այլև
անցում կատարել նոր ռազմավարության, այն է մշակել ու գործնականում կիրառել գիտականորեն հիմնավորված լեռնային բնատարածքների օգտագործման և բնակչության պաշտպանության արդյունավետ
եղանակներ:
Առանցքային բառեր. էքստրեմալ միջավայր, Ալպ – Հիմալայան ակտիվ զոնա, ռիսկ, վտանգ,
խոցելիություն, աղետ, աղետների կառավարում:

Г.М. Карапетян, А.Г. Карапетян

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ КАК ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Сложное геологическое строение, расчлененность рельефа, специализация с/х производства и
промышленности РА в определенной степени обусловливают возникновение, характер проявления,
активность и географическое распространение многих природно-антропогенных опасностей и катастроф.
В статье изложены результаты натурных инструментальных исследований природоантропогенных рисков и опасностей за последнее столетие, препятствующих устойчивому развитию
экономики и угрожающих здоровью населения РА.
Исследования

дали

возможность

констатировать,

что

многие

природно-антропогенные

отрицательные процессы и явления могут быть управляемыми в случае, если природопользование горных
геосистем будет осуществляться согласно научно обоснованным методам прогнозирования, т.е. с учетом
ожидаемых негативных последствий использования природных ресурсов данных природно-техногенных
геосистем.

Все

это

необходимо

прогнозировать

и

графическими

методами

отображать

на

крупномасштабных синтетических картах рисков и опасностей, имеющих определенное значение для
устойчивого развития экономики и сохранения здоровья населения горных геосистем РА.
Ключевые слова: экстремальная среда, Альпийско-Гималайская активная зона, риск, угроза, язвимость
бедствие, управление стихийных бедствий.

G.M. Karapetyan, A.G. Karapetyan

THE REPUBLIC OF ARMENIA AS EXTREME ENVIRONMENT OF LIFE AND THE ISSUES
OF PUBLIC SAFETY
Complicated geological structure, ruggedness of relief, specialization of / agricultural production and
industry of Armenia to some extent are determine the appearance, the character of manifestations, activity and the
geographical distribution of many natural and man-made hazards and disasters.
The article presents the results of field studies of instrumental nature, man-made hazards and risks in the
last century, hindering the sustainable development of the economy and threatening the health of the population
of Armenia.
Researches show that many natural and human-induced negative processes and phenomena can be
controlled if the nature of mountain geosystems will be carried out in accordance with scientifically sound
prediction methods.
Key words: extreme environment, Alp-Himalay active zone, risk, danger, vulnerability, disaster, disasters
management.
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MAHATMA PROJECT AS AN EXPERIENCE OF CLUSTER ACCREDITATION IN ARMENIA
AND IN GEORGIA
The National Centre for Professional Education Quality Assurance Foundation (ANQA) is member of EU
TEMPUS MAHATMA (Master in Higher education management: Developing leaders for managing educational
transformation) three-year multi-country joint project. The objective of the project is to promote the
transformation of higher education management in Armenia and Georgia through the introduction of a new
Master’s program/professional development courses in higher education management. 8 Armenian and Georgian
universities have developed Master’s programs and are operating, to different extents, their Quality Assurance
(QA) systems, delivery of masters programs along with the European principles for program design. The
comparative research has been conducted: the results of pilot program accreditations were analyzed. The findings
were summarized, in order to discuss the major features, to generalize the approaches and prospects. The proposed
recommendations can serve as a basis for the general development of program accreditation in Armenia and the
region.
Keywords: Program accreditation, regional and cluster accreditation, MAHATMA project, quality assurance
standards, expert panels, evaluation reports.

Ռ.Վ. Թոփչյան, Կ.Հ. Գրիգորյան, Վ.Ա. Գյուլազյան

ՄԱՀԱԹՄԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁ
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (ՈԱԱԿ), մի շարք երկրների
հետ համատեղ, ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ՄԱՀԱԹՄԱ եռամյա ծրագրի անդամ է: Ծրագրի նպատակն է խթանել
բարձրագույն կրթության կառավարման փոխակերպումը Հայաստանում և Վրաստանում` բարձրագույն
կրթության կառավարման նոր մագիստրոսական ծրագրի ներդրմամբ: Թվով 8 հայկական և վրացական
համալսարաններ մշակել ու իրականացրել են մագիստրոսական կրթական ծրագրեր, ստեղծելով որակի
ապահովման (ՈԱ) տարբեր համակարգեր` եվրոպական սկզբունքների հիման վրա: Մանրամասն
վերլուծվել են կրթական ծրագրերի փորձնական հավատարմագրման արդյունքները: Քննարկվել ու
ամփոփվել են հիմնական հատկանիշները և հեռանկարները: Տրված առաջարկությունները կարող են
հիմք ծառայել ՀՀ-ում և, ընդհանրապես, տարածաշրջանում կրթական ծրագրերի կլաստերային
հավատարմագրման զարգացման համար:
Առանցքային բառեր. տարածաշրջանային և կլաստերային ծրագրային հավատարմագրում,
ՄԱՀԱԹՄԱ ծրագիր, որակի ապահովման չափորոշիչներ, փորձագետների խումբ, գնահատման
զեկույցներ:

Р.В. Топчян, К.Г. Григорян, В.А. Гюлазян

ПРОЕКТ MAХATMA КАК ОПЫТ КЛАСТЕРНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В АРМЕНИИ И В
ГРУЗИИ
Национальный центр по обеспечению качества профессионального образования (ANQA) является
членом трехлетнего совместного проекта нескольких стран – ЕС ТЕМПУС МАХАТМА. Целью проекта
является содействие преобразованию управления высшим образованием в Армении и Грузии путем
внедрения программ / курсов нового магистерского образования в управлении высшим образованием. 8
армянских и грузинских университетов разработали программы магистра и работают, в разной степени, над
системами гарантии качества, наряду с европейскими принципами для разработки программ.
Анализированы результаты пилотной аккредитации программ. Обобщены основные особенности,
подходы и перспективы. Предложенные рекомендации могут служить основой для общего развития
аккредитации программ в Армении и в регионе целом.
Ключевые слова: региональная и кластерная программная аккредитация, проект MAHATMA,
стандарты обеспечения качества, экспертная группа, отчеты оценивания.

Topchyan Ruben - PhD, Professor, Director of National Center for Professional Education Quality
Assurance foundation of Armenia (ANQA).
Grigoryan Karen - PhD in Economics, Associate Professor (Armenian State University of
Economics, ASUE), Expert of ANQA.
Gyulazyan Varduhi - PhD student at ASUE, Senior Specialist of QA (ANQA).
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Ներդրումները հանդիսանում են տնտեսական աճի կարևոր գործոններից մեկը, իսկ տնտեսական
աճն իր հերթին հասարակության սոցիալական զարգացման, նրա բարեկեցության բարձրացման
նյութական նախադրյալն է համարվում: Յուրաքանչյուր երկրում պետության տնտեսականության
քաղաքականության բաղադրիչներից է հանդիսանում ներդրումային քաղաքականությունը: Հոդվածում
խնդիր է դրված պարզաբանել ներդրումային քաղաքականության էությունը, նրա ուղղությունները,
նպատակները, և մասնավորապես, ներդրումների խթանման նպատակով բարենպաստ ներդրումային
միջավայրի ձևավորման արդի հիմնախնդիրները:
Առանցքային բառեր. ներդրումներ, ներդրումային քաղաքականություն, ներդրումային ռեժիմ,
ներդրումային գրավչություն, ներդրումային խթաններ, բարենպաստ ներդրումային միջավայր,
արդյունաբերական քաղաքականություն:

А.С. Григорян

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
Инвестиции являются одним из важных факторов экономического роста, а экономический рост, в
свою очередь, считается материальной предпосылкой социального развития общества и повышения его
благосостояния. В каждой стране инвестиционная политика является одной из компонентов экономической
политики страны.
В данной статье поставлена задача пояснить сущность инвестиционной политики, ее направления,
цели и, в частности, текущие проблемы формирования благоприятной инвестиционной среды для
привлечения инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный режим, инвестиционная
привлекательность, инвестиционные стимулы, благоприятная инвестиционная среда, промышленная
политика.

A.S. Grigoryan

INVESTMENT POLICY AND THE CREATION OF FAVOURABLE INVESTMENT
ENVIRONMENT
Investments are one of the most important factors of economic growth, which, in its turn, is considered to
be the material prerequisite to the nation’s social development and raising the welfare. In each country the
investment policy is one of the components of economic policy of a country.
The task of the article is to clarify the essence of investment policy, its directions, goals, and, in particular,
the current problems of creation of a favorable investment environment to attract investments.
Key words: investments, investment policy, investment regime, investment attractiveness, investment
incentives, favorable investment environment, industrial policy.

Գրիգորյան Ազատ Սամվելի - հայցորդ (ՀՊՏՀ).
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ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՏՈՒՐԻԶՄԸ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածի նպատակը զբոսաշրջության ոլորտի առանձին ուղղությունների, մասնավորապես,
էքստրեմալ զբոսաշրջության, ռիսկային գործոնների գնահատումն ու կառավարման հնարավոր տարբերակների մշակման փորձն է: Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության այդ տեսակի զարգացման հնարավորությունները և ռիսկայնության աստիճանը: Հիմնավորվում է զբոսաշրջային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արտակարգ
իրավիճակների համապատասխան ստորաբաժանումների միմյանց, և պետական կառավարման մարմինների հետ սերտ համագործակցության անհրաժեշտությունը էքստրեմալ զբոսաշրջության ոլորտում,
ռիսկային գործոնների կառավարման առումով:
Առանցքային բառեր.
էքստրեմալ տուրիզմ, սնոուբորդինգ, ռաֆտինգ, ռիսկերի գնահատում,
ռիսկերի դասակարգում:

М.Р. Матосян

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Целью статьи является оценка факторов риска и попытка обработки возможных вариантов
управления отдельных направлений туристической сферы, в частности, экстремального туризма. В статье
рассматриваются возможности развития и степень риска экстремального туризма в Республике Армения.
Обосновывается необходимость сотрудничества туристических организаций, страховых компаний и
соответствующих подразделений министерства чрезвычайных ситуаций в деле развития экстремального
туризма в Республике Армения в плане управления факторами риска.
Ключевые слова: экстремальный туризм, сноубординг, рафтинг, оценка рисков, классификация
рисков.

M.R. Matosyan

EXTREME TOURIZM AND TOURISTS’ SAFETY IN
EMERGENCY SITUATIONS
The aim of this article is to astimate the separate spheres of tourism directions, particularly identifying
tourizm risk factors and to develope different ways of managment. The possibilities of extreme tourism and the
degree of risks in Armenia are described. In the sphere of extream tourism it is very important the cooperation
with tour agences, inshuranse companies, departments of MES and state governmental bodies, in order to rule risk
factors.
Keywords: extreme tourism, snowboarding, rafting, risk assessment,

Մաթոսյան Մարինե Ռաֆիկի – աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ՀՊՄՀ).

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2017. No 11
Г.Ш. Алавердян

ТОЛПА КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЛПУ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ
В статье сделана попытка показать факторы образования и поведения толпы, виды толпы, приемы
управления и манипулирования ею. Правила поведения в толпе при вероятности нахождения в ней.
Показано, что знание этих приемов полезно для предотвращения массовой паники, столпотворений,
исключения использования толпы в авантюристических целях и др.
Ключевые слова: толпа, управление, манипуляция, массовая паника, столпотворения, виды толпы.

Գ.Շ. Ալավերդյան

ԱՄԲՈԽԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ:
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԱՄԲՈԽԻ ՎՐԱ: ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ԱՄԲՈԽՈՒՄ
Հոդվածում փորձ է արված ցույց տալ, ամբոխի առաջացման գործոնները, ամբոխի տեսակները, նրա
կառավարման և մանիպուլյացիայի ձևերը: Ամբոխում գտնվելու հավանականության դեպքում վարքականոնները:
Ցույց է տրված, որ այդ մեթոդների գիտենալը կարող է օգտակար, լինել զանգվածային խուճապի,
խմբվելու դեպքում, արկածախնդրային նպատակների և անկարգության բացառելու համար:
Առանցքային բառեր. ամբոխ, կառավարում, մանիպուլյացիա, զանգվածային խուճապ, ամբոխի
տեսակ:

G.Sh. Alaverdyan

CROWD AS A SOCIAL NATURE OF EMERGENCY SITUATION
IMPACT FORMS ON CROWD. BEHAVIOUR RULES IN CROWD
An attempt has been made in the article to show the factors of crowd formation, its types, the methods of its
management and manipulation, as well as the behavior rules in case of the probability to appear in crowd.
It is shown that the knowledge of those methods can be beneficial in case of mass panic increase to prevent
adventurous goals and disorders.
Key words: crowd, management, manipulation, mass panic, crowd types.
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ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է մասնագիտական էական կոմպետենտությունների ձևավորվածության
մակարդակի մշտադիտարկման ընթացակարգային մոտեցումները շարունակական կրթության համատեքստում:
Առանցքային բառեր. շարունակական կրթություն, կոմպետենտություն, մշտադիտարկում, կրթության որակ, շրջանավարտի մոդել, կրթական հետագիծ, գնահատման գործիքներ:

Г.А. Петросян, Г.Г. Петросян

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены процедурные подходы мониторинга сформированности уровня существенных
профессиональных компетентностей в контексте непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, компетентность, мониторинг, качество образования,
модель выпускника, образовательная траектория, инструменты оценки.

H.H. Petrosyan, H.H. Petrosyan

MONITORING FORMATION OF COMPETENCE IN THE CONTEXT OF LIFELONG
EDUCATION
The article presents the procedural approaches of formation monitoring level of the essential professional
competences in the context of lifelong learning.
Keywords: continuing education, competence, monitoring, education quality, graduated model, educational
trajectory, assessment tools.
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Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ).
Պետրոսյան Հրայր Հայկի- մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
(Գորիսի պետական համալսարան).
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ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Վտանգները մեծ վնաս են պատճառում մարդկությանը: Դրանք արտահայտվում են մարդկային ու
նյութական կորուստներով: Մասնավորապես, երկրաշարժերը, որոնք սովորաբար բացասաբար են
անդրադառնում ազգային հարստության վրա, հետագայում դրական ազդեցություն են ունենում
տնտեսական աճի արագացման վրա:
Հոդվածում խնդիր ենք դրել ցույց տալ, թե ինչ եղանակներով են գնահատվում վտանգների
հասցրած ուղղակի և անուղղակի կորուստները և դրանք հետագայում ինչ կերպ են նպաստում երկրի
տնտեսական աճի արագացմանը:
Առանցքային բառեր. վտանգ, տեխնածին վտանգ, բնածին վտանգ, ապահովագրություն, տնտեսական կորուստ, ազգային հարստության կորուստ, կորստի փոխհատուցում, վնասի գնահատում:

С.A. Григорян, В.С. Восканян

ОПАСНОСТИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Опасности наносят большой ущерб человечеству. Их следствием являются человеческие и
материальные потери. В частности, землетрясения, которые как правило, отрицательно сказываются на
национальном богатстве, однако в дальнейшем оказывают положительное воздействие на ускорение
экономического роста.
В статье мы ставим целью показать, какими способами оцениваются прямые и косвенные потери от
опасностей и каким образом они способствуют ускорению экономического роста страны в дальнейшем.
Ключевые

слова:

опасность,

техногенная

катастрофа,

природная

катастрофа,

страхование,

экономические потери, потери национального богатства, компенсация потерь, оценка ущерба.

S.A. Grigoryan, V.S. Voskanyan

NATURAL DISASTERS AND THEIR ECONOMIC RESULTS
Natural disasters cause huge damage to humanity. They are expressed in human and material losses. In
particular, earthquakes, as a rule, negatively impact on national wealth, but have a positive impact on the economic
growth in the future.
The aim of the article is to show what kind of means are evaluated the direct and indirect losses caused by
the natural disasters and how they contribute to the acceleration of the economic growth of the country in the
future.
Key words: danger, natural disaster, insurance, economic loss, national wealth loss, compensation for losses,
damage assessment.
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Н.Н. Покровская

УМНЫЙ ГОРОД И ИНТЕРНЕТ ВЕЩИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья посвящена анализу серьёзной темы, связанной с современными технологиями в кризисных
ситуациях. Конечно мы живём в век НТП и универсальные технологии развиваются с большой скоростью,
"изюминка" данной статьи, заключается в том, что автор связывает создание умной среды
с повышением безопасности страны. "Умные вещи" проникают не только в технологии, но и в повседневную
жизнь человека, и оттого в чьих руках они находятся зависит безопасность всего. Умная среда должна быть
сформулирована таким образом, чтобы многократно дублировать функциональные характеристики и
хранение значимой информации.
Ключевые слова: экономика, вычислительная техника, технология, умная среда, умный контракт,
интеллект, энергетика.

