
 



Հավելված 1 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի  

« 08» 06 2017 թվականի թիվ 627  հրամանի 

 

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈւՂԵՑՈՒՅՑ 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐՈՎ 

ՈւՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Ուսումնավարժությունները հանդիսանում են՝ արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության (այսուհետ՝ ԱԻ և ՔՊ) բնագավառում  Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ` կառավարման մարմիններ) ու 

կազմակերպությունների, այդ կառավարման մարմիններում և 

կազմակերպություններում ԱԻ և ՔՊ  միջոցառումների իրականացման համար 

ստեղծված հանձնաժողովների, ՔՊ ծառայությունների, ՔՊ կազմավորումների, 

փրկարար ուժերի (այսուհետ՝ ուժեր) ու բնակչության ուսուցման համակարգի 

բաղկացուցիչ մաս և նախատեսված են ԱԻ և ՔՊ ոլորտներում կառավարման 

մարմինների, ուժերի և բնակչության պատրաստման համար: 

2. Ուսումնավարժությունների անցկացումը ուսուցման գործընթաց է 

ուղղված՝ 

1) ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած վտանգների, 

տարերային ու տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի կամ 

դրանց առաջացման դեպքում բնակչության և տարածքների պաշտպանության 

միջոցառումների, փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների (այսուհետ՝ ՓԱՎԱ) կազմակերպման և իրականացման 



ուղղությամբ կառավարման մարմինների կողմից արդյունավետ որոշումների 

ընդունման կատարելագործմանը.  

2) տարերային ու տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխման, 

հետևանքների նվազեցման և վերացման հարցերում կառավարման մարմինների և 

ուժերի համապատասխան տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների  

ձեռքբերմանն ու կատարելագործմանը. 

3) ԱԻ և ՔՊ միջոցառումների իրականացման ժամանակ կառավարման 

մարմինների, ինչպես նաև ուժերի միջև փոխհամագործակցության 

արդյունավետության բարձրացմանը. 

4) ԱԻ և ՔՊ ոլորտներին առնչվող համապատասխան պլանների, 

օպերատիվ, տեղեկատու, ուսումնական և այլ փաստաթղթերի ճշգրտմանը և 

գործնականում կիրառմանը: 

3. Ուսումնավարժությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ 

1) ԱԻ և ՔՊ բնագավառում կառավարման մարմինների ղեկավար կազմի 

պատրաստումը. 

2) ԱԻ և ՔՊ բնագավառում ուժերի մասնագիտական պատրաստումը. 

3) ԱԻ և ՔՊ բնագավառում բնակչության ուսուցումը: 

4. Ուսումնավարժության յուրաքանչյուր բաղադրիչին համապատասխանում 

են ուսումնավարժության որոշակի ձևեր, որոնք բնութագրվում են` 

1) ուսուցանվողների կազմով. 

2) ուսումնական նպատակներով. 

3) ուսումնավարժության միջոցառումների ծավալով.  

4) անցկացման վայրով, տևողությամբ և այլ ցուցանիշներով: 

5. Ուսումնավարժության ձևերին բնորոշ են անցկացման մեթոդներ 

(տեսական, գործնական), որոնք նպաստում են ուսուցանվողների տեսական 

գիտելիքների յուրացմանը և գործնական հմտությունների կատարելագործմանը: 

6. Ուսումնավարժության ձևերը ընտրվում են ըստ` 

1) ուսումնավարժության նպատակների և խնդիրների. 

2) ուսուցանվողների դասակարգման. 

3) ուսուցանվողների պատրաստվածության աստիճանի: 

7. Ուսումնավարժության ձևերն են` 

1) համալիր ուսումնավարժություններ. 

2) հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ. 



3) շտաբային ուսումնավարժություններ. 

4) հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ. 

5) ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ. 

6) օբյեկտային վարժանքներ:  

8. Ուսումնավարժությունները ըստ՝ անցկացման մասշտաբների, 

նպատակների և կառավարման մակարդակների լինում են՝ 

1) ըստ անցկացման մասշտաբների.   

ա. հանրապետական նշանակության (երբ ուսումնավարժությանը 

ընդգրկվում են մեկից ավել պետական կառավարման հանրապետական 

մարմիններ, կամ մեկից ավել պետական կառավարման տարածքային 

մարմիններ, կամ երկուսը միասին). 

բ. գերատեսչական նշանակության (երբ ուսումնավարժությունը անցկացվում 

է մեկ պետական կառավարման հանրապետական մարմնի կազմով). 

գ. տարածքային նշանակության (երբ ուսումնավարժությունը անցկացվում է 

մեկ մարզում՝ ընգրկելով մարզի ղեկավար կազմը, մարզի համայնքները, մարզի 

կազմակերպությունները և ուժերը). 

դ. տեղական նշանակության (երբ ուսումնավարժությունը անցկացվում է մեկ 

համայնքում կամ մեկ կազմակերպությունում). 

2) ըստ նպատակների և բնույթի`  

ա. պլանային (երբ ուսումնավարժությունը նախատեսված է տարեկան 

հինական միջոցառումների պլանով). 

բ. փորձնական (հետազոտական) (երբ անհրաժեշտ է փորձարկել նորագույն 

տեխնիկական միջոցներ կամ տակտիկական նոր մեթոդներ). 

գ. ստուգողական (երբ ուսումնավարժությունը նախատեսված չէ տարեկան 

հիմնական միջոցառումների պլանով և անցկացվում է անակնկալ ձևով): 

3) ըստ ընդգրկված կառավարման մակարդակների`   

ա) միաստիճան (երբ ուսումնավարժությունը անցկացվում է մեկ 

կառավարման մարմնում). 



բ) բազմաստիճան (երբ ուսումնավարժությունը անցկացվում է տարբեր 

կառավարման մակարդակների մարմինների ներգրավվմամբ՝ օրինակ 

հանրապետական և մարզային մակարդակները միասին): 

9. Ուսումնավարժությունների անցկացման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) ավագ պետը ուսուցանում է իր ենթականերին.  

2) ուսումնավարժության նպատակների համապատասխանությունը 

կատարվող խնդիրների բնույթին և ուսուցանվողների պատրաստվածության 

աստիճանին. 

3) հաջորդական անցումը՝ պարզից բարդին. 

4) պետերի պատասխանատվությունը ենթակաների պատրաստման 

գործում. 

5) ունեցած փորձի ընդհանրացումը, դրա հետագա զարգացումն ու 

ներդնումը: 

10. Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացմանն ուղղված 

խնդիրների կատարումն ապահովվում է` 

1) ուսումնավարժության միջոցառումների նախապատրաստման և 

անցկացման ժամանակ պետերի անձնական մասնակցությամբ. 

2) ղեկավար կազմի արհեստավարժությամբ. 

3) բոլոր միջոցառումների մանրակրկիտ պլանավորմամբ և դրանց 

բազմակողմանի ապահովմամբ. 

4) ուսումնամեթոդական բազայի ստեղծմամբ և զարգացմամբ: 

 

II. ՈւՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

11. Ուսումնավարժության նախապատրաստումը և անցկացումը  

կազմակերպվում է՝ «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության մասին» և «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ 

օրենքների, ՀՀ կառավարության 2015թ. հունվարի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման, 



պետական կատավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

կազմակերպությունների ղեկավարների կամ նրանց կողմից լիազորված 

պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև համապատասխան ուժերի 

ստորաբաժանումների հրամանատարների որոշումների (հրամանների) 

համաձայն: 

12. Ուսումնավարժության նախապատրաստումը և անցկացումը ներառվում 

է՝ 

1)  պետական կառավարման հանրապետական մարմինների արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության ոլորտներին առնչվող հիմնական միջոցառումների տարեկան 

պլաններում.  

2) պետական կառավարման տարածքային մարմինների ու Երևան քաղաքի 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման հիմնական միջոցառում-

ների տարեկան պլաններում. 

3) կազմակերպությունների տարեկան հիմնական միջոցառումների 

պլաններում: 

13. Ուսումնավարժությունների անցկացումը կանոնակարգվում է ՀՀ 

կառավարության 2015թ. հունվարի 22-ի թիվ 46-Ն որոշմամբ: 

14. Ուսումնավարժությունների նախապատրաստման և  անցկացման 

կազմակերպման գործընթացը իր մեջ ներառում է`  

1) պլանավորում. 

2) միջոցառումների նախապատրաստում և անցկացում. 

3) ուսումնավարժության ընթացքի հսկողության իրականացում: 

15. Ուսումնավարժության նախապատրաստման գործընթացը իր մեջ 

ներառում է`  

1)  ելակետային տվյալների որոշումը.  

2) ուսումնավարժության նախապատրաստման վերաբերյալ 

առաջարկությունների ուսումնասիրումը և վերլուծումը. 

3) ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակումը, դրանց համաձայնեցումը և 

հաստատումը. 

4) ղեկավար կազմի և ուսուցանվողների նախապատրաստումը. 



5) անցկացման վայրի նախապատրաստումը.  

6) նյութատեխնիկական  ապահովման կազմակերպումը. 

7) նախապատրաստման գործընթացի նկատմաբ հսկողության 

իրականացումը: 

16. Ուսումնավարժության անցկացումն իր մեջ ներառում է` 

1) պլանավորված ուսումնական հարցերի տեսական և գործնական 

իրականացումը. 

2) ուսուցանվողների գործողությունների գնահատումը. 

3) ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփումը և վերադաս մարմնին 

հաշվետվության ներկայացումը. 

 4) անցկացման գործընթացի նկատմամբ հսկողության իրականացումը:  

17.Ուսումնավարժությունների նախապատրաստման և անցկացման 

գործընթացին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են՝ 

1) հաշվի առնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 

կառավարման մարմինների և ուժերի արտակարգ իրավիճակներում և 

ռազմական դրության ժամանակ գործելու պատրաստվածության իրական 

աստիճանը.  

2) ուսումնավարժության ընթացքում հնարավորինս իրականին մոտ 

իրադրության ստեղծումը, որը թույլ կտա կատարելագործել ուսուցանվողների 

ունակությունները իրենց առջև դրված խնդիրների կատարման ուղղությամբ. 

 3) հաշվի առնել նմանատիպ իրավիճակներում իրական պայմաններում 

գործելու նախկինում ունեցած դրական փորձը. 

4) հաշվի առնել վտանգավոր օբյեկտների տեխնոլոգիական պրոցեսները և 

հնարավոր վթարները. 

5) հնարավորություն ընձեռնել ուսուցանվողներին քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլաններով 

արծարծված խնդիրների մշակմանը. 

6) բացառել ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման 

ընթացքում հնարավոր այնպիսի իրավիճակների առաջացումը, որոնք կարող են 

հանգեցնել՝ մարդկային զոհերի, նյութական վնասի, բնակավայրում 



հասարակական լարվածության և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների խաթարման:  

18. Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համար 

նշանակվում է ղեկավար կազմ և ստեղծվում են աշխատանքային խմբեր: 

Ղեկավար  կազմի մեջ մտնում են ` 

1) ուսումնավարժության ղեկավարը. 

2)ղեկավարման շտաբի պետը. 

3) ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալները, օգնականները ըստ 

ուղղությունների:  

19. Ուսումնավարժության ղեկավարը կրում է ողջ պատասխանատվությունը 

ուսումնավարժության ժամանակին նախապատրաստման և արդյունավետ 

անցկացման համար:  

20. Ուսումնավարժության ղեկավարը ուսումնավարժության ընթացքը 

ղեկավարում է անձամբ՝ իր տեղակալների, ղեկավարման շտաբի և 

միջնորդական կազմի միջոցով:  

21. Ուսումնավարժության ղեկավարը ուսումնավարժության 

նախապատրաստման համար որոշում է ելակետային տվյալները (հիմնական 

ելակետային տվյալներ են հանդիսանում՝ ուսումնավարժության թեման, 

մտահղացումը, ուսումնական նպատակները, մասնակիցների կազմը, 

տևողությունը, ուսումնավարժության անցկացման վայրը, փուլերը, ուսումնական 

հարցերը), ղեկավարման շտաբի հետ կատարում է գործնական միջոցառումների 

վայրի տեղազննում, իրականացնում է ուսումնավարժության անցկացման 

փաստաթղթերի մշակման ընդհանուր ղեկավարումը, հաստատում է 

ուսումնավարժության փաստաթղթերը, կազմակերպում է միջնորդների 

նախապատրաստումը, իրականացնում է հսկողություն ղեկավար կազմի և 

միջնորդների պատրաստվածության ուղղությամբ: Ուսումնավարժության 

ընթացքում ուղղորդում է ղեկավար, միջնորդական կազմի և ուսուցանվողների 

գործունեությունը՝ դրված ուսումնական նպատակներին հասնելու համար: 

22. Ուսումնավարժության ղեկավարը ուսումնավարժության նպատակները 

որոշում է ելնելով ուսումնավարժության թեմայից, մասնակիցների կազմից, 

ուսուցանվողների մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանից:  

 23. Ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալները, օգնականները 

նշանակվում են ուսուցանվողների կողմից ուսումնական հարցերի 



ամբողջությամբ և որակով մշակման ապահովման համար: Մասնակցում են 

ուսումնավարժության նախապատրաստման միջոցառումներին, իրականացնում 

են ապահովման բոլոր խնդիրները: Ուսումնավարժության ընթացքում օգնում են 

ուսումնավարժության ղեկավարին ուսումնական հարցերի խաղարկման գործում, 

վերլուծում են ուսուցանվողների գործողությունները, մասնակցում են 

ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփման նախապատրաստմանը, տալիս 

են առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների վերացման և 

հետագայում աշխատանքների կատարելագործման ուղղությամբ: 

24. Կախված ուսումնավարժության մասշտաբից, նպատակներից, 

իրականացվող խնդիրների ծավալից ուսումնավարժության նախապատրաստման 

և անցկացման համար ստեղծվում է ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբ, 

որի գործունեության անմիջական ղեկավարումը իրականացնում է 

ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետը: 

25. Ուսումանավարժության ղեկավարման շտաբը հանդիսանում է 

ուսումնավարժության հիմնական ղեկավար մարմինը, որը ապահովում է 

ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման բոլոր 

միջոցառումների իրականացումը: 

26. Կախված ուսումնավարժության մասշտաբներից և 

առանձնահատկություններից կարող են նշանակվել նաև ղեկավարման շտաբի 

պետի տեղակալներ կամ օգնականներ:  

27. Ուսումանավարժության ղեկավարման շտաբը մշակում է 

ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համապատասխան 

փաստաթղթերը, համաձայնեցնում ԱԻ և ՔՊ բնագավառում լիազորված մարմնի 

հետ, եթե ուսումնավարժությունը հանրապետական կամ գերատեսչական 

նշանակության է, կամ ԱԻ և ՔՊ բնագավառում լիազորված մարմնի 

համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման հետ, եթե 

ուսումնավարժությունը տարածքային կամ տեղական նշանակության է ու 

այնուհետև ներկայացնում ուսումնավարժության ղեկավարի հաստատմանը: 

Իրականացնում է ղեկավարման մարմինների, միջնորդական կազմի, 

կառավարման կետերի, կապի և ազդարարման համակարգերի 

նախապատրաստումը: Կատարում է ուսումնավարժության ամփոփման 

փաստաթղթերի մշակումը: 

28. Ուսումնավարժության անցկացման ընթացքում ղեկավարման շտաբը 

ապահովում է՝ տեղեկատվության հավաքը, վերլուծությունը և ամփոփումը, 



ուսումնավարժության խաղարկման անցկացումը, կապի կազմակերպումը, 

հսկողությունը իրականացվող միջոցառումների նկատմամբ:  

29. Ղեկավարման շտաբի կառուցվածքում ստեղծվող հիմնական 

աշխատանքային խմբերն են`  

1) խաղարկման. 

2) վերլուծության նախապատրաստման. 

3)գործնական միջոցառումների կազմակերպման. 

4) միջնորդական. 

5) ապահովման:  

30. Խաղարկման խումբը համարվում է ղեկավարման շտաբի հիմնական 

մարմին, որն ապահովում է ուսումնավարժության նախապատրաստումը և 

անցկացումը: Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման 

ընթացքում այս խմբի վրա դրվում են`  

1) ուսումնավարժության անցկացման փաստաթղթերի մշակումը. 

2) ուսումնավարժության մասնակիցների ծանոթացումը համապատասխան 

ոլորտին առնչվող իրավական ակտերին և ուսումնավարժության 

փաստաթղթերին՝ իրենց առնչվող մասով. 

3) իրավիճակի զարգացման և գործողությունների խաղարկման 

կազմակերպումը. 

4) ուսուցանվողների և միջնորդական կազմի նախապատրաստումը. 

5)միջնորդական կազմի աշխատանքների կազմակերպումը: 

31. Վերլուծության նախապատրաստման խումբը` 

1) վերլուծում և ամփոփում է միջնորդների զեկույցները. 

2) իրականացնում է ուսումնավարժության անցկացման արդյունքների 

մասին ամփոփագրի մշակումը: 

32. Գործնական միջոցառումների կազմակերպման խումբը՝ 

1) մշակում է ուսումնավարժության գործնական միջոցառումների 

անցկացման պլանը. 



2) իրականացնում է գործնական միջոցառումների անցկացման վայրի 

նախապատրաստումը. 

3) իրականացնում է համապատասխան նմանակման միջոցների ստացումը 

և օգտագործումը. 

