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ԵՐԱԽՏԱԳԻՏ�ԱՆ ԽՈՍՔ

Այս հրատարակ�թյ�նը բարեհաջող ավարտին հասցնելով՝ Է.Կ.Կ.Օ.-ն ցանկան�մ է 
իր երախտագիտ�թյ�նը հայտնել նախորդ  կոմիտեի անդամներին՝ մասնագիտական 
պրոֆիլավորման խնդրի լ�ծման մեջ �նեցած ավանդի համար: Ամրակայողների 
եվրոպական լիցենզիայի (ԷՍՓԼ)1 նախագծի համար իրականացված աշխատանքը ևս 
�սանելի էր։ Շնորհակալ�թյ�ն ենք հայտն�մ գրախոս Մա�րա Բորելին, ԷՍՓԼ-ից, 
աշխատանքային խմբի նախնական հանդիպման ժամանակ իր շնորհանդեսի համար:  

Մասնագիտական �նակ�թյ�նների ձևավորման աշխատանքի առաջընթացին 
զ�գընթաց, ստացել և բարձր ենք գնահատել հետադարձ կապն � քննադատական 
մեկնաբան�թյ�նները, մասնավորապես 2009 թվականին Սոֆիայ�մ անցկացվող 
Գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցների և հատկապես Վոլֆգանգ Բաատցի (Ամրա-
կայման-վերականգնման կրթ�թյան եվրոպական ցանց (ԷՆԿօՌԵ)), Սիգրիդ Այբ-Գրինի 
(Վերականգնողների ավստրիական ասոցիացիա (ԱՌՎ)2 և Դենիս Վոկիչի (Խորվաթիա) 
կողմից ստացած մեկնաբան�թյ�նները: 

Մեր երախտագիտ�թյ�նն ենք հայտն�մ ԷՆԿօՌԵ-ի նախագահ Ռենե Լարսենին իր 
ջերմ հյ�րընկալ�թյան համար Կոպենհագեն�մ, որտեղ երկ� կազմակերպ�թյ�նների 
անդամները հանդիպեցին համաձայնեցնել�  Եվրոպական որակավոր�մների շրջա-
նակի (ԵՈՇ) 7-րդ մակարդակի նկարագրիչները: 

Տարբեր երկրներից գործընկերների հետ աշխատել� լոգիստիկան առաջադր�մ է իր 
�ր�յն մարտահրավերները, և Է.Կ.Կ.Օ.-ն շնորհակալ է Ամրակայող-վերականգնողների 
ֆրանսիական ֆեդերացիային (ՖՖԿՌ)3, որն իր պատվիրակի՝ Դավիդ Ագ�յլելա 
Կ�եկոյի միջոցով տրամադրեց իր տարածքները, �ր, իջեցված շերտավարագ�յրներով, 
աշխատանքային խմբի անդամները հանդիպեցին բազ�մ արևոտ, հանգստյան օրերի 
ընթացք�մ: Շնորհակալ�թյ�ն նաև Յաապ վան դեր Բ�րգին Հելիկոն ամրակայ�մից 
ավարտական հանդիպ�մը Նիդերլանդներ�մ հյ�րընկալել� համար:  

Եվ վերջապես, երախտիքի խոսք ենք հղ�մ Է.Կ.Կ.Օ.-ի  կոմիտեի բոլոր անդամներին 
իրենց ինտելեկտ�ալ ազատ�թյան և եռանդի համար, ովքեր մեծահոգաբար և 
կամավոր հիմ�նքներով աշխատեցին այս նախագծի համար: Հ�սով ենք, որ այս 
աշխատ�թյ�նը կծառայի որպես օգտակար աղբյ�ր ամրակայման-վերականգնման 
մշտապես զարգացող բնագավառ�մ: 

1. ECPL (European Conservation Practitioners License), այս�հետ՝ ԷՍՓԼ:
2. ÖRV (Österreichischer Restauratorenverband), այս�հետ՝ ԱՌՎ:
3. FFCR (Fédération Française des Conservateurs Restaurateurs), այս�հետ՝ ՖՖԿՌ:
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ՆԵՐԱԾ��Ն 

Այս  գրք�յկը ներկայացն�մ է ամրակայման-վերականգնման  մասնագիտ�թյ�ն 
մ�տք գործել� համար պահանջվող որակավոր�մների սահմանման համար Է.Կ.Կ.Օ.-ի 
կողմից կատարած աշխատանքը: Այն հիմնված է ամրակայման-վերականգնման 
գոյ�թյ�ն �նեցող սահման�մների (Է.Կ.Կ.Օ. 2009 թ.) և այն համոզմ�նքի վրա, որ 
ամրակայող-վերականգնողն �նի հանրային պատասխանատվ�թյ�ն՝ ի շահ ներկա 
և գալիք սեր�նդների, մշակ�թային սեփական�թյան պահպան�թյան և հարակից 
գիտելիքի տարածման գործ�մ ներդր�մ կատարել� համար:  

Վերջնական հաշվետվ�թյ�նը վավերացվել է Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2010 
թվականի հ�նիսին, Բրյ�սել�մ: Այն համակց�մ է հայեցակարգային քարտեզագրման 
տեխնիկան Եվրոպական որակավոր�մների շրջանակի (ԵՈՇ) լեզվի հետ։ Վերջինս 
իրականացվել է ամրակայման-վերականգնման մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել� 
համար որակավորման ոլորտները բն�թագրել� և կոչման օրինական կիրառման 
համար: Այն արտահայտված է գիտելիքի և հմտ�թյ�նների գնահատման �ղեց�յցի 
միջոցով: Կարող�թյ�նը սահմանվ�մ է որպես գիտելիքի և հմտ�թյան համադր�թյ�ն 
փորձի հետ, որը թ�յլ է տալիս պրոֆեսիոնալ ամրակայող-վերականգնողին աշխա-
տանքը կատարել հետևողականորեն և պատասխանատվ�թյամբ: Է.Կ.Կ.Օ.-ն 
առաջարկ�մ է, որ հենց այս համադր�թյ�նն է կիրառված ԵՈՇ 7-րդ մակարդակը 
ներկայացնող շրջանակ�մ նկարագրված գործ�նե�թյան առանձին ոլորտներ�մ 
(մագիստրոսի աստիճանին համարժեք), որը սահման�մ է ամրակայող-վերականգնող 
դառնալ� համար պահանջվող մակարդակը: Այսպիսով ներկայացն�մ է անհատի՝ 
որպես պրոֆեսիոնալ զարգանալ� սկզբնակետը։ 
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Այս աշխատ$թյան ազդեց$թյ$նը 
Է.Կ.Կ.Օ.-ի որդեգրած մոտեցման առավել�թյ�նն ամփոփված է իր արդյ�նքների 

լայն կիրառելի�թյան մեջ: Անկախ մասնագիտաց�մից, ամրակայող-վերականգնողը 
կկարողանա իմանալ մասնագիտական որակավորման մակարդակն � հիմնարար գի-
տելիքները յ�րաքանչյ�ր ոլորտի համար: Այն մասնագիտական որակավոր�մների 
պահանջների՝ այնպես, ինչպես դրանք քարտեզագրված են Է.Կ.Կ.Օ.-ի կողմից և  դրանց 
իրական�թյան մեջ հնարավոր կիրառ�թյան, համեմատ�թյան հնարավոր�թյ�ն է 
տալիս: Համեմատ�թյ�նները կարող են արվել անհատական հիմ�նքներով, կրթական 
ծրագրերի մատ�ցմամբ, կամ լինել �ղեց�յց մասնագիտական կազմակերպ�թյանն 
անդամակց�թյան համար: Այն�ամենայնիվ, ամրակայող-վերականգնողի գործո-
ղ�թյ�նների քարտեզագրման և գնահատման իրական արժեքը  հատ�կ հմտ�թյան, 
գիտելիքի և փորձի իդենտիֆիկաց�մն է, որը լիազոր�մ է այս անհատին կատարել 
գործող�թյ�ն �ղղակիորեն  մշակ�թային ժառանգ�թյան վրա: 

Նախատեսված կիրառ$թյ$նը 
Այս փաստաթղթ�մ ներկայացված աշխատ�թյան նկատմամբ հետաքրքր�թյ�նն 

արդեն արտահայտվել է շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի զգալի մասի կողմից, 
այդ թվ�մ՝ գործող ամրակայող-վերականգնողների, մասնագիտական մարմինների և 
կրթական հաստատ�թյ�նների: Թեև այս աշխատ�թյ�նը  առնչվ�մ է մշակ�թային 
ժառանգ�թյան ոլորտ�մ գործող տարբեր անհատների և հաստատ�թյ�նների հետ, 
այն առաջին հերթին նախատեսված է Է.Կ.Կ.Օ.-ի անդամ կազմակերպ�թյ�նների 
համար: Հ�սով ենք, որ  ս�յն աշխատ�թյ�նը կխթանի ակտիվ բանավեճ պահանջվող 
որակավոր�մների շ�րջ՝ այս մշտապես զարգացող ոլորտ մ�տք գործել� համար։ Այդ 
պատճառով Է.Կ.Կ.Օ.-ի կոմիտեն առաջարկ�մ է վերանայել այս աշխատ�թյ�նը հինգ 
տարի  հետո, որի ընթացք�մ իր անդամների և ընդհան�ր ոլորտից եկող արձա-
գանքները ողջ�նելի կլինեն:  
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ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎ��Ն 

Է.Կ.Կ.Օ. կոմիտեն 2008 թ. մարտին 
կայացած Գլխավոր ասամբլեայի պատ-
վիրակների կողմից լիազորվել էր առա-
ջարկել «ամրակայող-վերականգնող»-ի 
կոչ�մը օգտագործել� իրավաս�թյ�ն 
�նեցող անհատի համար մեկնարկային 
մակարդակի կարող�թյ�ններ � որա-
կավոր�մ: Համաձայն Է.Կ.Կ.Օ./ԷՆԿօՌԵ-ի �ղեց�յցների (Է.Կ.Կ.Օ. 2004), այն 
համապատասխան�մ է Եվրոպական որակավոր�մների շրջանակի  (ԵՈՇ) 7-րդ 
մակարդակ�մ ներկայացված նկարագրիչին, որը հավասարվ�մ է ակադեմիական 
մագիստրոսի աստիճանին: Աշխատանքը աջակց�մ է արհեստավարժ ամրակայող-
վերականգնողի որակավորման տրամադրմանը ակադեմիական ընթացակարգով, 
բայց ընդ�նված է համարել, որ կան մասնագիտ�թյ�ն ձեռք բերել� այլ �ղիներ ևս, 
որոնք տրամադր�մ են հմտ�թյ�նների, գիտելիքի և կոմպետենտ�թյան միևն�յն 
մակարդակ: 

Ի լր�մն աշխատ�թյ�ն�մ ներկայացված հիմնական հատվածին՝ ամրակայման-
վերականգնման  մասնագիտ�թյան  մեկնարկի  համար  առաջարկվող որակավո-
ր�մների, բակալավրի աստիճանի և ասպիրանտական արհեստավարժ�թյան մա-
կարդակները ն�յնպես առաջարկված են: Սա համալր�մ է ակադեմիական որա-
կավոր�մների տիպիկ  շարքը, որոնք հանդիպ�մ  են  ամրակայման-վերականգնման 
բնագավառ�մ և համարժեք են Եվրոպական որակավոր�մների շրջանակի  6-րդ  և  
8-րդ մակարդակներին: Դրանք ներկայացն�մ են կրթական ծրագրի միջանկյալ  և 
ցկյանս �ս�մնառ�թյան երկարաժամկետ նպատակները, որոնց մասնագետը պետք 
է հետամ�տ լինի:

Աշխատանքային խ�մբը համաձայնեց հետևյալ սկզբ�նքներին՝ իր լիազոր�թյ�նն 
իրականացնելով. 

 Ամրակայման-վերականգնման աշխատանքը իրականացնելու համար 
պահանջվող արհեստավարժությունը ձևավորված է ընթացիկ մասնագիտական 
պրակտիկայից: 
 

 Մուտքը մասնագիտություն սկսվում է 7-րդ մակարդակում, և ամրակայող-
վերականգնողի կոչումը ամրագրված է այս մակարդակում կամ դրանից բարձր: 
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 Անհատներն աշխատում են ամրակայման-վերականգնման բնագավառում, 
բայց չունեն ամրակայող-վերականգնողի կոչումը օգտագործելու իրավունք: Ամրակայող-
վերականգնողի որակավորումները սահմանելու գործում մշակութային ժառանգության 
բնագավառի այլ գործիչները կարող են ունենալ որոշ ընդհանուր որակավորումներ և 
ի վիճակի լինել իրենց համարելու այս մասնագիտության հետ կապ ունեցող անհատ, 
օրինակ՝ ամրակայման գիտնական և տեխնիկական արվեստի պատմաբան: 

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն ԷՆԿօՌԵ-ին դիտարկում է՝ կրթություն տրամադրողների հետ, որպես 
ուսուցման արդյունքների համար պատասխանատու: Է.Կ.Կ.Օ.-ի դերն է՝ ձևակերպել 
մասնագիտական նկարագիրը և սահմանել մասնագիտական գործունեության 
մեկնարկի համար որակավորման ստանդարտը: Կոմպետենտությունը այս համա-
տեքստում տվյալ անհատի մասնագիտացման բնագավառում աշխատանքի շարունա-
կաբար բարձր ստանդարտին հասնելու և մատուցելու կարողությունն է: 

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն դիտարկում է ամրակայող-վերականգնողին որպես մշակութային 
ժառանգության ոլորտի մասնագետի, որն ընդգրկում է շատ տարբեր մասնակիցներ 
և շահառուներ: Յուրաքանչյուր մասնագիտական խումբ կունենա կոնկրետ դերեր 
մշակութային ժառանգության բնագավառում:  

• Այստեղ ներկայացված աշխատությունը կառուցված է վերոնշյալ սկզբունքների 
վրա: Արդյունքները ներկայացված են այնպես, որ հնարավոր լինի օգտագործել 
որպես  մասնագիտական գնահատման գործիք ինչպես անհատների, այնպես էլ 
կազմակերպությունների կողմից: 7-րդ մակարդակը սահմանված է մասնագիտություն 
մուտք գործելու տեսանկյունից և ուղեկցվում է ամրակայման-վերականգնման հատուկ 
նկարագրիչով՝ վավերացված Է.Կ.Կ.Օ. Գլխավոր ասամբլեայում՝ 2009թ. Սոֆիայում, 
6-րդ և 8-րդ մակարդակների համար նկարագրիչները նույնպես առաջարկված են:  
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ՆԱԽԱՊԱՏՄ��Ն

Բոլոնյան  համաձայնագիրը, որը պատճառ հանդի-
սացավ  1999 թ. հ�նիսին Եվրամի�թյան անդամ երկրների 
կրթ�թյան նախարարների հանդիպման համար, սկիզբ 
դրեց ընդհան�ր Եվրոպական բարձրագ�յն կրթ�թյան 
տարածքին (ԵՀԵԱ)4: Դրա հիմնական նպատակն է՝ 
բարելավել բարձրագ�յն կրթ�թյան արդյ�նավետ�թյ�նն 
�  գործ�ն�թյ�նը Եվրոպայ�մ: Այն, ինչ այժմ անվան�մ 
են Բոլոնյան գործընթաց, միավոր�մ է եվրոպական 
բարձրագ�յն կրթ�թյան կառ�ցվածքը և պահանջ�մ 
է, որ յ�րաքանչյ�ր կրթական ծրագիր նկարագրվի իր 
կողմից տրամադրող որակավորման և իր կազմակերպման 
տեսանկյ�նից:  Նպատակն է ճշգրտել և թափանցիկ 
դարձնել որակավորման տարբեր մակարդակներն � տեսակները, որոնք հասանելի են 
ողջ Եվրոպայ�մ երրորդ մակարդակի բոլոր կրթական հաստատ�թյ�ններ�մ մինչև 
2012 թվականը: 

Հետևաբար, Է.Կ.Կ.Օ.-ի պես եվրոպական կառ�յցների համար կարևոր է սահմանել 
իրենց անհատական մասնագիտ�թյ�նների համար մեկնարկային պահանջները, 
որոնցից կարող են մշակվել որակավորման մակարդակներն � տեսակները: 