Ն.Ն. Պոկրովսկայա

ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔԸ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԻՐԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
Հոդվածը նվիրված է ճգնաժամային իրավիճակներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմանը: Իհարկե, մենք ապրում ենք գիտական և տեխնիկական առաջընթացի դարում և ունիվերսալ
տեխնոլոգիաները զարգանում են մեծ արագությամբ և հոդվածի առանցքը հանդիսանում է խելացի
միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտությանը, ինչը կապվում է երկրի անվտանգության բարձրացման հետ:
«Խելացի իրերը» թափանցում են ոչ միայն տեխնոլոգիաների մեջ, այլև մարդկային առօրյա և
նրանից, թե ում ձեռքերում են դրանք գտնվում, բխում է ամեն ինչի անվտանգությունը:
Խելացի միջավայրը պետք է ձևավորվի այնպիսի եղանակով, որ պարբերաբար թարմացվեն
ֆունկցիոնալ բնութագրերը և պահեստավորվեն կարևոր տեղեկությունները:
Առանցքային բառեր. էկոնոմիկա, համակարգչային տեխնիկա, տեխնոլոգիա, խելացի միջավայր,
խելացի պայմանագիր, ինտելեկտ, էներգետիկա:

N.N. Pokrovskaya

SMART CITY AND THE INTERNET AS A TOOL FOR REDUCING CRISIS SITUATIONS AND
RAISING SAFETY
This article analyzes the issues related to modern technologies in crisis situations. We live in scientific and
technical progress century where the development of universal technologies is very quickly and the "highlight" of
this article is to create smart environments which is connected to the increase of country's security. "The smart
things" penetrate not only in technologies but also in daily life. Smart envirenment should be formed in order to
refresh functional references and to store important informations.
Keywords: economics, computers, technology, smart environment, smart contract, intelligence and energy.
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ՍԱՏԵԼԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման վերլուծություններում սատելլիտային հաշիվների կարևորությունը, դրանցում օգտագործվող հաշվառման համակարգերը, վերլուծական
ցուցանիշները, ազգային հաշիվների համակարգի և սատելլիտային հաշիվների փոխկապվածություններն
ու տարբերությունները:
Առանցքային բառեր. ազգային հաշիվներ, սատելլիտային հաշիվներ, էկոլոգիա-տնտեսական
հաշվառման համակարգ, բարեկեցության հաշվառման համակարգ, տեղեկատվական համակարգեր,
բարեկեցության ցուցանիշներ, առողջապահության ոլորտին վերաբերվող հաշիվներ:

А.С. Матинян

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ САТЕЛЛИТНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается важное значение использования аналитических показателей, сателлитных
счетов и отдельно его систем учета в социально-экономическом анализе, а также взаимосвязь и различие
системы национальных счетов и сателлитных счетов.
Ключевые слова: национальные счета, сателлитные счета, система эколого-экономического учета,
система учета благосостояния, информационные системы, показатели благосостояния, счета сектора
здравоохранения.

A.S. Matinyan

THE IMPORTANCE OF SATELLITE ACCOUNTS IN THE ANALYSES OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
The importance of satellite accounts in the analyses of socio-economic development is presented in the
article, the used systems of its calculation, analysis indices, correlation and differences of the system of national
accounts and satellite accounts.
Key words: national accounts, satellite accounts, system of ecological and economic accounts, system of
welfare determination, informative systems, welfare indicators, accounts referring to healthcare.
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ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ԷԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՂՆՈՂ
ԱՆԿԱՌԱՎԱՐԵԼԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Փորձ է արվում երկրաշարժի հետևանքների վրա էական ազդեցություն թողնող անկառավարելի
գործոնները տարազատել, ըստ սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնախնդրում հնարավոր կիրառման
նշանակության:
Վերլուծությունների արդյունքում անկառավարելի գործոնները կարելի է տարազատել՝ բացարձակ և
հարաբերական գործոնների: Ընդ որում կառավարելի գործոններն ուղղակիորեն կախված են
անկառավարելի հարաբերական գործոններից և ոչ մի փոխկապվածություն չունեն անկառավարելի
բացարձակ գործոնների հետ:
Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը համալիր խնդիր է, որի լուծումը պահանջում է նկատի ունենալ բոլոր
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները [5]:
Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, երկրաշարժի օջախ, սեյսմիկ ռիսկ, անկառավարելի բացարձակ
և հարաբերական գործոններ, կառավարելի գործոններ:

С.А. Манукян, Г.Г. Джагарян

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Предпринимается попытка дифференциации неуправляемых факторов, существенно влияющих на
последствия землетрясения, по признаку возможного применения в вопросе снижения сейсмического
риска.
В результате анализа выяснилось, что неуправляемые факторы можно подразделить на абсолютные и
относительные. Управляемые факторы напрямую зависят от неуправляемых относительных факторов, и не
имеют никакой взаимозависимости с неуправляемыми абсолютными факторами.
Оценка сейсмического риска – комплексная задача, решение которой требует учитывать все
объективные и субъективные факторы [5].
Ключевые слова: землетрясение, очаг землетрясения, сейсмический риск, неуправляемые
абсолютные и относительные факторы, управляемые факторы.

S.A. Manukyan, G.H. Tshagharyan

ESSENTIAL INFLUENCE OF UNMANAGEABLE FACTORS ON EARTHQUAKE
CONSEQUENCES
Making attempts to differentiate essential influence of unmanageable factors on earthquake consequences,
possible use in the problem of reducing the seismic risk.
The analysis revealed the unmanageable factors are used to be distinguished between absolute and relative
factors. The manageable factors depend directly on unmanageable relative factors and do not have any
interconnection with the unmanageable absolute factors.
The evaluation of the seismic risk is a complex problem, demanding to take into account all the objective
and subjective factors for solution [5].
Key word: earthquake, earthquake center, seismic risk, unmanageable absolute and relative factors,
manageable factors.

Մանուկյան Սարգիս Անուշավանի - դոցենտ (ԵՊՀ).
Ճաղարյան Գագիկ Հրանտի - դասախոս (ԵՊՀ).
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Ս.Ժ. Եղիազարյան

«ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ԱՆՀԱՏԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՃԳՆԱԺԱՄԸ
Սույն հոդվածում մանրամասն դիտարկվում են սպառողական մշակույթի էությունը, սպառողական
հասարակության հատկանիշները և վերջինիս հետևանքով առաջ եկող անհատական սոցիալականացման ճգնաժամով պայմանավորված բարդությունները։ Տվյալ հոդվածում նկարագրվում է, թե ինչպես
նոր ձևավորվող հասարակության ներսում անհատի սոցիալականացման գործընթացը հակասության մեջ
է մտնում ավանդական սոցիալականացման հետ՝ առաջ բերելով ճգնաժամային իրավիճակ։
Առանցքային բառեր. սպառում, սպառողական հասարակություն, սպառողական մշակույթ,
սոցիալականացում։

С.Ж. Егиазарян

ПОНЯТИЕ “ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО”: ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА И
КРИЗИС СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В данной статье подробно рассматриваются сущность потребительской культуры, характер
потребительского общества и сложности, возникающие из-за кризиса социализации личности. В статье
описывается процесс социализации индивида в конфликт в рамках формирующегося нового общества с его
традиционной социализацией, что приводит к кризисной ситуации.
Ключевые слова: потребление, общество потребления, потребительская культура, социализация.

S.Zh. Yeghiazaryan

THE ЕSSENCE OF "CONSUMER SOCIETY": CONSUMER CULTURE AND
SOCIALIZATION CRISIS
This article examines the details of consumer culture nature, the nature of the consumer society and the
difficulties arising from the crisis of socialization. The article describes the process of socialization of the individual
person in the conflict in the framework of the emerging new society with its traditional socialization that leads to
crisis situation.
Key words: consumption, the consumer society, consumer culture, socialization.

Եղիազարյան Սյուզաննա Ժյուլվերնի - ասպիրանտ ( ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ).
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II. ТЕХНОЛОГИИ
В.С. Хондкарян

СТАРЕНИЕ ПЛОТИН И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В настоящее время в Армении находятся в эксплуатации 84 плотины. Территория находится в
сейсмоактивном регионе и есть необходимость оценки эксплуатационного риска плотин. Анализ
результатов аварий и инцидентов, позволяет выявить наиболее характерные причины и ошибки,
приводящие к отказам. В работе рассмотрены особенности отказов обусловленных старением плотин,
воздействием трудно картируемых фильтрационных потоков, как основных причин различного рода
инцидентов и отказов. Проанализирован опыт воздействия Спитакского землетрясения на плотины РА.
Ключевые слова: авария, плотина, землетрясение, отказ, старение, фильтрация, водосброс.

Վ.Ս. Խոնդկարյան

ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ԾԵՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Ներկայումս Հայաստանում շահագործվում է 84 պատվար: Փորձ է արվել վերլուծել պատվարների
ծերացումը, որպես խափանումների և հետագա վթարների պատճառներից մեկը:
ՀՀ-ի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում և կա անհրաժեշտություն գնահատել պատվարների շահագործման ռիսկի մակարդակը: Պատվարների խափանումների և վթարների վերլուծությունը
հնարավորություն է տալիս բացահայտել խափանումների պատճառներն ու շահագործման սխալները:
Քննարկել են խափանումների յուրահատկությունները, պայմանավորված պատվարների ծերացման,
ֆիլտրացիոն երևույթների բացահայտման բարդություններով և այլն: Վերլուծվել է նաև Սպիտակի
երկրաշարժի ազդեցությունը ՀՀ պատվարների վրա:
Առանցքային բառեր. վթար, պատվար, երկրաշարժ, խափանում, ծերացում, ֆիլտրացիա, ջրթող:

V.S. Khondkaryan

AGEING DAMS AND THEIR SAFETY MAINTENANCE PROBLEMS
Nowadays, there are 84 exploited dams in Armenia. This paper analyzes the features of dam ageing, as one
of the causes of failures and accidents. The area of the RA is located in a seismically active region; hence there is
need to assess the level of exploited risk of dams. The analysis of accidents and failures of drams allows to discover
the causes and operational mistakes. The main features of dam failures are discussed conditioned by dam ageing,
complications related to the detection of seepage flow and so on. The impact of Spitak earthquake on dams of
Armenia is being analyzed too.
Keywords: accident, dam, earthquake, failure, ageing, filtration, spillway.
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ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎՆԱՍՎԵԼՈՒ ՌԻՍԿԻ
ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
Դիտարկվում են ուժեղ երկրաշարժերի ազդեցությանը ենթարկված շենքերի սեփական տատանումների պարբերությունների չափման արդյունքները։ Ստացված տվյալները օգտագործվում են այդ
շենքերի սեյսմակայունության գնահատման համար, դրանց սեփական տատանումների պարբերությունների մինչև երկրաշարժը և երկրաշարժից հետո ունեցած մեծությունների համեմատման ճանապարհով։
Ստացված արդյունքները նպաստում են տարածքների սեյսմիկ ռիսկի ճշգրտված քարտեզների
կառուցմանը։
Առանցքային բառեր. սեյսմակայունություն, տատանման պարբերություն, սեյսմիկ ռիսկ։

Р.А. Атабекян, С.Н. Назаретян, К.А. Мхитарян, Г.Р. Карапетян,
В.Б. Мкртчян, Л.Р. Атабекян

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ, ИСПЫТАВШИХ
ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Рассматриваются

результаты

измерений

периодичности

собственных

колебаний

зданий,

подвергнувшихся воздействию сильных землетрясений. Полученные данные используются для оценки
сейсмостойкости этих зданий, путем сравнения величин периодов колебаний до и после землетрясения.
Полученные результаты способствуют построению уточненных карт сейсмического риска.
Ключевые слова։ сейсмостойкость, период колебаний, сейсмический риск.

R.A. Atabekyan, S.N. Nazaretyan, K.A. Mchitaryn, H.R. Karapetyan. V.B. Mkrtchyan.
L.R. Atabekyan

ESTIMATION OF SEISMIC STABILITY OF BIULDINGS WHICH EXPERIENCED THE
EARTHQUAKE ON THE BASIS OF INSTRUMENTAL MEASUREMENTS
The results of instrumental measurements periods of natural vibrations of buildings that experienced an
earthquake are considered. The obtained data are used to evaluate the earthquake resistance of buildings by
comparing oscillation periods before and after earthquake. The results contribute the creation of refined seismic
hazard maps.
Keywords։ seismic resistance, the period of oscillation, the seismic risk.
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М.В. Мартиросян, Ж.М. Арстамян

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЧИСТКИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ СВИНЦОВОКИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
Целью настоящей работы является разработка методики очистки серной кислоты с низкой
плотностью от примесей тяжелых цветных металлов и железа химическим способом. Такой
слабосернокислый раствор по своему химическому составу и степени загрязненности соответствует
электролитам

после

эксплуатации

свинцово-кислотных

аккумуляторных

батарей.

Отработанный

электролит практически не используется и представляет из себя определенную опасность для окружающей
среды. Для рециклинга электролита необходимо произвести его очистку от металлических примесей.
Описан и проведен аналитический контроль по определению Pb(II), Fe(III), Cu(II), Sb(V) и Sn(II) в
отработанном электролите после очистки. Разработанные методики можно успешно применять в заводских
лабораториях для определения микрограммовых количеств тяжелых цветных металлов и железа в
электролитах, а также в промстоках металлургических, химических и других видов производств после их
очистки.
Ключевые слова: очистка, электролит, серная кислота, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи,
свинец, медь, сурьма, олово, железо.

Մ.Վ. Մարտիրոսյան, Ժ.Մ. Առստամյան

ԲԱՆԵՑՎԱԾ ԿԱՊԱՐԱ-ԹԹՎԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ
ԾԾՄԲԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
Աշխատանքի նպատակն է ծանր գունավոր մետաղների և երկաթի խառնուկներից ցածր խտությամբ ծծմբական թթվի մաքրման մեթոդների մշակումը քիմիական եղանակով: Այդպիսի թույլ թթվայնությամբ լուծույթներն իրենց կեղտոտվածությամբ և քիմիական բաղադրությամբ գրեթե համընկնում են
բանեցված կապարա-թթվային ակումուլյատորային մարտկոցների էլեկտրոլիտների հետ: Բանեցված
էլեկտրոլիտը գործնականում չի օգտագործվում և իրենից ներկայացնում է որոշակի վտանգ շրջապատող
միջավայրի նկատմամբ: Էլեկտրոլիտի վերաօգտագործման համար անհրաժեշտ է վերջինսը ենթարկել
մաքրման մետաղական խառնուկներից: Նկարագրված և կատարված է բանեցված էլեկտրոլիտներում
Pb(II), Fe(III), Cu(II), Sb(V) և Sn(II) քանակների որոշման անալիտիկ վերահսկման ընթացքը: Մշակված
մեթոդները կարելի է հաջողությամբ կիրառել գործարանային լաբորատորիաներում էլեկտրոլիտներում,
ինչպես նաև մետալուրգիական, քիմիական և այլ արտադրությունների թափոնաջրերում մաքրումից
հետո վերը նկարագրված մետաղական խառնուկների միկրոգրամային քանակների որոշման համար:
Առանցքային բառեր. մաքրում, էլեկտրոլիտ, ծծմբական թթու, կապարաթթվային ակումուլյատորային մարտկոց, կապար, պղինձ, ծարիր, անագ, երկաթ:

M.V. Martirosyan, Z.M. Arstamyan

DEVELOPMENT OF METHODS OF CLEANING SULFURIC ACID OF LEAD-ACID
BATTERIES FROM METALLIC IMPURUTIES
The aim of this work is the development of chemically cleaning of sulfuric acid with a low density from
impurities of heavy non-ferrous metals and iron. Such weak sulfuric acid solution in their chemical composition
and degree of contamination corresponds to electrolytes after exploitation of lead-acid batteries. Practically the
west electrolyte is not used and it becomes dangerous for environment. For the recycling of the electrolyte it is
necessary to make the cleaning from the metal impurities. For determination of Pb (II), Fe (III), Cu (II), Sb (V) and
Sn (II) in the exhaust electrolytes was described and carried out an analytical control. The developed method can
be successfully used after the cleaning in industrial laboratories for determination of microgram amounts of heavy
non-ferrous metals and iron in electrolytes, as well as in wastes of metallurgical, chemical and other types of
production.
Key words: cleaning, electrolyte, sulfuric acid, lead-acid batteries, lead, copper, antimony, tin, iron.
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ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Առաջարկվող սարքը վերաբերում է ջերմատեխնիկային` արևային էներգիայի կլանմամբ ջուր
տաքացնելուն: Սարքում Արևի լույսը կլանվում է թափանցիկ պատուհանով՝ հերմետիկորեն փակ բաքում
լցված ջրի մեջ գտնվող լուսակլանիչ տարրի (ջեռուցիչ) կողմից, որն իր հերթին տաքացնում է իր համար
արտաքին միջավայր հանդիսացող ջուրը:
Առաջարկվող սարքը հավակնում է որպես նորույթ համարվել այն պատճառով, որ դրանում
կիրառվել է ջրի տաքացման ձև, որը սկզբունքորեն տարբերվում է նմանակ սարքերում օգտագործվող
ձևից նրանով, որ նմանակ սարքերում ջուրը տաքանում է տարայի տաքանալու արդունքում, իսկ
առաջարկվող սարքում ջուրը տաքանում է հենց իր մեջ տեղադրված լուսակլանիչ տարրի (ջեռուցիչ)
տաքանալուց հետո: Դրանով նվազում է սարքի արտաքին միջավայրին հաղորդվող էներգիայի քանակը, և
արդյունքում զգալիորեն մեծանում է սարքի ՕԳԳ-ն: Կարելի է պատրաստել սարքի կոշտ և ճկուն
տարբերակները: Ճկուն տարբերակը նախատեսվում է կիրառել արտակարգ իրավիճակներում:
Առանցքային բառեր. Արև, ջուր, սարք, տաքացնել, արտակարգ իրավիճակ:

А.С. Мелконян

СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В статье представляется новая полезная модель солнечного коллектора, который отличается от
существующих экземпляров тем, что вода в нем нагревается не за счет нагревания сосуда, в котором она
содержится, а наоборот, за счет нагревания лучепоглощающего элемента, заключенного в самой воде.
Устройство имеет простую конструкцию, низкую себестоимость и относительно большой КПД.
Используя различные материалы можно сделать и жесткую и гибкую варианты устройства. Оно,
особенно его гибкий вариант, предназначается для использования в различных чрезвычайных ситуациях, во
временно организованных лагерях и в других местах, где отсутствуют традиционные источники энергии.
Устройство экологически абсолютно чистое и может быть использовано в нашей повседневной
жизни.
Ключевые слова: Солнце, вода, устройство, нагреватель, чрезвычайные ситуации.