4) գործնական միջոցառումների անցկացման ընթացքում հսկողություն է 

իրականացնում ուսուցանվողների կողմից անվտանգության կանոնների 

պահպանման նկատմամբ: 

33. Ապահովման խումբն իրականացնում է ուսումնավարժության 

նախապատրաստման և անցկացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների, 

նմանակման միջոցների, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային միջոցների 

ապահովումը: 

34. Ուսումնավարժության միջնորդական կազմը նշանակվում է առավել 

պատրաստված մասնագետներից: Ուսումնավարժության նախապատրաստման 

ընթացքում միջնորդները մշակում են անհատական պլաններ, որոնք 

հաստատվում են  ուսումնավարժության ղեկավարի կողմից, ուսումնասիրում են 

տվյալ կառավարման մարմնի ԱԻ և ՔՊ ոլորտին առնչվող համապատասխան 

իրավական ակտերը, որտեղ որպես միջնորդ նրանք նշանակված են:  

35. Միջնորդների հիմնական խնդիրն է ուսումնավարժության ընթացքում 

ապահովել ուսուցանվողների կողմից ուսումնական հարցերի ամբողջական և 

արդյունավետ իրականացումը, հասնել նրան, որպեսզի ուսուցանվողների կողմից 

ճիշտ որոշումներ ընդունվեն՝ իրենց առջև դրված խնդիրների իրականացման 

ուղղությամբ: 

36.Ուսումնավարժության ընթացքում միջնորդները՝ համաձայն 

ուսումնավարժության անցկացման պլանի և ղեկավարի կարգադրությունների, 

զարգացնում են իրադրությունը, իրականացնում են հսկողություն ազդարարման 

ազդանշանների փոխանցման նկատմամբ, ուսուցանվողներին հանձնում են 

ղեկավար կազմի կարգադրությունները և հանձնարարականները, գնահատում 

են ուսուցանվողների աշխատանքը իրադրության վերաբերյալ տվյալների 

հավաքման և վերլուծման, որոշումների ընդունման, որոշումների, հրամանների 

ձևակերպման և ենթակաների խնդրադրման ուղղությամբ: Միջնորդները 

ուսուցանվողների կողմից ուսումնական հարցերի մշակման արդյունքների 

գնահատման մասին զեկուցում են ղեկավարման շտաբին, ինչպես նաև 

ներկայացնում են առաջարկություններ ուսումնավարժության ամփոփման 

փուլում: 



37. Ուսումնավարժության ղեկավար և միջնորդական կազմին արգելվում է 

ուսուցանվողներին բացահայտել ուսումնավարժության մտահղացումը ողջ 

ծավալով (ուսումնավարժության իրավիճակի զարգացման պլանը):  

38. Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի կառուցվածքը կախված 

ուսումնավարժության մասշտաբներից և նպատակներից կարող է լինել տարբեր: 

Բացի 29-րդ կետում նշված աշխատանքային խմբերից անհրաժեշտության 

դեպքում ստեղծվում են փորձագետների, օտարերկրյա դիտորդների 

գործունեության ապահովման, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ 

աշխատանքների, նմանակողների և այլ խմբեր: 

39. Եթե ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համար 

ղեկավարման շտաբ չի ստեղծվում, այդ դեպքում շտաբի գործառույթները 

իրականացնում են ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալները և 

օգնականները: 

40. Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման ժամանակ 

մշակվում են հետևյալ   հիմնական փաստաթղթերը` 

1) ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման մասին 

որոշում (հրաման).  

2) ուսումնավարժության  նախապատրաստման օրացույցային պլան.  

3) ուսումնավարժության մտահղացում.   

4) ուսումնավարժության մտահղացման բացատրագիր. 

5) ուսումնավարժության անցկացման պլան. 

6) ուսումնավարժության իրավիճակի զարգացման պլան.  

7) ուսումնավարժության գործնական միջոցառումների անցկացման պլան. 

8) ուսումնավարժության կառավարման կազմակերպման սխեմա.  

9) ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալների և միջնորդների 

անհատական պլաններ: 

41. Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման մասին 

հրամանով հաստատվում է ուսումնավարժության թեման, անցկացման 

ժամկետները, ուսուցանվողների կազմը և անցկացման վայրը: Նշանակվում են 

ուսումնավարժության ղեկավար, ղեկավարման շտաբի պետ, տեղակալներ, 

օգնականներ, ղեկավարման շտաբի և միջնորդների կազմը: Նշվում են  

անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակման և հաստատման ներկայացնելու 



ժամկետները, նախապատրաստական միջոցառումները, անվտանգության 

կանոնների հետ կապված հարցերը, նյութատեխնիկական ապահովման 

խնդիրները: 

42. Ուսումնավարժության նախապատրաստման օրացույցային պլանը 

մշակվում է  ըստ գլուխների: Պլանի գլուխներում արտացոլվում են` 

1) ուսումնավարժության նախապատրաստման կազմակերպչական 

միջոցառումները.  

2) մշակվող փաստաթղթերի ցանկը, պատասխանատու կատարողները և  

կատարման ժամկետները: 

3)միջնորդների, ուսուցանվողների, կառավարման կետերի, կապի և 

ազդարարման համակարգերի, անցկացման վայրի նախապատրաստման 

միջոցառումները.  

4) նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումները:  

43. Ուսումնավարժության մտահղացումը հանդիսանում է ղեկավարման 

շտաբի կողմից մշակվող ամենակարևոր փաստաթղթերից մեկը: Մտահղացման 

հիման վրա կազմվում են ուսումնավարժության մյուս բոլոր փաստաթղթերը: 

Մտահղացումը մշակվում է հիմնականում քարտեզի  վրա (կամ սխեմայի 

տեսքով), տեղեկատու աղյուսակներով և անհրաժեշտ հաշվարկներով, որին կից 

առանձին մշակվում է տեքստային բացատրագիր:  

44. Ուսումնավարժության մտահղացման քարտեզի վրա նշվում են՝  

1) ուսումնավարժության թեման.  

2) ուսումնական նպատակները.  

3) փուլերի վերնագրերը. 

4) ուսումնական հարցերը.  

5) անցկացման ժամկետները.  

6) կառավարման կետերը.  

7) ուժերի տեղակայման վայրերը. 

8) աղետի գոտու սահմանները.  

9) դեպի աղետի գոտի շարժման երթուղիները.  

10) տարահանման երթուղիները, 

11) տարահանման հավաքակետերը,  

12) ժամանակավոր տեղաբաշխման կետերը,  

13) հնարավոր աղետալի ջրածածկման գոտիները,  

14) ճառագայթային և քիմիական իրավիճակը. 



15) և այլն: 

45. Այն տվյալները, որոնք չեն կարող արտացոլվել գրաֆիկական տեսքով 

մտահղացման քարտեզի վրա, արտացոլվում են աղյուսակներում: Աղյուսակային 

ձևով ներկայացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը` խոցման օջախում հայտնված 

մարդկանց թվաքանակը, ուժերի և միջոցների թվաքանակը, նրանց 

հագեցվածությունը գույքով և տրանսպորտային միջոցներով, ինժեներական 

տեխնիկայի քանակը և այլն:  

46. Ուսումնավարժության մտահղացման բացատրագրի մեջ սովորաբար 

նշվում են` 

1) թեման, ուսումնավարժության նպատակները. 

2) ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը.  

3) ընդհանուր իրավիճակը. 

4) փուլերի անվանումը, նրանց տևողությունը՝ ըստ օպերատիվ և 

աստղաբաշխական ժամանակների. 

5) փուլերում ստեղծվող մասնավոր իրավիճակը. 

6) ուսումնական հարցերը և ուսուցանվողների կողմից նախատեսվող 

միջոցառումները.  

7) ուսումնավարժության ավարտը: 

47. Ուսումնավարժության անցկացման պլանը հանդիսանում է 

ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվող 

հիմնական փաստաթուղթ, որում նշվում են՝  

1) ուսումնավարժության թեման. 

2) ուսումնական նպատակները. 

3) ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը. 

4) ուսումնավարժության անցկացման վայրը և տևողությունը.  

5) ուսումնավարժության փուլերը և դրանց տևողությունը. 

6) ըստ փուլերի համապատասխան ուսումնական հարցերը.  

7) ըստ ուսումնական հարցերի ուսումնավարժության ղեկավարի ու 

ուսուցանվողների կողմից ակնկալվող գործողությունները.  

8) միջանկյալների տրման ժամերը.  

9) ուսումնավարժության ամփոփման վայրը և ժամը. 

10) ուսումնավարժության ավարտը:  



48. Ուսումնավարժության իրավիճակի զարգացման պլանը մշակվում է  

մտահղացման հիման վրա, որտեղ նշվում են՝ ուսումնավարժության փուլերի 

անվանումը, նրանց անցկացման ժամերը, միջանկյալների հանձնման և 

ընդունման ժամերը, դրանց բովանդակությունը, նշվում է թե ով է հանձնում 

միջանկյալները և ում է հանձնում: Անհրաժեշտության դեպքում նշվում է 

միջանկյալի հանձման ձևը (առձեռն, կապի միջոցներով կամ բանավոր): 

Իրավիճակը զարգացվում է անընդհատ՝ իրական ժամանակի պայմաններում: 

Դրա հետ մեկտեղ պահպանվում է ուսումնավարժության փուլերի որոշակի 

տրամաբանորեն հիմնավորված շարունակականությունը:   

49.Ուսումնավարժության գործնական միջոցառումների պլանում նշվում են՝ 

1)  գործնական միջոցառումների ցանկն ու դրանց բովանդակությունը.  

2) գործնական միջոցառումների անցկացման ժամանակը և վայրը. 

3) ընդգրկվող ուժերն ու միջոցները.  

4) գործնական միջոցառումների պատասխանատու անձինք: 

50. Ելնելով ուսումնավարժության մտահղացումից և անցկացման պլանից 

մշակվում են ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալների և միջնորդների 

անհատական աշխատանքային պլանները, որոնցում նշվում են՝  

1) ուսումնավարժության թեման. 

2) ուսումնական նպատակները.  

3) ուսումնավարժությանն ընդգրկված մասնակիցների կազմը. 

4) ուսումնավարժության փուլերը, դրանց տևողությունը՝ ըստ օպերատիվ և 

աստղաբաշխական ժամերի.  

5) ուսումնական հարցերը և դրանց մշակման ժամկետները.  

6) ըստ փուլերի ստեղծված իրավիճակը.  

7) ուսումնավարժության ղեկավարի գործողությունները.  

8) ուսումնական հարցերի մշակման ժամանակ միջնորդների 

գործողությունները.  

9) ուսումնավարժության փուլերի ամփոփման և ուսումնավարժության 

ավարտի ժամերը: 

 

 

 



III. ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈԻՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

51.Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությունը (այսուհետ՝ ՀՇՈւ) 

հանդիսանում է կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, 

արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովների, տարահանման  

հանձնաժողովների, քաղաքացիական պաշտպանության շտաբների, ուժերի ու 

բնակչության համատեղ պատրաստման և ուսուցման ձև: 

52. ՀՇՈՒ-ի անցկացման հիմնական նպատակներն են`  

1) արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ 

կառավարման մարմինների ղեկավար կազմի տեսական և գործնական 

գիտելիքների կատարելագործումը՝ բնակչության, տարածքների 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 

իրականացման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ որոշումների 

կայացման գործում. 

2) ուժերի գործնական հմտությունների կատարելագործումը ՓԱՎԱ 

իրականացման գործում.  

3) արտակարգ իրավիճակների ու ռազմական դրության ժամանակ 

կազմակերպությունների գործունեության կայունության բարձրացման 

ուղղությամբ պլանավորված և իրականացված միջոցառումների 

արդյունավետության ստուգումը.  

4) պահեստային, շարժական  կառավարման կետերի, կապի և 

կենտրոնացված ազդարարման համակարգերի պատրաստության ստուգումը. 

5) համապատասխան պլանների իրատեսության ստուգումը. 

6) կառավարման մարմինների, ուժերի միջև փոխհամագործակցության 

ներդաշնակումը:  

53. ՀՇՈՒ անցկացման ղեկավարումը  իրականացվում է  պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպության ղեկավարների կողմից կամ նրանց որոշմամբ նշանակված 

այլ պաշտոնատար անձի կողմից:  



54. Հանրապետական նշանակության ՀՇՈւ-ների ղեկավար է հանդիսանում 

ԱԻ և ՔՊ ոլորտի լիազորված մարմնի ղեկավարը, կամ նրա նշանակմամբ այլ 

պաշտոնատար անձ: 

55. ՀՇՈՒ նախապատրաստման և անցկացման համար նշանակվում է 

ղեկավար կազմ և ստեղծվում է ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբ:  

56. Ըստ նշանակության ՀՇՈՒ նպատակները բաժանվում են ուսումնական 

և ստուգողական նպատակների: ՀՇՈՒ նպատակները նախատեսվում են ՀՇՈւ-ի 

բոլոր մասնակիցների համար, սակայն ուսուցանվողների որոշակի խմբերի 

համար կարող են մշակվել նաև առանձին նպատակներ: 

57. ՀՇՈՒ-ները, որպես կանոն, անցկացվում են մի քանի փուլով: ՀՇՈՒ-ի 

յուրաքանչյուր փուլը իրենից ներկայացնում է ուսումնավարժության 

ժամանակային հատված, որը բնութագրվում է ստեղծված իրավիճակով, որի 

համար մշակվում են տրամաբանորեն փոխկապակցված ուսումնական հարցերի 

խումբ: 

58. ՀՇՈՒ-ն սովորաբար անցկացվում է 2-3 փուլով, ներառելով գործնական 

միջոցառումներ: Փուլերի բովանդակությունը և տևողությունը որոշվում է ըստ 

ՀՇՈւ-ի թեմայի, նպատակների և ՀՇՈւ-ի ընդհանուր տևողության: ՀՇՈւ–ն կարող 

է տևել նվազագույնը 8 ժամից մինչև 3 օր:   

59. ՀՇՈւ-ի նպատակներից ելնելով ՀՇՈՒ-ի ընթացքում ուսուցանվողները 

կարող են կատարել իրենց զբաղեցրած պաշտոնից 1-2 աստիճան բարձր 

պաշտոնի գործառույթներ: 

60. ՀՇՈւ-ի անցկացման ընթացքում ղեկավար կազմը տեղակայվում է 

հիմնական կառավարման կետում: Կառավարման համար օգտագործում է 

գոյություն ունեցող բոլոր կապի, ազդարարման և ավտոմատացման 

համակարգերն ու միջոցները, որոնք ապահովում են տեղեկատվության հավաքը, 

մշակումը և փոխանցումը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են ծավալվել 

լրացուցիչ կապի և ազդարարման միջոցներ:  

61. Առանձին դեպքերում, երբ խաղարկվում են կենսաբանական, 

ճառագայթային, քիմիական վթարով պայմանավորված հարցեր կամ ռազմական 

դրության պայմաններում իրականացվող միջոցառումներ՝ ՀՇՈւ ղեկավար կազմը 

կարող է տեղափոխվել պահեստային կառավարման կետ: 

62. ՀՇՈւ-ի որոշակի փուլում պարտադիր անցկացվում են գործնական 

միջոցառումներ: 

63. ՀՇՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման հիմք է հանդիսանում 

պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանը՝ (որոշումը) 



ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման մասին, որը տրվում է 

ուսումնավարժության անցկացումից ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ:  

64. ՀՇՈւ-ի նախապատրաստման ընթացքում մշակվող փաստաթղթերի 

ցանկը կախված է ուսուցանվողների կազմից, իրավիճակի բնույթից և կարող է 

փոփոխվել ուսումնավարժության ղեկավարի հայեցողությամբ: 

65. ՀՇՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման ժամանակ մշակվում են 

հետևյալ   հիմնական փաստաթղթերը` 

1) ՀՇՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման մասին  որոշում (հրաման) 

(ձև 1).  

2) ՀՇՈւ-ի նախապատրաստման օրացույցային պլան (ձև 2).  

3) ՀՇՈւ-ի մտահղացում (սխեմայի տեսքով ձև 3). 

4) ՀՇՈւ-ի մտահղացման բացատրագիր (ձև 4). 

5) ՀՇՈւ-ի անցկացման պլան (ձև 5). 

6) ՀՇՈւ-ի իրավիճակի զարգացման պլան (ձև 6).  

7) ՀՇՈւ-ի գործնական միջոցառումների անցկացման պլան (ձև 7). 

8)ՀՇՈւ-ի կառավարման կազմակերպման սխեմա (ձև 8).  