Մինչև 2012 թ. բոլոր կրթական ծրագրերը պետք է հստակեցնեն իրենց նպա-
տակները �ս�ցման արդյ�նքների տեսանկյ�նից: Սա արտացոլ�մ է անց�մը 
կրթ�թյան մատ�ցման և գնահատման մանկավարժակենտրոն մոտեց�մից դեպի 
�սանողակենտրոն, որն արտահայտ�մ է �ս�մնական դասընթացի ավարտին 
�սանողից ակնկալվող արդյ�նքը, այն է՝ «իմանալ, հասկանալ և կարողանալ ներկա-
յացնել �ս�մնառ�թյան գործընթացի ավարտից հետո» (Եվրոպական հանձնաժողով 
2009:13):  

Ընդհան�ր  նկարագրիչները  6-րդ,  7-րդ  և  8-րդ մակարդակների համար, 
ինչպես ձևակերպված է Եվրոպական հանձնաժողովի «Դեպի ցկյանս (հարատև) 
�ս�մնառ�թյան Եվրոպական որակավոր�մների շրջանակ» փաստաթղթ�մ, 
մեկնաբանված են մասնագիտական տեսանկյ�նից: 

ԵՈՇ-ի  ելակետային մակարդակներից յ�րաքանչյ�րը պահանջ�մ է նկարագր�-
թյ�ն այն մասին, թե  ինչն է  բն�թագրիչ  այդ  մակարդակ�մ դասակարգվող որակա-
վոր�մների համար (SEC 2005:16): Դրանք հայտնի են որպես նկարագրիչներ և 
մեկնաբանվ�մ են գիտելիքի, հմտ�թյ�նների և �նակ�թյան միջոցով՝ ԵՈՇ-ի բոլոր 
�թ մակարդակներով: 

4. EHEA (European Higher Education Area), այս�հետ՝ ԵՀԵԱ:
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Այս գնահատման �ղեց�յցը բնորոշվ�մ է տվյալ մակարդակներ�մ ընկալման 
կամ �ս�ցման ծավալի տարբերակմամբ, հմտ�թյ�նների և �նակ�թյ�նների 
մակարդակով: 

ԵՈՇ-ի առաջին հինգ մակարդակները համապատասխան�մ են դպրոցական 
կրթ�թյանը, վերջին երեքը՝ ընդ�նված եռամյա (undergraduate) բակալավրի աստիճանի  
կրթական ծրագրին (6-րդ մակարդակ),  երկամյա (postgraduate) մագիստրոսի 
աստիճանի  ծրագրին (7-րդ մակարդակ) և եռամյա թեկնած�ական/դոկտորական 
ծրագրին (8-րդ մակարդակ): Հետդոկտորական գործընթացը առայժմ ընդգրկված չէ 
այս մասշտաբ�մ, և այն չ�նի ցկյանս �ս�մնառ�թյան ճանաչման մեխանիզմ:  
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�Ս�ՄՆԱՌ��Ն/
ԱԿՐԵԴԻՏԱՑԻԱ

ԵՈՇ-ն ազգային մակարդակ�մ մեկնաբանվ�մ 
է համապատասխան Ազգային որակավոր�մներով 
զբաղվող մարմինների միջոցով, որտեղ  7-րդ և 
8-րդ մակարդակների ճանաչ�մը կարող է միայն 
հաստատվել  ակրեդիտացված ազգային  կրթական 
հաստատ�թյ�նների միջոցով: 7-րդ մակարդակը  
հաստատող մարմինը պետք է  լինի համալսարան 
կամ բարձրագ�յն կրթ�թյան այլ պաշտոնական 
հաստատ�թյ�ն: 

Ցկյանս �ս�մնառ�թյան համար ԵՈՇ-ի 
ստեղծման  երաշխավորագիրը պաշտոնապես 
ընդ�նվել է Եվրախորհրդի և Եվրապառլամենտի 
կողմից 2008 թ. ապրիլին: Այս երաշխավորագրի  
համաձայն, անդամ պետ�թյ�ններին խրախ�սվ�մ 
է ցկյանս �ս�մնառ�թյան վավերականացման հանրահռչակ�մը: «Միայն  անդամ 
պետ�թյ�նների կողմից նման ոչ ֆորմալ կրթ�թյան  վավերաց�մը ընդ�նել� դեպք�մ 
հնարավոր կլինի դրանց դասակարգ�մը ԵՈՇ-ի մակարդակներից մեկ�մ»: Չնայած՝ 
«ամրակայող-վերականգնող» մասնագիտ�թյ�նը ձեռք բերել� համար սահմանվ�մ է  
Մագիստրոսի դիպլոմը  (ԵՈՇ  7-րդ մակարդակ), այս  մասնագիտ�թյան համար ոչ ֆորմալ 
կրթ�թյ�նը պատմականորեն ճանաչվել է եվրոպական երկրների մեծ մասի կողմից:  
Է.Կ.Կ.Օ.-ն իր �ղեց�յցները ձևակերպել է՝ հաշվի առնելով, որ «մասնագիտ�թյան 
ստանդարտները պահպանել� համար, ամրակայող-վերականգնողի պրոֆեսիոնալ 
կրթ�թյ�նն � վերապատրաստ�մը պետք է լինեն ամրակայման-վերականգնման 
ոլորտ�մ համալսարանի մագիստրոսի աստիճանի մակարդակ�մ (կամ ճանաչված 
համարժեքի մակարդակ�մ)»: 

Վերապատրաստման վերաբերյալ մանրամասները արտացոլված են  Է.Կ.Կ.Օ.-ի 
«Մասնագիտական �ղեց�յց III»-�մ (Է.Կ.Կ.Օ. 2004): Մինչ օրս ԵՄ որոշ երկրներ�մ 
այս համարժեք�թյ�նը միջնորդավորվ�մ է առանձին մասնագիտական հաստա-
տ�թյ�նների ակրեդիտացման գործառ�յթով: Ակրեդիտացիան ճանաչված է որպես 
մասնագիտական գործ�նե�թյան մեջ ստանդարտների ձևակերպման և չափ-
ման մասնագիտական ինքնակարգավորման համակարգ: Սակայն այնտեղ, որտեղ 
ակրեդիտացման համակարգերը գործած�թյան մեջ են, դրանք չափված չեն ԵՈՇ-ի 
մակարդակների հետ: Ս�յն փաստաթ�ղթը ներկայացն�մ է սկզբնակետը, որից տվյալ 
աշխատանքը կարող է իրականացվել: 
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ՀՐԱՀԱՆԳ 36/2005/ԵՀ 
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ/ԵՈՇ

Այս փաստաթղթի նպատակների համար նշվ�մ 
է, որ Հրահանգ 2005/36/ԵՀ (Եվրոպական պառ-
լամենտ 2005 թ.) իրավաբանորեն պարտավորեցնող 
գործիք է և �նի գերակայ�թյ�ն ԵՈՇ-ի նկատմամբ: 
Այս Հրահանգը տարածվ�մ է կանոնակարգված և 
չկանոնակարգված ազատ մասնագիտ�թյ�նների 
վրա (liberal  professions), այս ն�յն  մասնագիտ�-

թյ�նների փոխադարձ ճանաչմանը վերաբերող իր երաշխավորագրեր�մ: Հրահանգի 
հոդված 12-ը առաջարկներ է ներկայացն�մ ցկյանս կրթ�թյան ճանաչման վերաբերյալ, 
երբ անդամ պետ�թյ�նն ընդ�ն�մ է իր վավերաց�մը: 

Հրահանգն օգտագործ�մ է հինգ մակարդակներ որակավոր�մները դասա-
կարգել� համար՝ ի հակադր�թյ�ն ԵՈՇ-ի, որն �նի �թ մակարդակ: Հրահանգի 
հնգաստիճան կառ�ցվածքը տարբեր մակարդակների միջև, որոնց վրա տարածվ�մ 
են որակավոր�մները, ավելի լայն շրջանակ ստեղծել� ազդեց�թյ�ն է �նեն�մ: 
Այն, հետևաբար, ն�յնքան ճշգրիտ գործիք չէ որակավոր�մները աստիճանավորել� 
առ�մով, որքան՝ ԵՈՇ-ը: Դրա նպատակն է՝ ներգաղթող  մասնագետին հնա-
րավոր�թյ�ն տալ իր մասնագիտ�թյան շրջանակ�մ ավելի հեշտ անց�մ 
կատարել� եվրոպական սահմաններ�մ` �ղղորդելով, որ  որակավորման այս 
համարժեք�թյ�նները/համեմատ�թյ�նները համապատասխանեն  ավելի լայն 
կատեգորիաների: Հրահանգը անդրադառն�մ է մասնագիտական փոխհատ�ցման  
միջոցառ�մներին, որոնք թ�յլատրելի են հյ�րընկալող երկր�մ, և հաշվի է առն�մ 
մասնագիտական մարմինների կանոնակարգող ազդեց�թյ�նը:
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ԴԵՊԻ ՄՇԱԿ�ԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳ�ԱՆ 
ԱՄՐԱԿԱՅՄԱՆ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐԸ

Է.Կ.Կ.Օ.-ն ԻԿՌՕՄ-ի աջակց�թյամբ  նախապատրաստել  է Եվրոպայ�մ Մշակ�-
թային ժառանգ�թյան ամրակայման-վերականգնման վերաբերյալ երաշխավորագրի 
նախագիծ: Աշխատանքը կատարվել է ԷՆԿօՌԵ-ի  մասնակց�թյամբ և ներառ�մ է 
հավելյալ գլ�խ, որը սահման�մ է ամրակայման-վերականգնման մեջ օգտագործվող 
տերմինները:  

Այս նախագիծը ներկայացվ�մ է Եվրոպայի խորհրդի կողմից մշակված նորմատիվ 
սանդղակի շրջանակներ�մ՝ մշակ�թային ժառանգ�թյան ամրակայման և 
վերականգնման առնչ�թյամբ (Է.Կ.Կ.Օ. 2009:6): Այն կարող է ստեղծել հիմք, որը «կարող 
է հանրահռչակել դինամիկ գործընթացը Եվրոպայ�մ մշակ�թային ժառանգ�թյան 
ճանաչ�մն � պահպան�թյ�նը �ղղորդող [ամրակայման-վերականգնման] 
սկզբ�նքների իրականացման համար» (Է.Կ.Կ.Օ. 2009:7): Նախագծի տեքստը 
հղ�մներ է կատար�մ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդ�նված այլ բանաձևերի և 
կոնվենցիաների, ինչպես օրինակ՝ 1985 թվականին ընդ�նված (ԵԽ 1985 թ.) «Եվրոպայի 
ճարտարապետական ժառանգ�թյան պաշտպան�թյան մասին կոնվենցիան», 1992 
թվականին ընդ�նված (ԵԽ 1992 թ.) «Հնագիտական ժառանգ�թյան պահպան�թյան 
մասին եվրոպական կոնվենցիան» (խմբագրված) և 2005 թվականին ընդ�նված (ԵԽ 
2005 թ.) «Մշակ�թային ժառանգ�թյան արժեքի մասին շրջանակային կոնվենցիան»: 

Այս տեքստը մանրամասն�մ է մշակ�թային ժառանգ�թյան պաշտպան�թյան 
գործ�մ ամրակայման և վերականգնման բն�յթը և ներկայացն�մ է ամրակայ�մն 
� վերականգն�մը «որպես ապագա սեր�նդներին  (մշակ�թային ժառանգ�թյան) 
փոխանց�մը ապահովել�  էական գործոններից մեկը» (Է.Կ.Կ.Օ. 2009:9): Փաստա-
թ�ղթը շեշտ�մ է, որ «մշակ�թային ժառանգ�թյան բարձրորակ միջամտ�թյ�նները 
կարող են երաշխավորված լինել միայն մասնագիտական որակավորման  համակարգերի` 
այդ թվ�մ՝ շար�նակական մասնագիտական զարգացման միջոցով՝ հիմք հան-
դիսանալով ամրակայման-վերականգնման համար պատասխանատ� մարդկանց, 
ընկեր�թյ�նների և կազմակերպ�թյ�նների ճանաչման համար» (Է.Կ.Կ.Օ. 2009:9):  
Է.Կ.Կ.Օ.-ն համարեց սա �ղղորդող սկզբ�նք մասնագիտ�թյան ԵՈՇ-ի նկարագրիչները 
սահմանել� և կարող�թյ�նները ձևակերպել� մեջ իր ներգրավված�թյան համար: 
Մեկնաբանելով ԵՈՇ-�մ տրված ընդհան�ր նկարագրիչները՝  Է.Կ.Կ.Օ.-ն ձգտ�մ է 
երաշխավորել, որ մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել� � դրանով զբաղվել� պայմանները 
աստիճանավորվ�մ են ճիշտ մակարդակի վրա: 
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ԱՄՐԱԿԱՅՄԱՆ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 
7-րդ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ (ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԱՍՏԻՃԱՆ) ՀԱՄԱՐ 

Ինչպես վերը նշվեց, 2007 թ.  Է.Կ.Կ.Օ.-ի Գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ   փակ 
քվեարկ�թյամբ ընդ�նվեց, որ մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել� սկզբնակետը, 
ինչպես սահմանվել է այս կազմակերպ�թյան Մասնագիտական �ղեց�յցով (Է.Կ.Կ.Օ. 
2004), համապատասխան�մ է ԵՈՇ-ի 7-րդ մակարդակին: Աշխատանքային խմբի 
առաջին մարտահրավերը  ԵՈՇ-ի երեք ընդհան�ր նկարագրիչների դիտարկ�մն  էր  
այս մակարդակ�մ և ապա՝ դրանց մեկնաբան�մը  մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել�  
տեսանկյ�նից: Անմիջական արդյ�նքը պետք է նկարագրիչի ընդհան�ր լեզվով 
ձևակերպեր գիտելիքը, հմտ�թյ�նները և �նակ�թյ�նները տվյալ մակարդակ�մ: 
Ինչը, սակայն, ապաց�ցվեց, որ դժվար է: 

Կրթ�թյան և մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել� համար նկարագրիչներ սահմանել� 
անմիջական մոտեցման պոտենցիալ խնդիրը միանգամից դարձավ ակնհայտ: Մեկ 
դր�յթը չափազանց ընդհան�ր կլիներ իմաստալից լինել� համար և կենթարկվեր 
միանգամից և՛ հրահանգչական, և՛ ի սկզբանե հնացած դառնալ� ռիսկին: Ավելին,  
կա գիտելիքի, հմտ�թյ�նների և �նակ�թյ�նների պարզ դր�յթների մեկնարկային 
մակարդակի չափազանց կարծրացման հստակ վտանգ, այդպիսով գ�ցե դառնալով 
խոչընդոտ նոր գիտելիքի ստեղծման համար, ինչն իր հերթին խանգարել� է 
մասնագիտական զարգացմանը: 

Այս մտահոգ�թյ�նները հանգեցրին և՛ ԵՈՇ-ի, և՛ ամրակայող-վերականգնողի 
մասնագիտական դերի առավել հիմնարար �ս�մնասիրմանը։ Այն առաջնային պլան 
բերեց ԵՈՇ-ի հիերարխիկ կառ�ցվածքը, մասնավորապես՝ �ս�ցման ընթացքին 
զ�գահեռ  ավելացած գիտելիքը, հմտ�թյ�ններն �  �նակ�թյ�նները,  որը  ներկա-
յացն�մ է �ս�ցման գործընթացը որպես առաջխաղաց�մ մակարդակներով: 
Այս գործընթացի քնն�թյ�նը, հաստատված  ընդհան�ր  նկարագրիչների  աճող 
բարդ�թյամբ, թ�յլ տվեց  ընդարձակվող   գիտելիքի, հմտ�թյ�նների և  կոմպետեն-
տ�թյան  հարաց�յցի բացահայտ�մը,  այնպես,  ինչպես  այն  փոխկապակցված  է  
դիտարկվող  մասնագիտ�թյան մեկնարկային դր�յթների հետ: Արդյ�նք�մ, անհատի 
կողմից պահանջվող գիտելիքի, հմտ�թյ�նների և կարող�թյ�նների ոլորտը և 
սահմանները բացարձակ իմաստով, մի շարք  հանգամանքների բեր�մով,  սահմանված 
չեն այս շրջանակ�մ: Փոխարենը՝ անհատի կողմից տվյալ մասնագիտ�թյ�նը ձեռք 
բերել� համար համապատասխան�թյ�նը ենթադր�մ է բավարար մակարդակի 
գիտելիքի, հմտ�թյ�նների և կոմպետենտ�թյան տիրապետ�մ, որոնք անհրաժեշտ 
են վերականգնող-ամրակայողի պարտավոր�թյ�նները ստանձնել� համար՝ որոշակի 
մասնագիտացման կամ գիտակարգի, ինչպես նաև մասնագիտական վարքագծի 
կանոնների շրջանակներ�մ։ 
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2009 թ. փետրվարի 20-ին կայացած հանդիպման  ընթացք�մ Է.Կ.Կ.Օ.-ի  և    ԷՆԿօՌԵ-ի 
պատվիրակների միջև քննարկվեց ամրակայման-վերականգնման մասնագիտ�թյան 
համար ԵՈՇ-ի 7-րդ մակարդակի ընդհան�ր նկարագրիչի  հնարավոր  մեկնաբան�մը: 
Այն պաշտոնականացրեց  երկ�   կազմակերպ�թյ�նների մոտեց�մը, համաձայն որի 
Է.Կ.Կ.Օ.-ի լիազոր�թյ�նն է՝ անդրադառնալ նկարագրիչին մասնագիտ�թյ�ն մ�տք 
գործել� տեսանկյ�նից, մինչդեռ ԷՆԿօՌԵ-ի լիազոր�թյ�նն է՝  ապահովել անհրաժեշտ 
կրթ�թյան պահանջները: Ս�յն փաստաթղթի նպատակից ելնելով՝ յ�րաքանչյ�ր 
ընդհան�ր նկարագրիչ կատեգորիան մեջբերված է 7-րդ մակարդակի համար,  դրան 
հաջորդ�մ է  Է.Կ.Կ.Օ.-ի և ԷՆԿօՌԵ-ի համատեղ մեկնաբան�թյ�նը:    

7-րդ մակարդակ$մ ԵՈՇ-ը պահանջ$մ է.  