A.S. Melkonyan

SOLAR WATER HEATER FOR EMERGENCY SITUATIONS
A new useful model of solar water heater is presented, which allows us to decrease the mass of the device,
simplify the structure, lower the costs, and increase the performance coefficient of the solar water heater.
The device is made of two main parts – a hermetic tank and a heater. In the offered model, water heats up
after the light absorbing element set in the tank is heated. The heater is an object with high heat conductivity and
high coefficient of light absorption. It is fully placed in water and completely conducts its energy to it. The water
comes to thermal balance with the environment and conducts part of its energy to it after being enough heated.
The device can be used in various fields. Using appropriate materials it is possible to make its static, flexible or hard
models. The device, especially its flexible version, is foreseen to be used under emergency situations in the camps
and under various other circumstances when there are no traditional energy sources. It is ecologically clean and
can be used in our everyday life.
Key words: Sun, water, device, heater, emergency situations.
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L. Sahakyan, R. Danielyan, M. Guerra

THE POTENTIAL IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON NATURAL FOCI OF FRANCISELLA
TULARENSIS IN AREAS OF ARMENIA
The aim of our study was to use climate projections made by the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) A2A scenario applied to the country of Armenia to assess how these changes would affect the
habitant and populations of the main reservoirs of plague and tularemia, and thus the potential epizootic risks of
these areas of Armenia.
Key words: tularemia, plague, reservoir, vector, common vole, epidemiological risk, GIS mapping.

Л. Саакян, Р. Даниелян, М. Гуерра

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПРИРОДНЫЕ
ОЧАГИ FRANCISELLA TULARENSIS В ОБЛАСТЯХ АРМЕНИИ
Цель нашего исследования состояла в использовании климатических прогнозов, сделанных
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) согласно A2A сценарию,
применительно к Армении, чтобы оценить, как эти изменения будут влиять на среду обитания и
популяции основных резервуаров чумы и туляремии, а также потенциальные эпизоотические риски для
этих областей Армении.
Ключевые слова: туляремия, чума, резервуар, вектор, обыкновенная полевка, эпидемиологический
риск, ГИС картография.

Լ. Սահակյան, Ռ. Դանիելյան, Մ. Գուեռա

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ FRANCISELLA
TULARENSIS-Ի ԲՆԱԿԱՆ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
Մեր ուսումնասիրության նպատակն էր օգտագործել A2A սցենարի համաձայն Հայաստանի
համար Կլիմայի փոփոխության գծով միջկառավարական փորձագետների խմբի կողմից արված
կլիմայի կանխատեսումները՝ գնահատելու համար, թե ինչպես այդ փոփոխությունները կազդեն
ժանտախտի և տուլարեմիայի հիմնական ռեզերվուարների միջավայրի և պոպուլյացիայի վրա, ինչպես
նաև պոտենցիալ էպիզոոտիկ ռիսկերը Հայաստանի տվյալ մարզերի համար:
Առանցքային բառեր. տուլարեմիա, ժանտախտ, ռեզերվուար, վեկտոր, դաշտային մուկ,
համաճարակային ռիսկ, GIS քարտեզագրում:

Sahakyan L.- National Centers for Disease Control and Prevention, Ministry of Health,
Yerevan, Armenia.
Danielyan R.- National Centers for Disease Control and Prevention, Ministry of Health,
Yerevan, Armenia.
Guerra M. - Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, United States of
America.
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ՈՒԺԱՅԻՆ ՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՐԴԵՀԱԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԴԵՊՔՈՒՄ
Հոդվածը վերաբերում է յուղային ուժային տրանսֆորմատորների շահագործմանը տարվա եղանակների ջերմաստիճաններից կախված: Բերված է բեռնավորման աստիճան հասկացությունը, որը հնարավորություն է տալիս ճիշտ շահագործելու տրանսֆորմատորն անխափան աշխատանք ապահովելով:
Խուսափելով հրդեհի առաջացման պատճառներից, ստացված անալիտիկ արտահայտությամբ որոշվում է
տրանսֆորմատորի բեռնավորման աստիճանի մեծությունը կախված միջավայրի ջերմաստիճանից:
Առանցքային բառեր. բեռնավորման աստիճան, կոնվեկցիա, ճառագայթում, հզորություն, ջերմաստիճան:

А.П. Карибян, С.Г. Нерсесян

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Статья относится к эксплуатации силовых масляных трансформаторов в зависимости от сезонных
температур года. Приводится понятие степени нагрузки трансформатора, которое дает возможность
правильной эксплуатации и его бесперебойной работы. Во избежание причин возникновения пожара,
посредством аналитического выражения определяется величина степени нагрузки трансформатора в
зависимости от температуры среды.
Ключевые слова: степен нагрузки, конвекция, излучение, мощность, температура.

H.P. Gharibyan, S.G. Nersesyan

DETERMINATION OF EXTENT PERMITTED LOADS OF POWER OIL TRANSFORMERS IN
FIRE SAFETY OPERATION
The article refers to the operation of the oil-immersed power transformers depending on seasonal
temperatures. We present the concept of transformer load degree, which enables proper operation and its smooth
operation. In order to avoid the causes of the fire, through the analytical expression is determined by the value of
the degree of the transformer load depending on the ambient temperature.
Keywords: load degree, convection, radiation, power, temperature.

Ղարիբյան Հայկանդուխտ Պապինի- տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՃԿՊԱ).
Ներսեսյան Սեդրակ Գեորգիի - տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ (ՀԱՊՀ).

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2017. No 11
А.А. Саакян, С.Н. Назаретян

РЕШЕНИЕ РЯДА ЗАДАЧ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ ПО ДАННЫМ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ “СТЕПАНАВАН”
В статье рассматриваются вопросы, в основном, в трех направлениях: а) оценка добротности,
коэффициентов поглощения и рассеивания в земной коре, литосфере и мантии; б) изучение очаговых
спектров афтершоков Спитакского землетрясения 1988 г., основанное на массовых определениях ЧИСС
спектров коды афтершоков этого землетрясения; г)идентификация промышленных взрывов по их записям и
результатам мониторинга сейсмичности за последние десять лет. Полученные данные важны для решения
многих практических задач по изучению строения земной коры.
Ключевые слова: землетрясение, промышленный взрыв, афтершок, добротность, поглощение и
рассеивание, очаговый спектр.

Ա.Հ. Սահակյան, Ս. Ն. Նազարեթյան

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
«ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՅԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
Հոդվածում քննարկվում են խնդիրներ երեք ուղղությամբ. ա) կլանման, բարորակության և ցրման
գործակիցների գնահատումը երկրակեղևում, լիթոսֆերայում և վերին թիկնոցում; բ) Սպիտակի 1988թ.
երկրաշարժի հետցնցումների օջախային սպեկտրների ուսումնասիրումը, ելնելով այդ երկրաշարժի
կոդային հաճախության ընտրման սպեկտորի զանգվածային որոշումներից, գ)արդյունաբերական պայթեցումների տարազատումն ըստ իրենց գրանցումների և վերջին 10 տարում սեյսմիկության մոնիթորինգի:
Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, արդյունաբերական պայթեցում, ալիքների կլանում և ցրում,
հետցնցումներ, օջախային սպեկտոր:

A.H. Sahakyan, S.N. Nazaretyan

SOLUTION OF SOME ISSUES OF APPLIED SEISMOLOGY BASED ON “STEPANAVAN”
SEISMIC STATION DATA
This articles covers the issues of seismology in three main directions: a) the assessment of the quality factor,
absorption and dispersion coefficients in the crust, lithosphere and mantle: b) the study of focal spectra of
aftershocks of Spitak earthquake in 1988 based on mass definitions of the earthquake coding spectrum; c)
identification of industrial explosions according to the results of registrations and seismicity monitoring for the last
ten years.
Key words: earthquake, industrial explosions, aftershock, absorption and dispersion, focal spectrum.
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Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի – երկր. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր (ՀՀ ԱԻՆ ՍՊԾ).
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ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀՈՍՔԱՋՐԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
Ուսումնասիրության համար ընտրել ենք մակերեսային հոսքաջրերով և գետերով պայմանավորված
արտակարգ իրավիճակները, դրանց հետևանքով առաջացող էկոլոգիական և սանիտարահիգիենիկ խնդիրները
Լոռու մարզի բնակավայրերում:
Ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակն է եղել պարզել մակերևութային հոսքաջրերով
պայմանավորված հողային էրոզիաները, սողանքները, սելավների առաջացման խնդիրները, օդում փոշու
քանակությունը, բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը:
Փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ բնակավայրերի դիրքադրումից կախված լեռնլանջերից
թափանցում են ջրաբերուկներ, որոնք պատճառ են դառնում էկոլոգիական բացասական երևույթների:
Խցանվում են սելավատարերը, դիտահորերը, բնակավայրի փողոցները լցվում են տիղմով, ինչը մաքրելու
համար պահանջվում են լրացուցիչ ծախսեր: Տիղմի չորացած մասը քամու օգնությամբ բարձրանում է մթնոլորտ,
արդյունքում օդում տասնյակ անգամ ավելանում է փոշու քանակը, որի հետ մթնոլորտ են բարձրանում նաև
հիվանդությունների հարուցիչներ՝ բացասաբար ազդելով մարդու առողջության վրա: Հողերի էրոզիայի
հետևանքով հոսքաջրերով և գետերով տարվում են հարյուրավոր տոննա հող: Մարզի ճանապարհներին
առաջանում են փլուզումներ, բնակավայրերում սողանքներ:
Առանցքային բառեր: հոսքաջրեր, սելավներ, սողանքներ, հողային էրոզիա, բնակավայր, դիրքադրում, էկոլոգիական և սանիտարահիգիենիկ խնդիրներ:

Р.А. Едоян, Л.Е. Байрамян, С.А. Залинян

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И АНТИСАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
В статье исследованы чрезвычайные ситуации, обусловленные поверхностными сточными водами и
реками, и возникаемые в их результате экологические и санитарно-гигиенические проблемы в населенных
пунктах Лорийского марза.
Основной целью исследования являлось выявление процессов образования почвенных эрозий,
оползней, накопления пыли в воздухе, определение санитарно-гигиенического состояния населенных
пунктов.
Результаты опытов показывают, что в зависимости от расположения населенных пунктов вместе с
водой туда проникают разные наносы, которые становятся причиной всевозможных отрицательных
экологических последствий. Закупориваются сливные колодцы, улицы загрязняются наносным илом, что
требует дополнительных затрат. Засохший нанос с ветром поднимается в воздух, в результате чего в десятки
раз увеличивается количество пыли, неся с собой также возбудителей разных заболеваний, что
отрицательно сказывается на здоровье населения. В результате эрозии почвы, сточными водами и реками
переносятся сотни тонн земли. На дорогах марза образуются рытвины, а в населенных пунктах – оползни.
Ключевые слова: сточные воды, ливни, оползни, почвенная эрозия, населенный пункт, положение,
экологические и санитарно-гигиенические проблемы.

R.H. Yedoyan, L.E. Bayramyan, S.A. Zalinyan

THE EMERGENCY SITUATIONS, INSANITARY PROBLEMS IN SETTLEMENTS
CAUSED BY SURFACE SEWAGE
The emergency situations caused by surface water and the rivers are described; environmental, sanitary and
hygienic problems in settlements of the Lori reagion are investigated.
Main objective of researches is identification of processes of formation of soil erosion, landslides, and
accumulation of dust in air, definition of a sanitary and hygienic condition of settlements.
Results of experiences show that depending on an arrangement of settlements water different deposits
become the reason of various negative ecological consequences. Drain wells are corked; streets become soiled
alluvial silt which demands additional expenses. The dried-up deposit with the wind rises in air, bearing with itself
also causative agents of different diseases that has an adverse effect on health of the population. As a result of soil
erosion, on roads of the region ruts, in settlements - landslides are formed.
Key words: sewage, heavy rains, landslides, soil erosion, settlements, situation, environmental and sanitary
and hygienic problems.
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ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
Հաշվի առնելով արդիական հիմնախնդիրներից կարկտահարության հետևանքով առաջացած
զգալի վնասները, ուսումնասիրվել են աշխարհում հայտնի կարկտի դեմ պայքարի եղանակները, ինչի
արդյունքում որոշվել են առավել նպատակահարմար այն եղանակները, որոնք կարելի է կիրառել ՀՀ
տարածքում:
Առանցքային բառեր. կարկուտ, բյուրեղագոյացնող ազդանյութ, ցանքս, հակակարկտային ցանց,
կարկտահարություն:

С.Р. Овсепян, А.Р. Овсепян

СПОСОБЫ ПРОТИВОГРАДОВОЙ ЗАЩИТЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принимая во внимание существенный урон, возникающий в результате градобития, как одну из
насущных проблем, изучены известные в мире способы борьбы с градом, в результате чего определены
наиболее целесообразные способы, которые можно применить на территории Республики Армения.
Ключевые слова: град, кристаллообразующий реагент, посев, противоградовая сеть, градобитие.

S.R. Hovsepyan, A.R.Hovsepyan

METHODS OF ANTIHAIL PROTECTION AND THEIR APPROPRIATENESS USAGE IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Taking into account the significant damage results caused by hail as one of the urgent problems studied well
known in the world of ways to deal with hail, causing identified the most appropriate methods that can be applied
on the territory of the Republic of Armenia.
Key words: hail, crystal-forming agent, seeding, anti-hail net, hail.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են սոցիալական լարվածության հոգեբանական փոխակերպումները
երիտասարդների հոգեբանական անվտանգության դրսևորումներում: Ուսումնասիրվել են սոցիալական
լարվածության հոգեբանական դետերմինանտներն ու մեխանիզմները, հավանական զարգացումների
վտանգավոր միտումները: Հետազոտական ճանապարհով բացահայտվել են երիտասարդների հոգեկան
ոլորտի փոփոխությունների առանձնահատկությունները:
Առանցքային բառեր. սոցիալական լարվածություն, հոգեբանական փոխակերպում, հոգեբանական
անվտանգություն, վնասվածքային սթրես, սոցիալական անհարմարվածություն:

М.П. Мкртумян

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В
ПРОЯВЛЕНИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В

статье

безопасности

обсуждаются

молодежи.

психологические

Изучены

трансформации

психологические

в

детерминанты

проявлениях
и

психологической

механизмы

социальной

напряженности, опасные тенденции возможного развития. Экспериментальным путем выявлены
особенности изменений психической сферы молодежи.
Ключевые слова: социальная напряженность, психологическое перевоплощение, психологическая
безопасность, травматический стресс, социальная неприспособленность.

M.P. Mkrtumyan

PSYCHOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF SOCIAL TENSION IN THE SPHERE
OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE YOUTH
The article reveals psychological transformations in the sphere of psychological security of the youth. Here
are studied psychological determinations and mechanisms of social tension, dangerous tendencies of possible
development. By means of experiments here are discussed peculiarities of psychological changes sphere of the
youth.
Keywords: social tension, psychological changes, psychological safety, traumatic stress, social unsuitability.
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Г.В. Саргсян, Г.Р. Абгарян, К.А. Мхитарян, Э.А. Мугнецян,
С.Ш. Багдасарян

АХАРСКИЕ (ИРАН) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2012г.
В работе приведено макросейсмичекое исследование Ахаринского землетрясения 11 августа 2012 г.
на территории северо-запада Ирана. Землетрясение имело определенное воздействие на юг республики
Армения в виде повреждений зданий. Построена карта изосейст Ахаринского землетрясения на территории
РА, изучен сейсмический режим и пространственно-временное распределение афтершоков.
Ключевые слова: сейсмический режим, макросейсмическое, афтершок, карта.

