
 
 

Մասնագիտության նկարագիրը 

Պաշտոնի /զբաղմունքի/ 

անվանումը 

Մասնագիտությունը` 1041.03.5 «Թռչող ապարատների 
թռիչքային շահագործում», որակավորումը` 1041.03.01.5 
«Օդաչու  թռչող ապարատների թռիչքային շահագործմանց»  

I. Դերը Օդաչուները իրականացնում են թռչող ապարատների 
(օդանավի) շահագործում` քաղաքացիական ավիացիայի 
զանազան կազմակերպաիրավական ձևի ընկերություններում 
(անկախ դրանց սեփականության ձևից), շահագործում են 
ինքնաթիռների մեխանիկական, էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքավորումները` ուղևորներ, փոստ և 
բեռներ տեղափոխելու համար, կատարում են 
նախապատրաստական աշխատանքներ թռիչքից առաջ և 
ապահովում անվտանգությունը թռիչքի ընթացքում: 
 

II. Խնդիրների բնագավառները 

Խնդիրների բնագավառ 1.   թռիչքի պլանի պատրաստում և հաստատում, թռիչքի տիպային 
պլանի քննարկում կամ փոփոխում` կախված թռիչքի պայմաններից 

Աշխատանքային 

գործընթացը 

 պատրաստել քարտեզը և տեղեկատվական նյութերը, 

 կատարել թռիչքի ղեկապետային հաշվարկ, 

 կազմել թռիչքի ղեկապետային պլան, 

 կատարել հաշվարկներ թռիչքուղու հսկման և ուղղման, 
խուսանավման, նշված ժամանակին նշակետում 
լինելու համար, 

 կատարել հաշվարկներ վերգետնյա արգելքների հետ 
բախումը կանխարգելու համար, 

 պլանավորել թռիչքը թռիչքների համար վտանգավոր 
գոտի ընկնելը կանխարգելու նպատակով 

Կատարման չափանիշներ  ճիշտ է պատրաստվել քարտեզը և տեղեկատվական 
նյութերը, կատարվել թռիչքի ղեկապետային հաշվարկը, 
կազմվել ղեկապետային պլանը, կատարվել հաշվարկներ 
թռիչքուղու հսկման և ուղղման, խուսանավման, նշված 
ժամանակին նշակետում լինելու համար, հաշվարկներ 
վերգետնյա արգելքների հետ բախումը կանխարգելու համար, 
պլանավորել թռիչքը թռիչքների համար վտանգավոր գոտի 
ընկնելը կանխարգելու նպատակով  

Խնդիրների բնագավառ 2.   ինքնաթիռի թռիչքի նախապատրաստման իրականացում 

Աշխատանքային 

գործընթացը 

 կատարել ինքնաթիռի մեխանիկական սարքինության 

ապահովման նպատակով տեխնիկական 

սպասարկման լիակատարության ու 

ավարտվածության, վառելիքով ապահովվածության, 

ուղեբեռի քաշի համապատասխանության ու ճիշտ 

տեղաբաշխման ստուգման անցկացում և 

սարքավորումները աշխատանքային վիճակի բերում, 

 իրականացնել թռիչքի նախապատրաստում` հաշվի 

առնելով թռիչքի հանձնարարության 

առանձնահատկությունները, օդերևութաբանական 

պայմանները, թռիչքի շրջանում օրինտոլոգիական 

իրադրությունը և թռիչքի երթուղին, 

 իրականացնել թռիչքային փաստաթղթերի 



ուսումնասիրություն, ծանոթանալ  տրված երթուղով  

թռիչքի սահմանափակումներին, 

 կատարել տեղեկացում անձնակազմի անդամներին 

առաջիկա թռիչքին վերաբերող բոլոր 

սահմանափակումների մասին, 

 կատարել ծառայողական փաստաթղթերի լրացում, 

 կատարել թռիչքի պլանի կամ չարտերային գրաֆիկի, 

վայրեջքի մուտքի  և երկրորդ շրջան կատարելու 

ստանդարտ երթուղիների ուսումնասիրում, 

 թռիչքների կառավարման կենտրոնից թռիչքի 

թույլտվության ընդունում, թռիչքի 

նախապատրաստում և թռիչքի պատրաստության 

մասին օդանավի հրամանատարին զեկուցում: 

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է կատարվել ինքնաթիռի մեխանիկական 
սարքինության ապահովման նպատակով 
տեխնիկական սպասարկման լիակատարության ու 
ավարտվածության, վառելիքով ապահովվածության, 
ուղեբեռի քաշի համապատասխանության ու ճիշտ 
տեղաբաշխման ստուգման և սարքավորումների 
աշխատանքային վիճակի բերման գործողությունները: 
Հաշվի առնելով թռիչքի հանձնարարության 