Գիտելիք. բարձր մասնագիտական գիտելիքներ, որոնց մի մասը առանցքային 
նշանակ�թյ�ն �նի աշխատանքի կամ �ս�մնասիր�թյան ոլորտներ�մ՝ որպես 
ինքնատիպ մտածող�թյան և/կամ հետազոտ�թյան հիմք: Մի ոլորտ�մ և տարբեր    
ոլորտների հատման կետ�մ գիտելիքի խնդիրների վերաբերյալ քննադատական 
ընկալ�մ: (Եվրոպական համայնքներ, 2008:12) 

Ե՛վ  Է.Կ.Կ.Օ.-ն, և՛ ԷՆԿօՌԵ-ն մեկնաբան�մ են բարձր մասնագիտացված 
գիտելիքը որպես գիտելիք ամրակայման-վերականգնման ոլորտ�մ, որը ստացվ�մ 
է միայն այն կրթ�թյանը հետևելով, որը «ինտեգրված տեսական և գործնական 
դասավանդման պատշաճ հավասարակշռ�թյ�նն է...» (ԷՆԿօՌԵ 1997, հոդված 6): 
Մենք մեկնաբան�մ ենք ոլորտ�մ գիտելիքի խնդիրների քննադատական ընկալ�մը 
որպես գիտելիք յ�րացնել�, դրա իսկ�թյ�նն � հավաստի�թյ�նը գնահատել� և այն 
կիրառել� �նակ�թյ�ն ամրակայող-վերականգնողի մասնագիտացման ոլորտին 
վերաբերող բոլոր որոշ�մները հիմնավորել� և, անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, տվյալ 
որոշ�մներից բխող գործող�թյ�նները կատարել� կամ կառավարել� համար: Այն 
արտահայտվ�մ է տվյալ անհատի մասնագիտացման մեջ/ոլորտ�մ ամրակայման-
վերականգնման  սկզբ�նքների, տես�թյ�նների և պրակտիկաների բարձր մասնա-
գիտացված գիտելիքով, առաջատար գիտելիքը արտահայտվ�մ է  տվյալ անհատի 
մասնագիտացման համար օժանդակ համարվող ոլորտների շրջանակով և, ընդհան�ր 
առմամբ, մշակ�թային ժառանգ�թյան բնագավառին վերաբերող համապարփակ 
գիտելիքով:   

Հմտ�թյ�ններ. հետազոտ�թյան և/կամ նորարար�թյան համար պահանջվող 
մասնագիտացված խնդիրների լ�ծման հմտ�թյ�ններ՝ նոր գիտելիքի և 
ընթացակարգերի մշակման և տարբեր ոլորտներից գիտելիքը ինտեգրել� համար 
(Եվրոպական համայնքներ, 2008:13):
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Ե՛վ  Է.Կ.Կ.Օ.-ն, և՛ ԷՆԿօՌԵ-ն մեկնաբան�մ են մասնագիտացված խնդիրներ լ�ծել� 
հմտ�թյ�նները որպես բարձր մասնագիտացված գիտելիքի վրա հիմնված և էթիկայով 
ղեկավարվող ամրակայմամբ-վերականգնմամբ զբաղվել� �նակ�թյան մակարդակ: 
Սա պահանջվ�մ է մասնագիտ�թյան սահմաններ�մ նոր գիտելիք և ընթացակարգեր 
գտնել�, հարմարեցնել� կամ ստեղծել� համար: 

Այն ներառ�մ է անհրաժեշտ տեղեկատվ�թյ�նը դիտարկել�, հավաքել� և 
քննադատորեն վերլ�ծել� կարող�թյ�ն՝ համապատասխան եզրակաց�թյ�ններ 
անել� և մի շարք գործող�թյ�ններ ձեռնարկել� համար, իրավիճակն � գործընթացը 
շար�նակաբար վերլ�ծել� և գնահատել� �նակ�թյ�ն՝ համապատասխան կետ�մ 
կիրառել� համար,  ըստ անհրաժեշտ�թյան, տարբեր ոլորտներից գիտելիք ինտեգրել�  
և նոր գիտելիք � ընթացակարգեր ստեղծել� կարող�թյ�ն, գիտելիքով կիսվել� 
�նակ�թյ�ն: 

Ձեռքերի ճկ�ն�թյան և զգայ�ն�թյան արհեստավարժ մակարդակ պետք 
է ց�ցադրվի մասնագիտացման ոլորտ�մ, որը կարող է նաև փոխանցվող կամ 
համընդհան�ր լինել համապատասխան ոլորտներ�մ տարբեր մասնագիտաց�մների 
միջև: Այն համարժեք է տվյալ մասնագիտացման շրջանակ�մ ծանոթ գործընթացներ 
իրականացնել� ընկալման �նակ�թյանը, որը թ�յլ է տալիս ձեռնարկել անծանոթ 
գործընթացներ: Այն ներառ�մ է տվյալ մասնագիտացման շրջանակ�մ մեթոդների, 
նյ�թերի, մեխանիզմների և գործիքների բարձր մակարդակի իմաց�թյ�ն և նոր 
մեխանիզմներ � մեթոդներ հարմարեցնել� � զարգացնել� կարող�թյ�ն: 

Մասնագիտական կարող�թյ�ն. կառավարել և վերափոխել աշխատանքային 
կամ �ս�մնասիրման համատեքստերը, որոնք բարդ են, անկանխատեսելի և 
պահանջ�մ են նոր ռազմավարական մոտեց�մներ: Պատասխանատվ�թյան 
կր�մ մասնագիտական գիտելիքի և փորձի մեջ ներդր�մ �նենալ�  և/կամ թիմերի 
ռազմավարական կատարողական�թյ�նը վերանայել� համար: (Եվրոպական 
համայնքներ, 2008:13)

Ե՛վ Է.Կ.Կ.Օ.-ն, և՛ ԷՆԿօՌԵ-ն ամրակայող-վերականգնողին համար�մ են կոմ-
պետենտ, երբ նա ստացել է անհրաժեշտ հմտ�թյ�ններ, գիտելիք և փորձ իր 
մասնագիտական ոլորտ�մ գործել� համար՝  մասնագիտական վարքագծի կանոնների  
և գործնական սահմանների համաձայն: Սա արտահայտ�մ է մեկ ամբողջական 
ոլորտ�մ հետևողականորեն և պատասխանատվ�թյամբ, համապատասխան 
զգ�շավոր�թյամբ աշխատել� կարող�թյ�նը և ներառ�մ է գիտելիքների � 
հմտ�թյ�նների կիրառ�մը, ինչպես ներկայացված էր ավելի վաղ: Այն ներառ�մ է 
գոյ�թյ�ն �նեցող ամրակայման-վերականգնման հայեցակարգերը օգտագործել� 
կարող�թյ�նը, նոր ռազմավարական մոտեց�մներ ստեղծել� և դրանց սկզբ�նքներն 
� էթիկան զանազան իրավիճակներ�մ կիրառել� �նակ�թյ�նը: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏ�ԱՆ 
ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ�Մ 

Այս բաժինը համակարգված կերպով զարգացն�մ 
է ամրակայման-վերականգնման մասնագիտ�թյ�նը 
յ�րացնող անհատից պահանջվող գիտելիքի, հմտ�-
թյ�նների և կոմպետենտ�թյան մակարդակի նկա-
րագր�թյ�նը: Այն ներկայացն�մ է ամրակայող-
վերականգնողի կոչ�մը օրինականորեն կիրառել� 
ելակետը։ Սա նաև ներկայացն�մ է սովորաբար, բայց ոչ 
բացառապես, ակադեմիական մագիստրոսի աստիճանի 
համար �ս�ցման ավարտը և մասնագիտական 
կարիերայի սկիզբը: Թեև  Է.Կ.Կ.Օ.-ն ընդ�ն�մ է, որ 
մագիստրոսական մակարդակ�մ ճանաչված կրթական 
ծրագիրն ավարտած մարդիկ կարող են ցանկանալ և 
որակավորված  լինել  ստանձնել� համար այլ դերեր 
մշակ�թային ժառանգ�թյան ոլորտ�մ, օրինակ՝ 
հավաքած�ների կառավար�մ, այդ�հանդերձ, ս�յն 
փաստաթ�ղթը վերաբեր�մ է մասնավորապես ամրակայման-վերականգնման 
մասնագետին: 

Մեր աշխատանքի բն�յթը սահմանող գործող�թյ�նների պրոֆիլավորման 
միջոցով առաջարկվ�մ է հայեցակարգային քարտեզ: Այն դիտարկ�մ է ամրակայ�մ-
վերականգն�մը որոշ�մ կայացնել� գործընթացի համատեքստ�մ, որը ձգտ�մ է 
«ապահովել առավելագ�յն իմաստի փոխանց�մը անցյալից դեպի ապագա՝ ի շահ 
ամեն�րեք բոլոր մարդկանց» և «ընդգրկ�մ է փոփոխ�թյ�նների կառավար�մը [...] 
բանակց�թյ�նների  միջոցով» (Սթենիֆորթ 2002 թ.) մշակ�թային ժառանգ�թյան 
բնագավառի շահառ�ների և այլ մասնագետների հետ: Այն հաստատապես սահման�մ 
է ամրակայ�մ-վերականգն�մը որպես մշակ�թային ժառանգ�թյան  կառավարման 
անբաժանելի մաս, որը հիմք է հանդիսան�մ նրա պահպան�թյան համար: Պա-
հանջվող որակավոր�մները, հետևապես, ներկայացված են այս համատեքստ�մ, 
և շրջանակը մշակված է այս իրավիճակը արտացոլել� համար: Այն բացահայտ  
կերպով ընդ�ն�մ է հետազոտ�թյան և փաստաթղթավորման անհրաժեշտ�թյ�նը 
որոշման կայացման գործընթացի յ�րաքանչյ�ր փ�լ�մ (տե՛ս նաև  Է.Կ.Կ.Օ. 2001 
թ.), որոնք պրոֆեսիոնալ ամրակայման-վերականգնման �ղղորդող սկզբ�նքներից 
են և ակադեմիական կարգավիճակ են հաղորդ�մ նրան: Ձեռքերի ճկ�ն�թյ�նը, 
ախտորոշման տեխնիկաների գործնական կիրառման և ամրակայման � 
վերականգնման միջամտ�թյ�նների մեջ՝ որպես մասնագիտական պրակտիկայի 
անհրաժեշտ պայման, չափվ�մ է հմտ�թյամբ: Ամրակայող-վերականգնողի գրեթե 
յ�րաքանչյ�ր  գործող�թյ�ն պար�նակ�մ է հմտ�թյան տարր: 

ECCO 30.06.21.indd   17 13-Jul-21   17:38:38



18

 Է.Կ.Կ.Օ.-ի կողմից առաջարկվել է գույնով կոդավորված հմտության սանդղակ, որն 
օգտագործվել է բոլոր գործողությունները՝ իր ողջ շրջանակով, գնահատելու համար: 

Շրջանակը նկարագրում է ամրակայման-վերականգնման գործընթացը այնպես, 
ինչպես այն զարգանում է հետազննության և ախտորոշման միջոցով՝ բերելով ուղղակի 
միջամտության կամ, անհրաժեշտության դեպքում, կանխարգելիչ միջոցառման, որից 
հետո դիտարկվում են հետմիջամտության գործընթացները: Դրանք ներկայացված 
են գծապատկերով՝ որպես վերլուծական պրոգրեսիան ներկայացնող կենտրոնական 
ողնաշար, որը հետևում է ընդունված էթիկական սկզբունքներին և որից բխում են  
տարաբնույթ գործողություններ: 

Համարվում է, որ յուրաքանչյուր փուլ պետք է ղեկավարվի մասնագիտական 
էթիկայով և վավերագրելու հրամայականով, որը կարող է ուղղորդել դեպի նոր գիտելիքի 
տարածումը, ինչը, ինչպես և գործողությունները որպես այդպիսին, ևս գնահատվում է:  
Ենթագործողությունները կարող են ավելացվել ողնաշարաձև քայլերին, ներկայացված 
ստորև ցուցադրված, ընդլայնված հայեցակարգային մոդելում (տե՛ս պատկեր 2): 
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Ամրակայման-վերականգնման գործընթացը (նշված կա-
պ�յտով) պահանջ�մ է հետևյալ քայլերը (նշված կարմիրով).

 Գործընթացի մեկնարկը բնորոշող առաջին քայլը 
ներառում է զննությունն ու ախտորոշումը: Այն ընդգրկում է 
առարկայի բնույթի գնահատումը, փոփոխության պատճառները 
և ռիսկերը, որոնց մշակութային ժառանգությունը բախվում է 
ներկայիս իրավիճակում: 

 Սա ուղղորդում է դեպի կարիքների գնահատում 
պահանջող երկրորդ քայլը, որը ներառում է ներկա և ապագա 
կիրառությունը: 

 Երրորդ քայլն ընդգրկում է ամրակայման-վերականգնման 
գործողությունների ընտրությունը և գործողությունների/բուժ-
ման պլանավորումն ու կազմակերպումը: Այն ներառում է, 
օրինակ՝ ցանկալի արդյունքների, պահանջվող միջամտության 
մակարդակի, այլընտրանքների գնահատման, միջոցառումների 
սահմանափակումների, շահառուների պահանջների, ապագա 
կիրառության  ռիսկերի և տարբերակների դիտարկումը: 

 Այս ամենը պահանջում է պլանավորում և կազմակերպում, 
այդ թվում՝ առողջության և անվտանգության, իրավական դաշտի,  
ապահովագրության, նախագծի կառավարման, ֆինանսների և 
սարքավորումների ու կենցաղային պայմանների դիտարկում:   

 Հինգերորդ և կարևորագույն քայլն  ընտրված գործո-
ղության ընթացքը  կամ  բուժումը իրականացնելն է:  Այս քայլը 
ներառում է կանխարգելիչ  միջոցառումները,  վերականգնողական 
միջոցառումները, վերականգնման գործընթացները և կառա-
վարման գործընթացները: 

 Դրա արդյունքը ամրակայման-վերականգնման ար-
դյունքն է: Այն ներառում է ռիսկի աստիճանի փոփոխության 
գնահատումը, բուժման կամ գործողության հաջողությունը 
և արդյունքների վերաբերյալ հաղորդակցությունը: Այն նաև 
ներառում է մշակութային ժառանգության պահպանության համար 
պահանջվող ապագա գործողությունների նույնականացումը: 

 Յոթերորդ քայլը հետխնամքի վերաբերյալ խորհրդատվու-
թյունն է,  որը  հիմնված է հետագա գործողությունների վրա, 
որոնք որոշվել են նախորդ փուլում: Այն կարող է ներառել ապագա 
աշխատանքների ժամանակացույցը և խնամքի ու պահպանության  
ուղեցույցը: 