Հ.Վ. Սարգսյան, Գ.Ռ. Աբգարյան, Կ.Ա. Մխիթարյան, Է.Ա. Մուղնեցյան,
Ս.Շ. Բաղդասարյան

ԱՀԱՐԱՅԻ (ԻՐԱՆ) ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԸ (2012 թ. օգոստոսի 11)
Աշխատանքում բերված են ԻԻՀ տարածքի Ահարայի 1912 թ. երկրաշարժի հիմնական բնութագրերը
և մակրոսեյսմիկ հետազոտությունների արդյունքները ՀՀ տարածքում: Այս երկրաշարժի հետևանքով
հանրապետության հարավում վնասվել են ոչ սեյսմակայուն, սակայն բավականին թվով շենքեր, քանի որ
ուժգնությունը կազմել է (5-6) բալ: Կառուցվել է Ահարայի երկրաշարժի մակրոսեյսմիկ դաշտի քարտեզը,
ուսումնասիրվել է սեյսմիկ ռեժիմը և հետցնցումների բաշխումը:
Առանցքային բառեր. իզոսեյստ, մակրոսեյսմիկ քարտեզ, սեյսմիկ ռեժիմ, երկրաշարժ, տարածք:

H.V. Sargsyan, G.R. Abgaryan, K.A. Mkhitaryan, E.A. Mughnetsyan,
S.Sh. Baghdasaryan

THE EARTHQUAKE OF AHARA (IRAN) IN 2012, 11 OF AUGUST
The paper shows the macro seismic study of Aharin earthquake in the north-west of Iran. This earthquake
has a profound effect on the south part of Armenia. Many buildings were damaged. The Ahar earthquake macro
seismic map for the territory of Armenia was compiled; the seismic regime and distribution of aftershocks were
studied.
Keywords: macro seismic map, seismic regime, earthquake.
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ՀԵՏՑԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հայաստանի Հանրապետության նման սակավահող երկրում գերակա խնդիր է հողային ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործումը: Կարևորվում են նաև աղակալման և ալկալիացման հետևանքով
տարեցտարի ավելացող գյուղատնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացող հողատարածքների
պահպանության հարցերը:
Ուսումնասիրված թույլ և միջին աղակալման աստիճան ունեցող հողատարածքներում կատարվել է
հետցանքային մելիորացիա, որի արդյունքում հիշյալ հողերում նկատվել են դրական քիմիական
փոփոխություններ:
Հողերի քիմիական բարելավման աշխատանքները դրական ազդեցություն են ունեցել աշնանացան
ցորենի բերքատվության, ինչպես նաև դրա ֆենոլոգիական ցուցանիշների վրա: Թույլ աղակալված
հողատարածքներում արձանագրվել է 7 ց/հա բերքի հավելում, իսկ միջին աղակալված հողատարածքներում այդ ցուցանիշը կազմել է 10,2ց/հա:
Առանցքային բառեր. հետցանքային մելիորացիա, թույլ և միջին աղակալված հողեր, աշնանացան
ցորեն, բերքատվություն:

С.Г. Бакунц

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕПОСЕВНОЙ МЕЛИОРАЦИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Эффективное использование ограниченных земельных ресурсов имеет стратегическое значение для
Республики Армения. В связи с этим немаловажны и вопросы сохранения из года в год увеличивающихся
земельных участков, находящихся вне сельскохозяйственного оборота, которые подвержены засолениюосолонцеванию.
На исследованных слабо- и среднезасоленных земельных участках проводились работы
послепосевной мелиорации, в результате чего в упомянутых землях были зарегистрированы положительные
химические изменения.
Химическая мелиорация упомянутых земель положительно повлияла как на урожайность озимой
пшеницы, так и на некоторые ее фенологические свойства. В слабозасоленных почвах зарегистрировалось
увеличение урожая на 7 ц/га, а на среднезасоленных почвах этот показатель составил 10 ц/га.
Ключевые слова: послепосевная мелиорация, слабо- и среднезасоленные почвы, озимая пшеница,
урожайность.

S.H. Bakunts

INFLUENCE OF POSTPLANTING AMELIORATION ON PRODUCTIVITY OF AUTUMN
SOWING WHEAT
Effective use of limited land resources has a strategic role for the Republic of Armenia. Concerning to this
issues of soil preservation from salinization, alkalization are also important.
Analyzed low and medium salivated soil plots, post planting amelioration were conducted, which had
positive chemical impact on the mentioned soil.
Chemical reclamation of soils had positive impact on fruitfulness of autumn sowing wheat and on some
phonological properties. On low saline soils had been registered productivity increase of 7 hundredweight per
hectare, in medium saline soils the figure was 10 hundredweight per hectare.
Key words: post planting amelioration, law and medium salinized soils, autumn sowing wheat, fruitfulness.

Բակունց Սաթենիկ Հրաչիկի- գյուղ. գիտ. թեկնածու (Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն).
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Հ.Թ. Հակոբյան, Ռ.Ա. Մեժլումյան,
Ն.Ռ. Բաբաջանյան
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ
ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՄԵՔԵՆԱ
Հոդվածում առաջարկվում է ռադիոակտիվ վարակված հողի նախացանքային մշակման
ինտենսիվ տեխնոլոգիա և համապատասխան ունիվերսալ մեքենա: Արդյունքում ապահովվում է բույսերի
արմատային համակարգի և հոսող ջրերի միջոցով ռադիոնուկլիդների ազատ ներթափանցումը հողի
ավելի խորը շերտեր:
Առանցքային բառեր.

ռադիոակտիվ

աղտոտվածություն,

հողի

նախացանքային

մշակում,

ունիվերսալ մեքենա, արդյունավետ տեխնոլոգիա:

О.Т. Акопян, Р.А. Межлумян, Н.Р. Бабаджанян

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
РАДИОАКТИВНО ЗАРАЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В статье предлагается интенсивная технология и соответствующая универсальная машина для
предпосевной обработки земель, подверженных радиоактивному заражению. В результате обеспечивается
свободное распространение корневой системы растений и вымывание сточной водой радионуклидов в
более нижние слои земли.
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, предпосевная обработка земель, универсальная машина,
интенсивная технология.

O.T. Hakobyan, R.A. Mezhlumyan, N. R. Babadjanyan

UNIVERSAL MACHINE FOR PRE-SOWING TREATMENT OF RADIOACTIVELY
CONTAMINATED LANDS
The article offers an intensive technology and corresponding universal machine for pre-sowing treatment of
the land subjected to radioactive contamination. As a result, a free expansion of plants root system and leaching of
lower layers of the land with wastewater of radionuclides is provided.
Keywords: radioactive contamination, pre-sowing land treatment, universal machine, intensive technology.

Հակոբյան Հովհաննես Թելմանի-տեխն. գիտ. դոկտոր, դոցենտ (ՀԱԱՀ).
Մեժլումյան Ռոբերտ Ալեքսանդրի- տեխն. գիտ. թեկ., դոցենտ (ՀԱԱՀ).
Բաբաջանյան Նունե Ռոգլերի- դասախոս (ՀԱԱՀ).
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ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Աշխատանքի նպատակն է չոր ցամաքային կլիմա ունեցող երկրներում անապատացման դեմ
պայքարի փորձի ուսումնասիրման արդյունքները ներդնել ՀՀ-ում և նպաստել հողերի դեգրադացման և
անապատացման մեղմմանը մեր սակավահող երկրի պայմաններում:
Առանցքային բառեր. անապատացում, կլիմայի փոփոխություն, երաշտ, արիդացում, հարմարվողականություն:

А.В. Хоецян, С.Ж. Хачатрян, Г.С. Барсегян

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ ПРОТИВ ОПУСТЫНИВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Целью работы является внедрение в Республике Армения результатов изучения опыта стран с сухим
континентальным климатом в борьбе с опустыниванием, и содействие смягчению деградации и
опустынивания земель в Республике Армения.
Ключевые слова: опустынивание, изменение климата, засуха, аридизация, приспосабливаемость.

A.V. Khoetsyan, S.J. Khachatryan, G.S. Barseghyan

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COMBATING DESERTIFICATION AND THE
PROBLEMS REPUBLIC OF ARMENIA
The aim of the paper is to study the experience of countries with a dry continental climate in the fight
against desertification and promotion of mitigation of land degradation and desertification in Armenia.
Key words: desertification, climate change, drought, aridization, timeserving.
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ԴԻՆԱՄԻԿ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Շենքերի և շինությունների շահագործման ընթացքում հիմքերի դեֆորմացիաների առաջացման
դեպքում կարևոր նշանակություն ունի երկրաբանական կտրվածքի դինամիկ փոփոխությունների
վերլուծությունը և հիմնատակի ճարտարագիտա - երկրաբանական առանձնահատկությունների բացահայտումը [1]: Ելնելով տեղեկատվական տվյալների բազմազանությունից և քանակությունից կարևորվում
է ճարտարագիտական գիտելիքների շտեմարանների ձևավորումը և դրա հիման վրա դինամիկ
փորձագիտական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունների կազմավորումը: Հատուկ
մեթոդով փորձագիտական համակարգերի թեստավորման գործում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հավանական բազմաթիվ գործոններ, որոնք կարող են ազդել շենքերի և շինությունների կայունության վրա:
Կարևոր նշանակություն ունի երկրի մասին գիտությունների ինտեգրացիան, որի համար գործիք կարող է
դառնալ համակարգային վերլուծությունը:
Առանցքային բառեր. դինամիկ փորձագիտական համակարգեր, հիմքերի դեֆորմացիաներ, շենքերի
շինությունների շահագործում, թվային տեղեկատվություն, ճարտարագիտական գիտելիքներ:

К.М. Сарафян

ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДИНАМИЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМАХ
В течении эксплуатации зданий и сооружений при возникновении деформации фундаментов важное
значение имеет анализ динамических изменений геологического среза и раскрытие инженерногеологических особенностей основания фундамента [1]. Исходя из разнообразия и количества
информационных данных становится важным разработка базы инженерных знаний, и на их основе
формирование структурных особенностей динамических экспертных систем. В деле тестирования
экспертных структур особым методом необходимо принимать во внимание всевозможные факторы, которые
могут влиять на устойчивость зданий и сооружений. Важное значение имеет интеграция наук о земле,
инструментом которого может служить системный анализ.
Ключевые слова: динамические экспертные системы, деформации фундаментов, эксплуатация
зданий и сооружений, цифровая информация, инженерные знания.

K.M. Sarafyan

UNITED FRAMEWORK OF ENGINEERING DYNAMIC EXPERT SYSTEMS
During the operation of buildings and structures with the deformation of the foundation it is important the
analysis of dynamic changes and disclosure of geotechnical characteristics of the base of the foundation [1]. Based
on the diversity and the number of information, data become an important development base of engineering
knowledge and education based on these structural dynamic expert systems. The important part is the integration
of the earth science, which can serve as a tool for system analysis.
Keywords: dynamic expert systems, the deformation of foundations, buildings and structures, digital
information, engineering knowledge.
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ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊՈՉԱՄԲԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված է մեր հանրապետության տարածքում գտնվող պոչամբարների ցանկը:
Դրանք հիմնականում նախագծվել են խորհրդային միության ժամանակաշրջանում: Այդ իսկ պատճառով
ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների առաջացման տեսակետից անհրաժեշտություն է առաջացել մասնագիտական ուսումնասիրությունների ենթարկել ինչպես պոչամբարների
պատվարների սեյսմակայունության հարցը, այնպես էլ պոչատարների ինժեներաերկրաբանական
պայմանների ուսումնասիրման հարցը: Տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու
համար հոդվածում առաջարկվում է նշված ուղղություններով իրականացնել մշտադիտարկումների
(մոնիթորինգ) ծրագիր:
Առանցքային բառեր. տեխնածին հանքավայր, պոչամբար, թափոններ:

Д.Р. Тадевосян

ХВОСТОХРАНИЛИЩА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ИХ АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В статье представлен список хвостохранилищ, находящихся на территории нашей республики. Они в
основном проектировались во времена Советского Союза. Поэтому, как с точки зрения экологии, так и со
стороны возникновения чрезвычайных ситуаций, возникла необходимость проведения профессионального
изучения вопроса сейсмостойкости дамб хвостохранилищ, а также вопроса изучения инженерногеологических условий хвостовых сооружений. Во избежание чрезвычайных ситуаций техногенного
характера по данным направлениям предлагается осуществить программу мониторинга.
Ключевые слова: техногенное месторождение, хвостохранилище, отходы.

D.R. Tadevosyan

TAILINGS SITUATED IN THE RA AND THEIR CONTEMPORARY PROBLEMS
This article presents the list of tailings situated in Armenia. Most of them have been designed in the Soviet
Union period, that is why, from ecological point of view and occurring emergency situations it is necessary to
study professional seismic stability of tailing-dams, as well as geo engineering condition issues of tailings. In the
article, it is suggested to carry out monitoring program to avoid techno genic emergency situations.
Keywords: techno genic mine, tailings, wastes.

Թադևոսյան Դավիթ Ռաֆայելի- տեխ. գիտ. թեկնածու, գիտաշխատող (ՃԿՊԱ,
ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
ինստիտուտ).
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Ж.С. Акопян, Г.О. Торосян

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИЗ
КАРАБАХСКОГО БУРОГО УГЛЯ
В настоящей работе осуществлен каталитический пиролиз бурого угля на клиноптилолите из
Ноемберянского месторождения при температуре (400-600)0С при атмосферном давлении. В результате
экспериментов получены фракции, выкипающие при температурах (350-520)0С. Полученный перегон
является сложной смесью углеводородов.
Ключевые слова: бурый уголь, пиролиз, альтернативное топливо, клиноптилолит.

Ժ.Ս. Հակոբյան, Գ.Հ. Թորոսյան

ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԳՈՐՇ ԱԾԽԻՑ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆՈՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Աշխատանքում իրականացվել է գորշ ածխի կատալիտիկ պիրոլիզ Նոյեմբերյանի շրջանի
կլինոպտիլոլիտի վրա (400-600) 0С ջերմաստիճանում մթնոլորտային ճնշման տակ: Փորձերի արդյունքում
ստացվել են ֆրակցիաներ, որոնք եռում են (350-520)0С ջերմաստիճաններում: Ստացված լուծույթը
հանդիսանում է ածխաջրածինների բարդ խառնուրդ:
Առանցքային բառեր. գորշ ածուխ, պիրոլիզ, այլընտրանքային վառելիք, կլինոպտիլոլիտ:

Zh.S. Hakobyan, G.H. Torosyan

DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY OF OBTAINING LIQUID FUEL FROM
KARABAKH BROWN COAL
In this article, we carried out the catalytic pyrolysis of brown coal on the clinoptilolite of Noyemberyan
field at (400-600) 0С at atmospheric pressure. The experiments yielded fractions boiling at temperatures of (350520) 0С. The resulting complex is distilled hydrocarbon mixture.
Key words: brown coal, pyrolysis, alternative fuel, clinoptilolite.

Торосян Гагик Оганесович – д.х.н., профессор (Национальный политехнический
университет).
Акопян Жирайр Саркисович – аспирант (Национальный политехнический
университет).
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ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՓՈԽԱԿՐԻՉԻ ՊՏՏՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացվել է պտուտակի և պատյանի հետ փոխադրվող նյութի
շփման գործակցից ուղղաձիգ շնեկի ունեցած նվազագույն պտուտաթվերի հաշվարկային ու գիտափորձնական արժեքների կախվածության գրաֆիկը, որից ակնհայտ է դառնում, որ գիտափորձնական
արժեքները գտնվում են տեսական վերլուծության հիման վրա ստացված հաշվարկային արժեքներից
ավելի բարձր: Սակայն այս շեղումները չեն գերազանցում թույլատրելի նորման և բացատրվում են շնեկի
պտուտակի ու պատյանի միջև բացակի առկայությամբ:
Առանցքային բառեր. պտուտակ, փոխակրիչ, բացակ, պատյան կրիտիկական արագություն:

М.А. Алавердян

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВИНТОВОГО
ТРАНСПОРТЕРА
В итогах исследования представлена зависимость минимальных чисел оборотов вертикального шнека
от коэффициента трения транспортируемого продукта об винт и кожух. Из графика видно, что
экспериментальные значения лежат несколько выше расчетных, полученных на основании теоретического
анализа, однако эти отклонения не превосходят допустимую норму и объясняются наличием зазора между
винтом и кожухом шнека.
Ключевые слова: винт транспортер, зазор, кожух, критическая скорость.

M.A. Alaverdyan

DETERMINATION OF THE VELOCITY OF ROTATION OF THE VERTICAL CONVEYER
SCREW
As a result of the study, the diagram of dependence of estimated and experimental-based values of minimal
rotation number of the vertical screw on the rate of friction of the conveyed material with the screw and mantle.
The diagram clearly indicates that the experimental values are higher than the estimated values received based on
theoretical analysis. However, these deflections do not exceed the permissible rate and occur due to the availability
of the opening between the screw and the mantle.
Key words: screw, conveyer, opening, mantle, critical velocity.
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ՓԼԱՏԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Հոդվածում ներկայացված է շենքերի և շինությունների փլուզման հետևանքով առաջացած
փլատակներում որոնողափրկարարական աշխատանքների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
այն ռոբոտատեխնիկական համակարգերի տեսակները, որոնք հնարավոր է արդյունավետ կիրառել
որոնողափրկարարական աշխատանքներում՝ ապահովելով այդ աշխատանքների անվտանգությունը:
Ներկայացվել են ռոբոտատեխնիկական համակարգերի կիրառման հիմնական պահանջները,
դրանց դասակարգումը, կիրառման ոլորտները, դրանց տեղաշարժն ապահովող շարժաբեր սարքերի և
կառավարման համակարգերի տեսակները, ինչպես նաև դրանց թերություններն ու առավելությունները:
Առանցքային բառեր. փլատակներ, որոնողափրկարարական աշխատանքներ, որոնողափրկարարական աշխատանքների անվտանգություն, ռոբոտատեխնիկական համակարգեր, ռոբոտատեխնիկական
համակարգերի դասակարգում, ռոբոտատեխնիկական համակարգերին ներկայացվող պահանջներ:

А.С. Казарян

РОБОТИЗИРОВАННЫE СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В ЗАВАЛАХ
В статье представлены особенности поисково-спасательных операций в разрушенных зданиях и
сооружениях, а также те виды роботизированных систем, которые могут эффективно использоваться в
поисково-спасательных операциях и обеспечивать безопасность работ.
Представлены основные требования для применения робототехнических систем, их классификация,
область применения, движители, обеспечивающие перемещение, системы управления, а также их
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: завалы, поисково-спасательные работы, безопасность поисково-спасательных работ,
классификация роботизированных систем, требования к робототехническим системам.