9) ՀՇՈւ-ի ղեկավարի տեղակալների և միջնորդների անհատական պլաններ 

(ձև 9): 

 

IV. ՀԱՄԱԼԻՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

66. Համալիր ուսումնավարժությունը հանդիսանում է` կառավարման 

մարմինների, կազմակերպությունների, արտակարգ իրավիճակների 

հանձնաժողովների, տարահանման հանձնաժողովների, քաղաքացիական 

պաշտպանության ծառայությունների, քաղաքացիական պաշտպանության 

շտաբների, ուժերի ու բնակչության համատեղ պատրաստման և ուսուցման 

բարձրագույն ձև: 

67. Համալիր ուսումնավարժությունների և ՀՇՈւ-ների անցկացման կարգը ու 

մշակվող հիմնական փաստաթղթերը նույնատիպ են: 



68. Համալիր ուսումնավարժության առանձնահատկությունը, որով այն 

տարբերվում է ՀՇՈւ-ից այն է, որ համալիր ուսումնավարժության ընթացքում 

ստուգվում են տվյալ ուսումնավարժությանը ընդգրկված պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների ԱԻ և ՔՊ ոլորտին առնչվող մշակված իրավական 

փաստաթղթերի ողջ փաթեթը: 

69.Համալիր ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման 

հիմք է հանդիսանում պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանը՝ (որոշումը) 

ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման մասին, որը տրվում է 

ուսումնավարժության անցկացումից ոչ ուշ, քան երեք ամիս առաջ: Համալիր 

ուսումնավարժությունը կարող է տևել 4-5 օր: 

 

V. ՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 (օգտագործվում է նաև «Շտաբային մարզում» ձևակերպումը) 

 

70. Շտաբային ուսումնավարժությունը (այսուհետ՝ ՇՈւ) հանդիսանում է՝ 

կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, արտակարգ իրավիճակների 

հանձնաժողովների, տարահանման հանձնաժողովների, քաղաքացիական 

պաշտպանության ծառայությունների և քաղաքացիական պաշտպանության 

շտաբների ղեկավար կազմի համատեղ պատրաստման ձև: 

71. ՇՈւ-ի հիմնական  նպատակն է արտակարգ իրավիճակների 

սպառնալիքի կամ ծագման դեպքում, հետևանքների նվազեցման և վերացման, 

ինչպես նաև ռազմական դրության ժամանակ կառավարման մարմինների 

ղեկավար կազմի կառավարման հմտությունների կատարելագործումը: 

72. Թեմայից և նպատակներից ելնելով ՇՈՒ-ները կարող են լինել համատեղ 

(միացյալ) և առանձնացված: 

73. Համատեղ ՇՈՒ-ները կազմակերպվում են կառավարման մարմինների և 

ուժերի ղեկավար կազմի ներգրավմամբ` փոխհամագործակցության 

կազմակերպման և գործողությունների ներդաշնակման կատարելագործման 

նպատակով:   



74. Առանձնացված ՇՈՒ-ները անցկացվում են կոնկրետ մեկ կառավարման 

մարմնի կամ նրան ենթակա ստորաբաժանումներից միայն մեկի ղեկավար 

կազմի հետ: 

75. Համատեղ ՇՈՒ-ների ժամանակ ստեղծվում է ՇՈՒ ղեկավարման շտաբ և 

կարող են նշանակվել միջնորդներ, իսկ առանձնացված ՇՈւ-ի ժամանակ դրանց 

անհրաժեշտությունը չկա:  

76. Համատեղ ՇՈՒ-ի ղեկավար է հանդիսանում, եթե այն անցկացվում է 

որևէ  գերատեսչությունում, մարզում, համայնքում կամ կազմակերպությունում, 

տվյալ գերատեսչության, մարզի, համայնքի, կազմակերպության ղեկավարը կամ 

նրա կողմից նշանակված պաշտոնատար անձը: Առանձնացված ՇՈՒ-ի ղեկավար 

է հանդիսանում  այն ստորաբաժանման ղեկավարը, որտեղ անցկացվում է ՇՈՒ-

ն: 

77. Հանրապետական նշանակության ՇՈւ-ի ղեկավար է հանդիսանում ԱԻ և 

ՔՊ բնագավառում լիազորված մարմնի ղեկավարը կամ նրա կողմից նշանակված 

պաշտոնատար անձը: 

78. ՇՈւ-ի մասնակիցների կազմը որոշվում է ղեկավարի կողմից` հաշվի 

առնելով ՇՈւ-ի թեման, նպատակները և քննարկվող ուսումնական հարցերը: 

79. ՇՈւ-ն սովորաբար անցկացվում է 2-3 փուլով: ՇՈւ-ի ժամանակ 

գործնական միջոցառումներ չեն իրականացվում: Փուլերի բովանդակությունը և 

տևողությունը կախված են ՇՈւ-ի թեմայից, նպատակներից և ՇՈւ-ի ընդհանուր 

տևողությունից: ՇՈւ–ն կարող է տևել նվազագույնը 4 ժամից մինչև 2 օր:  

80. ՇՈւ-ի նպատակներից ելնելով ուսուցանվողները կարող են կատարել 

իրենց զբաղեցրած պաշտոնից 1-2 աստիճան բարձր պաշտոնի գործառույթներ: 

81. ՇՈՒ նախապատրաստման և անցկացման հիմք է հանդիսանում 

պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանը՝ (որոշումը) 

ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման մասին, որը տրվում է 

ոչ ուշ, քան մեկ ամիս ուսումնավարժությունից առաջ:  

82. ՇՈՒ կազմակերպման և անցկացման նպատակով մշակվում են հետևյալ 

հիմնական փաստաթղթերը` 

1) ՇՈւ նախապատրաստման և անցկացման որոշում(հրաման) (ձև 1). 

2) ՇՈւ նախապատրաստման օրացուցային պլան (ձև 2). 



3) ՇՈւ մտահղացում (սխեմայի տեսքով ձև 3). 

4) ՇՈւ մտահղացման բացատրագիր (ձև 4). 

5) ՇՈւ անցկացման պլան (ձև 5). 

6) ՇՈւ իրավիճակի զարգացման պլան (ձև 6): 

83. ՇՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվող 

փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնատիպ է, ինչ որ ՀՇՈւ-ի 

նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվող փաստաթղթերինը:  

 

VI. ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ  

 

84. Օբյեկտային վարժանքը (այսուհետ՝ ՕՎ) հանդիսանում է 

կազմակերպության ղեկավար կազմի, ՔՊ ծառայությունների, կազմավորումների, 

կազմակերպության անձնակազմի համատեղ պատրաստման և հնարավոր 

ազդեցության գոտում բնակվող բնակչության ուսուցման ձև: 

85. ՕՎ-ների ժամանակ քննարկվում և հղկվում են կազմակերպության ԱԻ 

և ՔՊ պլաններով նախատեսված միջոցառումների ամբողջ համալիրը:  

86. ՕՎ-ների անցկացման ընթացքում առաջնահերթ ուշադրություն է 

դարձվում խաղաղ և ռազմական դրության ժամանակ կազմակերպության 

անձնակազմի պաշտպանության, ինչպես նաև կազմակերպության 

գործունեության կայունության ապահովման հարցերին: ՕՎ-ի ընթացքում 

իրականացվում են նաև գործնական միջոցառումներ: 

87.ՕՎ-ների տևողությունը կախված կազմակերպության 

առանձնահատկություններից,  ուսուցանվողների քանակից,  ուսումնական 

խնդիրներից ու նպատակներից, տեսական և գործնական միջոցառումների 

անցկացման համար նախատեսված ժամանակից՝ կարող է տևել մինչև 8 ժամ:  

88. ՕՎ-ի թեման և տևողությունը որոշելիս, անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել օբյեկտի առանձնահատկություններին, դրված խնդիրների և հարցերի 

համակողմանի քննարկմանը և իրականացմանը: Իրականացվող 

միջոցառումների ծավալը պետք է հնարավորություն ընձեռնի գործնականում 

ստուգելու կազմակերպության ԱԻ և ՔՊ պլանների  արդյունավետությունը և 

իրատեսությունը: 

89. ՕՎ-ի ղեկավար է հանդիսանում տվյալ կազմակերպության ղեկավարը, 

կամ նրա կողմից նշանակված պաշտոնատար անձը: 



90. ՕՎ-ի նախապատրաստման և անցկացման համար կապված 

կազմակերպության առանձնահատկություններից, վարժանքի թեմայից, 

ուսումնական նպատակներից կարող է ստեղծվել վարժանքի ղեկավարման շտաբ 

կամ նշանակվել ՕՎ-ի ղեկավարի տեղակալներ (օգնականներ) ըստ 

ուղղությունների: 

91. Օբյեկտային վարժանքի նախապատրաստումը՝ 

1) ՕՎ-ի նախապատրաստման և անցկացման հիմք է հանդիսանում 

կազմակերպության ղեկավարի հրամանը՝ վարժանքի նախապատրաստման և 

անցկացման մասին, որը տրվում է ոչ ուշ, քան երկու ամիս վարժանքից առաջ. 

2) ՕՎ-ի նախապատրաստման ժամանակ հիմնականում ուշադրություն է 

դարձվում արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ 

կազմակերպության անձնակազմի, ազդեցության գոտում հայտնվող  

բնակչության և նյութական արժեքների պաշտպանության հարցերի փաստացի 

լուծմանը, խոցման օջախում ՓԱՎԱ իրականացմանը.  

3) ՕՎ-ի  նախապատրաստման ընթացքում ղեկավար կազմի,  ուժերի 

հրամանատարների հետ անցկացվում են պարապմունքներ, որոնց ընթացքում 

պարզաբանվում են ՕՎ-ի անցկացման կարգը, իրականացվող ուսումնական 

միջոցառումների ծավալը և հերթականությունը, անվտանգության կանոնները, 

նյութատեխնիկական ապահովման հարցերը, ստորաբաժանումների միջև 

փոխգործողությունների կազմակերպումը: 

92. Օբյեկտային վարժանքների անցկացումը. 

1) ՕՎ-ները անցկացվում են կազմակերպության տարածքում՝ 

ուսումնամեթոդական բազայի օգտագործմամբ: Միաժամանակ 

կազմակերպության արտադրական,  ուսումնական գործընթացները չեն 

դադարեցվում, իսկ ուսումնական հարցերի իրականացումը և գործնական 

միջոցառումները, որոնք պահանջում են անձնակազմի առավելագույն 

ներգրավվածություն իրականացվում են օբյեկտի արտադրական գործընթացը 

չխոչընդոտող հարմար ժամանակ: 

2) ՕՎ-ի ընթացքում իրականացվող գործնական միջոցառումների ժամանակ 

ՕՎ-ի ղեկավարը կարող է կրկնել ուսումնական հարցերի քննարկումը, եթե 

ուսուցանվողները չեն տեղավորվում հաստատված նորմատիվների մեջ կամ 

պլանավորած միջոցառումները չեն իրականացվում ողջ ծավալով: 

93. ՕՎ-ի նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվում են 

հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը՝ 



1) ՕՎ նախապատրաստման և անցկացման մասին որոշում (հրաման) (ձև 1). 

2) ՕՎ նախապատրաստման օրացուցային պլան (ձև 2). 

3)ՕՎ-ի մտահղացման բացատրագիր (ձև 4). 

4) ՕՎ-ի անցկացման պլան (ձև 10). 

5) ՕՎ-ի իրավիճակի զարգացման պլան (ձև 6): 

 

VII. ՀԱՏՈՒԿ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  

(օգտագործվում է նաև «Դաշտային վարժանք» ձևակերպումը) 

 

94. Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունը (այսուհետ՝ ՀՏՈւ)  

հանդիսանում է ԱԻ և ՔՊ  միջոցառումների իրականացման համար ստեղծված 

ուժերի  պատրաստման ձև:  

95. ՀՏՈւ  կազմակերպման և անցկացման նպատակներ են`  

1) ուժերի հրամանատարների հմտությունների կատարելագործումը  

իրավիճակի գնահատման,  ՓԱՎԱ իրականացման վերաբերյալ որոշումների 

ընդունման գործում.  

2) ՓԱՎԱ իրականացման ժամանակ կցագրված տեխնիկայի, գույքի, 

հատուկ սարքավորումների, անհատական պաշտպանության և բուժօգնության 

միջոցների կիրառման գործում ստորաբաժանումների անձնակազմերի 

գործնական հմտությունների կատարելագործումը.  

3) արտակարգ իրավիճակների և հակառակորդի կողմից ժամանակակից 

խոցման միջոցների կիրառման հետևանքների վերացման գործում 

ստորաբաժանումների պատրաստվածության աստիճանի ստուգումը. 

4) անձնակազմի բարոյահոգեբանական հատկանիշների բարձրացումը. 

5) առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով 

ստորաբաժանումների կառուցվածքի հետագա կատարելագործումը. 

6) ըստ ուժերի նշանակության` գործնական միջոցառումների 

իրականացումը սահմանված նորմատիվների կատարմամբ. 

7) անձնակազմի մարտավարական մտածելակերպի զարգացումը: 



96. ՀՏՈւ-ները անցկացվում են ստորաբաժանման հետ առանձին, ինչպես 

նաև ՀՇՈՒ-ի կամ ՕՎ-ի ընթացքում, որպես դրանց գործնական մաս:  

97. ՀՏՈՒ-ին մասնակցում է ստորաբաժանման ողջ անձնակազմը, 

կիրառելով ամրակցված հաշվեցուցակայն գույքը և տրասպորտային միջոցները:  

98. ՀՏՈւ-ի ղեկավար կարող է նշանակվել կազմակերպության ղեկավարը, 

քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության պետը, ստորաբաժանման 

ուղղակի կամ անմիջական հրամանատարը:  

99. ՀՏՈՒ նախապատրաստման և անցկացման համար ստեղծվում է 

աշխատանքային խումբ, որը կազմված է ՀՏՈՒ ղեկավարի տեղակալներից և 

օգնականներից, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են կատարել  նաև 

միջնորդների պարտականությունները: 

100. ՀՏՈւ ղեկավարը պարտավոր է` 

1) որոշել ՀՏՈւ-ի թեման, նպատակները, փուլերը, ուսումնական հարցերը, 

անցկացման տևողությունը, վայրը, ինչպես նաև ուսումնավարժության 

անցկացման նյութատեխնիկական ապահովման հարցերը. 

2) Ուսումնավարժության ընթացքում օժանդակել կազմավորումների 

հրամանատարներին՝ ստեղծված  իրավիճակի վերլուծության, հիմնավորված 

որոշումների ընդունման ուղղությամբ. 

3)  ապահովել անվտանգության կանոնների պահանջների կատարումը, 

ինչպես նաև բացառել պետական կամ մասնավոր գույքի վնասումը. 

4) ուսումնավարժության ավարտից հետո կազմակերպել անձնակազմի 

հավաքը, անձնակազմի և տեխնիկայի ստուգումը, իրականացնել 

ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփումը: 

101. ՀՏՈւ-ի աշխատանքային խմբի պարտականություններն են` 

1) ՀՏՈՒ նախապատրաստման և անցկացման փաստաթղթերի մշակումը. 

2) ՀՏՈՒ անցկացման վայրի նախապատրաստումը. 

3) ուսումնավարժության առջև դրված նպատակների իրականացման համար 

բոլոր ուսումնական հարցերի իրականացման կազմակերպումը. 

4)ստորաբաժանման գործողությունների վերահսկողությունը. 

5) անձնակազմի կողմից անվտանգության կանոնների պահպանման 

նկատմամբ հսկողության իրակացումը. 



6) ստորաբաժանման հրամանատարի կողմից ընդունված որոշումների 

վերաբերյալ ժամանակին զեկույցների ներկայացումը ուսումնավարժության 

ղեկավարին.  

7) ՀՏՈւ-ի  արդյունքների մասին ամփոփագրի նախապատրաստումը: 

102. ՀՏՈւ-ի ընթացքում միջոցառումները անցկացվում են հնարավորինս 

մոտեցված իրական պայմաններին:  

103. ՀՏՈւ-ի անցկացման ժամանակ տուժածների նմանակման համար 

օգտագործվում են մանեկեներ, առանձին դեպքերում խրախուսվում է 

նմանակողների ներգրավումը:  

104. ՀՏՈւ նախապատրաստման և անցկացման հիմք է հանդիսանում 

կազմակերպության ղեկավարի կամ ստորաբաժանման հրամանատարի 

հրամանը՝ ՀՏՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման մասին, որը տրվում է ոչ 

ուշ քան անցկացումից մեկ ամիս առաջ: ՀՏՈւ-ի տևողությունը կախված ուժերի 

քանակից,  ուսումնական խնդիրներից ու նպատակներից կարող է տևել մինչև 36 

ժամ:  

105. ՀՏՈւ-ի անցկացման ընթացքը՝ 

1) ուսումնավարժությունը սկսվում է ստորաբաժանման պատրաստության  

բերումով: Ստորաբաժանման հրամանատարը, ստանալով  «Հավաքի» 

վերաբերյալ ՀՏՈւ ղեկավարի  հրամանը, իրականացնում է անձնակազմի 

ազդարարում և հավաք, որի ժամանակ ստուգվում են պլաններով սահմանված 

համապատասխան նորմատիվային ցուցանիշները. 

2) ստորաբաժանման պատրաստության բերման ավարտից հետո 

ուսումնավարժության ղեկավարը ստորաբաժանման հրամանատարին 

ներկայացնում է ստեղծված իրավիճակը և ստորաբաժանման խնդիրները, որից 

հետո ստորաբաժանման հրամանատարին տրվում է ժամանակ ստացված 

խնդիրների ընկալման, իրավիճակի գնահատման, որոշում ընդունելու և 

անձնակազմին խնդրադրելու, ինչպես նաև գործողությունների կազմակերպման 

համար. 

3) այնուհետև ստորաբաժանումը հավաքի վայրից շարժվում է դեպի ՓԱՎԱ 

իրականացման վայր և անցնում գործողությունների կատարմանը. 

4) գնահատելով իրավիճակը ստորաբաժանման հրամանատարը 

նախանշում է իրականացվելիք գործողությունները, տալիս է նախնական 

ցուցումներ և հրամաններ, կողմնորոշում է ենթականերին ստացված խնդիրների 



լուծման ուղղությամբ, որոշում է՝ ավերածությունների, հրդեհների, 

ճառագայթային աղտոտվածության և ուժեղ ներգործող թունավոր նյութերով 

վարակվածության մասշտաբները, իրականացվելիք աշխատանքների 

տեսակները, նրանց ծավալները և ստորաբաժանման հնարավորությունները, 

դեպի ՓԱՎԱ իրականացման վայրեր տանող ճանապարհների վիճակը, 

եղանակային պայմանների և օրվա ժամի ազդեցությունը աշխատանքների 

իրականացման վրա: Ընդունում է որոշում, որում նշում է` ինչպիսի 

փրկարարական աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, տեխնիկայի 

օգտագործման կարգը, զոհերի տեղափոխման, տուժածներին առաջին 

օգնության ցուցաբերման կարգը, աշխատանքների սկիզբը և ավարտը, 

անվտանգության կանոնների պահպանումը. 

5) ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալները գտնվում են 

համապատասխան  ստորաբաժանման հրամանատարների մոտ կամ 

գործնական միջոցառումների իրականացման ուսումնական տեղամասերում: 

Յուրաքանչյուր ուսումնական հարցի լուծման ժամանակ նախանշում են 

ստորաբաժանման գործողությունների թերությունները, դրական կողմերը և 

ուսումնավարժության ամփոփման ժամանակ զեկուցում են ուսումնավարժության 

ղեկավարին. 

6) ՀՏՈւ-ի ավարտից հետո ուսումնավարժության ղեկավարը տալիս է 

ցուցումներ կազմավորումների տեղակայման վայրի և ժամի, անձնակազմի և 

տեխնիկայի ստուգման, ուսումնավարժության անցկացման տարածքի (վայրի) 

կարգի բերման, ինչպես նաև ՀՏՈւ-ի արդյունքների ամփոփման անցկացման 

ժամկետների մասին: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են անձնակազմի 

և տեխնիկայի սանիտարական մշակման աշխատանքներ: 

106. ՀՏՈւ նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվում են 

հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը՝ 

1) ՀՏՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման մասին որոշում (հրաման) 

(ձև 1). 

2) ՀՏՈւ-ի նախապատրաստման օրացույցային պլան (ձև 2). 