Հետազննություն և ախտորոշում

Կարիքների գնահատում

Ա�Վ գործողությունների գնահատում

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում

Ա�Վ գործողություններ

Արդյունք

Հետխորհրդատվություն

Ամրակայման-վերականգնման գործընթաց

պահանջում է

ուղղորդում է դեպի

թույլ է տալիս

որը պահանջում է

որպեսզի նկատարի/իրականաց ի

հասնելու համար

որին հաջորդում է

Պատկեր Ողնաշարաձև քայլեր1.
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Հետազննություն և ախտորոշում

Կարիքների գնահատում

Ա�Վ գործողությունների գնահատում

Ա�Վ գործողություններ

Հետխորհրդատվություն

Ամրակայման-վերականգնման գործընթաց

պահանջում է

ուղղորդում է դեպի

թույլ է տալիս

որը պահանջում է

որպեսզի կատարի/իրականացնի

հասնելու համար

որին հաջորդում է

գնահատմամբ

պահանջում է
գնահատում

ոչ նյութական ասպեկտներ

փոփոխության պատճառներ

ներկա կիրառություն

նախատեսվող հետագա կիրառություն

որը կարող է

դառնալ մասը

առողջություն և անվտանգություն

պահանջելով

օրենսդրություն

ապահովագրություն

նախագծի ժամանակացույց

ֆինանսներ

սարքավորումներ և հարմարություններ

պահանջելով

բարելավելու համար
կարող է ուղղորդել դեպի

որից հետո

որը ներառում է

որը
տրամադրում է

որը

դիտարկում է

կարող է
ուղղորդել

դեպի

ուղղորդելով
դեպի

տարածում

հարմարեցում

ռիսկի փոփոխության գնահատում

արդյունքի հաջողության գնահատում

արդյունքի տարածում

որոշել հետագա գործողությունները

վավերագրում

հետազոտություն

նոր գիտելիք

բանավոր
ներկայացում

հրատարակություն ուղեցույց հետագա աշխատանքի ժամանակացույց

նյութ և տեխնիկա

առկա ռիսկ

մշտադիտարկում

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում

Արդյունք
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որը ներառում է
դիտարկում

որը ընդգրկում է
կառավարումը

իրականացնել

հետազննություն

հետազննություն
որը կարող է

ներառել

որը
պահանջում է

որը
կարող է
ներառել

որը
պահանջում է

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

ղեկավարվող

որն է

որոնք
են

պատմություն

համատեքստ

առկա միջավայր

բաղադրիչ մասեր

տեխնոլոգիա

ֆիզիկական վիճակ

կրած փոփոխությունների
պատմություն

ցանկալի արդյունք

միջամտության մակարդակ

վերակենդանացման այլընտրանք

գործողությունների
սահմանափակումներ

շահառուների պահանջներ

գործողությունների հետևանքով
առաջացող ռիսկ

հետագա կիրառության տարբերակներ

ժամանակ

նյութեր

մարդիկ

հարմարություններ

անուղղակի գործողություն

ուղղակի գործողություն

ծագում

մտադրություն

ասոցիացիա
( )զուգորդականություն

նշանակություն

չափումներ

ակնադիտում

ոչ դեստրուկտիվ վերլուծություն

նմուշառումով դեստրուկտիվ վերլուծություն

փաստերի հավաքագրում

ներկայացում

մեկնաբանություն

էթիկայի նորմեր

տեսակ

աստիճան

տեխնիկական
հնարավորություններ

ֆինանսական
ռեսուրսներ

էթիկայի կանոններ

կանխարգելիչ ամրակայում

շտկող ամրակայում

վերականգնում

Պատկեր 2. Ընդլայնված հայեցակարգային մոդել

ECCO 30.06.21.indd   21 13-Jul-21   17:38:40



22

Գիտելիքի, հմտ$թյան և $նակ$թյան գնահատ$մ 
Այս բաժինը դիտարկում է գիտելիքների, հմտությունների և ունակությունների 

գնահատման ուղեցույցը՝ որպես ուսուցման հիերարխիա: ԵՈՇ համակարգը առանձին 
նկարագրիչներ է տալիս ուսուցման այս երեք ասպեկտների համար: Մանրամասն 
վերլուծությունից հետո  Է.Կ.Կ.Օ.-ն որոշեց կենտրոնանալ գիտելիքի և հմտության վրա, 
որովհետև դրանք կարող են գնահատվել անկախ կերպով: Մինչդեռ կարողությունը 
մեկնաբանվում է որպես գիտելիքի և հմտության խառնուրդ փորձի հետ միասին, 
որը թույլ է տալիս մասնագետ ամրակայող-վերականգնողին կատարել աշխատանքը 
հետևողականորեն և պատասխանատվությամբ: Գիտելիքի և հմտությունների համար 
օգտագործված սանդղակները նկարագրված են ստորև:  

Գիտելիքների գնահատ$մ 
Ամրակայող-վերականգնողի գործող�թյ�նները ն�յնականացնել�ց հետո  

յ�րաքանչյ�րին պետք է գնահատել կամ մեկնաբանել գիտելիքի բովանդակ�թյան 
տեսանկյ�նից, այսինքն՝ գիտելիքի քանակի և տեսակի, որն աշխատանքային խ�մբը 
հասկան�մ է որպես մասնագիտական պահանջների անբաժանելի մաս: 

Անդերսոնի և Կրաթ�աոհլիի կողմից (2001 թ.) մշակված Կարգաբան�թյ�նը՝ 
հիմնված Բենջամին Բլ�մի բնօրինակ աշխատանքի վրա (1956 թ.), օգտագործվել է 
այս նպատակով: Այն պար�նակ�մ է գիտելիքի (իմացական գործընթացներ) հետևյալ 
սանդղակը.

. 1 Հիշել՝ իմանալ ինչ-որ բանի գոյության մասին և թե որտեղ այն գտնել:  
. 2 Հասկանալ՝ կարողանալ հասկանալ ինչ-որ բան համատեքստում և 

զուգորդություններ կատարել տարբեր բաների միջև: 
. 3 Կիրառել՝ կարողանալ օգտագործել գիտելիքը համապատասխան 

համատեքստում  կանխատեսելի ձևով՝ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար: 
. 4 Վերլուծել՝ կարողանալ գիտելիքը կիրառել քննադատորեն՝ օգտագործելով 

ընկալման մակարդակը, որը թույլ է տալիս տվյալ մեկին բացատրել արդյունքները, 
այսինքն՝ վերակառուցել, թե ինչպես է ստացվել արդյունքը: Որոշման կայացումը 
ծագում է վերլուծությունից, որին, թեև գալիս է վերլուծական մոտեցման կիրառումից, 

պակասում է փորձը: 
. 5 Գնահատել՝ կիրառել գիտելիքը 

իրավիճակը չափելու համար իր ընդարձակ 
համատեքստում և ապագա արդյունքները 
սահմանելու փոխհարաբերությամբ: 
Այն թույլ է տալիս արդյունքները 
հավասարակշռել որոշում կայացնելու և 
ավելի լայն կառավարչական հմտությունների 
համատեքստում: 
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. 6 Ստեղծել՝ ընդարձակ գիտելիք և փորձ, որը թույլ է տալիս տվյալ մեկին 
ընդլայնել գիտելիքի սաhմանները: Սա պահանջում է բարձր զարգացվածությամբ 
հեռատեսություն և մետակոգնիտիվ ընկալում: 

Գիտելիքի տեսակը դասակարգվում է հետևյալ կերպ. 
A. Փաստացի՝ գիտելիքի մասին կամ դրան առնչվող տեղեկություն՝ ներկայացված 

որպես օբյեկտիվ իրականություն,  
B. Հայեցակարգային՝  կոնկրետ օրինակներից ընդհանրացված գիտելիք, 

վերացական կամ ընդհանուր գաղափարի մասին կամ դրան առնչվող կամ էլ այն  
պարունակող, 

C. Ընթացակարգային՝ որևէ բան կոնկրետ ձևով իրականացնելու կամ գործելու 
մասին կամ դրան առնչվող գիտելիք, 

D. Մետակոգնիտիվ՝ գիտակից մտավոր գործողությունը գերազանցող (ավելի 
համապարփակ, քան) գիտելիք՝ սովորաբար ցուցադրված փորձառու պրակտիկ աշ-
խատող մասնագետի կողմից: 

Յ�րաքանչյ�ր մակարդակ նախորդից �ղղակիորեն բխող վարքագծից սովորել� 
հմտ�թյ�նների զարգաց�մն է: Օգտագործելով վերոնշված դասակարգման 
համակարգերը՝ յ�րաքանչյ�ր գործող�թյան բջջին, ց�ցադրված պատկեր 2-�մ, 
տրվել է կոորդինատների շարք՝ կապված պահանջվող գիտելիքի մակարդակի և 
տեսակի հետ: Գիտելիքի ծավալը և կատեգորիան կիրառել� գործ�մ ակնհայտ 
դարձավ, որ 7-րդ մակարդակը պետք է սահմանված լինի 6-րդ և 8-րդ մակարդակների 
հետ հարաբերակց�թյամբ, ոչ միայն ֆորմալ ակադեմիական կրթ�թյան ծավալի 
շրջանակ�մ, այլև որակավորման ճանաչման, որը կարող է ձեռք բերվել աշխատանքին 
և շար�նակական մասնագիտական զարգացմանը (CPD)5 հաջորդող տարիներին:  

Հմտ$թյան գնահատ$մ 
Յ�րաքանչյ�ր գործող�թյան կատարման համար 
պահանջվող հմտ�թյան մակարդակը գնահատվել է ն�յն 
կերպ: Հմտ�թյ�նը, ընդհան�ր առմամբ, սահմանված է 
հետևյալ կերպ՝ վարպետ�թյ�ն, շնորհք կամ ճկ�ն�թյ�ն, 
որը ձեռք է բերվել կամ զարգացել վերապատրաստման կամ 
փորձի միջոցով: Այն ենթադր�մ է հատ�կ կարող�թյ�ն 
կամ պատրաստված�թյ�ն, որը թ�յլ կտա տվյալ մեկին 
կատարել գործող�թյ�նը հեշտ�թյամբ և ճշգրտ�թյամբ 
ցանկալի արդյ�նքին հասնել� համար: 

5. CPD-ն (Continuous Professional Development) մասնագիտական 
հմտ�թյ�նների զարգացման, պահպանման և փաստագրման 
շար�նակական գործընթացն է:
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. 1 Հիմնական հմտությունը այն է, երբ անհատն ունակ է համալիր ամրակայման-
վերականգնման գործընթացում կատարելու միայն հիմնական առաջադրանքները: 
Նա, ամենայն հավանականությամբ, չի ունենա խոր գիտելիք որևէ առարկայի 
վերաբերյալ  պահանջվող առաջադրանքը առանց ղեկավարի իրականցնելու համար և 
հնարավոր է՝  չտիրապետի մի շարք կիրառվող էթիկայի կանոններին: Նա լավ գործում 
է մասնագիտության կողմից սահմանված շրջանակներում:

. 2 Միջանկյալ հմտությունը այն է, երբ անհատը տիրապետում է բարձր 
մակարդակի հմտության և՛ ընդարձակության, և՛ խորության տեսանկյունից: Ակնկալվում 
է, որ նա տիրապետում է ոլորտի ողջ գիտելիքների հիմնական  հմտություններին, ունակ 
է ներդնելու տարբեր գաղափարներ այդ ոլորտում և տիրապետելու կանոններին: Նա 
ունակ է կատարելու ամրակայման-վերականգնման հիմնական առաջադրանքները 
առանց ղեկավարության և թիմով է աշխատում բարդ խնդիրների շուրջ: 

. 3 Արհեստավարժ հմտությունը այն է, երբ  ակնկալվում է,  որ  անհատն 
ունի ամրակայման-վերականգնման գործընթացները ինքնուրույն կատարելու  հա-
մապատասխան կարողություն և հասկանում է կանոնների ուղղվածությունը, 
որոնք կառավարում են ոլորտը: Նա ունակ է իրականացնելու առաջադրանքներ և 
գործընթացներ մի մակարդակում, որն ընդունելի է մասնագիտության շրջանակում, 
բայց ունակ չէ աշխատելու նույնքան արդյունավետ, որքան փորձառու ամրակայող-
վերականգնողը, և կարող է չտիրապետել  համապատասխան հմտությանը ամենա-
դժվար առաջադրանքների կատարման համար: 

. 4 Փորձագետի հմտությունը այն է, երբ անհատը  տիրապետում  է  առա-
ջադրանքներ կատարելու համապարփակ կարողությանը և հանձն է առնում 
գործընթացներ իր ոլորտի կամ պատրաստվածության շրջանակում: Նա ի վիճակի է 
կատարելու առաջադրանքներ և լավ հասկանալու օժանդակ ոլորտներում կատարվող 
գործընթացները: Նա ունակ է կիրառելու գիտելիքը և գործընթացների ընկալումը 
նոր և նորարարական ձևով և կկարողանա հարմարեցնել ու ստեղծել նոր մեթոդներ 

ամրակայման-վերականգնման ոլորտում: 

Յուրաքանչյուր մակարդակ ռազմավարական 
քարտեզի վրա կոդավորվել է գույնով: 

Սկսած ԵՈՇ-ի  7-րդ  մակարդակից,  որը  ելակե-
տային  մակարդակ է  ամարակայման-վերականգնման 
մասնագիտության համար, գիտելիքի մակարդակը և 
տեսակը հմտության մակարդակի հետ միասին որոշվել 
է ենթագործողության բջիջներից յուրաքանչյուրի 
համար: Ստացված քարտեզը ներկայացված է ստորև: 

ք

Հմտության
մակարդակների
բանալիները

միայն գիտելիքը

հիմնային

միջանկյալ

արհեստավարժ

գիտակ
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ԵՈՇ 7-րդ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
 

Այս քարտեզը (պատկեր 3) ց�յց 
է տալիս, որ տվյալ մակարդակ�մ  
գիտելիքի  տեսակը հիմնական�մ   հայե-
ցակարգային (B) և ընթացակարգային 
(C) է, և գիտելիքի այս մակարդակը թ�յլ 
է տալիս աշխատողին օգտագործել   իր 
գիտելիքը (3) և վերլ�ծել արդյ�նքները 
(4): ԵՈՇ 7-րդ մակարդակը, հետևաբար, 
մեկնաբանվ�մ է որպես աշխատանք 
ամրակայման-վերականգնման մի շարք գործընթացների հետ, որոնք կայացած են և 
ծանոթ, նա դեռ սկս�մ է քննել գործընթացները որպես այդպիսին: Նա, ով մ�տք է 
գործ�մ մասնագիտ�թյ�ն, հազվադեպ է «ստեղծ�մ» ամրակայման-վերականգնման 
խնդիրների հաղթահարման նոր ձևեր: Աշխատողը դեռ գիտակ չէ իր բնագավառ�մ, 
քանի որ իր աշխատանքը դեռ պետք է դառնա մետակոգնիտիվ: Թեև նա բավարար 
տիրապետ�մ է քննադատական ընկալմանը գործընթացը փոխել� և հարմարեցնել� 
համար, նա, հավանաբար, կարող է միայն վերլ�ծել արդյ�նքերը առանց գնահատել� 
գործընթացը որպես այդպիսին:   

Ս�յն մասնագիտ�թյ�նը ստացողը �նի ԵՈՇ 7-րդ մակարդակի որակավոր�մ, 
տիրապետ�մ է մի շարք հմտ�թյ�նների միջանկյալի և պրոֆեսիոնալ/կոգնիտիվի միջև, 
հմտ�թյան մեծագ�յն մակարդակը այնտեղ է, որտեղ ամրակայող-վերականգնողն 
�ղղակիորեն շփվ�մ է մշակ�թային ժառանգ�թյան հետ: Գ�նային կոդավոր�մը 
քարտեզի վրա շատ պարզ արտահայտ�մ է պատկերը. դեղինի ավելի խիտ 
հատվածները �ղղակիորեն համապատասխան�մ են մշակ�թային ժառանգ�թյան 
վերլ�ծ�թյանն � բ�ժմանը: 

Ամրակայման-վերականգնման աշխատանքի հետ կապված կազմակերպ�մն 
� պլանավոր�մը պահանջ�մ են մասնագիտական լավագ�յն փորձառ�թյան 
համար միջին մակարդակի հմտ�թյ�ն, մինչդեռ առողջ�թյան և անվտանգ�թյան, 
իրավաբանական խնդիրների, ապահովագր�թյան և ֆինանսների մեջ հիմնական 
մակարդակի հմտ�թյ�նը բավարար է: Ընդ�նված է համարել, որ կառավարման 
հմտ�թյ�նները սերտորեն չեն առնչվ�մ այս ոլորտի հետ, բայց հիմնական 
հմտ�թյ�ններ պահանջվ�մ են: 
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ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ՔԱՐՏԵԶԻ 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայեցակարգի քարտեզագրումը ստեղծում 
է իրականության կոնկրետ պատկեր, ներ-
կայացնելով  իրավիճակ  կամ երևույթ, այդ-
պիսով նույնականացնելով առանցքային 
հայեցակարգերը իրենց համապատաս-
խան փոխկապակցվածության հետ: Այն 

արտաքին տեսք է տալիս առաջարկներին, որոնք դյուրացնում են իրավիճակի 
ընկալումը՝ թույլ տալով տեղեկատվական ուսումնասիրություն կատարել, որը բերում է 
հարաբերակցային կառուցվածքի բացահայտմանը: Քարտեզում, ցույց տրված պատկեր 
2-ում և 3-ում, յուրաքանչյուր հայեցակարգ ներկայացված է հանգույցի ձևով, որը 
նույնականացվում է կարճ անվանմամբ: Կապերին տրվել են նկարագրական բայեր: 
Հանգույցների և նկարագրական կապերի համադրությունը ձևավորում են առաջարկը, 
որը ներկայացնում է իմաստաբանական միավոր: Այս դեպքում դրանք իմաստալից 
ձևակերպումներ են կոմպետենտության տարբեր ոլորտների մասին: Կապերն 
ուղղորդված են և պիտակավորված հարաբերությունների պարզ բացատրությամբ, 
այդպիսով ստեղծում են հիերարխիկ կառուցվածք, որը տեղափոխվում է ավելի 
ընդհանուր կենտրոնական ողնաշարից դեպի ավելի մանրամասնված ծայրամասեր: 
Քարտեզը կարող է մեկնաբանվել մի շարք ձևերով.  