H.S. Ghazaryan

ROBOTIC SYSTEMS ARE USEFUL IN RESCUE OPERATIONS IN THE RUBBLE
The article presents the features of search and rescue operations in collapsed buildings and structures, as well
as those types of robotic systems that can effectively work in search and rescue operations to ensure the safety of
operations.
Here are presented the basic requirements of the application of robotic systems, their classification, the
field of applying, types of motions that provide propulsion and control systems, as well as their advantages and
disadvantages.
Key words. blockages, search and rescue operations, safety of search and rescue operations, classification of
robotic systems, requirements of robotic systems.

Ղազարյան Հայկ Սամվելի – դասախոս, հայցորդ (ՃԿՊԱ).
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ОГНЕТУШИТЕЛИ С XIX ВЕКА ДО …
Огнетушитель – техническое устройство, предназначенное для тушения пожаров в начальной
стадии их возникновения. Он отличается высокой надежностью и простотой использования, универсален
при тушении любых очагов возгораний, эффективно локализует и ликвидирует в среднем 80% всех очагов
возгораний в начальной стадии, эффективно тушит очаг возгорания до завершения эвакуации людей из
помещения.
Как показывает практика, пожар удается потушить в начальной стадии, если действовать спокойно,
без паники, имея под рукой необходимые первичные средства пожаротушения и, в первую очередь,
надежный и эффективный огнетушитель.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, огнетушитель, очаг горения, огнетушащие вещества,
пожаротушение, первичные средства пожаротушения, класс пожара.

Ս.Լ. Հայրապետյան

ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐ ՍԿՍԱԾ XIX ԴԱՐԻՑ …
Կրակմարչիչը տեխնիկական սարքվածք է, որը նախատեսված է հրդեհները` դրանց առաջացման
սկզբնական փուլում մարելու համար: Այն առանձնանում է բարձր հուսալիությամբ ու օգտագործման
պարզությամբ, համապիտանի է բռնկման ցանկացած օջախի շիջման համար, սկզբնական փուլում
արդյունավետ մեկուսացնում և վերացնում է միջինը 80% բոլոր բռնկումները, արդյունավետ մարում է
բռնկման օջախը` մինչև սենքից մարդկանց տարհանման ավարտը:
Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, հրդեհը հաջողվում է մարել սկզբնական փուլում, եթե գործեն
հանգիստ, առանց խուճապի, ձեռքի տակ ունենալով անհրաժեշտ հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ,
առաջին հերթին՝ հուսալի և արդյունավետ կրակմարիչ:
Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհային անվտանգություն,

կրակմարիչ, այրման օջախ,

կրակմարիչ նյութեր, հրդեհաշիջում, հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրդեհի դաս:

S.L. Hayrapetyan

FIRE EXTINGUISHERS FROM XIX CENTUARY …
Fire extinguisher - a technical device intended to extinguish fires in the initial stage of their occurrence.
It is characterized by high reliability and ease of use, versatile to extinguish any fire, it is effectiv ely locates and
eliminates an average of 80% of the seats of fires in the initial stage, effectively extinguishes the heat source
until the completion of the evacuation of the premises.
As practice shows, put out the fire fails in the initial stage, if you act calmly, without panic, having at
hand the necessary initial extinguishing media and, above all, reliable and effective fire extinguisher.
Key words: fire, fire safety, fire extinguisher, burning hearth, extinguishing agents, firefighting, primary
fire extinguishing agents, fire class.

Айрапетян Сергей Левонович-лектор (ГАКУ).
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ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՌՈԲՈՏԱՑՎԱԾ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուսումնասիրելով ժամանակակից ռոբոտացված համակարգերն ու սարքավորումները հոդվածում
ներկայացված են այն տեսակները, որոնք հնարավոր է արդյունավետ կիրառել հրդեհաշիջման
աշխատանքներում` ապահովելով այդ աշխատանքների անվտանգությունը:
Առանցքային բառեր. հրդեհաշիջման աշխատանքներ, ռոբոտացված համակարգեր և սարքավորումներ, հրդեհաշիջման աշխատանքների արդյունավետություն և անվտանգություն, հրշեջ ռոբոտներ:

А.С. Казарян

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПОЖАРОТУШЕНИИ
Изучая современные роботизированные системы и оборудование в статье представлены те виды,
которые могут эффективно применятся вօ время пожаротушения и обеспечивать безопасность работ.
Ключевые слова: пожаротушение, роботизированные системы и оборудование, безопасность и
эффективность пожаротушения, пожарные роботы.

H.S. Ghazaryan

APPLICABLE ROBOTIC FIREFIGHTING EFFECTIVENESS OF SYSTEMS
AND EQUIPMENT
Studying modern robotic systems and equipments, the article presents those types that can be effectively
applied for fire extinguishing and ensure safety.
Key words: firefighting works, robotic systems and equipments ,safety and effectiveness of firefighting
works, firefighting robots.
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Ա.Զ. Գասպարյան, Ա.Մ. Խաչատրյան
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ
Քսանմեկերորդ դարում առողջապահությունը զարգացման նոր վերելք է ապրում: Այն թևակոխել է
բարձրագույն տեխնոլոգիաների փուլ: Ստեղծվում և կատարելագործվում են նոր ուղղություններ (օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստում, կոսմետիկ, սրտավիրաբուժություն, նեյրովիրաբուժություն և այլն): Դրա հետ մեկտեղ առաջ են գալիս նախկինում անհայտ խնդիրներ, քանի որ ներդրվող
յուրաքանչյուր նոր մեթոդ իր մեջ պարունակում է մինչ այդ չնախատեսված վարակման ռիսկ: Դրանով է
պայմանավորված հոսպիտալային համաճարակաբանների ակտիվ աշխատանքի անհրաժեշտությունը`
բժշկական օգնության ցուցաբերման հետ կապված, հատկապես բժշկական նշանակության իրերի (ԲՆԻ)
օգտագործման հետևանքով առաջացող վարակների կանխարգելման գործում:
Առանցքային բառեր. բժշկական օգնության ցուցաբերման հետ կապված վարակներ, բժշկական
նշանակության իրեր, վարակման ռիսկ, վարակային հսկողության մասնագետներ, բնակչության
կենսաբանական պաշտպանություն:

А.З. Гаспарян, А.M. Хачатрян

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Двадцать первый век ознаменовал новый подъем в развитии здравоохранения республики. Она
вступила в фазу высоких медицинских технологий. Создаются и усовершенствуются новые направления
(трансплантация органов и/или тканей, косметическая хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия и т.д.).
Вместе с тем, возникают неизвестные ранее проблемы, поскольку каждый новый внедряемый метод несет в
себе непредусмотренный ранее риск заражения. Этим обусловлена необходимость активной работы
микробиологов, эпидемиологов, в особенности, в предотвращении инфекций, связанных с врачебными
инструментами.
Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, врачебные инструменты,
риск инфекции, специалисты по контролю над инфекциями, методы обработки, биологическая защита
населения.

A.Z. Gasparyan, A.M. Khachatryan

INFECTIOUS SAFETY PROCESS OF MEDICAL SUPPLIES, AS IMPORTANT
COMPONENT OF BIOLOGICAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Twenty-first century has a new upsurge in the development of Health. It entered a sphere of high
technologies. The creation of new and improvement of traditional methods has meant that, in addition to
previously known problems there are new, because each new investment method involves the risk of unexpected
microbial contamination. This is the reason for the need for the active work of microbiologists, epidemiologists
(due to the increase in the provision of hospital-acquired infections, especially with the use of medical devices
medical care) to prevent various infections.
Keywords. Infections associated with medical care, meditsinskie products, the risk of infection, experts in
infection control, processing methods, biological protection of the population.

Գասպարյան Արայիկ Զավենի - դասախոս (ՃԿՊԱ, ԷԿԱՄ գիտությունների ակադեմիայի
թղթակից–անդամ, փ/ծ պահեստազորի փոխգնդապետ).
Խաչատրյան Անդրանիկ Մուշեղի – դասախոս (ՃԿՊԱ).
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Ա.Ս. Հակոբյան

ՌՈԲՈՏՆԵՐԸ ԵՎ ՌՈԲՈՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և դրանց հետևանքների նվազեցման ժամանակին ու
լայնածավալ փրկարարական աշխատանքների իրականացման գործընթացում կարևոր նշանակություն
ունի նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Հոդվածում ներկայացված են ռոբոտները և ռոբոտացված համակարգերը փրկարարական աշխատանքների իրականացման ոլորտում, որոնց կիրառումը կնվազեցնի մարդկային կորուստները, կապահովվի փրկարարների անվտանգությունը և կնպաստի առավել կարճ ժամանակամիջոցում որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացմանը։
Առանցքային բառեր. ռոբոտ, մեքենայացված համակարգ, տեխնոլոգիաներ, փրկարար ռոբոտներ:

А.С. Акопян

РОБОТЫ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Применение новых технологий имеет большое значение при осуществлении своевременных
широкомасштабных спасательных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций и при уменьшении их
последствий.
В статье представлены роботы и робототехнические системы в сфере осуществления спасательных
работ, применение которых уменьшит людские потери, обеспечит безопасность спасателей, будет
способствовать осуществлению поисково-спасательных работ в наиболее сжатые сроки.
Ключевые слова: робот, автоматизированная система, технологии, роботы-спасатели.

A.S. Hakobyan

THE ROBOTS AND ROBOTIC SYSTEMS IN THE IMPLEMENTATION
OF RESCUE OPERATIONS
During the prevention of emergency situations and evacuation, the uses of new technologies play an
important role in the process of rescue operations.
The article presents the robots and robotic systems in the sphere of rescue operations which can reduce the
loss of life, ensure rescuers’ safety and will implement the search and rescue operations process.
Key words: robot, automated system, technologies, rescue robots.
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III. ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Հ.Մ. Ավանեսյան, Ա.Ս. Գևորգյան

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ- ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկվում և քննարկվում են արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանականվերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման որոշ հիմնահարցեր:
Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, հոգեբանական, վերականգնողական, հոգեվիճակ,
հարմարում:

Г.М. Аванесян, А.С. Геворгян

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В статье рассматриваются и обсуждаются некоторые вопросы организации и осуществления
психолого-восстановительных работ в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, психологический, восстановительный, психологическое
состояние, приспосабливаемость.

H.M. Avanesyan, A.S. Gevorgyan

ISSUES OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION WORKS IN EMERGENCY SITUATIONS
This article examines and discusses some of the issues of organizations and implementation of psychorehabilitation works in emergency situations.
Keywords: emergency, psychological, rehabilitation, psychological state, adaptability.
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V.A. Bagiyan

THE MODERN BIOLOGICAL RISKS AND CHALLENGES IN THE LIGHT OF 23-RD CSCM
WORLD CONGRESS
Current geopolitical situation and multiple international conflicts resulting in uncontrolled streams of
refugees into many countries violate the basic principles, rules, regulations, directives and conventions, primarily
in the field of bio-security. In addition it violates all other forms of security and protection including political
security, social health and safety, protection against terrorism, organized crime and policies of non-proliferation of
military and dual-use goods.
Key words: international conflicts, refugees, infection diseases, biological agents, bio-safety, bio-security,
biomedical countermeasures.

Վ.Ա. Բագիյան

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ CSCM
23-ՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ
Ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, բազմաթիվ միջազգային հակամարտությունները,
և, հետևաբար, փախստականների չվերահսկվող հոսքը շատ երկրներ ոտնահարում են հիմնական
սկզբունքները, կանոնները, կանոնակարգերը, հրահանգները և կոնվենցիաները, առաջին հերթին
կենսաանվտանգության ոլորտում՝ այդ կերպ խախտելով անվտանգության և պաշտպանության, այդ
թվում, քաղաքական անվտանգության, սոցիալական առողջության ու անվտանգության, ահաբեկչության
և կազմակերպված հանցավորության դեմ պաշտպանության ու ռազմական և երկակի նշանակության
ապրանքների չտարածման քաղաքականության ապահովման բոլոր մյուս ձևերը:
Առանցքային բառեր. միջազգային հակամարտություններ, փախստականներ, վարակիչ հիվանդություններ, կենսաբանական ազդակներ, կենսաանվտանգություն, կենսաապահովություն, բժկակենսաբանական հակամիջոցներ:

В.А. Багиян

СОВРЕМЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ В СВЕТЕ 23-ГО CSCM
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
Текущая геополитическая ситуация, множественные международные конфликты и вследствие чего
бесконтрольные потоки беженцев во многие страны нарушают основные принципы, правила, регламенты,
директивы и конвенции, в первую очередь, био-безопасности. Что нарушает все другие формы обеспечения
безопасности и защиты, в том числе политической безопасности, социального здоровья и безопасности,
защиты от терроризма, организованной преступности и политики нераспространения продуктов военного и
двойного назначения.
Ключевые слова: международные конфликты, беженцы, инфекционные заболевания, биологические
агенты, биобезопасность, биозащита, медико-биологические контрмеры.
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ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրատեխնիկայի նոր նյութի ուսուցման դասի ընդհանուր
կառուցվածքը և դրա հիմնական փուլերը:
Առանցքային բառեր. էլեկտրատեխնիկա, դասի կառուցվածք, դասի տիպ, գիտելիք, հմտություն,
կարողություն, ուսուցման մեթոդ:

А.П. Карибян

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
В статье представлена общая структура преподавания нового материала на уроке по электротехнике и
его основные этапы.
Ключевые слова: электротехника, структура урока, тип урока, знания, умения, способности, метод
обучения.

H.P. Gharibyan

ELECTRICAL TRAINING PROCESS
The article presents the general structure of the class of electrical engineering and its basic stages of learning
new material.
Key words: electrical, class structure, class type, knowledge, skills, ability, training method.
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ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների պայմաններում սովորողների
հոգեբանական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրը: Առաջադրվում է դասախոսների համար
աղետների ռիսկերի նվազեցման ուսուցողական ծրագիր, որի արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները
կարող են ներդրվել ապագա մանկավարժների պատրաստման գործընթացում: Այն հնարավորություն
կտա ուսանողներին ձեռքբերված գիտելիքները հետագայում ներդնելու ուսումնական հաստատություններում երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքներում:
Առանցքային բառեր. հոգեբանական անվտանգություն, խմբային համագործակցություն, սթրեսային
եղելություն, հոգեբանական վնասվածք, առաջին հոգեբանական օգնություն:

М.П. Мкртумян, Л.Ю. Мкртумян

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОНИЖЕНИЯ РИСКA КАТАСТРОФ
В статье обсуждаются проблемы обеспечения психологической безопасности учащихся в условиях
социально-психологических трудностей. С целью оптимизации процесса понижения рискa
психологических угроз учащихся в экстремальных ситуациях, представлен учебный курс занятий для
профессорско-преподавательского состава Арм ГПУ. В рамках своих предметных программ они могут
передать студентам приобретенные навыки. Такая форма организации учебного процесса даст возможность
будущим преподавателям способствовать процессу организации понижения риска катастроф в школах.
Ключевые слова: психологическая безопасность, групповое сотрудничество, стрессовая реальность,
психологическая травма, первая психологическая помощь.

M.P. Mkrtumyan, L.Y. Mkrtumyan

PECULARITIES OF SUPPORT OF STUDENTS’ PSYCHOLOGICAL SAFETY IN THE
PROCESS OF DISASTER RISK REDUCTION
The article discusses the problems of students’ psychological safety in conditions of social-psychological
difficulties. Disaster risk reduction teaching program is developed for professor’s staff for the purpose of
optimization of the process, to reduce the risk of psychological threatening of students in the extreme situations.
Key words: psychological safety, group cooperation, stress, psychological injury, first psychological aid.
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2017. No 11
С.Р. Оганесян

МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ОЧАГА СИЛЬНОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
На основе тектономагнитного метода прогноза землетрясений сделан прогноз Ванского (23.10.2011г.;
M=7.3) землетрясения. Заранее были рассчитаны величины параметров очага находящегося в процессе
образования.
Ключевые слова: предсказание землетрясений, тектономагнитный предвестник, магнитуда,
гипоцентральное расстояние, дата землетрясения, сейсмическая опасность, тектономагнитная постоянная,
пространственная постоянная.