առանձնահատկությունները,  օդերևութաբանական 

պայմանները, թռիչքի շրջանում օրինտոլոգիական 

իրադրությունը և թռիչքի երթուղին ճիշտ է 

իրականացվել թռիչքի նախապատրաստումը,: 

Ճիշտ է իրականացվել թռիչքային փաստաթղթերի 

ուսումնասիրությունը, անձնակազմի անդամները 

տեղեկացվել են տրված երթուղով թռիչքի 

սահմանափակումներին: Ճշտորեն կատարվել է 

ծառայողական փաստաթղթերի լրացումը: 

ՈՒսումնասիրվել է թռիչքի պլանը կամ չարտերային 

գրաֆիկը, վայրեջքի մուտքի  և երկրորդ շրջան 

կատարելու ստանդարտ երթուղիները: 

Ճիշտ է կատարվել նավագնացության, կապի և օդային 

տեղաշարժման սարքավորումների սարքինության 

ստուգումը,  ինչպես նաև վայրեջքուղու հաշվարկումը: 

Ճշտորեն կատարվել է ինքնաթիռը թռիչքային 

վազքուղի տեղափոխման կառավարումը, 

սպասողական գոտում պահպանվել են 

նախաթռիչքային կանոնները, կարգավարից թռիչքի 

թույլտվություն ստանալուն պես նախապատրաստվել է 

թռիչքը և օդանավի հրամանատարին  զեկուցվել է 

թռիչքի պատրաստության մասին: 

Խնդիրների բնագավառ 3. Մեխանիկական, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների 
աշխատանքի հսկում և կառավարման բոլոր գործիքների ու համակարգերի ճիշտ աշխատանքի 
ապահովում 

Աշխատանքային 

գործընթացը 

 միացնել, անջատել, վերահսկել և շահագործել  
ավիացիոն սարքավորումները  թռիչքի նորմալ, 
պահեստային և վթարային ռեժիմներում, 

 իրականացնել ավիացիոն սարքավորումների 



աշխատունակության նախաթռիչքային ստուգում, 

 ժամանակին հայտնաբերել ավիացիոն 
սարքավորումների խափանումը և ձեռնարկել 
համապատասխան մջջոցառումներ, 

   միացնել, անջատել, վերահսկել և շահագործել  
ռադիոելեկտրոնային սարքավորումները  թռիչքի 
նորմալ, պահեստային և վթարային ռեժիմներում, 

 իրականացնել ռադիոելեկտրոնային սարքավորումների 
աշխատունակության նախաթռիչքային ստուգում, 

   ժամանակին հայտնաբերել ռադիոելեկտրոնային 
սարքավորումների խափանումը և ձեռնարկել 
համապատասխան միջոցառումներ: 

Կատարման չափանիշներ

  

 ճիշտ է  միացվել, անջատվել, վերահսկվել և 
շահագործվել  ավիացիոն ու ռադիոելեկտրոնային 
սարքավորումները  թռիչքի նորմալ, պահեստային և 
վթարային ռեժիմներում, իրականացվել ավիացիոն և 
ռադիոելեկտրոնային սարքավորումների 
աշխատունակության նախաթռիչքային ստուգումը, 
ժամանակին հայտնաբերվել է ավիացիոն և 
ռադիոելեկտրոնային սարքավորումների խափանումը 
ու ձեռնարկել համապատասխան մջջոցառումներ: 

Խնդիրների բնագավառ 4.     Թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռի կառավարում` հսկման և 
շահագործման սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան 

Աշխատանքային 

գործընթացը 

 կազմել թռիչքի ղեկապետային պլան և կիրառել այն 
թռիչքային առաջադրանքի հաջող կատարման 
համար, 

 որոշել ինքնաթիռի տեղը, պարզել անհրաժեշտ 
բարձրությունը, արագությունը և թռիչքի ուղղությունը, 

 թռիչքի ընթացքում օգտագործել ինքնաթիռավարման 
մեթոդները և միջոցները, 

 լրացնել թռիչքային փաստաթղթերը, 

 գնահատել նավավարման որակը օբյեկտիվ 
վերահսկման միջոցներով, 

 իրականացնել թռչող ապարատների շարժիչների և 
ֆունկցիոնալ համակարգերի թռիչքային 
շահագործումը, 