3) ՀՏՈւ-ի անցկացման պլան (ձև 11). 

4) ՀՏՈւ-ի անցկացման պլան հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանումների 

համար (ձև 12): 

 



VIII. ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  

 

107. Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունը (այսուհետ՝ 

ՑՀՏՈւ) հանդիսանում է ԱԻ և ՔՊ  միջոցառումների իրականացման համար 

ստեղծված ուժերի  համատեղ պատրաստման ձև:  Ցուցադրական ՀՏՈՒ-ները 

անցկացվում են 2 և ավելի ստորաբաժանումների ներգրավվմամբ: 

108. ՑՀՏՈւ-ների կազմակերպման և անցկացման համար ստեղծվում է 

ղեկավարման շտաբ:   

109. Ղեկավարման շտաբի կազմը որոշվում է ՑՀՏՈւ-ի ուսումնական 

նպատակներից և ներգրավվող կազմավորումների քանակից:  

110. ՑՀՏՈւ-ի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում 

ստորաբաժանումների փոխհամագործակցության կազմակերպմանը, 

գործողությունների ներդաշնակմանը, ինչը պետք է իրականացվի ըստ 

խնդիրների, տեղի, աշխատանքների ծավալի և ժամանակի:  

111. ՑՀՏՈՒ-ի առանձնահատկություններից են` նոր սարքավորումների, 

տեխնիկայի, միջոցների և ՓԱՎԱ նոր ձևերի ցուցադրումը:  

112.ՑՀՏՈւ-ի նախապատրաստման և անցկացման հիմք է հանդիսանում 

ՑՀՏՈւ-ի ղեկավարի հրամանը, որը  տրվում է ոչ ուշ քան անցկացումից երկու 

ամիս առաջ: ՑՀՏՈւ-ն կարող է տևել 1-ից 2 ժամ:  

113. ՑՀՏՈՒ մտահղացման մեջ արտացոլվում է` ուսումնական կետերը, 

ստեղծված իրավիճակը, ուժերի շարժման երթուղիները և այլ տեղեկատվական 

տվյալներ: 

114. ՑՀՏՈՒ նախապատրաստման և անցկացման համար մշակվում են 

հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը՝ 

 1) ՑՀՏՈւ-ի անցկացման և նախապատրաստման հրաման (ձև 1). 

2) ՑՀՏՈւ-ի նախապատրաստման օրացույցային պլան (ձև 2). 

3) ՑՀՏՈւ-ի մտահղացումը (սխեմայի տեսքով ձև 3). 

4) ՑՀՏՈւ-ի անցկացման պլան (ձև 13): 

 



IX.ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

115. Ուսումնավարժության անցկացման արդյունքների ամփոփումը 

(այսուհետ՝ ամփոփում) կառավարման մարմինների, ուժերի պատրաստության 

գնահատման ձև է: Այն նպաստում է ուսուցանվողների գիտելիքների 

ամրապնդմանը, նրանց կողմից իրենց գործողությունների նկատմամբ 

քննադատական վերաբերմունքի զարգացմանը, նրանց գործունեության 

ակտիվության բարձրացմանը: 

116. Ամփոփումը անցկացվում է ուսումնավարժության ավարտից 

անմիջապես հետո: Եթե ամփոփման արդյունքների համար պահանջվում է 

լրացուցիչ ժամանակ, ապա ամփոփումը ուսումնավարժության ավարտից հետո 

կարող է հետաձգվել մի քանի օր:  

117. Ելնելով ուսումնավարժության ծավալից և ուսումնական նպատակներից 

ուսումնավարժության ղեկավարը որոշում է ամփոփման անցկացման ձևը:  

118.Ընդունված է ամփոփման անցկացման երկու ձև՝ ընդհանուր և 

առանձին: 

119. Ընդհանուր ամփոփումը անցկացնում է ուսումնավարժության 

ղեկավարը, որին ընդգրկվում են ուսումնավարժության ղեկավարությունը, 

ղեկավարման շտաբը, միջնորդական կազմը և ուսուցանվող կառավարման 

մարմինների ու ուժերի ղեկավարները:  

120.Ամփոփման ժամանակ ուսումնավարժության ղեկավարը նշում է 

ուսուցանվողների գործողությունների դրական և բացասական կողմերը, դրանց 

հիմնավորումները, գործողությունների առավել բնորոշ և ուսուցանելի 

օրինակները,  փոխգործողությունների կազմակերպման արդյունավետությունը, 

կազմակերպչական պատշաճ մակարդակը, տալիս է հանձնարարական ի հայտ 

եկած թերությունների վերացման վերաբերյալ և վերջում գնահատում է 

ուսումնավարժությունը: 

121. Ուսուցանվողների գործողությունների գնահատման համար վճռորոշ 

նշանակություն ունի ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալների, 

ղեկավարման շտաբի պետի, օգնականների և միջնորդների գնահատականները 

և եզրակացությունները: 



122. Առանձին ամփոփումները անցկացվում են ուսումնավարժության 

ղեկավարի ցուցումով ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալների (կամ 

օգնականների) ղեկավարությամբ, առանձին կառավարման մարմինների, կամ 

ընդգրկված ուժերի անձնակազմի հետ: Առանձին ամփոփման ժամանակ 

իրականացվում է կառավարման մարմինների և ընդգրկված ուժերի 

գործողությունների մանրամասն վերլուծություն, գնահատական է տրվում նրանց 

կողմից իրականացված գործողություններին, նշանակվում են ժամկետներ 

բացահայտված թերությունների վերացման համար:  

123.Ուսումնավարժության ամփոփման արդյունքների հիման վրա մշակվում 

է ուսումնավարժության արդյունքների մասին ամփոփագիրը (ձև 14): 

124.Ամփոփագրի հիմքում պետք է լինի կառավարման մարմինների և ուժերի 

գործողությունների վերաբերյալ ուսումնավարժության ղեկավարի, նրա 

տեղակալների  և օգնականների, միջնորդների եզրակացությունները: 

Ամփոփագրում նշվում են  դրական կողմերը, ինչպես նաև թերությունները և 

չլուծված հարցերը, բացահայտվում և վերլուծվում են դրանց պատճառները, 

առաջարկվում դրանց վերացման ուղիները:  

125. Ամփոփագրի մշակումը իրականացվում է վերլուծության խմբի կողմից` 

ղեկավարման շտաբի մյուս խմբերի, ուսումնավարժության ղեկավարի 

տեղակալների և օգնականների, միջնորդների մասնակցությամբ:  

126. Ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփագրի մշակման 

գործընթացը ընդգրկում է` 

1) ուսումնավարժության անցկացման փաստաթղթերի ուսումնասիրումը. 

2) ուսուցանվողների կողմից՝ ուսումնավարժության փուլերի ընթացքում 

կատարած միջոցառումների մասին ներկայացրած զեկույցների ուսումնասիրումը. 

3) ուսումնավարժության ղեկավարի, ուսումնավարժության տեղակալների, 

ղեկավարման շտաբի պետի, օգնականների և միջնորդական կազմի կողմից 

ուսուցանվողների գործողություններին տրված գնահատականների վերլուծումը: 

127. Նախքան ուսումնավարժության սկսելը, ուսումնավարժության 

մտահղացման և անցկացման պլանի հիման վրա նախապատրաստվում է 

ամփոփագրի ընդհանուր մասը, որն ընդգրկում է՝ թեման, ընդհանուր 

նպատակները, փուլերը, ուսումնական հարցերը, ընդհանուր և մասնակի 

իրավիճակը, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ տվյալներ, որոնք որոշվում են 

նախապես և կախված չեն ուսուցանվողների որոշումներից: Միաժամանակ 



նախապատրաստվում են ուսումնավարժության ընթացքը լուսաբանող և 

տեղեկատվական նյութեր (սխեմաներ, աղյուսակներ, գրաֆիկներ և այլն): 

128. Ամփոփագրի մնացած մասի մշակումը իրականացվում է 

ուսումնավարժության ընթացքում ուսուցանվողների կողմից իրականացված 

գործողությունների արդյունքների վերաբերյալ փաստացի նյութերի հավաքից և 

վերլուծությունից հետո: Ամփոփագրի վերջում նշվում է ուսումնավարժության 

ղեկավարի կողմից տրված գնահատականը: 

129.Ամփոփագիրը ստորագրվում է ուսումնավարժության ղեկավարի կողմից: 

130.Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի 

կողմից մշակվում է թերությունների վերացման պլան-ժամանակացույց, որը 

հաստատվում է ուսումնավարժության ղեկավարի հրամանով: 

 

Ծանոթացում՝  

1.Ուղեցույցին կից ներկայացված ձևերը հանդիսանում են տվյալ 

ուսումնավարժության փաստաթղթերի մշակման օրինակելի ձև և պարտադիր են 

նույնատիպ ձևով մշակման, իսկ ձևերում ներառված բովանդակությունը (թեմա, 

նպատակներ, ուսումնական հարցեր, գործողություններ և այլն) ընդունել որպես 

օրինակ տվյալ փաստաթղթի մշակման համար:  

2. Քարտեզի վրա մշակված մտահղացման բացատրագրի օրինակելի ձև 

սույն ուղեցույցով ներկայացված չէ:  



Հավելված 2 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի  

«08» 06 2017 թվականի թիվ 627 հրամանի 

 

        Ձև 1 

 

 

 

Ո Ր Ո Շ Ու Մ 
 

«__» «________» 201_ թվականի  N  - Ա 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 

մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետով և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի N 46-Ն որոշման դրույթներով, հիմք 

ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ___ մարզպետի 201_ թվականի 

դեկտեմբերի __-ի թիվ ___-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

____ մարզի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 201_ 

թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի 9-րդ կետը՝  

Որոշում եմ. 

1. 201_ թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ___ մարզպետի 

ղեկավարությամբ Հայաստանի Հանրապետության ____ մարզում անցկացնել 



հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն «Բնակչության պաշտպանության 

միջոցառումների կազմակերպումը ուժեղ երկրաշարժի դեպքում» թեմայով: 

2. Նշանակել՝  

1) ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալ __________ (գրվում է 

պաշտոնատար անձի իրականում զբաղեցրած պաշտոնը, անունը և ազգանունը) 

2) ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ՝____________(գրվում է 

պաշտոնատար անձի իրականում զբաղեցրած պաշտոնը, անունը և ազգանունը) 

2. Ստեղծել ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբ հետևյալ կազմով. 

1) խաղարկման խումբ. 

ա.խմբի ղեկավար__________ 

բ.խմբի անդամ________________ 

գ.խմբի անդամ________________ 

2) վերլուծության նախապատրաստման խումբ. 

ա. խմբի ղեկավար____________ 

բ. խմբի անդամ 

գ.  խմբի անդամ_____________ 

3) միջնորդական խումբ 

ա. խմբի ղեկավար____________ 

բ. խմբի անդամ 

գ.  խմբի անդամ_____________ 

և այլն: 

3.Ուսումնավարժությանը ներգրավվել՝  

1) արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովին. 

2) տարահանման հանձնաժողովին.  



3) քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներին. 

4)  և այլն 

4.ՈՒսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետին՝  (անուն, ազգանուն) 

1) ապահովել անցկացման փաստաթղթերի ժամանակին մշակումը և  մինչև 201_թ. 

մարտի 20-ը ներկայացնել հաստատման: 

2) կազմակերպել ուսումնավարժությանը ներգրավվող պաշտոնատար անձանց, 

ներգրավված ուժերի նախապատրաստումը՝ համաձայն հաստատված օրացուցային 

պլանի: 

5) ապահովել համագործակցությունը ուսումնավարժության մասնակիցների հետ 

ուսումնավարժության անցկացման հարցերով. 

6) կազմակերպել մարզի արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի 

ճշգրտումը (կամ նշել այլ պլան, որն օգտագործվելու է տվյալ ուսումնավարժության 

ժամանակ) 

7) ուսումնավարժության անցկացմանը պատրաստ լինելու մասին զեկուցել _____–

ին: 

  և այլն: 

 5. ՈՒսումնավարժության ղեկավարի տեղակալին՝ 

1) կատարել ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման համար 

անհրաժեշտ ծախսերի հաշվարկը և մինչև ____ –ը ներկայացնել հաստատման: 

2)գործնական միջոցառումների իրականացման համար _____ կազմավորումներին 

ապահովել անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով: 

և այլն: 

6. Ուսումնավարժության մասնակիցներին՝ 

1) ճշգրտել համապատասխան պլանները (նշել այն պլանները որոնք 

օգտագործվելու են տվյալ ուսումնավարժության ժամանակ),  համալրել անձնակազմը 

համապատասխան գույքով և հանդերձանքով:  



 2) պատրաստ լինել զեկուցելու ուսումնավարժության ընթացքում կատարած 

միջոցառումների մասին. 

3) գործնական միջոցառումների իրականացման ժամանակ խստագույնս 

պահպանել անվտանգության կանոնները. 

4) ուսումնասիրել արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանը.  

5) ուսումնասիրել՝ ՀՀ օրենքը արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության մասին (կարել է նշել արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներին առնչվող այն իրավական 

ակտերը, որոնք անհրաժեշտ կլինեն ուսումնավարժության նախապատրաստման 

և անցկացման համար). 

  և այլն: 

7.Սույն որոշման կատարման հսկողությունը ստանձնում եմ ինքս: 

8. Սույն որոշումը հայտարարել ըստ առնչության: 

ՀՇՈՒ ղեկավար_______________ 

                         (Ա.Ա.  ստորագրություն) 

 

Ծանոթություն. Շտաբի կազմը, միջնորդականի կազմը, ինչպես նաև 

ուսումնավարժության անցկացման հիմնական փաստաթղթերը կարող են հաստատվել 

նաև հավելվածներով:  

 

 

        



Ձև 2 

«Հաստատում եմ» 

Ուսումնավարժության ղեկավար 

  _________________________ 

    «____»_____________ ____ թ. 

 

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

______________ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

Հ/

Հ 

Միջոցառման անվանումը Կատարման 

ժամկետներ

ը 

Պատասխանատու 

կատարողներ 

Նշումներ 

կատարմա

ն մասին 

1 2 3 4 5 

Փաստաթղթերի մշակում 

1. Ելակետային տվյալների 

որոոշում` անցկացման 

ժամկետ, վայր, 

մասնակիցների կազմ, 

մտահղացում, անցկացման 

կարգ 

մինչև 10.05 Ուսումնավարժությա

ն ղեկավար, 

Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

2. Կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ 

ուսումնվարժության 

ղեկավարի որոշման 

(հրամանի) նախագծի 

մշակում 

մինչև 16.05 Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

3. Մտահղացման մշակում  մինչև 20.05 Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

 Մտահղացման բացատրագրի 

մշակում 

մինչև 23.05 Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

4. ՀՇՈՒ անցկացման պլանի մինչև 25.05 Ղեկավարման  



մշակում շտաբի պետ 

6 ՀՇՈւ գործնական 

միջոցառումների պլանի 

մշակում 

 ղեկավարի տեղակալ  

7 և այլն    

8 ՀՇՈւ ղեկավարի 

տեղակալների(օգնականների

) և միջնորդական կազմի 

անհատական պլանների 

մշակում 

 ՀՇՈւ ղեկավարի 

տեղակալներ 

(օգնականներ), 

միջնորդներ 

 

Ղեկավար և միջնորդական կազմի նախապատրաստում 

10 ՀՇՈՒ  կազմակերպման և 

անցկացման փաստաթղթերի 

ուսումնասիրում 

 Ուսումնավարժությա

ն ղեկավար, 

ղեկավարման շտաբի 

պետ 

 

11 «Փրկարարական ջոկատի 

գործողությունները 

քիմիական վարակման 

գոտում» թեմայով 

պարապմունքի անցկացում  

 Ուսումնավարժությա

ն ղեկավար, 

Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

12 Կապի վարժանք ղեկավար 

կազմի հետ 

 Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

13 և այլն    

Ուսուցանվողների նախապատրաստումը 

14 Ստորաբաժանման օղակների 

հրամանատարների հետ 

վարժանքի անցկացում 

«Ստորաբաժանման 

ղեկավարումը խոցման 

օջախում» 

 Ստորաբաժանման 

հրամանատար 

 

15 Անձնակազմին 

անվտանգության կանոնների 

հետ ծանոթացում և 

 Ստորաբաժանման  



ստուգարքի ընդունում հրամանատար 

16 և այլն    

Ուսումնավարժության գործնական տեղամասերի նախապատրաստում 

17 Ուսումնավարժության վայրի 

տեղազննում 

մինչև 12.05 Ուսումնավարժությա

ն ղեկավար 

 

18 Տեղամասերի 

նախապատրաստում 

 Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

19 Կառավարման կետերի 

կահավորում 

 Ուսումնավարժությա

ն ղեկավար 

Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

20 Կապի միջոցների ծավալում  Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

21 և այլն    

Ուսումնա-մեթոդական բազայի նախապատրաստում 

22 Մանեկեն (10 հատ)  Գործնական 

միջոցառումների 

խմբի ղեկավար (կամ 

ապահովման խումբ) 

 

23 Ցուցանակ (15 հատ)    

24 Նմանակման համար 

անհրաժեշտ գույքի 

նախապատրաստում 

   

25 Գրենական պիտույքներ    

27 և այլն    

 

Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ_______________ 

                                                                            (ստորագրություն, անուն,ազգանուն) 



 

 

 

 

 

    



Ձև 4 

 

            «Հաստատում եմ» 

Ուսումնավարժության ղեկավար, 

  _________________________ 

    «___» ______________  ___ թ. 

 

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

 

___________________________ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱՀՂԱՑՄԱՆ 

 

Թեմա՝ «Մարզի բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում» 

 

Ուսումնական նպատակները` 
 

1) Կատարելագործել մարզի ղեկավար կազմի ունակությունները ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 

վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործում. 

2) Կատարելագործել ուժերի գործնական հմտությունները աղետի գոտում 

փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 

իրականացման գործում: 

3) Ստուգել օբյետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի 

իրատեսությունը. 