Ս.Ռ. Հովհաննիսյան

ՈւԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎՈՂ ՕՋԱԽԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
Երկրաշարժերի կանխատեսման տեկտոնամագնիսական մեթոդով կանխատեսվել է Վանի երկրաշարժը (23.10.201; M=7,3). Նախօրոք գնահատվել էին կազմավորվող օջախի պարամետրերը:
Առանցքային բառեր. երկրաշարժերի կանխատեսում, տեկտոնամագնիսական նախանշան, մագնիտուդ, հիպոկենտրոնային հեռավորություն, երկրաշարժի ամսաթիվ, սեյսմիկ վտանգ, տեկտոնամագնիսական հաստատուն, տարածական հաստատուն:

S.R. Hovhannisyan

TECTONOMAGNETIC METHODOLOGY OF STRONG EARTHQUAKE SOURCE
FORMATION
By the tectonic magnetic earthquake prediction method the Van earthquake (23.10.2011 M=7,3) was
predicted. Parameters of earthquake formation source were estimated in advance.
Key words: earthquake prediction, tectonomagnrtic precursor, magnitude, gipodistance, date of the
earthquake, seismic hazard, tectonomagnetic constant, spatial constant.
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BRINGING EMPLOYER CONTEXT TO EDUCATION: EMPLOYER ENGAGEMENT
FRAMEWORK
Employer engagement is an area of increasing importance for the strategic development of Higher
Education Institutions (HEIs). However, one of the major concerns of employers is the students’ lack of knowledge
of the workplace.
Employers expect ‘career-ready’ graduates. At the same time, the graduates expect that HEIs provide
elements of work-related education. Today, the communication between employers and these educational
institutions still do not lead to the expected results of both employers and students. In this regard, providing a
proper framework for a dialogue that is understandable for both parties is one of the main challenges. An
important issue is how employer needs are translated into curricula, ensuring the required progress of future
workforce throughout the whole learning process. “Contextual assessment” as the main tool for transferring
employer context into education environment will be discussed. Thus, this article addresses the significance of
developing a framework for a better dialogue between employers and higher education institutions with the aim to
improve the assessment of students and to ensure the necessary progress and the achievement of expected learning
outcomes.
Keywords: employer engagement, competency-based learning, employer communication, assessment of
students, contextual assessment.

Ռ.Վ. Թոփչյան, Վ.Ա. Գյուլազյան, Է.Հ. Կարագուլյան, Հ.Վ. Դավեյան

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
Գործատուների ներգրավումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռազմավարական
զարգացման համար կարևոր ոլորտ է: Այնուամենայնիվ, գործատուների հիմնական մտահոգությունն
ուսանողների գիտելիքի պակասն է աշխատավայրի վերաբերյալ: Գործատուներն ակնկալում են
աշխատանքին պատրաստ ուսանողներ: Միևնույն ժամանակ, շրջանավարտներն ակնկալում են որ բուհը
կապահովի աշխատավայրին մոտ գիտելիքներ: Այսօր, գործատուների և կրթական հաստատությունների
միջև հաղորդակցումը չի բերում ուսանողների և բուհերի կողմից ակնկալվող արդյունքներին: Հետևաբար,
երկու կողմերի համար հասկանալի երկխոսության համար պատշաճ շրջանակի մշակումը գլխավոր
մարտահրավերներից մեկն է: Այստեղ կարևոր խնդիր է, թե ինչպե՞ս են գործատուի կարիքները
արտացոլվում կրթական ծրագրում՝ ապահովելով ապագա աշխատուժի անհրաժեշտ աճը կրթական ողջ
գործընթացում: Հոդվածում քննարկվում է «համատեքստային գնահատումը» որպես գործատուի
համատեքստը կրթական միջավայր տեղափոխելու հիմնական գործիք: Այսպիսով, հոդվածը
անդրադառնում է գործատուի և բուհի միջև երկխոսության լավացմանն ուղղված շրջանակի մշակման
կարևորությանը նպատակ ունենալով բարելավել ուսանողների գնահատումը և ապահովել ուսանողների
առաջընթացն ու ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերումը:
Առանցքային բառեր. գործատուների ներգրավում, հմտություններին ձեռքբերմանն ուղղված
ուսուցում, գործատուների հետ հաղորդակցում, ուսանողների գնահատում, համատեքստային գնահատում:

Р.В. Топчян, В.А. Гюлазян, Э.А. Карагулян, А.В. Давеян

ВНЕСЕНИЕ КОНТЕКСТА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАНИЕ: РАМКА ДЛЯ
ВОВЛЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Вовлечение работодателей в учебный процесс все более подчеркивается в стратегии развития
образовательных программ учебных заведений (УЗ). Однако, основным замечанием работодателей, остается
недостаточная степень подготовленности студентов для рабочего места. Работодатели ожидают готовых для
карьеры выпускников. Выпускники же ожидают, что УЗ должны обеспечить связанное с работой
образование. Следует заметить, что методы взаимодействия работодателей с образовательными институтами
пока не дают должных результатов, как для работодателей, так и для выпускников. В данной работе
основным методом решения вопроса считается усовершенствование процесса обучения вовлечением
работодателей и их рекомендаций в образовательную программу. Большим недостатком инструментария
взаимодействия усматривается малая эффективность коммуникации сторон. Одним из методов
усовершенствования коммуникации трех заинтересованных сторон предлагается разработка специального
протокола диалога понятного для всех заинтересованных сторон. Важной задачей является
переформулирование запросов работодателя в элементы учебных программ и обеспечение необходимого
прогресса овладения студентами практических навыков в течении всего процесса обучения. Как основной
метод обеспечения прогресса студентов берется соответствие методов оценивания студентов и ожидаемых
выходных результатов. В работе обсуждаться понятие “контекстной оценки” как основного инструмента для
переноса контекста работодателя в образовательную среду. Обсуждается важность формата диалога между
работодателями и УЗ с целью получения требуемых качеств системы оценивания студентов. Предлагается
рамка коммуникации нацеленная на выявление элементов внедрение которых в образовательный процесс
обеспечит заранее запланированный прогресс обучаемых для овладения практических навыков.
Ключевые слова: вовлечение работодателей, обучение основанное на компетенциях, коммуникация с
работодателем, оценка студентов, контекстуальное оценивание.
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ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ
ՄԱՆԿԱՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏՆԵՐՈՒՄ
Ճապոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ և Աղետների նվազեցման ասիական կենտրոնի
(ԱՆԱԿ-ADRC) տեխնիկական աջակցությամբ իրականացվել է երկու փոքր ծրագիր, որոնց հիմնական
նպատակն է օգնել առավել խոցելիներին՝ ծնողազուրկներին և տարեցներին, բարելավելու նրանց սեյսմիկ
անվտանգությունը` մանկան տներում և տուն-ինտերնատներում ապրողներին և սպասարկող
անձնակազմին սեյսմիկ պաշտպանության վերաբերյալ ուսուցանելու, տեղեկացնելու և վարժանքներ
անցկացնելու միջոցով: Ընդգրկվել են Երևանում, Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղում, Սպիտակի
1988թ. երկրաշարժի գոտու Գյումրի, Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում մանկատների սաները և տունինտերնատներում բնակվողները, դաստիարակները, դայակներն ու անձնակազմը:
Առանցքային բառեր. երկրաշարժ, վարքականոններ, ուսուցում, վարժանք, պաշտպանված
մանուկներ և տարեցներ:

Г.М. Петросян

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ДЕТСКИХ ДОМАХ И ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ
При финансировании Правительством Японии и технической поддержке Азиатского Центра
Снижения Катастроф (АЦСК-ADRC) были реализованы две небольшие программы, основная цель которых
– помочь наиболее уязвимым слоям населения – детям-сиротам, пожилым людям и обслуживающего
персонала повысить их сейсмическую безопасность путем обучения, информирования и тренинга. Были
вовлечены проживающие, воспитатели, няни и персонал детских домов и домов-интернатов в Ереване, селе
Нор Харберд Араратской области и в городах зоны Спитакского землетрясения 1988 года – Гюмри, Ванадзор
и Спитак.
Ключевые слова: землетрясение, правила поведения, обучение, тренинг, защищенные дети и
пожилые люди.

H.M. Petrosyan

SEISMIC SAFETY EDUCATING AND AWARENESS IN CHILDREN'S HOMES
AND BOARDING HOUSES
Two small programs were implemented by financing of the Japan Government and with the technical
assistance of the Asian Disaster Reduction Center (ADRC). The main purpose is to help the most vulnerable
orphans and aged people to improve their seismic safety through teaching, awareness and training of seismic
protection also residents and staff in children's homes and boarding houses. The residents, educators, nurses, staff
of the children's homes and boarding houses have been included in Yerevan, Nor Kharberd village (Ararat region),
and Spitak earthquake zone cities (in 1988) - Gyumri, Vanadzor and Spitak.
Key words: earthquake, behavior rules, teaching, training, protected children and aged people.

Պետրոսյան Հրաչյա Մանուկի – Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու (ՀՀ
ԱԻՆ աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն).
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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Բուհերի տնտեսագիտական ամբիոնները վերջին տարիներին առանձնակի նշանակություն են
ստացել. այստեղ մշակվող ուսումնական պլաններում ներդաշնակության հիմամբ կառուցված տնտեսագիտական առարկաներն օժանդակում են կադրերի տնտեսագիտական մշակույթի բարձրացմանը,
հիմնարար և կիրառական տնտեսագիտական մտածողության ձևավորմանը: Դա շրջանավարտներին
հնարավորություն է տալիս ըմբռնել ժամանակակից աշխարհի տնտեսական գործընթացների բազմակերպությունը, հասարակության մեջ տեղի ունեցող այլ գործընթացների հետ դրանց կապը, ավելի դյուրին
հարմարվել շուկայական տնտեսության համակարգին, հասկանալ դրա բնույթն ու զարգացումը, ինչպես
նաև բարելավել աշխատաշուկայում մրցունակության իրենց ցուցանիշները:
Առանցքային

բառեր.

տնտեսագիտական

գիտակարգ,

կրթության

փիլիսոփայություն,

մանկավարժություն, դասավանդման մեթոդ, դասախոսություն, գործնական աշխատանք:

Г.А. Нерсисян

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
За последние годы экономические кафедры вузов приобрели особое значение: в разрабатываемых
здесь учебных планах, экономические дисциплины, которые построены на гармоничной основе,
способствуют повышению экономической культуры кадров, формированию фундаментального и
прикладного экономического мышления. Это дает возможность выпускникам постигать многообразие
экономических процессов современного мира, их связь с иными общественными процессами, легче
приспосабливаться к системе рыночной экономики, понять ее сущность и развитие, а также повысить их
показатели конкурентоспособности на рынке труда.
Ключевые слова: экономическая доктрина, философия

образования, педагогика,

метод

преподавания, лекция, практическая работа.

G.A. Nersisyan

MODERN REQUIREMENTS TO TEACHING ECONOMICS DISCIPLINES
In recent years Departments of Economics of Universities have special importance, harmonic basis in
curriculums were developed and subjects of economics support to increase students’ role in economic culture and
formation of basic and applied economic thinking. It gives the graduates opportunities to understand the aspects of
modern world economic processes and other processes that taking place in society, their connection, to adapt the
market economy system, to understand the nature and its development, improve their competitiveness in local
labor market.
Key words: egonomic science, philosophy of education, pedagogy, teaching metod, lecture, practical work.
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ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ՎՏԱՆԳԸ, ԴԻՄԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՍԵՅՍՄԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Բնական վտանգներից մարդկությանն ամենաշատ վնասը հասցրել են երկրաշարժերը: Տարեցտարի երկրագնդի վրա աճում են երկրաշարժերից զոհերի քանակը և նյութական կորուստները:
Հիմնական պատճառներից կարելի է նաև համարել քաղաքների արագ ու անվերահսկելի աճը, աղետին
դիմակայելու ազգաբնակչության ցածր պատրաստվածությունը, զարգացող երկրների սոցիալտնտեսական ծանր վիճակը, շրջակա միջավայրի պայմանների վատացումը և այլն: Երկրաշարժերի դիմակայությունը, սեյսմապաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ագային անվտանգության կարևոր հինահարցերից մեկն է:
Առանցքային բառեր. աղետ, վտանգ, երկրաշարժ, խզվածք, սեյսմավտանգություն, կանխատեսում,
կրկնման պարբերականություն, դիմակայություն, երկրաշարժի ուժգնություն:

В.С. Восканян, С.А. Арутюнян, Н.Р. Петросян

ОПАСНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИМ И СЕЙСМОЗАЩИТА
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Из всех стихийных бедствий наибольший вред человечеству наносили землетрясения. Из года в год
на Земле растет количество жертв землетрясений и наносимый ими материальный ущерб. В числе основных
причин этого можно назвать быстрый и неконтролируемый рост городов, низкая подготовленность
населения в вопросах противодействия землетрясениям, тяжелая социально-экономическая ситуация в
развивающихся странах, ухудшение условий окружающей среды и пр. Противодействие землетрясениям и
сейсмозащита принадлежат к числу важнейших проблем национальной безопасности Республики Армения.
Ключевые слова: стихийное бедствие, опасность, землетрясение, разлом, сейсмическая опасность,
прогнозирование, периодичность повторений, противодействие, сила землетрясения.

V.S. Voskanyan, S.H. Harutunyan, N.R. Petrosyan
THE DANGER, RESISTANCE AND SEISMIC-PROTECTION OF EARTHQUAKES IN RA

Among the natural disasters, earthquakes cause the greatest damage to humanity. Year after year the
number of earthquake victims and material losses are growing on the Earth. The main reasons are listed: rapid and
uncontrolled growth of cities, low preparedness of the population to withstand the disaster, socio-economic hard
state of developing countries, the deterioration of environmental conditions etc. Earthquake resistance, seismicprotection is one of the important issues of national security for the Republic of Armenia.
Keywords: disaster, danger, earthquake, fault, seismic danger, prediction, repetition frequency, resistance,
earthquake strength.
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ՍԵՆԴԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ (2015-2030ԹԹ.) ԳԵՐԱԿԱ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 1.-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋԸ
Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի 2015-2030թթ. գործողությունների ծրագրի գերակա ուղղություն 1-ը՝ «Աղետների ռիսկի ըմբռնում», ասվում է աղետների ռիսկի կառավարմանը վերաբերող
քաղաքականություններ և գործողությունների պլան մշակելիս, պետք է հաշվի առնել աղետների ռիսկի
բոլոր բաղադրիչների ըմբռնումը: Հոդվածում վերլուծվել են խոցելիությունը, կարողությունները, մարդկանց և ակտիվների խոցելիությունը սպառնալիքների հանդեպ, վտանգների առանձնահատկությունները,
շրջակա միջավայրը, ավելի խորը ըմբռնելու նպատակով դրանք ուղեկցելով օրինակներով: Արվել են
առաջարկություններ աղետների ռիսկի ըմբռման իրականացման ուղղությամբ:
Առանցքային բառեր. Սենդայ, ըմբռնում, վտանգ, աղետ, ռիսկ, բաղադրիչներ:

Р.А. Алавердян, В.С. Хондкарян

ВОКРУГ ВОПРОСОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 1.
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ СЕНДАЙ (2015-2030Г.Г.)
Работа посвящена приоритетному направлению 1.- "Понимание риска бедствий" программы действий
снижения риска бедствий Сендай (2015-2030г.г.) свидетельствует, что при разработке политики по
управленую риска бедствий и плану действий, необходимо учитывать все составляющие риска бедствий. В
статье проанализировано понимание составляющих – уязвимости, потенциала, подверженности людей и
активов перед угрозами, особенностей опасностей, окружающей среды, которые сопровождены примерами.
Сделан ряд предложений по осуществлению понимания риска бедствий.
Ключевые слова: Сендай, риск бедствия, опасность, составляющая часть.

R.H. Alaverdyan, V.S. Khondkaryan

IMPLEMENTATION OF “SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015 –
2030” PRIORITY 1
The “Priority 1: Understanding disaster risk” of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
shows all components of risk reduction that should be taken into account while developing policies and action
plans for disaster risk management. This article discusses all these components: vulnerability, capacity, exposure of
persons and assets, hazard characteristics and the environment, examples are provided. Number of actions are
proposed for improvement of understanding disaster risk.
Key words: Sendai, disaster, hazard, components.
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ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԷՐԳՈՆՈՄԻԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ
Ներկայումս «Մարդ-մեքենա-միջավայր» համակարգի տարրերի նախագծումը, շահագործումը և
ուսումնասիրությունը հնարավոր չէ իրականացնել առանց էրգոնոմիական գնահատականի և փորձաքննության, որն առանձնակի կարևորվում է արտակարգ իրավիճակներում իրականացվող փրկարարական և անհետաձգելի վերականգնողական աշխատանքներում, նպատակ ունենալով բարձրացնել
փրկարար-օպերատորի գործունակության մակարդակը, որոշելով համակարգերի և ենթահամակարգերի
ընդհանուր ու մասնակի էրգոնոմիական ցուցանիշների համապատասխանությունը պահանջներին: Մեր
կողմից առաջարկվում է զույգերով համեմատության մեթոդով էրգոնոմիական ցուցանիշների գնահատումը:
Առանցքային բառեր. գործունակություն, զույգ, առաջնայնություն, էրգոնոմիկա, համեմատություն,
տարակարգում:

Е.А. Саргсян, Т.Г. Арутюнян

ОЦЕНКА ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ В СПАСАТЕЛЬНЫХ И
НЕОТЛОЖНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ МЕТОДОМ ПАРНЫХ
СРАВНЕНИЙ
В настоящее время эргономическая экспертиза стала обязательным этапом при исследовании,
проектировании и эксплуатации элементов системы “чаловек-машина-среда”. Целью экспертизы является
определение соответствия доступных показателей качества общим и частным эргономическим требованиям
и установления эргономического уровня качества всех элементов.
Предлагается использование метода парных сравнений для оценки эргономических показателей
тракторов используемые в спасательных и неотложенных восстановительных работах.
Ключевые слова: эргономика, пара, приоритет, сравнение, ранжирование.