Ամրակայման-վերականգնման մասնագետի տեսանկյ$նից 
Քարտեզը հստակորեն մատնանշ�մ է ամրակայման-վերականգնման գործընթաց-

ները, որոնց արդյ�նքը ց�ցադր�մ է պրոֆեսիոնալ ամրակայող-վերականգնողի՝ 
որպես «փոփոխ�թյան կառավարման» մեջ առանցքային ներդր�մ �նեցողի դերը: 
Այն ն�յնականացն�մ է կարող�թյ�նների մակարդակն � տեսակը, որոնք հատ�կ 
են այս գործընթացին և  պահանջ�մ են մշակ�թային նշանակ�թյան � ֆիզիկական 
ամբողջական�թյան հավասարակշռված � որակյալ բացահայտ�մ  և պահպան�թյան 
ապահով�մ: Մեկնաբան�թյան դյ�րացման համար քարտեզը ներկայացն�մ է 
այս կարող�թյ�նները որպես գործընթաց, որ�մ զետեղված են կանխարգելիչ 
և շտկող ամրակայ�մն � վերականգն�մը՝ ներկայացնելով մասնագիտական 
պարտքը սահմանափակ�մ պահանջող մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգի  
շրջանակ�մ: 
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Գործընթացի էական մասը 
ձեռնարկված և՛ որոշ�մների, 
և՛ գործող�թյ�նների մասնա-
գիտական նորմերի որակի 
գնահատ�մն է: Թեև բոլոր 
մասերը հավասարապես են 
ներկայացված քարտեզ�մ, 
իրական�մ, տվյալ հանգա-
մանքներից կախված, յ�րա-
քանչյ�ր ոլորտ կստանա 
դիտարկման տարբեր մակար-
դակներ: Օրինակ՝ եթե շտկող 
ամրակայ�մ չի պահանջվ�մ կոնկրետ մշակ�թային ժառանգ�թյան միավորի համար, 
պետք է դիտարկվեն միայն կանխարգելիչ միջոցառ�մները: Որոշ հանգամանքներ�մ 
հնարավոր է, որ անհրաժեշտ չլինի կատարել առարկայի կամ իրավիճակի 
մանրամասն գիտական հետազոտ�թյ�ն այնտեղ, որտեղ բավարար տեղեկ�թյ�ններ 
արդեն  առկա են: Սա, սակայն, չի ժխտ�մ ամրակայման-վերականգնման բոլոր 
ասպեկտների ներկայացված լինել� կարիքը, քանի որ ամեն ինչ պետք է դիտարկվի 
մինչև գործող�թյ�նների շարքի ընտր�թյ�նը: Ավելին, ակնկալվ�մ է, որ բոլոր 
ոլորտները պետք է օգտագործվեն այս կամ այն պահին՝ բնորոշ մասնագիտական 
պարտական�թյ�նների կատարման ընթացք�մ: Եթե մի ոլորտ տևական ժամանակ 
կիրառված չէ, հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ անհատն անցնի կրթական ծրագիր, 
որպեսզի կրկին ձեռք բերի որակավոր�մների ողջ կազմը: 

Քարտեզի կիրառ�թյան մի հնարավոր տարբերակն ակրեդիտացիոն համակարգի 
շրջանակ�մ է: Եթե ընդ�նված լինի այսպիսի կիրառ�թյան համար, ամրակայող-
վերականգնողը պետք է ստիպված լինի ց�ցադրել, որ կարող է բավարարել 
չափորոշիչները գործող�թյան յ�րաքանչյ�ր առանձին ոլորտ�մ, որպեսզի օգտա-
գործի իր կոչ�մը: Սա ակնհայտորեն պետք է կատարված լինի ֆորմալ գնահատման 
գործընթացի միջոցով: Բացի այդ, քարտեզը կարող է օգտագործվել պրոֆեսիոնալ 
աշխատողի կողմից որպես ինքնագնահատման գործիք՝ որոշել� համար, թե հետագա 
մասնագիտական զարգաց�մ ո՛ր ոլորտ�մ է պահանջվ�մ: Կրթական ծրագրերի 
զարգացման և գնահատման համար իր �նեցած պոտենցիալ կիրառ�թյ�նը 
քննարկվ�մ է հաջորդ բաժն�մ: 

Մասնագիտական   համատեքստ�մ  հայեցակարգային քարտեզը  կարող  է   մեկնա-
բանվել   որպես  գործող�թյան   առանձին   ոլորտները   ց�ցադրող, նկարագրողական 
շարք, որը որակավոր�մ է ցանկացած միջամտ�թյ�ն, համաձայնեցն�մ է իր 
նպատակը և չափ�մ է արդյ�նավետ�թյ�նն � օգտակար�թյ�նը: Այս դեպք�մ այն 
կարող է ընթերցվել որպես կոմպետենտ�թյան կապակցված ոլորտների գծային շարք 
հետևյալ կերպ.
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Զնն$թյ$ն և ախտորոշ$մ 
Նյութերի և տեխնիկաների, փոփոխությունների պատճառների և ներկա ռիսկերի  

վերլուծությունը պահանջում է փաստացի, հայեցակարգային և ընթացակարգային 
գիտելիք՝ իրականացվող հմտության միջին մակարդակից մինչև մասնագիտականը: 

Գծապատկերն ընդլայն�մ է այս կատեգորիաները նկարագրել� համար 
վերլ�ծ�թյան ինֆորմացիան � մեթոդները, որոնք հասանելի են՝ կրկին ձգտելով 
ընթացակարգային գիտելիքի, դյ�րացնել� համար իրականաց�մն � արդյ�նքները 
վերլ�ծել� կարող�թյ�նը: Աշխատանքը պետք է կատարվի հմտ�թյան պրոֆեսիոնալ 
մակարդակով:  

Կարիքների գնահատ$մ 
Առարկայի/հավաքած�ի ներկա և ապագա կիրառ�թյան վերլ�ծ�թյ�նը հիմնված 

է փաստացի և հայեցակարգային գիտելիքի վրա: 

Ամրակայման-վերականգնման գործող$թյ$նների ընտր$թյ$նը 
Գործող�թյ�նների ընթացքի գիտակցված ընտր�թյ�նը կարգավորվ�մ է հետևյալ 

ասպեկտների վերլ�ծ�թյամբ. 

 Ցանկալի արդյունք, արտահայտված ներկայացման և մեկնաբանության 
տեսանկյունից, որը պահանջում է հայեցակարգային գիտելիք։ 

 Ընդմիջվող  բուժումների միջամտություն, որը պահանջում է հայեցակարգային 
և ընթացակարգային գիտելիք։

 Առաջարկվող գործողությունների սահմանափակումներ, որոնք պահանջում 
են հայեցակարգային գիտելիք, շահառուների պահանջների ընկալումը պահանջում է 
փաստացի գիտելիք։

 Առաջարկվող գործողություններով պայմանավորված ռիսկեր, որոնք 
պահանջում են բուժումների հայեցակարգային և ընթացակարգային գիտելիք։ 

 Տարբերակներ հետագա կիրառության համար, որոնք պահանջում են 
հայեցակարգային գիտելիք: 
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Գծապատկերն ընդարձակ�մ է այս 
կատեգորիաները ընդգրկել� համար 
փաստացի, հայեցակարգային և ընթա-
ցակարգային  գիտելիք  պահանջող 
էթիկական կանոններն � նորմերը, 
տեխնիկական հնարավոր�թյ�ններն 
� ֆինանսական ռես�րսները: Սրանք 
համարվ�մ են որոշ�մների կայացման 
առ�մով այնպիսի ոլորտներ և 
գիտելիքի մակարդակներ, որոնք չեն 
պահանջ�մ մասնագետի հմտ�թյ�ն, 
որը բարձր կամ վեր է ընդհան�ր 
փոխանցվող հմտ�թյ�ններից: Հասնելով այս կետին՝ կարելի է հաստատել. արդյո՞ք 
անհրաժեշտ է միջամտ�թյ�ն: 

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում 
Ամրակայող-վերականգնող աշխատել�  համար  բիզնես  և կազմակերպչական 

հմտ�թյ�նները համարվ�մ են անհրաժեշտ: Սա սովորաբար պահանջ�մ է 
փաստացի և հայեցակարգային գիտելիք ապահովագր�թյան, առողջ�թյան և 
անվտանգ�թյան, նախագծի իրականացման ժամանակաց�յցի և սարքավոր�մների � 
հարմար�թյ�նների գնահատման ոլորտներ�մ: Միջին մակարդակի հմտ�թյ�նն այն 
մակարդակն է, որը պահանջվ�մ է մասնագիտ�թյ�ն մ�տք գործել ցանկացողներից: 

Ամրակայման-վերականգնման գործող$թյ$ններ
Ժամանակի, նյ�թերի, մարդկանց և հարմար�թյ�նների առ�մով միջին 

մակարդակի կառավարման հմտ�թյ�ններն անհրաժեշտ են յ�րաքանչյ�րին, ով 
ցանկան�մ է ձեռք բերել այս մասնագիտ�թյ�նը: Սա պահանջ�մ է փաստացի և 
հայեցակարգային գիտելիք: 

Մասնագիտ�թյ�ն մ�տք  գործող  անհատը  պետք է ի վիճակի լինի կիրառել� 
և վերլ�ծել� ամրակայման-վերականգնման բ�ժ�մների հետ զ�գորդվող գործ-
ընթացները, որոնք ներառ�մ են կանխարգելիչ և շտկող միջոցառ�մներ և վերա-
կանգն�մ: Սա պահանջ�մ է փաստացի, հայեցակարգային և ընթացակարգային 
գիտելիք՝ հմտ�թյան պրոֆեսիոնալ մակարդակով: 
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Ավելին, որպես պրոֆեսիոնալ 
գործել� համար տվյալ անհատը 
պետք է �նակ լինի շար�նակաբար 
մշտադիտարկել� ընթացակարգերն 
� արդյ�նքները, այդպիսով թ�յլ 
տալով, ըստ անհրաժեշտ�թյան, 
հարմարեց�մներ կատարել: Սա 
պահանջ�մ է ընթացակարգային 
գիտելիքի հետ կապված վերլ�-
ծ�թյ�ն:  

Արդյ$նքներ 
Արդյ�նքների վերլ�ծ�թյ�նը ցանկացած մասնագիտական պրակտիկայի պահանջ 

է: Այն պետք է ներառի առարկայի փոփոխ�թյան ենթարկվել� ռիսկի գնահատ�մը, 
ձեռք բերված հաջող�թյան մակարդակը և  որևէ հետագա գործող�թյ�նների որոշ�մը: 
Սա պահանջ�մ է ընթացակարգային գիտելիք: 

Հետխնամքային խորհրդատվ$թյ$ն 
Ամրակայման-վերականգնման գործընթացի կարևոր մաս է հետագա գործող�-

թյ�նների վերլ�ծ�թյ�նը: Այն ներառ�մ է կանխարգելիչ խնամքը և խնամքի � 
օգտագործման համար համապատասխան �ղեց�յցի տրամադր�մը: Սա պահանջ�մ 
է ընթացակարգային գիտելիք: Նման աշխատանքը կարող է նպաստել ընթացող 
հետազոտ�թյանը և հետագա հրապարակ�մներին: 

Կրթ$թյան տրամադրման տեսանկյ$նից 
Քարտեզը հզոր գործիք է  առաջարկ�մ ողջ Եվրոպայով ամրակայման-վերա-

կանգնման կրթ�թյան  զարգացման  համար: Արդեն  մշակված կրթական  ծրագր�մ 
ներկայիս �ս�մնական ծրագիրը կարող է քննվել այն ներդր�մի տեսանկյ�նից, որն այն 
կատար�մ է հմտ�թյան մակարդակը և կոնկրետ ոլորտ�մ գիտելիքը հարստացնել� 
�ղղ�թյամբ: Դասընթացի անհատական մասերի արդյ�նավետ�թյան պատկերը 
կարող է, հետևապես, կառ�ցվել այն քարտեզի կառ�ցման միջոցով, որն արտացոլվ�մ 
է պատկեր 3-�մ, որը ներկայացն�մ է յ�րաքանչյ�ր տարրի ներդր�մը:  Առաջին 
օրինակ�մ այն կարող է արվել արդյ�նքների �ս�ցման քարտեզագրման միջոցով: 
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Նման վարժ�թյ�նն առաջ է բեր�մ գնահատման շրջափ�լային գործընթացը, 
որը համեմատ�մ է դասընթացի բովանդակ�թյ�նն � կառ�ցվածքը մ�տք գործել� 
պահանջների հետ, ն�յնականացն�մ է պակասող ոլորտները, ավելաց�մները, կամ 
կատար�մ է խմբագր�թյ�ններ և ապա վերանայ�մ է քարտեզը, որպեսզի չափի 
դրանց ազդեց�թյ�նը: 

Այս մոտեցման հետ առաջացող խնդիրը վերաբեր�մ է կրթող մասնագետների 
կողմից արդեն բարձրաձայնված փաստացի գիտելիքի և կոնկրետ առաջադրանք 
կատարել� համար անհրաժեշտ համարվող հմտ�թյ�նների հատկորոշման 
պակասին: Սա շրջանցվել է  Է.Կ.Կ.Օ.-ի կողմից, քանի որ այն համարվ�մ է չափազանց 
հրահանգչական, հետևաբար, �ս�մնական ծրագրի նկարագր�թյ�նն այն է, ինչը 
քարտեզը չի տրամադր�մ: Նման հատկորոշ�մը կախյալ է ազգային իրադր�թյ�նից 
և կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մասնագիտաց�մից, որը դասընթացը նպատակ �նի 
բավարարել: 

Առանձին  կրթական հաստատ�թյ�ններից  է  կախված,  իրենց  երկրի  մասնա-
գիտական մարմինների հետ խորհրդակց�թյամբ,  պահանջվող պրոֆեսիոնալ 
ամրակայման-վերականգնման տեսակի տեսանկյ�նից ճշգրիտ բովանդակ�թյ�ն 
սահմանելը: Այս քարտեզն օգն�մ է այդ հատկորոշման մեջ՝ սահմանելով 
կոմպետենտ�թյան տարբեր ոլորտները, որոնց հիման վրա �ս�մնական ծրագիրը 
կարող է հաստատվել և որից կարող են զարգանալ մատ�ցման մանկավարժական 
ձևերը:   

Մինչ քարտեզը կարևոր գործիք է որոշել� համար կոնկրետ առարկայի մակարդակն 
� ծավալը և հաջորդական�թյ�նը, որ�մ այն դասավանդվ�մ է, այն կարող է նաև 
օգտագործվել կրթական ծրագրի իր ամբողջ�թյան մեջ գնահատման համար: Պարզ 
ասած, սա կարող է ամփոփվել հետևյալ կերպ. երբ սկզբնակետն � վերջնակետը 
հայտնի են, հնարավոր է զարգացնել արդյ�նավետ ճանապարհ այս երկ� կետերի 
միջև: Սա մեծացն�մ է այս գործիքի արժեքը, թ�յլ տալով կրթական ծրագրով 
առարկայի տարած�մը տրամաբանական և հաստատ�ն առաջադիմական ձևով, 
այդպիսով բարելավելով գիտելիքի յ�րաց�մն � համապատասխան հմտ�թյ�նների 
զարգաց�մը: Այս մոդելի կիրառ�մը ողջ Եվրոպայով տարբեր կրթական ծրագրերի 
համար կլինի հետագա հետազոտ�թյան առարկան:  

ԵՈՇ 7-րդ մակարդակի ամրակայման-վերականգնման համար քարտեզի կառ�ց�մն 
� մեկնաբան�թյ�նը ներկայացնել�ց հետո հաջորդ բաժինը կքննի ստորին և վերին 
մակարդակները: 

ECCO 30.06.21.indd   33 13-Jul-21   17:38:44



34

ԵՈՇ 6-րդ Մակարդակ 

6-րդ մակարդակը (պատկեր 4) 
պահանջ�մ է գիտելիքի մակարդակ, որը 
պատկերաց�մ է տալիս ամրակայման-
վերականգնման գործընթացների մասին 
և ձգտ�մ է դրանց կիրառման միջին 
հմտ�թյան: Միջին մակարդակի վրա 
շեշտադր�մը սահման�մ է ձեռքերի 
ճկ�ն�թյան՝ որպես ամրակայման-վերա-
կանգնման աշխատանք�մ նշանակալի 
գործոնի անհրաժեշտ�թյ�նը: 

Դեպի կարիքների  գնահատ�մը  և ամրակայման-վերականգնման  գործող�թյ�ն-
ների ընտր�թյ�նը  �ղղորդող՝ հայեցակարգերի և ընթացակարգերի քննադատական 
ընկալ�մը զարգացման մեջ է, բայց դեռևս չի հասել բավարար մակարդակի՝ ինքն�ր�յն 
որոշ�մ կայացնել� համար: 
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ԵՈՇ 6-րդ մակարդակի նկարագրիչները
Շրջանակի վրա աշխատել� արդյ�նք�մ  Է.Կ.Կ.Օ.-ն  առաջարկ�մ է 6-րդ 

մակարդակի նկարագրիչների համար հետևյալ մեկնաբան�թյ�նը. 