4) և այլն: 

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը՝ մարզպետարանի 

աշխատակազմ, մարզի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողով, մարզի տարահան-

ման հանձնաժողով, մարզի ճառագայթային, քիմիական և մանրէաբանական 

իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի հիմնարկներ, ուսումնավարժությունում 

ներգրավված կազմակերպությունների արձագանքող ուժեր: 

Անցկացման ժամանակը՝ 201_ թվականի մայիսի 23-ին ժամը 08:00-ից 18:00-ն: 

Անցկացման վայրը`  Մարզպետարանի վարչական շենքի նիստերի դահլիճ, 

գործնական միջոցառումները ____ կազմակերպության տարածքում: 



Ելակետային տվյալներ՝ Նշվում է բնակավայրի (կազմակերպության) համառոտ 

բնութագիրը, առկա ուժերի և տրանսպորտային միջոցների թվաքանակը, 

օդերևութաբանական տվյալներ և այլն (այնպիսի տվյալներ, որոնք ուսումնավարժության 

ընթացքում անհրաժեշտ կլինեն ուսումնական հարցերի լուծման դեպքում)  

Օրինակ՝ մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսում: Մարզի 

ընդհանուր տարածքը կազմում է ___ քառ. կմ, բնակչությունը ___ մարդ: Մարզը ունի ___ 

համայնք, որոնցից 8-ը՝ քաղաքային: Բնակչության __%-ը բնակվում է քաղաքներում, իսկ 

___%-ը գյուղերում:  

Բնակելի տների քանակը կազմում է ___, իսկ բազմաբնակարան շենքերի քանակը` 

__ : 

Մարզը սահմանակից է ____ հետ: Մարզում ստեղծված են_____ կազմավորումներ: 

Առկա է ____ ինժեներական տեխնիկա: 

Մարզի տարածքը գտնվում է 8-11 բալ ուժգնությամբ սեյսմիկ գոտում:  

Կախված երկրաշարժի ուժգնությունից և օջախի դիրքից մարզի բնակավայրերը 

կարող են ենթարկվել տարբեր աստիճանների ավերածությունների:  

Երկրաշարժի հետևանքով հնարավոր են բազմաթիվ երկրորդական վտանգավոր 

երևույթներ՝ փլուզումներ, սողանքներ, հրդեհներ: Կավերվեն և կվնասվեն մարզի 

տարածքում գտնվող շենք-շինությունները, կոմունալ-էներգետիկ ցանցի 

ենթակառուցվածքները, ճանապարհները: 

 Ստեղծված իրավիճակը՝ 201_ թ. մայիսի 23-ին ժամը 07:25-ին մարզում տեղի է 

ունեցել երկրաշարժ 6.2 մագնիտուտ, որի հիպոկենտրոնը գտնվում է  10 կմ խորության 

վրա, էպիկենտրոնը___ համայնքի 3 կմ հյուսիս-արևելք Ավերվել են բազմաթիվ 

շինություններ, կան մարդկային զոհեր: Առավել ծանր իրավիճակ է ստեղծվել ____ 

համայնքներում: Բազմաթիվ վթարներ կան կոմունալ-էներգետիկ ցանցերում: 

Հանրապետության այլ մարզերից ավտոմեքենաներով մարդիկ փորձում են հասնել աղե-

տի գոտի և տեղեկություններ իմանալ իրենց հարազատների մասին, ինչի հետևանքով 

մեծ խցանումներ են առաջացել ավտոճանապարհներին: 

 

 I - ին փուլ՝  «Մասնակիցների ազդարարում և հավաք, իրավիճակի գնահատում»: 

                Փուլի տևողությունը՝  

- աստղաբաշխական ժամանակ՝ 23.05.201_թ. Ժամը 07:30-ից 13:30-ը: 

- օպերատիվ ժամանակ՝ 

           



Մասնավոր իրավիճակը՝ 

Ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել է 25 շենք,   բնակչության շրջանում կո-

րուստների թիվը կազմում է մոտ 3300 մարդ, որից անվերադարձ` 1100 մարդ, 

սանիտարական` 2200  մարդ: Առկա է խոշոր հրդեհի 20 օջախ: Մարզի բժշկական 

կենտրոնը ամբողջությամբ ավերվել է: Չի գործում կապը մարզի 15 համայնքի հետ: 

Ուսումնական հարցերը՝ 

1. Ղեկավար կազմի  ու աշխատակիցների ազդարարում և հավաք. 

2. Հետախուզության իրականացում, իրավիճակի գնահատում. 

3. Փրկարարական աշխատանքների իրականացում: 

Ուսուցանվողների գործողությունները՝ 

Ժամը 07:30-ին ուսումնավարժության ղեկավարի կողմից կազմակերպվում է մարզի 

արտակարգ իրավիճակների և տարահանման հանձնաժողովների, համապատասխան 

կազմակերպությունների և ուժերի ղեկավար կազմի ազդարարումը:  

Ստանալով հավաքի ազդանշան ներկայանում են մարզպետարան խնդրադրման:  

ժամը 09:00-ին ուսումնավարժության ղեկավարը ընդունում է ուսումնավարժության 

ղեկավարման շտաբի պետի (այսուհետ՝ շտաբի պետ) զեկույցը խորhդակցությանը պատ-

րաստ լինելու վերաբերյալ: Ուսումնավարժության ղեկավարը (կամ շտաբի պետը) 

մասնակիցներին ներկայացնում է ստեղծված իրավիճակը: 

Ուսումնավարժության ղեկավարը խնդիր է դնում մասնակիցներին՝ երկրաշարժի 

գոտում իրավիճակի բացահայտման և բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 

կազմակերպման ուղղությամբ: 

 Մասնակիցները առաջարկություններ են ներկայացնում համապատասխան___ 

պլանները գործողության մեջ դնելու, հետախուզության իրականացման, մարզի 

բնակչությանը ստեղծված իրավիճակի և  վարվելակերպի կանոնների մասին 

իրազեկելու, փրկարարական ու անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատան-

քների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ: 

 

Ժ.13:00-13:30-ն ուսումնավարժության առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում: 

II-րդ փուլ՝ «Բնակչության տարահանում և կենսաապահովման կազմակերպում» 

                Փուլի տևողությունը՝  

- աստղաբաշխական ժամանակ՝ 23.05.201_թ. Ժամը 14:00-ից 18:00-ն: 

                    - օպերատիվ ժամանակ՝ 

          



Մասնավոր իրավիճակը 

Ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան են մնացել մոտ 3200 մարդ: Չեն 

գործում մարզի բնակչության կենսաապահովման օյեկտների շուրջ 60%-ը: Տարհանման 

իրականացման համար չեն բավականացնում տրանսպորտային միջոցները: Ըստ 

հիդրոօդերևութաբանության ծառայության տվյալների օդի ջերմաստիճանը ունի 

բարձրացման տենդենց: 

 

Ուսումնական հարցերը՝ 

1) Տուժած բնակչության տարահանման կազմակերպում 

2) Տուժած բնակչության կենսաապահովման կազմակերպում 

Ոսուցանվողների գործողությունները 

Տարահանման հանձնաժողովը գործողության մեջ է դնում «Մարզի վտանգավոր 

տարածքներից բնակչության տարահանման պլան»-ը և ներկայացնում անհրաժեշտ 

հաշվարկներ տարահանման իրականացման մասին՝ նշելով. 

- տարահանվողների քանակը,  

- տարահանման հավաքակայանները,  

-ժամանակավոր վերաբնակեցման անվտանգ տարածքները, 

- պահանջվող անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները:  

Հնարավորության դեպքում տուժած բնակչությանը տեղաբաշխում են իրենց 

համայնքներում բնակվելու համար պիտանի տներում կամ ստեղծված ճամբարային 

ավաններում:  

Ներկայացնում են առաջարկություններ բնակչության կենսաապահովման, տուժած-

ներին օգնություն ցուցաբերելու և այդ նպատակով պարենային, բժշկական ու նյութական 

պաշարների նպատակային օգտագործման կարգը, ինչպես նաև բնակչության 

կենսապահովման օբյեկտների կայուն գործունեության ապահովման ուղղությամբ:  

 

Ժ. 15:00-15:30-ն ուսումնավարժության երկրորդ փուլի արդյունքների ամփոփում: 

III-րդ փուլ՝  Նշվում է «Գործնական միջոցառումներ՝ համաձայն գործնական 

միջոցառումների պլանի» (այստեղ ոչինչ չի գրվում, քանի որ մշակվում է գործնական 

միջոցառումների առանձին պլան): 

      Փուլի տևողությունը՝ աստղաբաշխական ժամանակով Ժ.16:00-ից - 17:00-ն: 



 

Ժ.17:30-18:00-ն ուսումնավարժության արդյունքների հակիրճ ամփոփում: 

Ժ. 18:00 -ին հայտարարվում է ուսումնավարժության ավարտ:  

 

Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ_______________ 

                                                                           (ստորագրություն անուն,ազգանուն) 

 

 

Ծանոթություն՝ 

2.Աստղաբաշխական ժամանակ-ուսումնավարժության անցկացման օրը տվյալ 

ուսումնական հարցի (միջոցառման) իրականացման համար հատկացված  ժամանակն է 

3.Օպերատիվ ժամանակ – իրական պայմաններում ստեղծված իրավիճակում տվյալ 

ուսումնական հարցի (միջոցառման) կատարման համար սահմանված իրական 

ժամանակն է: 

4.«Օպերատիվ» և «Աստղաբաշխական» ժամանակները պարտադիր է նշել 

քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող թեմայով ուսումնավարժության 

մտահղացման բացատրագրում և անցկացման պլանում (ձև 5), քանի որ 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կատարման ժամկետները հստակ 

սահմանված են, իսկ խաղաղ պայմաններում արտակարգ իրավիճակներին առնչվող 

թեմայով ուսումնավարժության մտահղացման բացատրագրում և անցկացման պլանում 

(ձև 5),  պարտադիր է նշել միայն «Աստղաբաշխական» ժամանակը, իսկ «Օպերատիվ 

ժամանակը» պարտադիր չէ, քանի որ բնակչության պաշտպանության ոչ բոլոր 

միջոցառումների կատարման ժամկետներն են հստակ սահմանված  (Օրինակ 

«Անձնակազմի ազդարարում և հավաք» միջոցառումը թե խաղաղ, թե պատերազմական 

ժամակ սահմանված է, որ պետք է իրականացվի ազանշանը ստանալուց հետո 2 ժամվա 

ընթացքում, այդ իսկ պատճառով խաղաղ պայմաններում արտակարգ իրավիճակներին 

առնչվող թեմայով ուսումնավարժության մտահղացման բացատրագրերում և 

անցկացման պլանում (ձև 5) կարելի է նշել օպերատիվ ժամանակը (Ժ.+2ժ), կամ 

փրկարարական աշխատանքների իրականացումը՝ որը իրական պայմաններում 

իրականացվում է 7-օր կամ առավելագույնը միչև 10 օր (Ժ.+7օր)  

 

 



Ձև 5 

            «Հաստատում եմ» 

Ուսումնավարժության ղեկավար, 

    ________________________ 

  «___» ______________  ___ թ. 

ՊԼԱՆ 

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱՇՏԱԲԱՅԻՆ (ՇՏԱԲԱՅԻՆ ) ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 Թեմա՝ «Մարզի բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում» 

Ուսումնական նպատակները՝ 

3) Կատարելագործել մարզի ղեկավար կազմի ունակությունները ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 

վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործում. 

4) Կատարելագործել ուժերի գործնական հմտությունները աղետի գոտում 

փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 

իրականացման գործում: 

3) Ստուգել օբյետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի 

իրատեսությունը. 

4) և այլն: 

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը՝ մարզպետարանի 

աշխատակազմ, մարզի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողով, մարզի տա-

րահանման հանձնաժողով, մարզի ճառագայթային, քիմիական և 

մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի հիմնարկ-

ներ, ուսումնավարժությունում ներգրավված կազմակերպությունների արձա-

գանքող ուժեր: 

Անցկացման ժամանակը՝ 201_ թվականի մայիսի 23-ին ժամը 08:00-ից 

18:00-ն: 

Անցկացման վայրը` Մարզպետարանի վարչական շենքի նիստերի դահլիճ, 

գործնական միջոցառումները ____ կազմակերպության տարածքում: 



ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Ժամանակը 
Ուսումնական հարցեր 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
օպերատի
վ 

աստղաբաշխական 
Ղեկավարի  Ուսուցանվողների 

1 2 3 4 5 

I ՓՈՒԼ. «Մասնակիցների ազդարարում և հավաք, իրավիճակի գնահատում»: 

                Փուլի տևողությունը՝ 
                        - աստղաբաշխական ժամանակ՝  23.05.201_թ. Ժամը 07:30-ից 11:30-ը: 
                              - օպերատիվ ժամանակ՝ 

 07:30-09:30 Մասնակիցների 
ազդարարում, հավաք 
և խնդրադրում: 

Տալիս է կարգադրություն 

մասնակիցների ազդա-

րարում և հավաք իրա-

կանացնելու  վերաբերյալ:  

Միջնորդների միջոցով 

վերահսկում է 

ազդարարման և հավաքի 

գործընթացը:  

  Ընդունում է զեկույց՝ 

խորhդակցությանը պատ-

րաստ լինելու մասին: Ծա-

նոթացնում է ստեղծված 

իրավիճակին և տալիս 

կարգադրություն` «Ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում  

մարզի բնակչության 

պաշտպանության կազ-

մակերպման պլան»-ը 

ամբողջ ծավալով 

գործողության մեջ դնելու 

վերաբերյալ:  

Մասնակիցները ստանալով հավաքի ազդանշան 

ներկայանում են մարզպետարանի վարչական շենք և 

մասնակցում խորհրդակցությանը: 

Մասնակիցները իրենց հերթին իրականացնում են 

ենթակա անձնակազմի ազդարարում և հավաք մշտական 

աշխատավայրերում:   

 Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետը 

զեկուցում է մարզպետին խորհրդակցությանը 

պատրաստ լինելու մասին: 

 Գործողության մեջ են դնում «Ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում  մարզի բնակչության պաշտպանության կազ-

մակերպման պլան»-ը, պարզաբանում են ստեղծված 

իրավիճակը և ներկայացնում են առաջարկություններ՝ 

ընդհանուր և հատուկ  հետախուզության 

կազմակերպման վերաբերյալ: 



 09:30-11:30 Հետախուզության 
իրականացում, 
իրավիճակի 
գնահատում 

      Ընդունում է որոշում՝ 

աղետի գոտում 

հետախուզության 

իրականացման 

վերաբերյա:  

Հետախուզական խմբերը որոշում են՝ աղետի մասշտաբ-

ները, շենքերի կոմունալ էներգետիկ ցանցի ավերվածու-

թյան աստիճանը, արձագանքող ուժերի դեպի աղետի 

գոտի մուտքի և բնակչության տարահանման 

երթուղիները և այլն: 

Հետախուզության տվյալների հիման վրա գնահատում 

են իրավիճակը՝ որոշում են  աշխատանքների բնույթը, 

ծավալը, փրկարարական աշխատանքների իրականաց-

մանը խոչընդոտող գործոնները, ուժերի և միջոցների 

վիճակը, լրացուցիչ ուժերի ներգրավման 

անհրաժեշտությունը:  

 

 11:30-13:00 Փրկարարական և 
անհետաձգելի 
վթարավերականգնող
ական աշխատանքների 
իրականացում 

Ընդունում է որոշում՝ աղե-
տի գոտում 
փրկարարական և 
անհետաձգելի 
վթարավերականգնողակ
ան աշխատանքների 
իրականացման 
վերաբերյալ 

Ճշտում են աշխատանքի ծավալները և անհրաժեշտ 
ուժերն ու միջոցները:  
Աղետի գոտին բաժանում են փրկարարական  աշխա-
տանքային տեղամասերի և այդ տեղամասերում նշա-
նակում են ղեկավարներ, որոնք ծավալում են իրենց 
շարժական կառավարման կետերը: 
Փրկարարական ուժերի համար  երկրաշարժի գոտուց 

դուրս նշանակում են հավաքման վայրեր և ապահովվում 
են արագ ու հարմար ելքեր դեպի աշխատանքային 
տեղամասեր։  
Իրականացնում են աղետի գոտու շրջափակում և հիմնա-
կան երթուղիներում կազմակերպում  պարեկային ծառա-
յություն: 
Որոշում են՝  
-աշխատանքների կատարման կարգը և հաջորդակա-
նությունը.  
- ինժեներական տեխնիկայի օգտագործման կարգը՝ 
աշխատատար աշխատանքներն իրականացնելու 
ընթացքում,  
- համաձայնեցնում են ըստ կատարման տեղի և ժամա-
նակի ենթակա ուժերի և հարևան կազմավորումների 
գործողությունները,  



- որոշում են կառավարման և կապի կազմակերպման 
կարգը ստորաբաժանումների և կազմավորումների հրա-
մանատարների միջև: 
Միջոցներ են ձեռնարկում փլուզված և այրվող շենքերից 
ու շինություններից մարդկանց փրկելու, առաջին 
օգնություն ցուցաբերելու և բուժ. հիմնարկներ 
տեղափոխելու ուղղությամբ: 

 10:00-12:30 Տրվում է թիվ 1-3 
միջանկյալները 

 Իրականացնում են միջոցառումներ համաձայն 
միջանկյալների 

 13:00-13:30 Առաջին  փուլի 
ամփոփում 

Ունկնդրում է 
ուսուցանվողների 
զեկույցները: 
Իրականացնում է 
առաջին փուլի 
ամփոփումը 

Մասնակիցները զեկուցում են առաջին փուլում 
կատարած աշխատանքների մասին 

  և այլն   

 13:30-14:00 Ընդմիջում (կարող է տրվել, կամ  չտրվել ) 
II. ՓՈւԼ «Բնակչության տարահանում և կենսաապահովման կազմակերպում»: 

                                      Փուլի տևողությունը 
                                              - աստղաբաշխական ժամանակով 23.05.201_թ. Ժամը 14:00-ից 18:00-ն: 
                                                    -օպերատիվ ժամանակ՝  ժ.__ից__ը 