Ye.A. Sargsyan, T.H. Harutyunyan

EVALUATING OF ERGONOMIC INDICATORS OF TRACTORS, WHICH ARE
UTILIZED DURING SALVAGE AND URGENT RECONSTRUCTION OPERATIONS WITH
PAIRWISE COMPAREING METHOD
Nowadays ergonomic expertise has become mandatory stage for research, design and exploitation of the
elements of "human-machine-environment” system. The propose of the expertise is determining whether the
available quality indicators of general and specific ergonomic requirements are appropriate and create ergonomic
quality level of the entire system.
We offer to use the method of pairwise comparisons for evaluating ergonomic indicators of tractors, which
are utilized during salvage and urgent reconstruction operations.
Key words: ergonomics, pair, priority, comparison, classification.
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В.Г. Крбекян

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ДВИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА СОГЛАСНО ДАННЫМ
АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Статья посвящена знаменитым Двинским землетрясениям второй половины IX века, описанных в
трудах средневековых армянских летописцев. Рассмотрены землетрясения 851, 858, 863, 869 и 893 гг., о
которых повествовали Мхитар Айриванеци, Товма Арцруни, Степанос Таронеци, Ованес Драсханакертци и
Мовсес Какаланкатуаци. В статье впервые определена точная дата землетрясения 863 г., уточнена
историография землетрясения 858 г. Часть источников переведена на русский язык впервые.
Ключевые слова: Двин, летописец, историк, церковь, католикос, царь, землетрясение, недра,
афтершок.

Վ.Գ. Կրբեկյան

IX ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ ԴՎԻՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
Հոդվածը նվիրված է IX դարի երկրորդ կեսի Դվին քաղաքի հայտնի երկրաշարժներին, որոնք գրի են
առնվել միջնադարյան հայ պատմիչների աշխատություններում: Դիտարկված են 851, 858, 863, 869 և 893
թթ. երկրաշարժները, որոնք տարեգրել են Մխիթար Այրիվանեցին, Թովմա Արծրունին, Ստեփանոս
Տարոնեցին, Հովհաննես Դրասխանակերտցին և Մովսես Կաղանկատվացին: Հոդվածում առաջին անգամ
բացահայտվել է 863 թթ. երկրաշարժի ամսաթիվը, ճշգրտվել է 858 թ. երկրաշարժի պատմագրությունը:
Աղբյուրների մի մասն առաջին անգամ թարգմանվել է ռուսերեն:
Առանցքային բառեր. Դվին, տարեգիր, պատմիչ, եկեղեցի, կաթողիկոս, թագավոր, երկրաշարժ,
ընդերք, ետցնցում:

V.G. Krbekyan

EARTHQUAKES IN DVIN AT THE SECOND HALF OF THE IX CENTURY ACCORDING TO
THE ARMENIAN HISTORIOGRAPHY
The article is devoted to the famous earthquakes of Dvin at the second half of the IX century, which are
described in the works of medieval Armenian historiographers. Earthquakes, occured in 851, 858, 863, 869 and
893, are described, that were narrated by Mkhitar Ayrivanetsi, Tovma Artsruni, Stepanos Asoghik, Hovhannes
Draskhanakertsi and Movses Kaghankatuatsi. For the first time the article reveals the exact date of the earthquake
that occurred in 863, specified the historiography of the earthquake, accured in 858. Some sources were translated
into Russian for the first time.
Key words: Dvin, chronicler, historiographer, church, Catholicos, king, earthquake, litosphere, aftershock.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՏԵՐԻ ԲՈՒՍԱՃՈՂ ՀՈՒՆԵՐԻ ՀՈՍՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՋՐԻ ԵԼՔԵՐԻ ԿՈՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Հրազդան-Լուսակերտ հիդրոլոգիական դիտակետի օրինակի վրա մշակվել է հանրապետության
գետերի բուսաճող հուներում, բուսաճման ժամանակաշրջանի համար, գետերի ջրի ելքի և մակարդակի
միջև կապի կորերի միջոցով օրական ելքերի ճշգրիտ հաշվարկման մեթոդիկա:
Ջրի ելքերի բազմամյա չափումների հիման վրա ստացվել է, որ տվյալ դիտակետում, բուսաճման
պայմանների հաշվի չառնելը կարող է բերել օրական ելքի արժեքի մինչև 40 % սխալի:
Մշակված մեթոդիկան առաջարկվում է կիրառել հանրապետության այլ բուսաճող հուներով
գետերի օրական ելքերը ճշգրտելու համար:
Առանցքային բառեր. ջրի ելք, բուսաճած հուն, արագության ուղղաձիգ, կենդանի կտրվածք, հոսքի
արագություն, անցումային գործակից, ջրի ելքի կոր:

Э.Э. Мисакян

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЧНОГО СТОКА РЕК ПРИ ЗАРАСТАЮЩЕМ РУСЛЕ ПО
КРИВЫМ РАСХОДОВ
На примере гидрологического поста Раздан-Лусакерт, и на основе использования кривых расходов и
уровня воды в зарастающем русле, разработана методика точного расчета ежедневных расходов воды для
зарастающих русел республиканских рек на период зарастания.
На основе многолетних измерений расходов воды сделан вывод, что на данном посту игнорирование
факторов зарастания русла реки может привести до 40% ошибки в определении величины ежедневного
расхода воды.
Разработанная методика предлагается к применению с целью уточнения ежедневного выхода воды
зарастающих русел рек республики.
Ключевые слова. расход воды, зарастающие русла, скоростная вертикаль, живое сечение, скорость
течения, переходный коэффициент, кривая расходов воды.

E.E. Misakyan

THE EVALUATION METHODOLOGY OF ARMENIAN OVERGROWING RIVER THROUGH
DISCHARGE CURVES
On the basis of Hrazdan-Lusakert hydrological station it has been processed accurate calculation
methodology of daily discharges for overgrowing period in Republic Rivers overgrowing beds through link curves
between rivers discharge and level.
Based on the discharge perennial measurements it has given that ignoring the overgrowing conditions in the
station can lead to up 40% error of daily discharge value.
The developed methodology is proposed to apply in other republic overgrowing riverbeds for adjusting the
daily discharges.
Key words: water discharge, overgrowing riverbed, speed vertical, open area, flow speed, transitional
coefficient.

Էդգար Էդվարդի Միսակյան-(ՀՀ ԱԻՆ hիդրոմետ ծառայություն, Ակադեմիկոս Ի.Վ
Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և
հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի հայցորդ).
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ՀՐԴԵՀԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հրկիզումներից, կրակի հետ անզգույշ վարվելուց և հրդեհային անվտանգության կանոնները
խախտելուց առաջացած հրդեհներն ահռելի վնաս են հասցնում տնտեսությանը, մարդկանց անձնական
սեփականությանը, կյանքին և առողջությանը: Հրդեհների առաջացման ստույգ պատճառների հայտնաբերումը թույլ է տալիս պարզել հանցակազմի առկայությունը կամ դրա բացակայությունը, օգնում է մշակել և
իրագործել կոնկրետ միջոցառումներ հրդեհների կանխարգելման ուղղությամբ: Այստեղ մեծ դերակատարում է հատկացված հրդեհատեխնիկական փորձաքննությանը, որը դատական փորձաքննության
ենթատեսակներից է:
Առանցքային բառեր. հրդեհ, հրդեհի օջախ, հետաքննություն, քննիչ, փորձագետ, մասնագետ,
փորձաքննություն, փորձագիտական եզրակացություն:

С.Л. Айрапетян

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Пожары, произошедшие вследствие поджогов, неосторожного обращения с огнем или нарушения
правил пожарной безопасности, наносят огромный вред экономике, а также жизни и здоровью человека, его
частной собственности. Установление причин возникновения пожаров позволяет выявить наличие или
отсутствие состава преступления, помогает разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия по
пожарной профилактике. Здесь большую роль играет пожарно-техническая экспертиза, которая является
разновидностью судебной экспертизы.
Ключевые слова: пожар, очаг пожара, расследование, следователь, эксперт, специалист, экспертиза,
экспертное заключение.

S.L. Hayrapetyan

FIRE AND TECHNICAL EXAMINATION
The fires that have occurred as a result of arson, careless handling of fire and break of fire safety rules, cause
enormous damage to economy, life and health and private property. Establishing the real reasons of fires allows to
clarify the presence or absence of fire and to develop and implement specific measures for fire prevention. Fire and
technical examination plays an important role here, which is a subspecies of forensic examination.
Key words : fire, fire heart, investigation, inveatigator, expert, specialist, examination, examination
conclusion.

Հայրապետյան Սերգեյ Լևոնի – դասախոս (ՃԿՊԱ).

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2017. No (11)
Թ.Ա. Դիլբարյան

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՆԵՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ
Ներառական կրթությունը՝ գործընթաց է, որը բոլոր երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում
հավասար հիմունքներով սովորել և մասնակցել հասարակության կյանքին, հաճախել իրենց համայնքի
դպրոցը և ապրել ընտանիքում: Ներառական կրթություն կարող է կազմակերպվել այն ուսումնական
հաստատություններում, որոնք ապահովված են կրթության առանձնահատուկ պայմաններով: ՈՒսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային լուծումները պետք է ապահովեն կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անվտանգությունը ՀՀ շինարարական
նորմերի և կանոնների պահանջներին համապատասխան, հաշվի առնելով նրանց տարբեր բնույթի
կարիքները (հենաշարժական, տեսողական, լսողական, մտավոր և այլն):
Առանցքային բառեր. ներառական կրթություն, կրթության առանձնահատուկ կարիքներ, մատչելի
միջավայր, շինարարական նորմեր և կանոններ, վտանգներ, արտակարգ իրավիճակ, անվտանգություն:

Т.А. Дилбарян

ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
Инклюзивное образование – процесс, который всем детям на равных основаниях дает возможность
учиться и участвовать в жизни общества, посещать школу своего поселения (сообщества) и жить в семье.
Инклюзивное образование может быть организовано в тех учебных заведениях, которые обеспечены
особыми условиями для учебы. Проектные решения зданий учебных заведений должны обеспечить
безопасность детей с особыми образовательными потребностями (опорно-двигательные, зрительные,
слуховые, умственные и др.), в соответствии с действующими в РА строительными нормами и правилами.
Ключевые слова: инклюзивное образование, особенные образовательные потребности, доступная
среда, строительные нормы и правила, опасности, чрезвычайная ситуация, безопасность.

T.A. Dilbaryan

SPECIAL EDUCATIONAL METHODS AND SAFETY ISSUES FOR CHILDREN WITH
SPECIAL NEEDS
Inclusive education is a process that gives an opportunity to all children to learn and participate in society
life on an equal footing, to attend school of his village (community)to live in family. Inclusive education can be
organized in those educational establishments that provide special conditions for learning. Design decisions of
buildings of educational institutions should ensure the safety of children with special educational needs
(musculoskeletal, visual, auditory, mental, etc.), in accordance according to the building norms and rules of the
RA.
Key words: inclusive education, special educational needs, accessible environment, building norms and
rules, danger, emergency, safety.

Դիլբարյան Թերեզա Արշակի – դասախոս (ՃԿՊԱ).
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում դիտարկված է մեր ժամանակների առավել հրատապ խնդիրներից մեկը՝ ահաբեկչությունը: Այն բռնության դրսևորում է հանցագործությունների տեսքով, որը հանգեցնում է բնակչության
ահաբեկման, մարդկային անիմաստ զոհերի և սեփականության կորուստի, նպատակը՝ ստանալ տարածաշրջանային, միջազգային առավելագույն արձագանք: ժամանակակից հասարակության անվտանգությանն իրական սպառնալիք հանդիսացող ահաբեկչության դեպքում ճիշտ պահելաձև ձևավորելու համար, անհրաժեշտ է համապատասխան գիտելիքները ներառել հանրակրթության առաջին իսկ փուլերում:
Առանցքային բառեր.
երեխաներ, պատանդ:

ահաբեկչություն, ահաբեկչական խմբավորում, ահաբեկչական ակտ,

С.Б. Оганнисян, А.Г. Тадевосян

ДЕТИ И ТЕРРОРИЗМ
В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем современности – терроризм. Терроризм
как проявление насилия принимает форму преступных актов, ведущих к бессмысленной гибели людей и
имущества и устрашению населения, имеющих цель получить максимально возможный международный,
региональный отклик и (или) крупные денежные суммы и не обусловленных виной непосредственно тех
лиц, на которых террористы посягают. Знания о терроризме как реальной угрозе безопасности в
современном обществе, о правилах поведения во время террористических актов необходимо формировать,
начиная уже с первой ступени общего образования.
Ключевые слова: терроризм, террористическая группировка, террористический акт , дети, заложник.

S.B. Hovhannisyan, A.G. Tadevosyan

CHILDREN AND TERRORISTS
This article discusses one of the most actual problems of nowadays, that is terrorism. Terrorism as violence
takes the form of the criminal certificates conducting to senseless destruction of people, property and intimidation
of the population, having the purpose to receive the greatest possible international, regional response and (or) large
sums of money and not caused by fault of directly those persons on which terrorists encroach. Knowledge of
terrorism as to real threat of safety in a modern society, about rules of behavior during acts of terrorism it is
necessary to form beginning already with the first step of the general education.
Key words: terrorism, terrorist group, act of terrorism. children,hostage.
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ԱՐՓԻ ԼԻՃ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԼՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Արփի լիճ ջրամբարը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն ջրատնտեսական կառույցներից մեկը: Ջրամբարի ջրերը օգտագործվում են Ախուրյան գետի հովտի, հատկապես
Շիրակի դաշտի հողերի ոռոգման նպատակով: Տարվա ընթացքում ջրամբարում հնարավոր
առավելագույն ջրային ռեսուրսների քանակի իմացությունը կարևոր է ջրատնտեսական պլանավորման
նկատառումներից ելնելով: Այդ իսկ պատճառով հոդվածում նպատակ է դրվել մշակել Արփի լիճ
ջրամբարի առավելագույն լցվածության մակարդակի կանխատեսման մեթոդիկա: Մշակվել է
բազմագործոն կոռելյացիոն կապ առավելագույն լցվածության մակարդակի կանխատեսման համար և
ստացված կապի բնութագրերը բավարարում են կանխատեսումների թողարկման համար անհրաժեշտ
պահանջներին:
Առանցքային բառեր. ջրամբար, կանխատեսում, առավելագույն ջրալցվածության մակարդակ,
գետային ներհոսք, բազմագործոն կոռելյացիոն կապ:

А.Г. Алексанян, Л.С. Абовян, А.Э. Мисакян

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНОГО
НАПОЛНЕНИЯ АРПИЛИЧСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Арпиличское водохранилище считается одним из важных водохозяйственных объектов Республики
Армения. Воды водохранилища используются для орошения земель долины реки Ахурян, в особенности
земель Ширакской долины. Знание возможного максимального количества водных ресурсов водохранилища
в течение года играет важную роль для водохозяйственного планирования. Данная статья преследует цель
разработки методики прогнозирования уровня максимального наполнения Арпиличского водохранилища.
Разработана многофакторная корреляционная связь для прогнозирования уровня максимального
наполнения водохранилища, и характеристики полученной связи удовлетворяют необходимым
требованиям формирования прогнозов.
Ключевые слова: водохранилище, прогноз, уровень максимального наполнения, речной приток,
многофакторная корреляционная связь.

H.G. Aleksanyan, L.S. Abovyan, A.E. Misakyan

THE PREVISION METHODOLOGY OF MAXIMUM HIGH WATER LEVEL
OF ARPI LAKE RESERVOIR
The reservoir of Arpi Lake is one of the most important hydro-economic structures of RA.
The water of reservoir is used for irrigation of Akhuryan river valley and especially for Shirak fields. The
knowledge of potential maximum water recourses quantity is important for planning the hydro-economic life
annualy. Therefore, in this article we set a goal to process the methodology of maximum high water level of Arpi
lake reservoir. Multifactor regression equation is developed for prevision the maximum high water level and the
characteristics of given relationship satisfy the necessary requirements for the issue of previsions.
Key words: reservoir, prevision, maximum high water level, river inflow, multifactor correlation
relationship.
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РАССКАЗЫ Л.Н. ТОЛСТОГО О ПОЖАРЕ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье представлен анализ рассказов Л.Н. Толстого о пожаре, и их рассмотрение в качестве
вспомогательного материала для усвоения школьниками правил пожарной безопасности. При рассмотрении
данных рассказов выявляются причины возникновения чрезвычайных ситуаций, их последствия, а также
способы их ликвидации. В качестве заключения учащимся предлагаются таблицы и проводятся ролевые
игры для закрепления пройденного материала.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации, литература, рассказ.