 կատարել ինքնաթիռի շարժիչների գործարկում 
թռիչքի իրականացման սկզբում և աշխատանքի 
դադարեցում վայրեջքն ավարտելուց հետո, 

 կատարել շարժիչների աշխատանքի կարգավորում և 
աշխատանքային ռեժիմների ընտրություն թռիչքի 
ընթացքում, 

 ճանաչել և գնահատել շարժիչի  և ֆունկցիոնալ 
համակարգերի խափանումների նշանները: 

Կատարման  չափանիշներ              Ճիշտ է կազմվել և կիրառվել թռիչքի ղեկապետային 
պլանը  թռիչքային առաջադրանքի հաջող կատարման 
համար, որոշվել ինքնաթիռի տեղը, պարզվել 
անհրաժեշտ բարձրությունը, արագությունը և թռիչքի 
ուղղությունը, թռիչքի ընթացքում օգտագործվել 
ինքնաթիռավարման մեթոդները և միջոցները, 
լրացվել թռիչքային փաստաթղթերը, գնահատվել 
նավավարման որակը օբյեկտիվ վերահսկման 
միջոցներով: 



            Ճիշտ է իրականացվել թռչող ապարատների 
շարժիչների և ֆունկցիոնալ համակարգերի 
թռիչքային շահագործումը: 

            Ճշտորեն կատարվել է ինքնաթիռի շարժիչների 
գործարկումը և դրանց աշխատանքի դադարեցումը: 
Թռիչքի ընթացքում ճանաչվել և ճիշտ է  գնահատվել 
շարժիչի ու ֆունկցիոնալ համակարգերի 
խափանումների նշանները և դրանցով 
պայմանավորված կուտակվող առանձնահատուկ 
իրադրությունները: 

Խնդիրների բնագավառ 5.    Օդային տրանսպորտում աշխատանքի պաշտպանության, 
անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների ու նորմերի 
պահպանության իրականացում       

Աշխատանքային 

գործընթացը 

 կատարել թռչող ապարատների թռիչքային 
շահագործման անվտանգության կանոնների 
պահանջները, 

 պահպանել  թռչող ապարատների կողային 
սարքավորումների շահագործման անվտանգության 
կանոնները, 

 կանխել հավանական վտանգները և վթարները, 
իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ, 

 պահպանել  հակահրդեհային անվտանգության և 
պաշտպանության կանոնները, 

 պահպանել էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

 պահպանել քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում 
թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության 
կանոնները, 

 ցուցաբերել առաջին օգնություն: 

Կատարման չափանիշներ             Ճիշտ են կատարվել թռչող ապարատների թռիչքային 
և կողային սարքավորումների շահագործման 
անվտանգության կանոնների պահանջները: 

           Կանխվել են հավանական վտանգները և վթարները, 
ձեռնարկվել է անվտանգության միջոցառումների 
իրականացում:  

          Պահպանվել են հակահրդեհային անվտանգության, 
հակահրդեհային պաշտպանության, 
էլեկտրաանվտանգության և քաղաքացիական 
ավիացիայի ոլորտում թռիչքային և ավիացիոն 
անվտանգության կանոնները:  

III.Պատասխանատվությունը 

/անմիջական 

պատասխանատվության 

շրջանակ/ 

 

Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում  
մասնագիտության օդաչուն կրում է 
պատասխանատվություն. 

 Պաշտոնական հրահանգով նախատեսված իր 

պարտականությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման դեպքում, համաձայն ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության: 

 Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի 

պաշտպանության և հակահրդեհային 

անվտանգության կանոնների ու նորմերի 

պահանջների խախտումներ թույլ տալու դեպքերում: 

 Անվտանգության տեխնիկայի և այլ կանոնների 



խախտումները կանխելու համար միջոցառումներ 

չձեռնարկելու դեպքերում, որով ստեղծել է վտանգ` 

թռչող ապարատների, անձնակազմի և ուղևորների 

համար: 

 Իր գործունեության ընթացքում իրավախախտում 

թույլ տալու դեպքում` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: 

IV. Լեզուները  Հայերեն` գերազանց 

 Անգլերեն և ռուսերեն լավ 

V. Համակարգիչը  MS Word` լավ 

 MS Exel` լավ 

 Internet Explorer` լավ 

VI. Գիտելիքները  Պետք է իմանա` 

 օդային օրենսդրության, միջպետական 
կոնվենցիաների, “Ավիացիայի մասին” ՀՀ օրենքի և 
թռիչքային աշխատանքը կանոնավորող նորմատիվ 
այլ փաստաթղթերի պահանջները, 