 14:00-15:00 Տուժած բնակչության 
տարահանման կազմա-
կերպում 

Ընդունում որոշում 
տուժած բնակչության 
տարահանման վե-
րաբերյալ  

Տարահանման հանձնաժողովը գործողության մեջ է 
դնում «Մարզի վտանգավոր տարածքներից բնակչու-
թյան տարահանման պլան»-ը և ներկայացնում անհրա-
ժեշտ հաշվարկներ տարահանման իրականացման 
մասին՝ նշելով. 
- տարահանվողների քանակը,  
- տարահանման հավաքակայանները,  
-ժամանակավոր վերաբնակեցման անվտանգ տարածք-
ները, 
- պահանջվող անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները:  
Համայնքներում ստեղծում են բնակչության տարահան-
ման միջանկյալ հավաքակայաններ, որտեղից կատար-
վում է տեղաբաշխում  իրենց համայնքներում բնակվելու 
համար պիտանի տներում, ճամբարային ավաններում: 



 15:00-15:30  Տուժած բնակչության 
կենսաապահովման 
կազմակերպում 

Ընդունում որոշում 
տուժած բնակչության 
կենսաապահովման վե-
րաբերյալ 

Ներկայացնում են առաջարկություններ բնակչության 
կենսաապահովման, տուժածներին օգնություն ցուցա-
բերելու, բնակչության կենսապահովման օբյեկտների 
կայուն գործունեության ապահովման ուղղությամբ: 

 14:30-15:00 Տրվում է թիվ 4 և թիվ 5 
միջանկյալները 

 Իրականացնում են միջոցառումներ համաձայն 
միջանկյալների 

 15:00-15:30 Երկրորդ  փուլի 
ամփոփում 

Ունկնդրում է 
ուսուցանվողների 
զեկույցները: 
Իրականացնում է 
երկրորդ փուլի 
ամփոփումը 

Մասնակիցները զեկուցում են երկրորդ փուլում 
կատարած աշխատանքների մասին 

  և այլն   

III.ՓՈւԼ՝ Գործնական միջոցառումներ /համաձայն գործնական միջոցառումների պլանի/ 
Փուլի տևողությունը՝ -աստղաբաշխական ժամանակով Ժ.16:00-ից - 17:00-ը 

Ժամը 15:45 մասնակիցները ժամանում են գործնական միջովառումների աշխատանքային տեղամասեր:  

 17:00-17:15 Երրորդ փուլի 
ամփոփում 

Իրականացնում է երրորդ 
փուլի ամփոփում 

 

 17:30-18:00 ՈՒսումնավարժության 
արդյունքների 
ամփոփում 

Անցկացնում է ուսումնա-
վարժության արդյունք-
ների հակիրճ ամփոփում, 
մատնանշում ուժեղ և թույլ 
կողմերը ու տալիս գնա-
հատական: 

Զեկուցում են ուսումնավարժության ընթացքում կա-
տարած աշխատանքների մասին: 

 18:00 Ուսումնավարժության 
ավարտ 

Հայտարարում է 
ուսումնավարժության 
ավարտ 

 

 

ՀՇՈՒ ղեկավարման շտաբի պետ _______________ 

                                                              (ստորագրություն անուն.ազգանուն) 

 

Ծանոթություն՝ Շտաբային ուսումնավարժության անցկացման պլանը մշակվում է նույն ձևով՝ առանց գործնական միջոցառումների 

բաժնի: 
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      «ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ 

          _______________________ 

         « ____»_________ _____  թ. 

 

Պ Լ Ա Ն 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

 

Միջանկյալի 
տրման ժամը 

Միջանկյալների բովանդակությունը Ով է հանձնում Ում է հանձնում 

I ՓՈՒԼ` 

Տևողությունը` աստղաբաշխական ժամանակ  ժամը __ից-_Ժ.____-ը 

 

15:00 

Միջանկյալ թիվ 1 

Պայթյունի հետևանքով փլուզվել է շենքի 2-րդ հարկի դիմային 
պատը, ինչի հետևանքով փլատակների տակ են մնացել 6 մարդ: 

Ուսումնավարժ
ության 

ղեկավար (կամ 
միջնորդ) 

Փրկարարական 
ջոկատի 
հրամանատարին, 
բուժ ծառայության 
պետին 



15:30 

Միջանկյալ թիվ 2 

Տուժածներին մասնագիտացված բժշկական օգնություն 
ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ է բժշկական կենտրոնում 
ծավալել ևս 20 մահճակալ: 

Ուսումնավարժ
ության 

ղեկավար (կամ 
միջնորդ) 

Բուժ 
ծառայության 
պետին, 
համայնքի 
ղեկավարին 

 և այլն   

II ՓՈՒԼ` 

       Տևողությունը` աստղաբաշխական ժամանակով ժ__ից-_Ժ.____-ը 

16:20 Միջանկյալ թիվ 3 

և այլն 

  

                                                    

                                              Ուսումանվարժության ղեկավարման  շտաբի պետ         __________________ 

                                                                                                           (ստորագրություն անուն,ազգանուն ) 
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             «ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ 

    _________________________ 

    «___» ______________ ___ թ. 

ՊԼԱՆ 

Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժության գործնական միջոցառումների անցկացման 

 

Կարելի է գործնական միջոցառումների անցկացման ժամանակ նշել հավելյալ ուսումնական նպատակներ, 

որոնք բացակայում են մտահղացման բացատրագրում: Օրինակ՝ 

Հիմնական ուսումնական նպատակը (ները)՝ 

1. Կատարելագործել ուժերի ներդաշնակումը: 

  

հ/հ 
Անցկացման վայրի (տեղամասի) 

անվանումը 
Միջոցառման անվանումը Տևողությունը 

Ներգրավվող ուժերն 

ու միջոցները 

Գործնական 

տեղամասի 

պատասխանատու 

1 ___համայնք (ուսումնական 

տեղամաս թիվ 1) 

Տուժածի իջեցում 5-րդ հարկից 

ալպինիստական գույքի 

օգտագործմամբ, կամ  

կարապիկի ու պատգարակի 

Ժ.10:00-ժ.10:20 3 փրկարար, 

ալպինիստական 

հանդերձանք, 

պարաններ, 

Անուն, ազգանուն 



միջոցով կարապիկներ, 

վերելքի 

հարմարանք(ժումառ), 

պատգարակ,  մեկ 

«Ուազ» մեքենա 

2 ___համայնք (ուսումնական 

տեղամաս թիվ 2) 

Փլատակների տակից տուժածի 

հայտնաբերում և դուրս բերում 

Ժ.10:20-11:00 5 փրկարար, 

հիդրավլիկ բադիկ-2 

հատ, հիդրավլիկ 

մկրատ-1հատ, 

օդամղիչ-1 հատ, 

ձեռքի գործիքներ և 

այլն… 

 

 և այլն     

 

Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ_______________ 

                                                                                          (ստորագրություն անուն, ազգանուն) 

 

 

 

 

 



 

ՍԽԵՄԱ 

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
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Փրկարարական 

կազմավորումների 

 

(անուն, ազգանուն) 

Միջնորդներ 

Տեղակալներ  ( օգնականներ ) 

ՀՇՈՒ ղեկավար 

 

Ղեկավարման 

շտաբի պետ 

 

Ղեկավարի 

օգնական ՆՏԱ 

գծով 

 

Ղեկավարի 

օգնական 

խաղարկման 

գծով 

Խաղարկման 

խումբ 

 

խմբի ղեկավար 

Կապի խումբ 

 

 

խմբի ղեկավար 

Ապահովման 

խումբ 

 

խմբի ղեկավար 

Վերլուծական 

խումբ 

 

խմբի ղեկավար 

 

ԱԻ 

հանձնաժողով 

 

(անուն, ազգանուն) 

Տարահանման 

հանձնաժողով 

 

(անուն, ազգանուն) 

 

Բժշկական 

ծառայություն 

 

(անուն, ազգանուն) 

Հասարակական 

կարգի պահպանման 

ծառայություն 

 

(անուն, ազգանուն) 

Փրկարարական 

կազմավորումներ 

 

(անուն, ազգանուն) 

 

Փրկարարական 

կազմավորումների 

 

(անուն, ազգանուն) 

ՀՇՈՒ ներգրավված 

այլ մարմիններ 

 

(անուն, ազգանուն) 

 

             Ուսումնավարժության        

ղեկավարման  
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«Հաստատում են» 

Ուսումնավարժության ղեկավար 

  _________________________ 

    «____»_____________ _____թ. 

 

                                                                                             Ա Ն Հ Ա Տ Ա Կ Ա Ն      Պ Լ Ա Ն 

__________________________________ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ___________ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ) 
ՄԻՋՆՈՐԴԻ    

    Թեման`   ________________________________________ 

 
   Ուսումնավարժության նպատակները` ________________________________________ 

1) 
2)  

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը` 
           Ուսումնավարժության անցկացման  ժամանակը`   

       Աստղաբաշխական ժամանակ  _______________________             



Օպերատիվ ժամանակ   _____________________________          
        

      Ուսումնավարժության անցկացման վայրը` 

                                                     ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Ժամկետը 
ՈՒսումնական 

հարցերը 
Ստեղծված 
իրավիճակը 

ՈՒսուցանվողների 
գործողությունները 

Միջնորդի գործողությունները  աստ
ղ. 

օպ. 

1 2 3 4 5 6 

 

I ՓՈՒԼ _________________________________________________ 

 

Տևողությունը 
        աստղաբաշխական ժամանակ  ________________________________ 

               օպերատիվ ժամանակ              _______________________________ 
       

      

      

      



  I-ին փուլի 
ավարտ 

   

II ՓՈՒԼ __________________________________________________ 

Տևողությունը 

                աստղաբաշխական ժամանակ  ____________________ 

                        օպերատիվ ժամանակ             _______________________  
         

      

  II -րդ փուլի 
ավարտ 

   

  Ուսումնավար-
ժության 
ավարտ և 
արդյունքների 
ամփոփում 

   

 

 

          ____________________________ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  

     ___________ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ) ՄԻՋՆՈՐԴԻ                               _______________________ 

(ստորագրություն անուն, ազգանուն)
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            «Հաստատում եմ» 

Ուսումնավարժության ղեկավար, 

    ________________________ 

  «___» ______________  ___ թ. 

ՊԼԱՆ 

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

 Թեմա՝ «Քիմիապես վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում   փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացումը» 

Ուսումնական նպատակները՝ 

5) Կատարելագործել օբյեկտի ղեկավար կազմի ունակությունները քիմիական վթարի դեպքում 

աշխատակիցների պաշտպանության միջոցառումների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործում. 

6) Կատարելագործել օբյեկտի կազմավորումների գործնական հմտությունները քիմիական վթարի վերացման 

աշխատանքների իրականացման գործում: 

3) Ստուգել օբյետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի իրատեսությունը. 

4) և այլն: 

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը՝ Օբյեկտի ղեկավար կազմ, աշխատակիցներ, 

կազմավորումներ: 



Ելակետային տվյալներ՝ Նշվում է օբյեկտի համառոտ բնութագիրը, առկա ուժերի և տրանսպորտային 

միջոցների թվաքանակը, օդերևութաբանական տվյալներ և այլն (այնպիսի տվյալներ, որոնք ուսումնավարժության 

ընթացքում անհրաժեշտ կլինեն ուսումնական հարցերի լուծման դեպքում)   

Ստեղծված իրավիճակը  15.05. 20___թ. ժամը 10.00-ին անձնակազմի կողմից տեխնոլոգիական պրոցեսի 

խախտման արդյունքում թիվ 3 արտադրամասում տեղի է ունեցել պայթյուն և մթնոլորտ է արտանետվել մեծ 

քանակությամբ ամոնիակ: Կա 3 տուժած:  

Անցկացման ժամանակը՝ 201_ թվականի մայիսի 15-ին ժամը 07:30-ից 17:00-ն: 

Անցկացման վայրը` Օյեկտի տարածքում: 

Նյութատեխնիկական ապահովումը՝ հակագազ (տիպը) ___ հատ, պաշտպանական հագուստ (տիպը) ____ հատ, 

անհատական դեղատուփ____ հատ, հետախուզության սարքեր (տիպը) ___ հատ, սահմանազատման նշաններ ___ հատ, 

ուսումնական ծխագլանակ __ հատ և  այլն: 

 

 



ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Ժամանակը Ստեղծված իրավիճակը Ուսումնական հարցերը Ուսումնավարժության 
ղեկավարի 

գործողությունները  
 

Ուսուցանվողների 
գործողությունները օպերատ

իվ 
աստղաբաշխա

կան 

1 2 3 4 5 6 

I ՓՈՒԼ. «Մասնակիցների ազդարարում և հավաք: Փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպում»: 
                Փուլի տևողությունը՝ 
                        - աստղաբաշխական ժամանակ՝  15.05.201_թ. Ժամը 07:30-ից 13:30-ը: 
                                  - օպերատիվ ժամանակ՝ 

 07:30-09:40 15.05. 20___թ. ժամը 
10.00-ին 
անձնակազմի կողմից 
տեխնոլոգիական 
պրոցեսի խախտման 
արդյունքում թիվ 3 
արտադրամասում 
տեղի է ունեցել 
պայթյուն և մթնոլորտ 
է արտանետվել մեծ 
քանակությամբ 
ամոնիակ:  

Ազդարարում  
 հավաք և խնդրադրում: 

Տալիս է 
կարգադրություն 
ազդարարման և 

հավաքի վերաբերյալ 
Ներկայացնում է 

ստեղծված իրավիճակը 
և տալիս 

համապատասխան 
հանձնարարականներ: 

Ներկայանում են 
աշխատավայր և 
ծանոթանում ստեղծված 
իրավիճակին: 

 09:40-10:30 Ըստ նախնական 
տվյալների ամոնիակի 
սինթեզի 
արտադրամասի հեղուկ 
ամոնիակի պահեստա-
րանից դեպի կարբա-
միդի արտադրամաս 

Հետախուզության կազմա-
կերպում, իրավիճակի 
գնահատում 

 
Տալիս է 
կարգադրություն 
հետախուզուության 
անցկացման 
վերաբերյալ: 

Գործողության մեջ են 
դնում օբյեկտի 
արտակարգ 
իրավիճակների 
դեպքում գործելու 
պլանը: Գնահատում են 
ստեղծված իրավիճակը 



գնացող 100 մմ 
տրամագծով 
խողովակաշարի 
փականից  12 մթնոլոր-
տային ճնշման տակ 
տեղի է ունեցել հեղուկ 
ամոնիակի արտահոսք, 
որի հետևանքով դուրս 
է թափվել 
մոտավորապես 5 տ 
հեղուկ ամոնիակ:  

և ներկայացնում 
համապատասխան 
առաջարկություններ՝ 
հետախուզության 
կազմակերպման 
վերաբերյալ: 
Հետախուզության 
արդյունքում որոշում են 
վարակման գոտու 
սահմանները, վթարի 
աստիճանը, ամոնիակի 
առաջնային և 
երկրորդային ամպերի  
տարածման 
ուղղությունները, 
տուժածների գտվելու 
վայրերը: 

 10:30-13:00 Վթարի վայրում 
ամոնիակից ծանր 
թունավորումներ են 
ստացել 3 
աշխատակից: 
Վարակված ամպը 
տարածվում է դեպի 
քաղաքի մարդաշատ 
տարածք:  
 

Փրկարարական և 
անհետաձգելի 
վթարավերականգնողակա
ն աշխատանքների 
կազմակերպում 

Տալիս է 
կարգադրություն 
փրկարարական և 
անհետաձգելի 
վթարավերականգնող
ական 
աշխատանքների 
իրականացման 
վերաբերյալ 

Հնարավորության 
դեպքում գործի են դնում 
վթարների 
տեղափակման 
ինքնաշխատ համակար-
գերը, սկսում են 
արտադրության 
անվթար կանգնեցման 
աշխատանքները, 
իրականացնում են՝ 
վնասված 
սարքավորման 
վերանորոգումը 
(անցքերի փակում, 
հերմետիկացում և այլն): 



Իրականացնում են 
հեղուկ ամոնիակի 
թափված տեղի տեղա-
փակումը, որսիչների 
պատրաստումը, 
հնարավորության 
դեպքում թափված 
նյութի հավաքումը 
ռեզերվային փակ 
տարողություններում,  
վարակված ամպի 
տարածման ուղղու վրա 
տեղադրում են ջրային 
վարագույր, 
իրականացնում են 
վարակազերծման 
աշխատանքներ: 
Տուժածներին 
ցուցաբերում են առաջին 
բուժ օգնություն:  

 13:00-13:30 Իրավիճակը նույնն է Օբյեկտի սանիտարական 
գոտուն հարակից 
բնակչության 
պաշտպանության 
միջոցառումների 
վերաբերյալ որոշումների 
ընդունում 

Տալիս է 
կարգադրություն 
օբյեկտի 
սանիտարական 
գոտուն հարակից 
բնակչության 
պաշտպանության 
միջոցառումների 
վերաբերյալ 

Կապի և ազդարարման 
տարբեր միջոցներով 
իրազեկում են բնակչու-
թյանը տեղի ունեցած 
վթարի մասին, ինչպես 
նաև վարակվածության 
ամպի հնարավոր տա-
րածման ուղղության վե-
րաբերյալ և տալիս հա-
մապատասխան ցուցում-
ներ վարվելակերպի կա-
նոնների վերաբերյալ 



(անհապաղ իջնել նկու-
ղային հարկեր և ամուր 
փակել դռներն ու լուսա-
մուտները և այլն:) 

 12:00-12:15 Իրավիճակը ըստ թիվ 1 
միջանկյալի 

 Ունկնդրում է 
զեկույցները 
կատարված 
աշխատանքների 
մասին և տալիս 
համապատասխան 
ցուցումներ 

Իրականացնում են 
գործողություններ 

համաձայն միջանկյալի 

  և այլն    

 13:30-14:00 Առաջին  փուլի 
ամփոփում 

 Ունկնդրում է 
ուսուցանվողների 
զեկույցները: 
Իրականացնում է 
երկրորդ փուլի 
ամփոփումը 