Ա.Մ. Ոսկանյան

Լ.Ն. ՏՈԼՍՏՈՅԻ ՀՐԴԵՀԻ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹ
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ
ՏԻՐԱՊԵՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Հոդվածում ներկայացված են Լ.Ն. Տոլստոյի հրդեհի մասին պատմվածքների վերլուծությունը և
դրանց դիտարկումը որպես օժանդակ նյութ՝ աշակերտների կողմից հրդեհային անվտանգության
կանոնները պահպանելու համար: Հոդվածում քննվում են արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող
երևույթները, դրանց հետևանքները և այդ իրավիճակներից ողջամիտ ելք գտնելու միջոցները: Որպես
վերջաբան աշակերտներին ներկայացվում են աղյուսակներ և խաղային մեթոդներ՝ նյութը յուրացնելու
համար:
Առանցքային բառեր. հրդեհ, անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, գրականություն,
պատմվածք:

A.M. Voskanyan

L.N. TOLSTOY’S SHORT STORIES ABOUT FIRE AS A SUPPORTING MATERIAL FOR
STUDENTS TO MASTER FIRE SAFETY RULES
The article presents analysis of the short stories of L.N. Tolstoy about fire and the views of fire safety rules as
a supporting material for students. The article examines the phenomena causing emergency situations, its
consequences and means of finding a reasonable way out of these situations. In conclusion, the students are
presented in tables and playing methods to pick up the material.
Key words: fire, security, emergency, literature, story.

Ոսկանյան Անահիտ Մարտիկի -

բանասիրական գիտությունների թեկնածու
(ՀՀ ԱԻՆ, ՃԿՊԱ).
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ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԱՀՎԱԾՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Այս հոդվածում նկարագրվում են դասավանդման ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և դրանց
հաղթահարման գործում նոր ուսումնական տեխնոլոգիայի` «Դիդակտիկ խորհրդատվության» դերը: Այս
հոդվածի նպատակն է նշել «Դիդակտիկ խորհրդատվության» կարևորությունը դպրոցի զարգացման
գործում նոր կրթական համակարգի հայեցակարգում:
Առանցքային բառեր. մասնագիտական պահվածք, դիդակտիկ խորհրդատվություն, տեղեկատվական-հրահանգավորման պատրաստվածություն:

А.М. Задоян

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА
В этой статье представляются ситуации и затруднения, которые возникают во время преподавания и
роль новой учебной технологии – ''Дидактического консультирования'' для разрешения педагогического
затруднения. Цель данной статьи – подчеркнуть важность значения дидактической консультации, как
условие развития школы в аспекте современной образовательной системы.
Ключевые слова: профессиональное поведение, дидактические советы, обучение, информация и
обучение.

A.M. Zadoyan

ROLE OF DIDACTIC ADVICE FOR THE PROFESSIONAL CONDUCT OF THEACHERS
In this article, it is presented difficulty situations that arise during the teaching process and a role of new
educational technology of "Didactic consultation" for the permission of pedagogical difficulty. The purpose of given
article is to underline the importance of value didactic consultations - as a condition of school development in the
aspect of modern educational system.
Key words. professional behavior, didactic advice, training, informative training.

Զադոյան Անահիտ Մերուժանի-դասախոս, հայցորդ («Հայաստանում Եվրոպական
քոլեջ», հիմնադրամ, Գյումրու մասնաճյուղ).
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ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀՀ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է հավանականությունների տեսության և վիճակագրության տարրերի
ուսուցման խնդիրը ՀՀ դպրոցներում: Հիմնավորվում է հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում ստոխաստիկայի տարրերի ներառման անհրաժեշտությունը: Տարբեր երկրների արդի
դպրոցական ծրագրերի, դասագրքերի և չափորոշիչների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ
դպրոցական ծրագրերում ստոխաստիկայի տարրերն անհրաժեշտ չափով չեն ուսումնասիրվում:
Առանցքային բառեր. ստոխաստիկա, հավանականություն, վիճակագրություն, հայրենական փորձ,
ուսուցում:

А.И. Минасян

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ В ШКОЛАХ РА
В статье обсуждается проблема преподавания элементов теории вероятностей и статистики в школах
Армении. Обосновывается необходимость включения элементов стохастики в преподавании математики в
общеобразовательной школе. Анализ современных школьных стандартов, программ и учебников разных
стран показывает, что в нашей республике эти элементы мало изучаются в школьной программе.
Кючевые слова: стохастика, вероятность, статистика, отечественный опыт, обучения.

А.И. Минасян

TEACHING PROBABILITY THEORY AND STATISTICS IN SCHOOLS OF RA
This article discusses the problem of teaching elements of probability theory and statistics in Armenian
schools. It justifies the necessity of stochastic elements of probability theory in teaching of mathematics in
comprehensive schools. Analyses of modern school standards, programs and textbooks of different countries show
that these elements are not enough studied in schools of our country.
Key words: stochastic, probability, statistics, local experience, teaching.
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ՎՏԱՆԳՆԵՐՆ ՈՒ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Դեռևս 1896թ. աշխարհում առաջին անգամ Ավստրիայում ստեղծվում է «Վիեննայի ալպիական
լեռնափրկարարական կետ անվանմամբ ծառայություն, որը կարճ ժամանակում լայն տարածում գտավ
եվրոպական երկրներում, իսկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսերից աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում:
Իր գոյության 120 տարիների ընթացքում լեռնափրկարարական ծառայությունը զգալի
առաջընթաց է գրանցել լեռներում մոլորված, կամ աղետի ենթարկված մարդկանց փրկության մեթոդների
ու միջոցների կատարելագործման ուղղությամբ:
Առավել կիրառելի են` Օրիոն, Պելենգ, Պիեպսի-1, Աուտեֆոն, Ֆիլիպս-լոխ սարքերը, ինչպես նաև
Վաինի ու Բելխարդի մեթոդները: Նշված սարքերից ու մեթոդներից առավել գնահատելի են հատուկ
վարժեցրած որոնող շների կատարած աշխատանքները ցանկացած պայմաններում:
Առանցքային բառեր: ձնահյուս, տեխնիկական միջոցներ, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ վտանգներ,
խուճապ, խրամատաուղի:

А.А. Чатинян

ОПАСНОСТИ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье обобщены и представлены результаты 25-ти летних наблюдений и участия в более чем 40
горноспасательных работах в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и в Альпах /Высокие Татры/. Рассмотрены
отношения между горноспасателями и пострадавшими во время транспортировки в горных условиях,
обеспечение безопасности применения спасательных средств и методов при извлечение пострадавших из
под лавин, выбор средств и методов транспортировки пострадавших, объективные и субъективные
опасности и эффективное выполнение поисково-спасательных работ при различных стихийных бедствиях
природного характера.
Ключевые слова: лавина, технические средства, объективные и субъективные опасности, паника,
траншейный путь.

A.A. Chatinyan

DANGERS AND RESCUE OPERATIONS IN MOUNTAIN CONDITIONS
The article represents the results of 25-years observations and participations in more than 40 mountain
rescue operations in Caucasus, Pamir, Tien –Shan and the Alps (High Tatras). The connection between mountain
rescuers and casualties during transportation in mountain conditions was considered, security insurance of using
rescue means and methods while extracting casualties from avalanche, the choice of means and methods of
casualties' transportation, objective and subjective dangers and effective realization of search-rescue operations
during different natural disasters.
Keywords: avalanche, technical means, objective and subjective dangers, panic, trench.

Չատինյան Աղվան Աշոտի- պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ վաստակավոր փրկարար.
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ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՀԱՊԱՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հոդվածը վերաբերում է արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտական հոգեբանական օգնության կազմակերպման խնդիրներին: Նշենք, որ ծայրահեղ և արտակարգ իրավիճակները, միշտ չէ, որ
հոմանիշ են: Ասելով ծայրահեղ իրավիճակ, մենք նկատի ունենք, մարդու հարաբերությունը իրադրությանը: Իսկ արտակարգ իրավիճակ հասկացությունը ներառում է օբյեկտիվորեն ստեղծված իրավիճակը:
Անհապաղ հոգեբանական օգնությունը ցուցաբերվում է սուր սթրեսային իրավիճակում գտնվող մարդկանց (կամ սուր սթրեսային խանգարվածության ժամանակ): Այս վիճակն իրենից ներկայացնում է հուզական և մտավոր կազմալուծում: Շատ կարևոր է, որ վերոնշյալ աշխատանքներով զբաղվող անձիք տեղեկություններ ունենան և կարողանան արտակարգ իրավիճակի վայրում կազմակերպել պրոֆեսիոնալ
հոգեբանական օգնություն:
Առանցքային բառեր. անհապաղ հոգեբանական օգնություն, հոգեբանական ցնցում, հոգեվնասվածքային, հոգեվերականգնողական, սիմվոլդրամա:

А.А. Матинян

ОСОБЕННОСТИ СРОЧНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ И ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ
РАССТРОЙСТВ
В статье рассматриваются проблемы профессиональной психологической помощи в чрезвычайных
ситуациях. Отметим, что экстремальные и чрезвычайные ситуации не всегда синонимы. Говоря об
экстремальной ситуации, мы имеем в виду отношение человека к событию. А понятие чрезвычайной
ситуации включает в себя создание объективной обстановки. Срочная психологическая помощь
предоставляется людям, находящимся в острой стрессовой ситуации (или во время острого стрессового
расстройства). Эта ситуация представляет собой эмоциональное и интеллектуальное разложение. Очень
важно, чтобы люди занимающиеся вышеуказанным, были информированными и были в состоянии
организовать профессиональную психологическую помощь в зоне чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: экстренная психологическая помощь, психологический шок, психотравмирующий,
психореабилитационный, мышечная панель, символдрама.

A.H. Matinyan

SPECIFICATIONS OF IMMEDIATE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE AND THE WAYS OF
POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER RECOVERY IN EMERGENCY SITUATIONS
The article is about the problems of organizing professional psychological aid in emergency situations. We
should mention that the extreme and the emergency situations are not always synonymous. Saying an extreme
situation we mean a human's approach to the situation. In the meanwhile the emergency situation is an objectively
created situation. Immediate psychological help is provided for rhose people who are in acute stress situation
(either during acute stress disabilities). This situation is an emotional and intellectual disorganization. It's quite
important for the workers in this field to be informed and to be able to organize professional psychological aid in
emergency places.
Key Words: immediate psychological help, psychological shock, psycho-traumatic, psycho-rehabilitation,
muscle panel, symbol drama.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՄԱՐԴՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
Աշխատանքում ներկայացված է ՀՀ-ի լեռնային միջավայրի ծայրահեղ պայմաններում մարդու
անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը: Բացահայտված է, որ լեռնային միջավայրում
արշավական խմբերի գործունեությունը կանոնակարգված չէ և կարիք ունի գիտական հիմնավորման:
Հիմնավորված է, որ համացանցի և մասնավորապես սոց ցանցերի միջոցով լայն տարածում գտած
էքստրեմալ արկածները երբեմն բերում են դժբախտ պատահարների: Ստեղծված է online խումբ, ուր բոլոր
լեռների սիրահարները կարող են ուսուցանել և ակտիվ բանավիճել անվտանգության հարցերի շուրջ, որը
թույլ կտա կանոնակարգել և գրանցել հնարավոր բոլոր դժբախտ պատահարները, դրանց առաջացման
պատճառներն ու հնարավոր ելքերը:
Առանցքային բառեր: էքստրեմալ մարզաձևեր, անվտանգության համակարգ, բարձր լեռնային
շրջան, արշավախումբ, արտակարգ պատահարների վերլուծում, սոցիալական կայքեր, հուսալիության
աստիճան:

Л.Г. Мовсисян, Э.Т. Саргсян

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ СРЕДЫ АРМЕНИИ
Обеспечение безопасности в горах является первоочередной задачей соответствующих структур.
Учитывая новые требования к учебной, методической, организационной и научной работе в горных
условиях Армении, была поставлена задача изучить особенности “горной безопасности” и выяснить пути
эффективности спасательных работ.
Ключевые слова: экстремальные виды спорта, система безопасности, горная среда, походные группы,
разбор и анализ НС, социальные сети, степень надежности, комплекс средств и методов.

L.H. Movsisyan, E.T. Sargsyan

HUMAN SECURITY IN EXTREME CONDITIONS IN HIGH MOUNTAINOUS REGIONS OF
ARMENIA
The concept (ideology) of the active processes to ensure the security of people working in extreme

conditions of mountain environments. A model to identify the reliability of touristic groups working in the
mountains is under the development. It is proved that appropriate introduction of effective mechanisms for
teaching youth the rules of security leads to reduction of emergency situations and the number of accidents in the
mountains. A complex of appropriate tools and training methodologies dedicated to train the specialists who work
with people in mountains. It has been developed and submitted to relevant institutions.
Key words: extreme sport, security system, high mountainous region, hike groups, analysis of extreme
incidents, social nets, degree of reliability.
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П.А. Карапетян

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ДЕЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Защита населения в защитных сооружениях считается одной из первоочередных задач гражданской
обороны, имеющих жизненное значение. Она стала особенно актуальной для населения приграничных
областей, которое не обеспечено защитой даже от обычных средств поражения, применяемых противником.
Ключевые слова: убежища быстрой постройки, простейшие укрытия, механизированная группа,
аварийный выход, ударная волна, защитное свойство, коэффициент ослабления.

P.A. Karapetyan

CIVIL PROTECTION AND ACTIVITIES NOWEDAYS
Population protection in protective structures is considered to be one of the priority tasks of civil defense of
vital importance. It has become particularly acute for the population of border regions, which does not provide
protection from even conventional weapons used by the enemy.
Key words: fast constructed shelter, simple shelter, mechanized group, emergency exit, shock wave,
protective properties, attenuation coefficient.
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Հոդվածները կարելի է ներկայացնել հայերենով, ռուսերենով և այլ օտար լեզվով: Տեքստի
տառատեսակը. հայերենը` յունիկոդ, ռուսերենը և այլ օտար լեզուն` Times New Roman կամ
Arial, տեքստի տառաչափը` 11, տողերի հեռավորությունը` 1.2, էջի ֆորմատը` А4 (210x297 մմ),
աշխատանքային դաշտը` 165 x252 մմ, լուսանցքները. ձախից` 25 մմ, վերևից 20 մմ, աջից 15 մմ,
ներքևից` 25 մմ:
Առաջին էջի վերին տողի մեջտեղում տրվում է հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները)
(փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով): Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի
վերնագիրը (գլխատառերով, bold, 12 տառաչափով), իսկ մեկ տող ներքև, հոդվածի տեքստի
լեզվով` համառոտագիրը (аннотация), (որի մեջ պետք է ձևակերպվի հոդվածի նպատակը,
արդյունքները և հիմնավորվի կատարված աշխատանքների անհրաժեշտությունը), 5-8
առանցքային բառերով (բոլորը` մինչև 10 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10
տառաչափով): Համառոտագրից մեկ տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական
տեքստը: Պարբերությունները սկսվում են նոր տողից` 10 մմ ներսից:
Նկարները և աղյուսակները տեղադրվում են տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց
հետո, նույն կամ հաջորդ էջում և պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և
համարակալում: Անվանումը և բացատրությունները տեղակայել նկարների տակը և
աղյուսակների վրա (Italic, 9 տառաչափով):
Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են Microsoft Equation,
Italic, 10 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ
հիմնականները նաև համարակալվում են նույն տողի աջ անկյունում` (փակագծերի մեջ):
Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման
հերթականությանը համապատասխան համարակալում և տեքստում նշվեն` [1], [2],...տեսքով:
Հոդվածի վերջնամասից երկու տող ներքև, մեջտեղում նշվում է Գրականություն
արտահայտությունը (փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10
տառաչափով տրվում է գրականության ցանկը, որում հեղինակի (ների) Ազգանունը Ա.Հ. –ն կամ
առաջին բառը ձևավորվում է bold, 10 տառաչափով: Ցանկալի է գրականության ցանկում
ընդգրկել մինչև 10 հրատարակումներ:
Գրականությունից հետո, երկու տող ներքև հոդվածի տեքստի հետ չհամընկնող երկու այլ
լեզուներով նույն ձևով կրկնվում է հոդվածի գլխամասը` հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը
(ները), հոդվածի վերնագիրը և համառոտագիրը: Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի
հեղինակի Ազգանունը, Անունը, Հայրանունը, գիտ. աստիճանը, գիտ.
կոչումը,
կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում) և հեռախոսների համարները:
Հոդվածի ընդհանուր ծավալը մինչև 10 էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ):
Այն ներկայացնել գրախոսված: Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո ժողովածուի
պատասխանատու քարտուղարին է ներկայացվում գրախոսականը, հոդվածը A4 ֆորմատի վրա
տպված մեկ օրինակ և հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը:
Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության համար
այլ հանդեսներ ուղարկած հոդվածներ:
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