Գիտելիք. տես�թյ�նների � սկզբ�նքների քննադատական ընկալ�մը  
ընդգրկող՝ աշխատանքի կամ �ս�մնառ�թյան ոլորտի խորացված գիտելիք: 
(Եվրոպական համայնքներ, 2008:12)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. գիտելիք, որը ձեռք է բերվել 
ամրակայման-վերականգնման մեջ բակալավրի աստիճանին համարժեք կրթ�թյան 
ժամանակաշրջանից  հետո:  Տես�թյ�նների և սկզբ�նքների քննադատական 
ընկալ�մը թ�յլ է տալիս անհատին  աշխատել  ամրակայման-վերականգնման  
շրջանակի կոնկրետ սահմանափակված ոլորտ�մ՝ պրոֆեսիոնալ ամրակայող-
վերականգնողի ղեկավար�թյան ներքո: 

Հմտ�թյ�ններ. խորացված հմտ�թյ�ններ, որոնք ց�ցադր�մ են 
վարպետ�թյ�նն � նորարար�թյ�նը, աշխատանքի կամ �ս�մնառ�թյան 
մասնագիտացման ոլորտ�մ՝ բարդ և անկանխատեսելի խնդիրներ լ�ծել� համար: 
(Եվրոպական համայնքներ, 2008:13)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. ամրակայման-վերականգնման շրջանակ�մ 
տեխնիկական առաջադրանքներ կատարել� համար ձեռքերի ճկ�ն�թյան մակարդակ 
և խնդիրների լ�ծման բավարար հմտ�թյ�ններ �նենալը: Քանի որ աշխատանքը 
կատարվ�մ է եզակի մշակ�թային ժառանգ�թյան հետ, անհատները այս մակարդակ�մ 
ի վիճակի չեն ինքն�ր�յն գործել�: 

Կարող�թյ�ններ. բարդ  տեխնիկական   կամ  մասնագիտական գործող�-
թյ�նների կամ նախագծերի վար�մը, անկանխատեսելի աշխատանքի կամ 
�ս�մնառ�թյան համատեքստեր�մ որոշ�մների կայացման պատասխանատ-
վ�թյան ստանձն�մը, անհատների և խմբերի մասնագիտական զարգաց�մը 
ղեկավարել� պատասխանատվ�թյան ստանձն�մը: (Եվրոպական համայնքներ, 
2008:13)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. բարդ տեխնիկական գործընթացներ 
կառավարել� կարող�թյ�նը ամրակայման-վերականգնման սահմանված 
ոլորտներ�մ և պատասխանատվ�թյան ստանձն�մը անկանխատեսելի աշխա-
տանքային համատեքստեր�մ ոչ բարդ տեխնիկական առաջադրանքների համար: 
Թեև նման մարդիկ �նակ են աշխատել� տեխնիկական հարմարանքներով և 
ստանձնել� ընդհան�ր կառավարչական պարտական�թյ�ններ, նրանք չեն կարող 
որակավորվել ամրակայման-վերականգնման գործընթացը վերահսկել� համար: 
Կոմպետենտ�թյան այս մակարդակին տիրապետող անհատն ի վիճակի է ղեկավարել� 
առանձին տեխնիկական անձնակազմ: 
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Հետազննություն և ախտորոշում

Կարիքների գնահատում

Ա�Վ գործողությունների գնահատում

Ա�Վ գործողություններ

Հետխորհրդատվություն

Ամրակայման-վերականգնման գործընթաց

պահանջում է

ուղղորդում է դեպի

թույլ է տալիս

որը պահանջում է

որպեսզի կատարի/իրականացնի

հասնելու համար

որին հաջորդում է

գնահատմամբ

պահանջում է
գնահատում

ոչ նյութական ասպեկտներ(a2)

փոփոխության պատճառներ(a/b3)

ներկա կիրառություն(a/b2)

նախատեսվող հետագա կիրառություն(a/b2)

որը կարող է

դառնալ մասը

առողջություն և անվտանգություն(a2)

պահանջելով

օրենսդրություն(a1)

ապահովագրություն(a1)

նախագծի ժամանակացույց(c2)

ֆինանսներ(a2)

սարքավորումներ և հարմարություններ(a2)

պահանջելով

բարելավելու համար
կարող է ուղղորդել դեպի

որից հետո

որը ներառում է

որը
տրամադրում է

որը

դիտարկում է

կարող է
ուղղորդել

դեպի

ուղղորդելով
դեպի

տարածում

հարմարեցում(c2)

ռիսկի փոփոխության գնահատում(b2)

արդյունքի հաջողության գնահատում(a2)

արդյունքի տարածում(a2)

որոշել հետագա գործողությունները(b2)

վավերագրում(a/c3)

հետազոտություն

նոր գիտելիք

բանավոր
ներկայացում

հրատարակություն ուղեցույց(c2) հետագա աշխատանքի ժամանակացույց(b2)

նյութ և տեխնիկա(a/b3)

առկա ռիսկ(a/b/c2)

մշտադիտարկում(a/b2)

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում

Արդյունք
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որը ներառում է
դիտարկում

որը ընդգրկում է
կառավարումը

իրականացնել

հետազննություն

հետազննություն
որը կարող է

ներառել

որը
պահանջում է

որը
կարող է
ներառել

որը
պահանջում է

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

ղեկավարվող

որն է

որոնք
են

պատմություն(a2)

համատեքստ(a2)

առկա միջավայր(a3)

բաղադրիչ մասեր(a3)

տեխնոլոգիա(a3)

ֆիզիկական վիճակ(a3)

կրած փոփոխությունների
պատմություն(a2)

ցանկալի արդյունք(b4)

միջամտության մակարդակ(b4)

վերակենդանացման այլընտրանք(b/c4)

գործողությունների
սահմանափակումներ(b4)

շահառուների պահանջներ(a2)

գործողությունների հետևանքով
առաջացող ռիսկ(b4)

հետագա կիրառության տարբերակներ(b4)

ժամանակ(c2)

նյութեր(a2)

մարդիկ(b2)

հարմարություններ(a2)

անուղղակի գործողություն(a/c3)

ուղղակի գործողություն(a/c3)

ծագում(a2)

մտադրություն(a2)

ասոցիացիա(a2)
( )զուգորդականություն

նշանակություն(a2)

չափումներ(a/c2)

ակնադիտում(a/c2)

ոչ դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c2)

նմուշառումով դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c2)

փաստերի հավաքագրում(a/c2)

ներկայացում(b2)

մեկնաբանություն(b2)

էթիկայի նորմեր(b3)

տեսակ(a/b/c4)

աստիճան(a/b/c4)

տեխնիկական
հնարավորություններ(a3)

ֆինանսական
ռեսուրսներ(a3)

էթիկայի կանոններ(a3)

կանխարգելիչ ամրակայում(a/c3)

շտկող ամրակայում(a/c3)

վերականգնում(a/c3)

Պատկեր . -րդ մակարդակի գիտելիքի և հմտությունների քարտեզ4  6

գիտելիքի տեսակներ

a: Փաստացի

b: Հայեցակարգային

c: Ընթացակարգային

d: Մետակոգնիտիվ

գիտելիքի
մակարդակներ

1. Հիշել
2. Հասկանալ
3. Կիրառել
4. Վերլուծել
5. Գնահատել
6. Ստեղծել

Հմտության
մակարդակների
բանալիները

միայն գիտելիքը

հիմնային

միջանկյալ

արհեստավարժ

գիտակ
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ԵՈՇ 8-րդ մակարդակ 

8-րդ մակարդակը ներկայացն�մ 
է �ս�ցման սանդղակի բարձրագ�յն 
մակարդակը, որը թ�յլ է տալիս հասկանալ 
դրա ողջ սպեկտրը: Գնահատման և 
վերլ�ծ�թյան զգալի տարբեր�թյ�ն 
կա 7-րդ և 8-րդ մակարդակների 
միջև: Գնահատ�մը ենթադր�մ է 
փորձի առկայ�թյ�ն և վերլ�ծ�թյան 
ճշտ�թյ�նն � հ�սալի�թյ�նը 
գնահատել� կարող�թյ�ն: Եթե 

դիտարկենք 7-րդ մակարդակի քարտեզը, որը մ�տքն է մասնագիտ�թյ�ն, որքան 
ամրակայող-վերականգնողը դառնա փորձառ�, այնքան նա կբարձրացնի իր 
հմտ�թյ�ններն � գիտելիքը: Այն կարելի է պատկերավորել քարտեզի վրա որպես 
բարձր մակարդակի կոդ և գ�յն՝ առանձին բջիջներով: Ունեցած առաջադիմ�թյանը 
զ�գահեռ, նոր բջիջները ց�յց կտան կոմպետենտ�թյան բարձրագ�յն՝ 8-րդ 
մակարդակը: Որոշ դեպքեր�մ, սակայն, կոմպետենտ�թյ�նը կարող է իրական�մ 
ընկնել կոչման օգտագործման համար հատկորոշված մակարդակից ներքև, եթե 
հմտ�թյան և գիտելիքի ոլորտները չեն պահպանվ�մ: 

Մինչ 7-րդ մակարդակի քարտեզ�մ ներկայացված մասնագիտ�թյ�ն մ�տք 
գործել� մակարդակը հստակ է՝ հմտ�թյան � գիտելիքի զարգաց�մը այս կետից հետո 
առանձնահատ�կ է յ�րաքանչյ�ր ամարակայող-վերականգնողի համար՝ կախված 
հանգամանքներից: Հետևաբար, թեև քարտեզը մն�մ է ն�յնը, կոդավոր�մը անհատից 
անհատ կտարբերվի: Երկ� օրինակներ տրված են պատկեր 5-�մ և 6-�մ՝ փորձառ� 
աշխատող և PhD �սանող (ասպիրանտ):

Փորձառ�  աշխատողի հմտ�թյ�նը, որը պահպանել և բարձրացրել է իր  
որակավոր�մը 8-րդ մակարդակ՝ իր ոլորտ�մ շար�նակական մասնագիտական 
զարգացման միջոցով (այդ թվ�մ՝ ընդլայնելով իր գիտելիքները այլ ոլորտներ�մ), 
նկարագրված է բարձրագ�յն գիտակ/մետակոգնիտիվ մակարդակի հասնել� 
տեսանկյ�նից: Այն պարզորոշ կերպով ներկայացված է գ�նային կոդավորմամբ 
պատկեր 5-ի քարտեզ�մ, որը  ց�յց է տալիս, թե ինչպես գիտելիքն � հմտ�թյ�նները 
կարող են զարգանալ որպես պրոֆեսիոնալ մի քանի տարի աշխատանքից հետո: 
Իր կոմպետենտ�թյ�նը զնն�թյան և ախտորոշման մեջ բարձրացել է, և նա 
դարձել է գիտակ ամրակայման-վերականգնման գործընթացների իրականացման 
և գնահատման մեջ: Նա նաև բարձրացրել է իր կոմպետենտ�թյ�նը արդյ�նքների 
պլանավորման և կազմակերպման գնահատման գործ�մ: 
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Պետք է, այնուամենայնիվ, ընդունել, որ աշխատողը կարող է ավելի մասնագիտանալ, 
դառնալով առաջատար գիտակ կոնկրետ բնագավառում, բայց ոչ՝ բարձրացնել իր 
կոմպետենտությունը այլ ոլորտներում: Այս հիմնավորումը ենթադրում է, որ գիտելիքի 
և հմտության մակարդակները պարտադիր չէ, որ աճում են հավասար կերպով իր 
սկզբնական որակավորման բնագավառի բոլոր ասպեկտներում: Նրա գիտելիքի և 
հմտության մի մասը մնում է 7-րդ մակարդակում: 

Երբ ԵՈՇ 8-րդ մակարդակին հասել են թեկնած�ական/դոկտորական ծրագրի 
միջոցով, այն կարող է �նենալ մասնագիտացման բնագավառի նեղացման էֆեկտ: 
Մինչ ընդարձակ գիտելիքը մն�մ է նման կամ ընդլայնվ�մ է ավելի մեծ շրջանակով 
ն�յն կոմպետենտ�թյամբ, ինչ 7-րդ մակարդակինը, կոմպետենտ�թյան մակարդակը 
հետազոտ�թյան բնագավառ�մ, ըստ սահմանման, կբարձրանա՝ դարձնելով 
անհատին նկատելիորեն ավելի մասնագիտացած: Սա ց�ցադրված է հետազոտ�թյ�ն 
իրականացնող ամրակայող-վերականգնողի օրինակով՝ պատկեր 6-�մ, որտեղ 
գիտելիքը և հմտ�թյ�նը զնն�թյան և ախտորոշման շրջանակ�մ բարձրան�մ են, 
մինչդեռ այլ ոլորտները մն�մ են 7-րդ մակարդակի նման: 

ԵՈՇ 8-րդ մակարդակի նկարագրիչները 
 Է.Կ.Կ.Օ.-ն առաջարկում է հետևյալ մեկնաբանությունը 8-րդ մակարդակի 

նկարագրիչի համար. 