Մասնակիցները 
զեկուցում են առաջին 

փուլում կատարած 
աշխատանքների մասին 

II ՓՈՒԼ՝ Գործնական միջոցառումներ 
                Փուլի տևողությունը՝ 
                        - աստղաբաշխական ժամանակ՝  15.05.201_թ. Ժամը՝ 14:10-ից 17:00-ը: 

 

 14:10 - 14:25  

Կազմավորումների 
պատրաստության բերում, 

շարային ստուգատեսի 
անցկացում և խնդրադրում 

Տալիս է ազդանշան 
«Հայտարարված է 
հավաք», 
անցկացնում է 
շարային ստուգատես, 
ներկայացնում է 
ստեղծված իրավիճակը 
և կատարում 
խնդրադրում: 

Սահմանված 
ժամկետում 
կազմավորումները 
ներկայանում են 
նախապես նշված 
հավաքի վայր, 
ծանոթանում ստեղծված 
իրավիճակին, 
պարզաբանում իրենց 
առջև դրված 



խնդիրները:  
Այնուհետև օբյեկտի 
պահեստից ստանում են 
համապատասխան գույք 
և հանդերձանք ու 
ներկայանում շարային 
ստուգատեսի:  

 

14:25- 
    14:45 

 
Հետախուզության 

իրականացում  

Տալիս է 
կարգադրություն 
հետախուզության 

անցկացման մասին 

Հետախուզական 
կազմավորման 
անձնակազմը հագնում է 
անհատական 
պաշտպանության 
միջոցները՝ համաձայն 
նորմատիվների:  
Կատարում են 
գործողություններ 
հետախուզական 
սարքերի 
աշխատանքային 
վիճակի բերման և 
շահագործման 
ուղղությամբ համաձայն 
նորմատիվների 
(ՈՒՆԹՆ-ի տեսակի 
հայտնաբերում)  

   

Հեղուկ ամոնիակի 
մեխանիկական կերպով 

տարալցում  

 

Վթարավերականգնողա
կան կազմավորումը 
իրականացնում է հեղուկ 
ամոնիակի 
մեխանիկական կերպով 
տարալցում 
ստորգետնյա վթարային 



պահեստարան 

   Ջրային վարագույրի 
տեղադրում 

 Հրշեջ կազմավորումը 
վարակված ամպի 
տարածման ուղղու-
թյամբ տեղադրում է   
ջրային վարագույր  

   և այլն   

   Առաջին  փուլի ամփոփում Ունկնդրում է 
ուսուցանվողների 
զեկույցները: 
Իրականացնում է 
երկրորդ փուլի 
ամփոփումը 

Մասնակիցները 
զեկուցում են առաջին 

փուլում կատարած 
աշխատանքների մասին 

 16:30-17:00  ՈՒսումնավարժության ար-
դյունքների ամփոփում 

Անցկացնում է ուսում-
նավարժության ար-
դյունքների ամփոփում, 
մատնանշում ուժեղ և 
թույլ կողմերը ու տալիս 
գնահատական: 

Զեկուցում են ուսում-
նավարժության 
ընթացքում կատարած 
աշխատանքների մա-
սին: 

 17:00  Ուսումնավարժության 
ավարտ 

 Հայտարարում է 
ուսումնավարժության 
ավարտ 

Ծանոթություն՝ «Գործնական միջոցառումներ» բաժնում «Ստեղծված իրավիճակը» սյունակը լրացվում է (կամ կարելի է 

չլրացնել) կախված տվյալ ուսումնական հարցից: 

ՕՎ ղեկավարման շտաբի պետ _______________ (ստորագրություն անուն, ազգանուն )



         Ձև 11 

 

 «ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»                 

ՈւՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ 

                     «_____» __________________ _______թ. 

 

ՊԼԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  

 

Թեմա «Հակառակորդի հանկարծակի հարձակման դեպքում օբյեկտի հետախուզական կազմավորումների 

գործողությունները»: 

Ուսումնական նպատակները  

1. Կատարելագործել օբյեկտի հետախուզական կազմավորումների գործնական հմտությունները ճառագայթային և 

քիմիական հետախուզության իրականացման ուղղությամբ: 

2. Ստուգել կազմավորման պատրաստվածությունը ստեղծված իրավիճակում իր արջև դրված խնդիրների կատարման 

ուղղությամբ: 



Ուսումնավարժությանը ներգրավում են՝  օբյեկտի ճառագայթային և քիմիական հետախուզության 2 օղակ: 

Տևողությունը  _____ժամ: 

Անցկացման վայրը __________ 

Նյութատեխնիկական ապահովումը՝ հակագազ (տիպը) ___ հատ, պաշտպանական հագուստ (տիպը) ____ հատ, 

անհատական դեղատուփ____ հատ, հետախուզության սարքեր (տիպը) ___ հատ, սահմանազատման նշաններ ___ հատ, 

ուսումնական ծխագլանակ __ հատ և  այլն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

հ /հ 

ԺԱՄԱ-ՆԱԿԸ 

(աստղաբաշխակա

ն) 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Ուսումնավարժության ղեկավարի 

գործողությունները  

ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1 2 3 4 5 

 

  1. 

10:00-10:10 Թշնամու օդային 

հարձակման մասին 

օբյեկտի հետախուզական 

կազմավորման 

անձնակազմի 

ազդարարումը և 

անձնակազմի 

պատսպարումը 

ապաստարանում 

Օբյեկտի դիսպետչերին տալիս է 

կարգադրւթյուն «Օդային տագնապ» 

ազդանշան հնչեցնելու մասին: 

Ղեկավարում է «Օդային տագնապ» 

ազդանշանի դեպքուն 

հետախուզության կազմավորումների 

գործողությունները 

Օբյեկտի կետախուզական 

կազմավորումների անձնակազմը 

ստանալով «Օդային տագնապ» 

ազդանշանը դադարեցնում են 

արտադրական գործընթացը, փակում 

են պատուհանները և դռները, 

անջատում լույսերը և  պատսպարվում 

օբյեկտի ապաստարանում 

 

2. 

10:10-10:25 Հետախուզական 

կազմավորումների 

գորողությունները 

«Օդային տագնապի 

ավարտ» ազդանշանի 

դեպքում 

Օբյեկտի դիսպետչերին տալիս է 

կարգադրւթյուն «Օդային տագնապի 

ավարտ» ազդանշան հնչեցնելու մասին: 

Ղեկավարում է «Օդային տագնապի 

ավարտ» ազդանշանի դեպքում 

հետախուզական կազմավորումների 

գործողությունները 

Անձնակազմը կազմակերպված դուրս 

է գալիս ապաստարանից և 

վերադառնում իրենց 

աշխատատեղերը: 



3 10:30-10:50 Հետախուզական 

կազմավորումների 

պատրաստության բերում, 

շարային ստուգատեսի 

անցկացում և 

խնդրադրում 

Տալիս է ազդանշան «Հայտարարված է 

հավաք», 

անցկացնում է շարային ստուգատես, 

ներկայացնում է ստեղծված 

իրավիճակը և կատարում խնդրադրում: 

Սահմանված ժամկետներում 

անձնակազմը ներկայանում է 

նախապես նշված հավաքի վայր, 

ծանոթանում ստեղծված 

իրավիճակին, պարզաբանում իրենց 

առջև դրված խնդիրները:  

Այնուհետև օբյեկտի պահեստից 

ստանում են համապատասխան գույք 

և հանդերձանք ու ներկայանում 

շարային ստուգատեսի:  

4 10:50-11:20 Հետախուզության 

կազմակերպում և 

իրականացում:  

Տալիս է կարգադրություն 

հետախուզության անցկացման մասին 

Անձնակազմը հագնում է 

անհատական պաշտպանության 

միջոցները՝ համաձայն 

նորմատիվների:  

Կատարում է գործողություններ 

հետախուզական սարքերի 

աշխատանքային վիճակի բերման և 

շահագործման ուղղությամբ (ՈՒՆԹՆ 

տեսակի հայտնաբերում)՝ համաձայն 

նորմատիվների:  

5 11:20-11:50 Ճառագայթային 

դիտարկման կետի 

ծավալում և 

աշխատանքների 

Տալիս է միջանկյալ՝ օբյեկտի 

տարածքում ճառագայթային 

ախտոտվածության հայտնաբերման 

վերաբերյալ:  

Իրականացնում են ճառագայթային 

դիտարկման կետի ծավալում՝ 

տեղադրում են վրան և այնտեղ 

տեղադրում աշխատանքների համար 

անհրաժեշտ գույք և 



իրականացում Տալիս է հանձնարարական 

անձնակազմի կողմից ստացված 

ճառագայթային դոզայի որոշման 

ուղղությամբ, հաշվի առնելով 

անհատական դոզաչափերի ցուցմունքը 

սարքավորումներ: Իրականացնում են  

ճառագայթային ֆոնի չափումներ: 

Դիտարկման կետի անձնակազմը 

ճառագայթային ախտոտվածության 

հայտնաբերման մասին զեկուցում է 

ուսումնավարժության ղեկավարին: 

  և այլն   

6 12:00 

Ուսումնավարժության 

ավարտ և արդյունքների 

ամփոփում 

Ուսումնավարժության ղեկավարը 

հայտարարում է ուսումնավարժության 

ավարտ: Գնահատում է 

ուսուցանվողների գործողություները, 

նշելով թերությունները և տալիս 

հանփնարարականներ 

կազմավորումների հետագա 

պատրաստվածության ուղղությամբ 

Մասնակցում են ուսումնավարժության 

ամփոփմանը 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ (ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏ)_______________ 

                                                                                                                                       (ստորագրութուն անուն, ազգանուն



Ձև 12     
«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»  

ՈՒսումնավարժության ղեկավար 

 (ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԵՓՎ բաժնի պետ,ՀՓՋ, ՀՀՋ հրամանատար) 

 (Կազմակերպություններում ստեղծված ՀՋ հրամանատար) 

       2014թ 

 

ՊԼԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ-ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

 

 Թեմա՝ «Հրդեհների մարումը փայտամշակման ձեռնարկություններում» 

Ուսումնական նպատակները՝   

1. Օժանդակել հրամանատարի մարտավարական մտածելակերպի զարգացմանը, նպաստել հրդեհների 

ժամանակ ուժերի և միջոցների ղեկավարման ունակությունների կատարելագործմանը: 

2.Ստուգել օղակների պատրաստվածության  վիճակը, իրենց առջև դրված հրշեջ մարտավարական խնդիրների 

լուծման ուղղությամբ: 

3.Կատարելագործել ՀՓՋ օղակների հրամանատարների գործնական ունակությունները բացազատման 

ժամանակ: 

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը՝   Հրշեջ փրկարարական ջոկատի 2 օղակ 

Ուսումնավարժության անցկացման ժամը՝      10:00-11:30  



Ուսումնավարժության անցկացման վայրը՝   Փայտամշակման ձեռնարկություն, հասցեն՝                         

Բարեկամության 80. 

I. Նյութատեխնիկական ապահովումը  Հրշեջ փրկարարական ջոկատի մարտական հաշվարկի հրշեջ 

ավտոմոբիլներ, շնչառական ապարատներ, հրշեջ գույք և սարքավորումներ, ձեռքի ռադիոկայաններ, բարձրախոս, 

կարմիր գույնի դրոշակներ: 

II. Ելակետային տվյալները  Այս բաժնում անհրաժեշտ է նշել ուսումնավարժությանը ներգրավվող  ուժերի 

մասին, ինչպես նաև  հրդեհի օջախի տեղամասի, հրդեհի ազատ զարգացման, մասնագիտական 

գրականություններում նշված կրակի գծային տարածման արագության և հրդեհի օջախ ջրի մղման ինտենսիվության 

մասին: Անհրաժեշտ է նշել նաև  ստորաբաժանման ներկայանալու պահին՝ հրդեհի մակերեսի մասին: 

Օրինակ՝ Ուսումնավարժությանը ստորաբաժանումը ներգրավվում է թիվ 1 կանչով:Հրդեհի օջախը գտնվում է  

ձեռնարկության փափուկ կահույքի պատրաստման արտադրամասի կենտրոնական հատվածում, հրդեհի ազատ 

զարգացման փուլը կազմում է 25 րոպե, կրակի գծային տարածման արագությունը 1մ/րոպե, հրդեհի օջախ ջրի մղման 

ինտենսիվությունը կազմում է 0,06լ/վրկ·մ2, հրդեհի մակերեսը ստորաբաժանման ներկայանալու պահին՝ 20մ2 : 

III. Կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական բնութագիրը, ջրամատակարարումը 

Կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական բնութագիրը նկարագրելիս անհրաժեշտ է  նշել 

կազմակերպության անվանումը, մակերեսն ըստ հատակագծի, շենքի նշանակությունը (մանկական, բուժական, 

մշակութային, բարձրահարկ, հասարակական, վարչական, կաբելային, թունելային և այլն), հարկերի քանակը, 

երկրաչափական չափերը, նկուղի, տանիքի, ձեղնահարկի  առկայությունը:Հակահրդեհային ջրամատակարարումը 



(հրշեջ ջրավազանների տեսակը, քանակը և տարողությունը, ջրի ծախսը, հիդրանտների տեղը և քանակը, ներքին 

հակահրդեհային ծորակների առկայությունը, տեղերն ու քանակը, միացման ձևը և տրամագիծը): 

IV. Կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական բնութագրի օրինակ 

Փայտամշակման ձեռնարկությունը 4 հարկանի է, հատակագծում ունի հետևյալ չափերը՝ 18X120մ: Շշինության 

պատերն ու միջնապատերը քարից են, միջհարկային ծածկերն ու վերնածածկը հավաքովի երկաթբետոնե 

կառուցատարրերից: Հատակը բետոնից է, տանիքածածկը՝ մետաղաթիթեղյա: Շենքն ունի անմիջապես դեպի դուրս 

երեք աստիճաններ: Ջեռուցումը կենտրոնական է, լուսավորությունը՝ էլեկտրական, օդափոխությունը արհեստական՝ 

ներհոս-արտահոս:Փափուկ կահույքի հավաքման արտադրամասը գտնվում է 3-րդ հարկում, որն ունի հետևյալ 

չափերը 10X15մ: Արտադրամասը պահեստային և այլ օժանդակ սենյակներից առանձնացված է աղյուսե 

միջնապատով: Միջնապատում գտնվում է 1,8X2,2մ չափերի դուռ, որը հակահրդեհային չէ: Արտադրամսում 

հավաքվում են բազմոցներ, բազկաթոռներ և փափուկ կահույքի այլ նմուշներ: Արտադրամասում հրդեհային 

բեռնվածությունը կազմում է 100կգ/մ2: Շիմությունում տեղադրված են 4 հրշեջ ծորակներ, ներքին հակահրդեհային 

ջրագիծը 50մմ է և ապահովում է 2 <<Բ>> փողակների միաժամանակյա աշխատանքը՝ 3,5 լ/վրկ ծախսով 

յուրաքանչյուրը: Ձեռնարկության տարածքում առկա են  2 հրշեջ հիդրանտներ, որոնք գտնվում են շենքից 50-100մ 

հեռավորության վրա: Նկատի ունենալով, որ արտադրամասում հիմնական այրելի նյութը փայտանյութն է, որպես 

հրդեհաշիջման միջոց նպատակահարմար է ընտրել ջուրը: 

V. Հրդեհաշիջման ուժերի և միջոցների հաշվարկը 



ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ստորաբաժանումների հրդեհաշիջման հարցերով զբաղվող անձնակազմի մարտավարական 

մտաշելակերպը զարգացնելու նպատակով, անհրաժեշտ է կատարել ուժերի և միջոցների հաշվարկ հետյալ 

բանաձևերով՝ 

1.Հրդեհի ազատ զարգացման (տարածման) ժամանակը (մինչև առաջին փողակով հրդեհի օջախ ջուր մղելը) 

որոշվում է հետյալ բանաձևով`  

τ ա.զ = τ մ.հ + τ հ + τ մ + τ մ.բ, (1) 

 τ մ.հ. – մինչև հրդեհի հայտնաբերելու և հայտնելու ժամանակը: Ընդունվում է  8-12 րոպե: 

τ հ – տագնապով անձնակազմի մեկնմանը նախապատրաստվելու ժամանակը: Ընդունվում է 1 րոպեից ոչ 

ավելի: 

τ մ –հրդեհի վայր մեկնելու ժամանակը: Որոշվում է տրանսպորտային հոսքերի ինտենսիվ երթևեկության 

պայմաններում երթևեկելու ժամանակը, կամ հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով:   

τ մ = L ·60 / Vմ (2) 

 L – ՀՓՋ-ից մինչև կազմակերպությունը եղած հեռավորությունը, կմ 

Vմ – հրշեջ ավտոմոբիլի միջին արագությունը, կմ/ժ  

τ մ.բ – մարտական բացազատման կատարման ժամանակը: Ընդունվում է 3-ից 5 րոպե. 

2. Հրդեհի ազատ զարգացման (տարածման)  ընթացքում կրակի տարածման հեռավորությունը  որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով:   

L1= 5Vգ.տ + Vգ.տ τ 2 (3)                   

τ 2 = τ ա.զ-10 



Առաջին 10 րոպեում  կրակի տարածման գծային արագությունը անհրաժեշտ է ընդունել  մասնագիտական 

գրականություններում նշված տվյալի կեսը` Vգ.տ =0,5 x Vգ.տ
նորմատիվային  

10 րոպեից հետո, մինչև առաջին փողակով հրդեհի օջախ ջուր մղելը, կրակի գծային տարածման 

արագությունը` ընդունվում է մասնագիտական գրականություններում նշված տվյալը (Vգ.տ = Vգ.տ
նորմատիվային), իսկ արդեն 

հրդեհի օջախ ջուր մղելուց հետո, կրակի տարածման գծային արագությունը կրկին անհրաժեշտ է ընդունել  Vգ.տ =0,5 

x Vգ.տ
նորմատիվային 

L1- կրակի տարածման երկարությունը, մ 

Vգ.տ-կրակի գծային տարածման արագությունը, մ/ր 

Կրակի գծային արագությունը ընդունվում տեղեկատու ձեռնարկներից: 

3. Հրդեհի մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:  

ուղղանկյունաձև տարածման դեպքում` Sհրդեհ =n · a (5Vգ.տ + Vգ.տ τ 2)  (4) 

 n -կրակի տարածման կողմերի քանակը 

 a -լայնությունը, մ.  