 թռիչքների տեսակները և դրանց ապահովման 
կանոնակարգը, 

 օդանավերի տեսակները, դրանց կառուցվածքները, 
ֆունկցիոնալ համակարգերն ու սարքավորումները, 

  թռիչքի համար օդանավի պատրաստության 
ստուգման կանոնները, 

 հորիզանական և ուղղաձիգ ուղղություններով 
օդանավի շարժման համակարգման 
(կոորդինացման) գործելաձևերը, 

 թռիչքի ընթացքում առանձնահատուկ հնարավոր 
իրադրությունների առաջացման պայմանների 
համար նախատեսվող համապատասխան 
գործողությունների պլանավորումը, 

 օդանավի հրամանատարի, ադանավի անձնակազմի, 
ուղևորների և օդանավում գտնվող այլ անձանց 
իրավասությունները, 

 օդանավի թռիչքային պիտանիությունը և շրջակա 
միջավայրի պահպանության պահանջները, 

 ծառայողական փաստաթղթերի լրացման 
կանոնները, 

 նախաթռիչքային պատրաստության կանոնները, 

 ինքնաթիռների շարժիչների և դրանց ֆունկցիոնալ 
համակարգերի թռիչքային շահագործման 
կանոնները, 

 աերոդինամիկայի հիմունքները և օդանավի 
պրակտիկ աերոդինամիկան, 

 օդային նավարկության կողային միջոցների 
օգտագործման կանոնները, 

 օդային  նավարկության կանոններն ու 
պահանջները, 

 օդային թռիչքի վրա ազդեցություն գործող 



օդերևութաբանական հիմնական գործոնները, 

 թռիչքային աշխատանքի հագեբանա-
ֆիզիոլոգիական հիմունքները, 

 ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները, 
ըստ վերաբերող մասի, 

 օդային տրանսպորտում աշխատանքի 
պաշտպանության, անվտանգության տեխնիկայի,  և 
հակահրդեհային անվտանգության կանոններն ու 
նորմերը: 

VII. Կարողությունները և 

հմտությունները 

Պետք է կարողանա` 

 աշխատանքային գործունեության ընթացքում 
օգտագործել թռիչքային աշխատանքը 
կանոնակարգող իրավական և նորմատիվ 
փաստաթղթերի դրույթները, 

 իրականացնել թռչող ապարատների և շարժիչների  
տեխնիկական և թռիչքային շահագործումը, 

 տիրապետել օդանավավարման տեխնիկային, 

 իրականացնել նախաթռիչքային 
նախապատրաստության  ստուգում և թռիչքի 
նախապատրաստում` համապատասխան 
սահմանված կանոնակարգի պահանջների, 

 կառավարել օդանավի ընթացքը և ֆունկցիոնալ 
համակարգերը, 

 ընտրել, պահպանել և վերահսկել թռիչքի տիպային 
ծրագրի իրականացումը, 

 համագործակցել օդային ընթացքի կառավարման 
վերգետնյա ծառայությունների հետ և թռիչքի 
ապահովման այլ ծառայությունների հետ, 

 կատարել օդային նավագնացության հաշվարկներ, 

 թռիչքի ընթացքում ճանաչել և գնահատել 
առաջացող առանձնահատուկ իրադրությունները, 

 ճանաչել և գնահատել շարժիչի և ֆունկցիոնալ 
համակարգերի խափանումների նշանները, 

 թռիչքի ընթացքում խստորեն պահպանել` “Օդային 
տրանսպորտում աշխատանքի պաշտպանության, 
անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային 
անվտանգության կանոններն ու նորմերը”, 

 կազմակերպել և իրականացնել փնտրիչ - 
փրկարարական աշխատանքներ, ցուցաբերել 
առաջին օգնություն: 

VIII. Անձի որակական 

հատկանիշներ 

 ազնվություն, 

 կարգապահություն, 

 պարտաճանություն, 

 աշխատասիրություն, 

 գործին և կոլեկտիվին նվիրվածություն, 

 վերլուծական մտածողություն, 

 սուր դիտողականություն, առանձնահատուկ 
իրադրություններում արագ կողմնորոշվելու և 
օպտիմալ որոշումներ կայացնելու ունակություն, 



 նորն ընդունելու պատրաստականություն, 

 կոնֆլիկտները հարթելու ունակություն, 

 կամային բարձր հատկանիշներ, 

 հիմնավորված որոշումներ ընդունելու կարողություն, 

 ընձեռնված իրավունքների սահմաններում 
ինքնուրույն գործելու ունակություն: 

 