Գիտելիք աշխատանքի կամ �ս�մնառ�թյան բնագավառի ամենախորացված 
սահմանի վրա և բնագավառների միջև կապակցման սահմանին: (Եվրոպական 
համայնքներ, 2008:12)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. գիտելիք ամրակայման-վերականգնման 
ամենախորացված սահմանին և այլ ոլորտների հետ սահմանագծին: 

Ամենախորացված և մասնագիտացված հմտ�թյ�ններն � տեխնիկաները, այդ 
թվ�մ հետազոտ�թյան և/կամ նորարար�թյան մեջ քննադատական խնդիրներ 
լ�ծել� և առկա գիտելիքը կամ մասնագիտական պրակտիկան ընդլայնել� � 
վերասահմանել� համար պահանջվող համադր�մ և գնահատ�մ: (Եվրոպական 
համայնքներ, 2008:13)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. ամենախորացված և մասնագիտացված 
հմտ�թյ�ններն � տեխնիկաները ամրակայման-վերականգնման բնագավառի 
շրջանակ�մ, ներառյալ հետազոտ�թյան և/կամ նորարար�թյան մեջ քննադատական 
խնդիրներ լ�ծել� և առկա գիտելիքը կամ մասնագիտական պրակտիկան ընդլայնել� 
և վերասահմանել� համար պահանջվող համադր�մ և գնահատ�մ: 
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Հետազննություն և ախտորոշում

Կարիքների գնահատում

Ա�Վ գործողությունների գնահատում

Ա�Վ գործողություններ

Հետխորհրդատվություն

Ամրակայման-վերականգնման գործընթաց

պահանջում է

ուղղորդում է դեպի

թույլ է տալիս

որը պահանջում է

որպեսզի կատարի/իրականացնի

հասնելու համար

որին հաջորդում է

գնահատմամբ

պահանջում է
գնահատում

ո

ոչ նյութական ասպեկտներ(a/b4)

փոփոխության պատճառներ(a/b5)

ներկա կիրառություն(a/b5)

նախատեսվող հետագա կիրառություն(a/b5)

որը կարող է

դառնալ մասը

առողջություն և անվտանգություն(a3)

պահանջելով

օրենսդրություն(a2)

ապահովագրություն(a2)

նախագծի ժամանակացույց(c3)

ֆինանսներ(a3)

սարքավորումներ և հարմարություններ(a3)

պահանջելով

բարելավելու համար
կարող է ուղղորդել դեպի

որից հետո

որը ներառում է

որը
տրամադրում է

որը

դիտարկում է

կարող է
ուղղորդել

դեպի

ուղղորդելով
դեպի

տարածում

հարմարեցում(c4)

ռիսկի փոփոխության գնահատում(b4)

արդյունքի հաջողության գնահատում(a4)

արդյունքի տարածում(a3)

որոշել հետագա գործողությունները(b4)

վավերագրում(a/c3)

հետազոտություն(a/b/c6)

նոր գիտելիք

բանավոր
ներկայացում

հրատարակություն ուղեցույց(c5) հետագա աշխատանքի ժամանակացույց(b3)

նյութ և տեխնիկա(a/b5)

առկա ռիսկ(a/b/c/d4)

մշտադիտարկում(a/b5)

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում

Արդյունք
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գիտելիքի տեսակներ

a: Փաստացի

b: Հայեցակարգային

c: Ընթացակարգային

d: Մետակոգնիտիվ

գիտելիքի
մակարդակներ

1. Հիշել
2. Հասկանալ
3. Կիրառել
4. Վերլուծել
5. Գնահատել
6. Ստեղծել

Հմտության
մակարդակների
բանալիները

միայն գիտելիքը

հիմնային

միջանկյալ

արհեստավարժ

գիտակ

Պատկեր 5. -րդ մակարդակի գիտելիքի և հմտությունների քարտեզի8
օրինակ փորձառու ամրակայող վերականգնողի համար

որը ներառում է
դիտարկում

որը ընդգրկում է
կառավարումը

իրականացնել

հետազննություն

հետազննություն
որը կարող է

ներառել

որը
պահանջում է

որը
կարող է
ներառել

որը
պահանջում է

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

ղեկավարվող

որն է

որոնք
են

պատմություն(a4)

համատեքստ(a4)

առկա միջավայր(a5)

բաղադրիչ մասեր(a5)

տեխնոլոգիա(a5)

ֆիզիկական վիճակ(a5)

կրած փոփոխությունների
պատմություն(a5)

ցանկալի արդյունք(b4)

միջամտության մակարդակ(b4)

վերակենդանացման այլընտրանք(b/c4)

գործողությունների
սահմանափակումներ(b4)

շահառուների պահանջներ(a2)

գործողությունների հետևանքով
առաջացող ռիսկ(b4)

հետագա կիրառության տարբերակներ(b4)

ժամանակ(c3)

նյութեր(a3)

մարդիկ(b3)

հարմարություններ(a3)

անուղղակի գործողություն(a/b/c4)

ուղղակի գործողություն(a/b/c4)

ծագում(a3)

մտադրություն(a3)

ասոցիացիա(a3)
( )զուգորդականություն

նշանակություն(a3)

չափումներ(a/c4)

ակնադիտում(a/c4)

ոչ դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c4)

նմուշառումով դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c4)

փաստերի հավաքագրում(a/c4)

ներկայացում(b2)

մեկնաբանություն(b2)

էթիկայի նորմեր(b4)

տեսակ(a/b/c4)

աստիճան(a/b/c4)

տեխնիկական
հնարավորություններ(a5)

ֆինանսական
ռեսուրսներ(a3)

էթիկայի կանոններ(a3)

կանխարգելիչ ամրակայում(a/b/c/d4)

շտկող ամրակայում(a/b/c/d4)

վերականգնում(a/b/c/d4)
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բջիջներից մի քանիսը
նույնպես կլինեն

վարդագույն և արտացոլում են
բարձրագույն մակարդակը,
բայց սա կախված կլինի

հետազոտության թեմայից

Հետազննություն և ախտորոշում

Կարիքների գնահատում

Ա�Վ գործողությունների գնահատում

Ա�Վ գործողություններ

Հետխորհրդատվություն

Ամրակայման-վերականգնման գործընթաց

պահանջում է

ուղղորդում է դեպի

թույլ է տալիս

որը պահանջում է

որպեսզի կատարի/իրականացնի

հասնելու համար

որին հաջորդում է

գնահատմամբ

պահանջում է
գնահատում

ոչ նյութական ասպեկտներ(a/b4)

փոփոխության պատճառներ(a/b4)

ներկա կիրառություն(a/b4)

նախատեսվող հետագա կիրառություն(a/b4)

որը կարող է

դառնալ մասը

առողջություն և անվտանգություն(a3)

պահանջելով

օրենսդրություն(a2)

ապահովագրություն(a2)

նախագծի ժամանակացույց(c3)

ֆինանսներ(a3)

սարքավորումներ և հարմարություններ(a3)

պահանջելով

բարելավելու համար
կարող է ուղղորդել դեպի

որից հետո

որը ներառում է

որը
տրամադրում է

որը

դիտարկում է

կարող է
ուղղորդել

դեպի

ուղղորդելով
դեպի

տարածում

հարմարեցում(c4)

ռիսկի փոփոխության գնահատում(b4)

արդյունքի հաջողության գնահատում(a4)

արդյունքի տարածում(a3)

որոշել հետագա գործողությունները(b4)

վավերագրում(a/c3)

հետազոտություն(a/b/c6)

նոր գիտելիք

բանավոր
ներկայացում

հրատարակություն ուղեցույց(c5) հետագա աշխատանքի ժամանակացույց(b3)

նյութ և տեխնիկա(a/b4)

առկա ռիսկ(a/b/c4)

մշտադիտարկում(a/b5)

Գործողությունների պլանավորում և կազմակերպում

Արդյունք
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գիտելիքի տեսակներ

a: Փաստացի

b: Հայեցակարգային

c: Ընթացակարգային

d: Մետակոգնիտիվ

գիտելիքի
մակարդակներ

1. Հիշել
2. Հասկանալ
3. Կիրառել
4. Վերլուծել
5. Գնահատել
6. Ստեղծել

Հմտության
մակարդակների
բանալիները

միայն գիտելիքը

հիմնային

միջանկյալ

արհեստավարժ

գիտակ

Պատկեր 6. -րդ մակարդակի գիտելիքի և հմտությունների քարտեզի8
օրինակ հետազոտող ամրակայող վերականգնողի համար

որը ներառում է
դիտարկում

որը ընդգրկում է
կառավարումը

իրականացնել

հետազննություն

հետազննություն
որը կարող է

ներառել

որը
պահանջում է

որը
կարող է
ներառել

որը
պահանջում է

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

դիտարկված
հետևյալ

տեսանկյունից

ղեկավարվող

որն է

որոնք
են

պատմություն(a4)

համատեքստ(a4)

առկա միջավայր(a4)

բաղադրիչ մասեր(a4)

տեխնոլոգիա(a4)

ֆիզիկական վիճակ(a4)

կրած փոփոխությունների
պատմություն(a4)

ցանկալի արդյունք(b4)

միջամտության մակարդակ(b4)

վերակենդանացման այլընտրանք(b/c4)

գործողությունների
սահմանափակումներ(b4)

շահառուների պահանջներ(a2)

գործողությունների հետևանքով
առաջացող ռիսկ(b4)

հետագա կիրառության տարբերակներ(b4)

ժամանակ(c3)

նյութեր(a3)

մարդիկ(b3)

հարմարություններ(a3)

անուղղակի գործողություն(a/b/c4)

ուղղակի գործողություն(a/b/c4)

ծագում(a3)

մտադրություն(a3)

ասոցիացիա(a3)
( )զուգորդականություն

նշանակություն(a3)

չափումներ(a/c3)

ակնադիտում(a/c3)

ոչ դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c3)

նմուշառումով դեստրուկտիվ վերլուծություն(a/c3)

փաստերի հավաքագրում(a/c3)

ներկայացում(b2)

մեկնաբանություն(b2)

էթիկայի նորմեր(b4)

տեսակ(a/b/c4)

աստիճան(a/b/c4)

տեխնիկական
հնարավորություններ(a3)

ֆինանսական
ռեսուրսներ(a3)

էթիկայի կանոններ(a3)

կանխարգելիչ ամրակայում(a/b/c4)

շտկող ամրակայում(a/b/c4)

վերականգնում(a/b/c4)
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44

Ց�ցադրել հիմնավոր հեղինակ�թյ�ն, նորարար�թյ�ն, ինքնավար�թյ�ն, 
գիտական և մասնագիտական ամբողջական�թյ�ն և անփոփոխ նվիրված�թյ�ն 
նոր գաղափարների կամ գործընթացների զարգացման նկատմամբ աշխատանքի 
կամ �ս�մնառ�թյան համատեքստերի առաջնագծ�մ, ներառյալ հետազոտ�թյան 
կատարման մեջ: (Եվրոպական համայնքներ, 2008:13)

 Է.Կ.Կ.Օ.-ն հատկորոշ�մ է այն այսպես. ց�ցադրել հիմնավոր հեղինակ�թյ�ն, 
նորարար�թյ�ն, ինքնավար�թյ�ն, գիտական և  մասնագիտական  ամբողջակա-
ն�թյ�ն ամրակայման-վերականգնման բնագավառ�մ, այդ թվ�մ՝ անփոփոխ 
նվիրված�թյ�ն նոր գաղափարների կամ գործընթացների զարգացման նկատմամբ՝  
աշխատանքի կամ �ս�մնառ�թյան համատեքստերի առաջնագծ�մ, ներառյալ 
հետազոտ�թյան կատարման մեջ: 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ 

Ի վերջո, ԵՈՇ 7-րդ և 8-րդ մակարդակներ�մ արտահայտված կարող�թյ�ններն � 
գիտելիքները ներկայացն�մ են միայն ամրակայող-վերականգնողի մասնագիտաց�մը, 
և ոչ թե ամրակայման-վերականգնման լայն բնագավառը: Պետք է ընդ�նել,  որ 
ամրակայման-վերականգնման մագիստրոսի մակարդակն �նեցող անհատները 
կարող են ընտրել թեկնած�ական հետազոտ�թյամբ շար�նակել� ճանապարհը՝ 
մասնագիտանալով ամրակայման-վերականգնման ոլորտի զ�տ հետազոտ�թյան 
մեջ: Կկարողանա՞ն նրանք արդյոք օգտագործել ամրակայող-վերականգնողի կոչ�մը՝ 
կախված կլինի նրանց �նեցած դիրքից 7-րդ մակարդակ�մ: Նրանք պետք է որոշեն 
իրենց մակարդակը տվյալ փոխհարաբեր�թյան մեջ: 

 Է.Կ.Կ.Օ.-ի աշխատանքային խ�մբը գիտակց�մ է, որ ամրակայող-վերականգնողից 
ապահանջվող հմտ�թյան և գիտելիքի մակարդակը կարող է տարբերվել՝ կախված 
նրանց դերի զանազան ասպեկտներից: Կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք 
ամբողջ�թյան մեջ հատկանշ�մ են կոմպետենտ�թյ�նը։ Քարտեզներն իրապես 
կարող են ամրակայող-վերականգնողի համար օգտակար գործիք լինել՝ գնահատել�  
մասնագետի  �ժեղ կողմերը և այն, թե որտեղ կարող է նրա հետագա մասնագիտական 
զարգաց�մը շահեկան լինել: Աշխատանքային խ�մբը առաջարկ�մ է, սակայն, 
որ սա կոմպետենտ�թյան այս բոլոր ոլորտների համադր�թյ�ն է՝ գործարկված 
ճիշտ մակարդակի վրա, որը սահման�մ է մեր աշխատանքի բն�յթը և շնորհ�մ 
է մասնագիտական կարգավիճակ: Մենք գտն�մ ենք, որ այս որակավոր�մների 
ձևակերպ�մը կարող է օգտակար լինել ամրակայման-վերականգնման հետ առնչվող 
այլ մասնագիտ�թյ�նների միակցող հմտ�թյ�նները որոշել� գործ�մ: Հ�սով ենք, 
որ դրանք կօգնեն հասնել կրթական բարձր արդյ�նքների և կաջակցեն հասանելի 
կրթական �ղիների զարգացման հետագա ամրապնդմանը: 
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Լ�ՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Գրք�յկի նկարներն ընտրվել են միայն որպես օրինակ լ�սաբանել� համար, թե ինչով 

են զբաղվ�մ ամրակայող-վերականգնողները: Հետևաբար, ց�ցակագրված են միայն էջի 
համարը, լ�սանկարիչը և կայքը, որտեղից լ�սանկարը վերցվել է: 

2 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Հելիկոն ԱԱ, Ալֆեն ան դեն Ռեյն (Նիդերլանդներ) / 
Sebastian Dobrusskin: Helicon CS, Alphen a/d Rijn (NL)

5 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Ֆրանց Գերչի թանգարան, Բ�րգդորֆ  (Շվեյցարիա)/ 
Sebastian Dobrusskin: Museum Franz Gertsch, Burgdorf (CH)

7 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) / Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)

9 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) / Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts  (CH)

10 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) / Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts  (CH)

11 Լեա Դովալդեր, Քաղաքային արխիվի մնացորդներ, Քյոլն (Գերմանիա) / Lea 
Dauwalder: Remains of the City Archive, Cologne (D)

12 Մոգենս Ս. Կոխ, Դրեզդենի պետական արխիվ (Գերմանիա) / Mogens S. Koch: State 
Archive Dresden (D)

17 Քրիստել Մայեր-Վիլմես, աշխատանքային հրապարակը Ֆրիզենբերգի 
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University of the Arts (CH)
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Neuchâtel (CH)

28 Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) / Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)
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Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)

35   Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) /  Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)

39   Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) /  Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)

47   Սեբաստիան Դոբր�սկին, Բեռնի արվեստի համալսարան (Շվեյցարիա) / Sebastian 
Dobrusskin: Bern University of the Arts (CH)
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ԱՄՐԱԿԱՅՈՂ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊؤ�ؤՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻؤ�ؤՆ A.I.S.B.L.

Է.Կ.Կ.Օ.