Շրջանաձև տարածման դեպքում`   Sհրդեհ=k·π·R2  (5) 

k=1 եթե ամբողջական շրջան է, 

k=0,5 եթե կիսաշրջան է 

k=0,25 եթե շրջանը ¼ է 

4. Հրդեհաշիջման մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:   

ուղղանկյունաձև մարման  դեպքում` Sհ.մ= n · a · hփ.մ.խ.  (6) 



n-փողակների տրման կողմերի քանակը, 

a-կրակի ճակատի լայնությունը, մ 

hփ.մ.խ. – փողակի մարման խորությունը, ձեռքի փողակների համար hփ.մ.խ. = 5մ, սայլակավոր փողակի համար 

hփ.մ.խ. =10մ, 

Շրջանաձև մարման դեպքում` Sմ= k·π (R2- r2) (7) 

k=1 եթե ամբողջական շրջան է, 

k=0,5 եթե կիսաշրջան է 

k=0,25 եթե շրջանը ¼ է 

R-հրդեհի մակերեսի շառավիվը, մ 

r- հրդեհի մակերեսի շառավիղ, որի վրա ջուր է մղվում, r= R- hփ.մ.խ. 

5. Հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ ջրի քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:   

Qմ
ջ.ք. =  Sհ. · Jի  (8)       երբ Sհ= Sմ 

Qմ
ջ.ք. =  Sմ. · Jի  (9)      երբ Sհ > Sմ 

Jի- ջրի մղման ինտենսիվությունը հրդեհների մարման համար,  լ/վրկ.մ2 

6. Հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ փողակների քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`   

Nհ
փ= Qհ

ջ.ք./qփ  (10) 

qփ –փողակի թողունակությունը, 3,5լ/վրկ 

7.Աանհրաժեշտ օղակների քանակը, որոշվում է հետևյալ բանաձևով`   

Nօղ.
մ = . Nփ/nփ

օղ. (11) 



 

nփ
օղ.- մեկ օղակի ուժերով տրվող փողակների քանակը: 

8. Պաշտպանության համար պահանջվող ջրի քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`   

Qպ
ջ.ք =  Sպ. · Jի  (12) 

   Sպ-պաշտպանվող տարածքի մակերեսը, մ2:  

9. Պաշտպանության համար փողակներ մղող օղակների քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`   

Nօղ
պ =  Nպ

փ/nփ
օղ.  (13): 

10. Հրդեհաշիջմանը մասնակցելու համար  անհրաժեշտ  օղակների քանակը որոշվում է հետյալ բանաձևով`   

Nընդ.օղ = Nօղ.մար +Nօղ.պաշտ. +Nօղ.մարդ+Nօղ.նյոթ. (14) 

Nօղ.մար-մարման համար անհրաժեշտ օղակների քանակը 

Nօղ.պաշտ.- պաշտպանության համար փողակներ մղող  օղակների քանակը, 

Nօղ.մարդ-մարդկանց փրկելու համար անհրաժեշտ օղակների քանակը 

Nօղ.նյոթ.-նյութական արժեքների տարահանման համար անհրաժեշտ օղակների քանակը: 

11. Ջրավազանների վրա  տեղադրվող  ավտոմեքենաների  քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`   

 

Nավտոմեք=  Nհ
փ · qփ.մ+ Nպ

փ· qփ.պ/Qմեք. (15) 

Qմեք.-մեկ մեքենայից տրվող ջրի քանակը, հավասար է  40լ/վրկ. 

VI. Հրդեհաշիջման ուժերի և միջոցների տեղաբաշխման սխեման 



Հրդեհաշիջման ուժերի և միջոցների հաշվարկների հիման վրա, A4 ձևաչափի (կամ ավելի մեծ ձևաչափի) թղթի  

վրա գծվում է հրդեհաշիջման ուժերի և միջոցների տեղաբաշխման սխեման: 

 

Անցկացման կարգը 

ժամը Ուսումնական հարցերը Ստեղծված իրավիճակը ՈՒսուցանվողների 

գործողությունները 

ՈՒսումնավարժության 

ղեկավարի 

գործողությունները 

1  2 3 4 

10:00-

10:02 

Ահազանգում, ուժերի և 

միջոցների ներգրավվում; 

Հրշեջ փրկարարա-կան 

ջոկատ հեռա-խոսային 

կապով հաղորդում է 

ստաց-վում, որ Բարեկա-

մության 50 հաս-ցեում 

գտնվող փայ-

տամշակման ար-

տադրությունում հրդեհ է 

բռնկվել: 

 Հրշեջ փրկարարական 

ջոկատի ազդարարումից 

հետո անձնակազմը 

տագնապով հավաքվում և 

մեկնում է հրդեհի վայր: 

Հսկում է ազդարարման և 

հավաքի  ընթացքը: 

 

10:02-

10:25 

Մեկնում կանչի վայր, 

օպերատիվ 

փաստաթղթերի 

ուսումնասիրում: 

ՃԿԱԿ հերթապահը 

հրդեհի վայր մեկնող 

ջոկատի խմբի պետին 

հաղորդում է, որ ըստ 

ստացված տեղեկության, 

հրդեհը բռնկվել է  

ձեռնարկության   3-րդ 

Հրշեջ փրկարարական 

ջոկատի խմբի պետը 

ճանապարհին ուսում-

նասիրում է տվյալ օբյեկտի 

վերաբերյալ օպերատիվ 

փաստա-թղթերը և 

ստացված տվյալները: 

Հսկում է ջոկատի հրդեհի վայր 

մեկնելու ընթացքը: 

 



հարկում գտնվող 

փափուկ կահույքի 

արտադրամասում և 

կրակը սպառնում է 

տարածվել դեպի այլ 

տեղամասեր: 

10:25-

10:35 

Իրավիճակի գնահատում 

և տվյալների հաղորդում: 

Հրդեհի վայրում 

արտադրամասի պետը 

դիմավորում է ջոկատին և 

հայտնում է ստեղծված 

իրա-վիճակի մասին: 

Հրդեհաշիջման ղեկա-վար 

հանդիսացող խմբի պետը  

գնահա-տելով իրավիճակը, 

այդ մասին հայտնում է 

ՃԿԱԿ-ին, տալիս է  

կարգադրություններ 

բացազատման և 

հետախուզման վերաբերյալ: 

Տեղում բարձրաձայն 

հաղորդում է իրավիճակի 

մասին և հետևում է 

կատարվող գործողությունների 

ընթացքին: 

10:35-

11:00 

Հրդեհի վայրի 

հետախուզություն և 

կարգադրություններ 

հրդեհաշիջման 

գործողությունների 

մասին: 

Գրեթե ամբողջովին 

բռնկված է փափուկ 

արտադրամասը կրակը 

սպառնում է տարածվել 

դեպի հարակից սենյակ-

ներ: Հրդեհի մակե-րեսը  

մոտ 150 քառ. մետր է:  

Կրակը մարդկանց ան-

միջականորեն չի 

սպառնում:  

Հրդեհաշիջման ղեկավարը 

կատարում է 

հետախուզություն,  պարզում 

է թե ինչ է այրվում, հրդեհի 

տեղն ու չափերը, կրակի 

տարածման  ուղիները, 

ուժերի ու միջոցների 

ներգրավման ճանա-

պարհներն ու ուղղու-

թյունները, հրդեհա-շիջման 

գործողու-թյունների 

վճռական ուղղությունը,  

մարդ-կանց համար վտանգի 

Հետևում է անձնակազմի 

կողմից իրականացվող գործո-

ղությունների ընթացքին:  



առկայությունը, նրանց 

գտնվելու տեղը, փրկելու  

ճանապարհ-ներն ու 

եղանակները: 

Հրդեհաշիջման ղեկա-վարը 

կարգադրում է կատարել 

հրդեհա-շիջում: 

11:00-

11:15 

Հաղորդում հրդեհի 

մեկուսացման մասին: 

Կրակի տարածումը 

կանխված է: Հրդեհի 

վայրում գտնվող ուժերն 

ու միջոցները  բավա-րար 

են հրդեհի լրիվ  մարման 

համար: 

Հրդեհաշիջման ղեկա-վարը 

ՃԿԱԿ հայտնում է հրդեհի 

մեկուսացման մասին, 

շարունակում է ղեկավարել 

հրդեհա-շիջման ընթացք, 

կար-գադրում է ապահովել 

ջրի անդադար մատա-

կարարումը ու շարո-ւնակել 

հրդեհաշիջումը: 

Հետևում է անձնա-կազմի 

կողմից իրա-կանացվող 

գործո-ղությունների ընթաց-

քին:  

11:15-

11:30 

Հաղորդում հրդեհի 

մարման մասին: 

Արդյունքների ամփոփում: 

Հրդեհը մարված է: 

Հրդեհաշիջման ղե-

կավարը անձամբ 

ստուգում է  հրդեհի 

վայրը, հյուրանոցի մյուս 

հարկերն ու սենյակները  

և կար-գադրում է 

հրդեհա-շիջմանը մաս-

նակցած  անձնա-կազմին  

շարվել: 

Հրդեհաշիջման ղեկա-վարը  

հակիրճ  ամփո-փում է 

հրդեհաշիջման 

արդյունքները, որից հետո 

զեկուցում է 

ուսումնավարժության 

ղեկավարին: 

Ամփոփում է ուսումնա-

վարժության արդյունք-ները, 

գնահատում է 

ուսուցանվողների 

գործողությունները, նշում է 

թերությունների մասին, տալիս 

է հանձնարարականներ 

թերությունները վերաց-նելու  

ուղղությամբ և հայտարարում է 

ուսում-նավարժության ավար-

տի մասին: 



 

Պաշտոն, կոչում _______________ 

                                  (ստորագրություն Ա.Ա.  ) 

 

Օգտագործված հապավումները՝ 

1. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԵՓՎ- Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Երևանի 

փրկարարական վարչություն 

2. ՃԿԱԿ- ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն 

3. ՀՓՋ-հրշեջ փրկարարական ջոկատ 

 

 

          



Ձև 13 

 «ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»                 

ՈւՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ 

                     «_____» __________________ _____թ. 

 

ՊԼԱՆ 

Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության 

 

Թեմա՝ «Քիմիապես վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում  փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների իրականացումը»: 

Ուսումնավարժության նպատակները՝  

1. Կատարելագործել օբյեկտի կազմավորումների գործնական հմտությունները փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելիս: 

2. Արձագանքող ուժերի և օբյեկտի կազմավորումների գործողությունների ներդաշնակումը: 

Ուսումնավարժության մասնակիցների կազմը՝ Օբյեկտի հետախուզական և փրկարարական կազմավորումները, 

ոստիկանության ուժերը, թիվ 1 ՀՓՋ-ից 2 մարտական հաշվարկ, փրկարարական ջոկատը, բժշկական 2 բրիգադ: 

 Տևողությունը՝ Ժամը 10:00-ից 13:00-ն: 



Անցկացման վայրը՝  Օբյեկտի տարածքում: 

Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության մտահղացում՝ 

Ստեղծված իրավիճակը  23.09. 20___թ. ժամը 10.00-ին անձնակազմի կողմից տեխնոլոգիական պրոցեսի խախտման 

արդյունքում թիվ 3 արտադրամասում տեղի է ունեցել պայթյուն և մթնոլորտ է արտանետվել մեծ քանակությամբ ամոնիակ: Կա 

3 զոհ և 12 վիրավոր: Օբյեկտը գտնվում է ____բնակավայրից ____կմ  հեռավորության վրա:  

Հիդրոօդերևութաբանական տվյալներ: Քամու ուժգնությունը 10մ բարձրության վրա կազմում է 5 մ/վրկ, օդի ուղղահայաց 

կայունությունը՝ ինվերսիա: 



ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

հ 

/հ 

ԺԱՄԱ-ՆԱԿԸ 

(աստղաբաշխակա

ն) 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵ

ՐԸ 

1 2 3 4 5 6 

 

  

1. 

 

10:00-10:03 

 

Կազմակերպության 

անձնակազմի 

ազդարարում և 911 

ծառայության 

ահազանգում 

Օբյեկտի հերթապահին տալիս 

է կարգադրւթյուն 

«Ուշադրություն բոլորին» 

ազդանշան հնչեցնելու մասին: 

Հսկում ազդանշանի հասցնումը 

կազմակերպության 

կազմավորումներին 

Օբյեկտի հերթապահը 

ազդարարման լոկալ ցանցի 

միջոցով օբյեկտի 

անձնակազմին հաղորդում 

է «Ուշադրություն բոլորին: 

Տեղի է ունեցել քիմիական 

վթար» ազդանշանը և 

զանգում է «911» 

ծառայություն: 

Օբյեկտի հետախուզական և 

փրկարարական 

կազմավորումները 

դադարեցնում են 

արտադրական 

գործընթացը, ստանում 

անհատական 

պաշտպանության միջոցներ 

Հետևում են 

ազդարաման ընթացքին 



և ներկայանում հավաքի 

նշված վայր՝ խնդրադրման: 

 

2. 

 

10:10-10:20 

Հետախուզության 

կազմակերպում և 

իրականացում Ներկայացնում է ստեղծված 

իրավիճակը և տալիս 

կարգադրություն օբյեկտի 

տարածքում հետախուզություն 

անցկանելու վերաբերյալ 

Օբյեկտի հետախուզական 

կազմավորումները 

իրականացնում են հատուկ 

հետախուզություն և 

զեկուցում արդյունքների 

մասին 

   

 

Հետևում են 

հետախուզության 

իրականացման 

գործընթացին և 

անվտանգության 

կանոնների 

պահպանմանը 

 

 

 

 

 

3. 

10:05-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներկայացնում է ստեղծված 

իրավիճակը և տալիս 

կարգադրություն 

փրկարարական, 

հրդեհաշիջման, 

Օբյեկտի անձնակազմի 

կողմից գործի են դրվում 

ավտոմատ փականների և 

վթարների տեղափակման 

ինքնաշխատ համակար-

գերը, իրականացնում են 

միջոցառումներ 

արտադրության անվթար 

կանգնեցման ուղղությամբ, 

իրականացնում են 

վնասված 

սարքավորումների 

վերանորոգում: 

 



10:15-10:55 

Արձագանքող ուժերի 

ժամանում և 

փրկարարական ու 

անհետաձգելի 

վթարավերականգնողակ

ան աշխատանքների 

իրականացում 

վթարավերականգնողական և 

տուժածներին օգնություն 

ցուցաբերելու աշխատանքների 

իրականացման վերաբերյալ 

Հրշեջ փրկարարական 

ջոկատների ժամանում: 

Հրդեհի օջախում  

իրականացնում են՝ 

1)  բացազատում, 

հետախուզություն և 

իրավիճակի գնահատում 

2) հրդեհաշիջում 

3) վարակված ամպի 

տարածումը կանխելու 

նպատակով ջրային կամ 

չեզոքացնող լուծույթներով 

ջրային վարագույրի 

տեղադրում 

Հետևում են 

հրդեհաշիջման 

աշխատանքներին 

10:16-11:50 Ժամանած փրկարար 

ուժերը  կազմակերպության 

փրկարարական 

կազմավորման հետ 

համատեղ իրականացնում 

են փրկարարական 

աշխատանքներ: 

Փլատակների տակից դուրս 

են բերում 2 դի և 4 

վիրավոր և հանձնում 

Հետևում են 

փլատակներից 

տուժածների դուրս 

բերմանը և 

անվտանգության 

կանոնների 

պահպանմանը 



բուժանձնակազմին  

10:10-12:00 

Ոստիկանության 

հաշվարկները  

իրականացնում են 

1) երթևեկության 

սահմանափակում 

2) հասարակական կարգի 

պահպանության 

իրականացում 

Հետևում են 

հասարակական կարգի 

պահպանման 

գործընթացին 

10:12-11:50 

Շտապ օգնության 

բրիգադները ժամանում են 

դեպքի վայր:  

Իրականացնում են 

տուժածների առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերում 

և տեղափոխում 

մասնագիտացված 

բուժհաստատություններ 

Հետևում են առաջին 

բուժ օգնության 

ցուցաբերման 

գործընթացին  

  և այլն    

4. 12:00-13:00 
Ուսումնավարժության 

արդյունքների ամփոփում 

Ուսումնավարժության 

ղեկավարը գնահատում է 

ուսուցանվողների 

գործողությունները, նշում 

Մասնակցում են 

ուսումնավարժության 

ամփոփմանը 

Մասնակցում են 

ուսումնավարժության 

ամփոփմանը  



թերությունները և տալիս 

հանձնարարականեր դրանց 

վերացնելու ուղղությամբ 

5. 
13:00 

Ուսումնավարժության 

ավարտ  

Հայտարարում է 

ուսումնավարժության ավարտ 

  

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏ ________________ 

                                                                      (ստորագրութուն անուն, ազգանուն) 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 14 

 

Ամփոփագիր (պատճեն) 

ուսումնավարժության անցկացման վերաբերյալ 

 

Ուսումնավարժության ամփոփագիրը մշակվում է տեքստային և պետք է ընդգրկի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

1. ուսումնավարժության անցկացման թեմայի, ժամկետի, փուլերի և վայրի մասին, 
2. ուսումնավարժության նպատակի  մասին, 
3. ուսումնավարժության մասնակիցների կազմի մասին, 
4. ստեղծված իրավիճակներում մասնակիցների ընդունած որոշումների մասին, 
5. ուսումնավարժությանն առավել լավ պատրաստված ծառայությունների, կազմավորումների մասին,  
6. ուսումնավարժության ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների և դրանց վերացման ուղղությամբ տրված 

առաջարկությունների մասին, 
7. ուսումնավարժության անցկացման վերաբերյալ տրված գնահատականը: 
Անցկացված ուսումնավարժության ամփոփագիրը ստորագրում է ուսումնավարժության ղեկավարը: 
 
 
 
 

______________ (ստորաբաժանման պետ) _____________________ 

       (կոչում, ա.ա., ստորագրություն) 

 

«___»_____________20__թ. 