Է.Կ.Կ.Օ. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ �ՂԵՑ�ՅՑ I

Մասնագիտ�թյ�նը
Հանրահռչակված Ամրակայող-Վերականգնողների Կազմակերպ�թյ�նների Եվրո-
պական Մի�թյան կողմից և ընդ�նված իր գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2002 
թվականի մարտի 1-ին, Բրյ�սել�մ: 

Նախաբան
Առարկաները, շին�թյ�նները և միջավայրերը, որոնց հասարակ�թյ�նը վերագր�մ է 
առանձնահատ�կ գեղագիտական, գեղարվեստական, վավերագրական, միջավայրի, 
պատմական, գիտական, սոցիալական կամ հոգևոր արժեքներ, որպես կանոն, 
անվանվ�մ են «Մշակ�թային Ժառանգ�թյ�ն» և հանդիսան�մ են գալիք սեր�նդներին 
փոխանցվելիք նյ�թական և մշակ�թային արժեք:  
Քանի որ այն հասարակ�թյան կողմից վստահված է ամրակայող-վերականգնողի 
խնամքին, նա պետք է պատասխանատավ�թյ�ն �նենա ոչ միայն մշակ�թային 
ժառանգ�թյան նկատմամբ, այլ նաև սեփականատիրոջ կամ օրինական խնամակալի, 
նախաձեռնողի կամ ստեղծողի, հանր�թյան և գալիք սեր�նդների նկատմամբ: 
Ներքոհիշյալ պայմանները ծառայ�մ են մշակ�թային ժառանգ�թյան պահպան�թյանը՝ 
անկախ վերջինիս սեփականատիրոջից, տարիքից, ավարտ�ն�թյան աստիճանից 
կամ  արժեքից: 
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I. Ամրակայող-վերականգնողի սահման�մը 
Ամրակայող-վերականգնողը մասնագետ է, որն �նի պատրաստված�թյ�ն, գիտելիք, 
հմտ�թյ�ններ և փորձ � հասկացող�թյ�ն գործել�՝ մշակ�թային ժառանգ�թյ�նը 
ապագայի համար պահպանել� նպատակով և համաձայն ստորև շարադրված 
պատկերաց�մների: 
Ամրակայող-վերականգնողի հիմնական դերը մշակ�թային ժառանգ�թյան 
պահպան�մն է ի շահ ներկա և ապագա սեր�նդների: Ամրակայող-վերականգնողն 
իր ներդր�մն է �նեն�մ մշակ�թային ժառանգ�թյան ընկալման, գնահատման 
և ըմբռնման մեջ իր միջավայրի համատեքստի և ֆիզիկական հատկ�թյ�նների 
տեսակետից: 
Ամրակայող-վերականգնողը հանձն է առն�մ պատասխանատվ�թյ�ն 
ռազմավարական պլանի, ախտորոշման հետազնն�թյան, ամրակայման նախագծերի 
գծագրման և վերակենդանացման առաջարկների, կանխարգելիչ ամրակայման, 
ամրակայման-վերականգնման վերակենդանաց�մների � �ս�մնասիր�թյ�նների և 
այլ միջամտ�թյ�նների վավերագրման համար և իրականացն�մ է դրանք: 
Ախտորոշման հետազնն�թյ�նը բաղկացած է ն�յնականաց�մից, բաղադր�թյան 
որոշ�մից և մշակ�թային ժառանգ�թյան վիճակի գնահատ�մից; փոփոխ�թյ�նների 
ն�յնականաց�մից, բն�յթից և աստիճանից; քայքայման պատճառների գնահատ�մից 
և անհրաժեշտ վերակենդանացման միջոցառման տեսակի և աստիճանի որոշ�մից: 
Այն ներառ�մ է համապատասխան առկա տեղեկատվ�թյան �ս�մնասիր�թյ�նը: 
Կանխարգելիչ ամրակայ�մը բաղկացած է քայքայ�մը դանդաղեցնել� և վնասը 
կանխարգելել� ան�ղղակի գործող�թյ�նից՝ ստեղծելով պայմաններ, որոնք 
լավագ�յնը կլինեն մշակ�թային ժառանգ�թյան պահպան�թյան համար այնքանով, 
որքանով դա համատեղելի է իր սոցիալական օգտագործման հետ: 
Կանխարգելիչ ամրակայ�մը նաև ներառ�մ է ճիշտ վարվելաձևը, փոխադր�մը, 
օգտագործ�մը, պահ�մը և ց�ցադր�մը: Այն կարող է նաև ընդգրկել պատճենների 
արտադր�թյան խնդիրներ՝ բնօրինակը պահպանել� նպատակով: 
Ամրակայ�մը բաղկացած է հիմնական�մ �ղղակի գործող�թյ�նից՝ իրագործված 
մշակ�թային ժառանգ�թյան վրա՝ վիճակը կայ�նացնել� և հետագա քայքայ�մը 
դանդաղեցնել� նպատակով: 
Վերականգն�մը բաղկացած է �ղղակի գործող�թյ�նից՝ իրագործված վնասված կամ 
քայքայված մշակ�թային ժառանգ�թյան վրա՝ իր ընկալ�մը, գնահատ�մը և ըմբռն�մը 
դյ�րացնել� նպատակով՝ միևն�յն ժամանակ հարգելով, որքանով հնարավոր է, դրա 
գեղագիտական, պատմական և ֆիզիկական հատկ�թյ�նները:
Վավերագր�մը բաղկացած է իրականացված բոլոր ընթացակարգերի ճշգրիտ 
պատկերավոր և գրավոր արձանագր�մից և դրանց ետև�մ եղած տրամաբան�թյան 
ներկայաց�մից: Հաշվետվ�թյան կրկնօրինակը պետք է հանձնվի մշակ�թային 
ժառանգ�թյան սեփականատիրոջը կամ պահնորդին և պետք է մնա հասանելի: 
Հետագա որևէ պահանջ՝ կապված մշակ�թային ժառանգ�թյան պահվել�, պահպա- 
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ն�թյան, ց�ցադրման կամ հասանելի�թյան հետ, պետք է մանրամասնված լինի այս 
փաստաթղթ�մ:  
Արձանագր�թյ�նը մն�մ է ամրակայող-վերականգնողի մտավոր սեփական�թյ�նը և 
պետք է պահպանվի հետագայ�մ հղ�մ կատարել� համար: 
Բացի այդ, ամրակայող-վերականգնողի իրավաս�թյան շրջանակներ�մ է.
• զարգացնել ծրագրեր, նախագծեր և հետազոտություններ ամրակայման-
վերականգնման ոլորտում 
• տրամադրել խորհրդատվություն և տեխնիկական աջակցություն մշակութային 
ժառանգության պահպանության համար
• պատրաստել մշակութային ժառանգության վերաբերյալ տեխնիկական 
հաշվետվություններ (բացի իր շուկայական արժեքի վերաբերյալ որևէ դատողություն 
կատարելուց) 
• իրականացնել հետազոտություն 
• մշակել կրթական ծրագրեր և դասավանդել 
• տարածել հետազննության, վերակենդանացման կամ հետազոտության 
միջոցով ստացված տեղեկատվությունը 
• հանրահռչակել ամրակայման-վերականգնման ոլորտի ավելի խոր ըմբռնումը:

II. Կրթ�թյ�ն և վերապատրաստ�մ 
Մասնագիտ�թյան ստանդարտները պահպանել� համար ամրակայող-վերականգնողի 
մասնագիտական կրթ�թյ�նն � պատրաստված�թյ�նը պետք է լինի ամրակայման-
վերականգնման ոլորտ�մ համալսարանի մագիստրոսի աստիճանի մակարդակի 
վրա (կամ ճանաչված համարժեքի): Պատրաստված�թյ�նը առավել մանրամասն 
ներկայացված է «Է.Կ.Կ.Օ. Մասնագիտական �ղեց�յց III»-�մ:
Ամրակայ�մ-վերականգն�մը համալիր և արագորեն զարգացող ոլորտ է: Հետևապես, 
որակավոր�մ �նեցող ամրակայող-վերականգնողն �նի նոր բացահայտ�մների 
մասին տեղյակ լինել� և մասնագիտական գործ�նե�թյ�ն ծավալելիս  առկա 
էթիկայի կանոններին համապատասխան�թյ�նը ապահովել� մասնագիտական 
պատասխանատվ�թյ�ն: 

III. Տարբերակ�մը այլ հարակից ոլորտներից 
Ամրակայ�մ-վերականգն�մը տարբերվ�մ է այլ հարակից ոլորտներից (օրինակ՝ 
արվեստ � արհեստներ) նրանով, որ իր առաջնային նպատակը մշակ�թային 
ժառանգ�թյան պահպան�թյ�նն է՝ ի հակադր�թյ�ն նոր առարկաների ստեղծմանը 
կամ առարկաների պահպանմանն � վերանորոգմանը գործառ�յթային առ�մով: 
Ամրակայող-վերականգնողն առանձնան�մ է այլ մասնագետներից ամրակայման-
վերականգնման ոլորտ�մ իր ստացած հատ�կ կրթ�թյամբ: 
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ԱՄՐԱԿԱՅՈՂ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊؤ�ؤՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻؤ�ؤՆ A.I.S.B.L.

Է.Կ.Կ.Օ.

Է.Կ.Կ.Օ. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ �ՂԵՑ�ՅՑ II

Էթիկայի Կոդեքս
Հանրահռչակված Ամրակայող-Վերականգնողների Կազմակերպ�թյ�նների Եվրոպա-
կան Մի�թյան կողմից և ընդ�նված իր գլխավոր ասամբլեայ�մ 2003 թվականի մարտի 
7-ին, Բրյ�սել�մ: 

I. Կանոնների կիրառման համար ընդհան�ր դր�յթներ
Հոդված  1. Էթիկայի կոդեքսը մարմնավոր�մ է այն սկզբ�նքները,  պարտավոր�թյ�ն-
ները և վարքագիծը, որոնց յ�րաքանչյ�ր ամրակայող-վերականգնող, որը պատկան�մ 
է Է.Կ.Կ.Օ.-ին անդամակցող կազմակերպ�թյանը, պետք է ձգտի իր մասնագիտական 
գործ�նե�թյ�նը ծավալելիս: 
Հոդված 2. Ամրակայող-վերականգնողի մասնագիտ�թյ�նը հանդիսան�մ է հանրային 
շահ ներկայացնող գործ�նե�թյ�ն և պետք է իրականացվի բոլոր համապատասխան 
ազգային և եվրոպական օրենքների � համաձայնագրերի պահպանմամբ, հատկապես 
նրանց, որոնք վերաբեր�մ են գողացված սեփական�թյանը:  
Հոդված 3. Ամրակայող-վերականգնողը աշխատ�մ է �ղղակիորեն մշակ�թային 
ժառանգ�թյան վրա և անձնապես պատասխանատ� է սեփականատիրոջ, 
ժառանգ�թյան և հասարակ�թյան առջև: Ամրակայող-վերականգնողն իրավաս� 
է գործ�նե�թյ�ն ծավալել առանց  արգելքների իր ազատ�թյան � անկախ�թյան 
համար: Ամրակայող-վերականգնողն իրավ�նք �նի բոլոր հանգամանքներ�մ մերժել 
որևէ հայտ, որը նա համար�մ է հակասող այս Կոդեքսի պայմաններին և ոգ�ն:
Ամրակայող-վերականգնողն իրավ�նք �նի ակնկալել, որ ամրակայման-վերա-
կանգնման նախագծին (ցանկացած չափի) վերաբերող ողջ համապատասխան 
տեղեկատվ�թյ�նը տրվ�մ է իրեն սեփականտիրոջ կամ պահողի կողմից:  
Հոդված 4. Կոդեքսի սկզբ�նքները, պարտավոր�թյ�նները և արգելքները պահ-
պանել� թերաց�մը հանդիսան�մ է ոչ պրոֆեսիոնալ գործ�նե�թյ�ն և վատ համբավ 
կբերի մասնագիտ�թյանը: Յ�րաքանչյ�ր ազգային մասնագիտական մարմնի 
պատասխանատվ�թյ�նն է ապահովել, որ իր անդամները հավատարիմ մնան այս 
Կոդեքսի տառին � ոգ�ն, և միջոցներ ձեռնարկել ապաց�ցված չկատարման դեպք�մ: 
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II. Մշակ�թային ժառանգ�թյան նկատմամբ պարտավոր�թյ�նները
Հոդված 5. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է հարգի իր խնամքին վստահված 
մշակ�թային ժառանգ�թյան գեղագիտական, պատմական և հոգևոր նշանակ�թյ�նն 
� ֆիզիկական ամբողջական�թյ�նը: 
Հոդված 6. Ամրակայող-վերականգնողը, մշակ�թային ժառանգ�թյան հետ առնչվող 
այլ պրոֆեսիոնալ գործընկերների հետ համագործակց�թյամբ, պետք է հաշվի առնի 
դրա սոցիալական կիրառ�թյան պահանջները՝ միևն�յն ժամանակ պահպանելով 
մշակ�թային ժառանգ�թյ�նը: 
Հոդված 7. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է աշխատի բարձրագ�յն 
ստանդարտներով՝ անկախ մշակ�թային ժառանգ�թյան շ�կայական արժեքի 
վերաբերյալ որևէ կարծիքից: Թեև հանգամանքները կարող են սահմանափակել 
ամրակայող-վերականգնողի գործ�նե�թյան ծավալները, Կոդեքսի նկատմամբ 
հարգանքը չպետք է  վտանգի տակ դրվի: 
Հոդված 8. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է հաշվի առնի կանխարգելիչ 
ամրակայման բոլոր ասպեկտները մինչև մշակ�թային ժառանգ�թյան վրա 
ֆիզիկական աշխատանք կատարելը և պետք է սահմանափակի վերակենդանաց�մը 
միայն նրանով, ինչն անհրաժեշտ է:  
Հոդված 9. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է ձգտի օգտագործել միայն այն 
արտադրանքները, նյ�թերը և ընթացակարգերը, որոնք ըստ ներկայ�մս եղած 
գիտելիքի մակարդակի չեն վնաս�մ մշակ�թային ժառանգ�թյանը, շրջակա 
միջավայրին և մարդկանց: 

Գործող�թյ�նն ինքնին և օգտագործվող նյ�թերը չպետք է խանգարեն, եթե 
առհասարակ հնարավոր է, հետագա ցանկացած հետազնն�թյան, վերակենդանացման 
կամ վերլ�ծ�թյան: Նրանք պետք է նաև համապատասխանեն մշակ�թային 
ժառանգ�թյան նյ�թերին և լինեն հեշտորեն կամ ամբողջապես շրջելի, որքան 
հնարավոր է: 

Հոդված 10. Մշակ�թային ժառանգ�թյան ամրակայման-վերականգնման 
վերակենդանաց�մը պետք է վավերագրված լինի ախտորոշիչ հետազնն�թյան, 
ցանկացած ամրակայման-վերականգնման միջամտ�թյան և այլ կարևոր 
տեղեկատվ�թյան վերաբերյալ գրավոր և պատկերավոր արձանագր�թյ�ններով: 
Հաշվետվ�թյ�նը պետք է նաև ներառի բոլոր նրանց ան�նները, ովքեր իրականացրել 
են աշխատանքը: Հաշվետվ�թյան կրկնօրինակը պետք է հանձնվի մշակ�թային 
ժառանգ�թյան սեփականատիրոջը կամ պահողին և պետք է մնա հասանելի: 
Արձանագր�թյ�նը մն�մ է ամրակայող-վերականգնողի մտավոր սեփական�թյ�նը և 
պետք է շար�նակի մնալ ապագայ�մ հղ�մ կատարել� համար: 

Հոդված 11. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է հանձն առնի միայն այն 
աշխատանքը, որը �նակ է կատարել�: Ամրակայող-վերականգնողը պետք է ո՛չ սկսի, 
ո՛չ էլ շար�նակի վերակենդանաց�մը, որը չի բխ�մ մշակ�թային  ժառանգ�թյան 
շահերից: 
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Հոդված 12. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է ձգտի հարստացնել իր գիտելիքները 
և հմտ�թյ�նները՝ իր մասնագիտական աշխատանքի որակը բարելավել� մշտական 
նպատակով: 
Հոդված 13. Որտեղ անհրաժեշտ է կամ տեղին, ամրակայող-վերականգնողը պետք է 
համագործակցի այլ մասնագետների հետ և մասնակցի նրանց հետ տեղեկատվ�թյան 
ամբողջական փոխանակմանը: 
Հոդված 14. Որևէ արտակարգ իրավիճակ�մ, որտեղ մշակ�թային ժառանգ�թյ�նը 
գտնվ�մ է անմիջական վտանգի տակ, ամրակայող-վերականգնողը, անկախ իր 
մասնագիտացման ոլորտից, պետք է ց�ցաբերի ողջ հնարավոր աջակց�թյ�նը: 
Հոդված 15. Ամրակայող-վերականգնողը չպետք է հեռացնի նյ�թը մշակ�թային 
ժառանգ�թյ�նից, եթե միայն դա պարտադիր չէ դրա պահպան�թյան համար կամ այն 
էապես խոչընդոտ�մ է մշակ�թային ժառանգ�թյան պատմական և գեղագիտական 
արժեքը: Նյ�թերը, որոնք հեռացվ�մ են, պետք է պահպանվեն, եթե հնարավոր է, և 
ընթացակարգը պետք է ամբողջովին վավերագրվի: 
Հոդված 16. Երբ մշակ�թային ժառանգ�թյան սոցիալական կիրառ�թյ�նը 
անհամատեղելի է դրա պահպան�թյան հետ, ամրակայող-վերականգնողը պետք է 
քննարկի սեփականատիրոջ կամ օրինական պահողի հետ՝ արդյո՞ք առարկայի պատճենը 
պատրաստելը կլինի պատշաճ միջանկյալ լ�ծ�մ: Ամրակայող-վերականգնողը պետք 
է խորհ�րդ տա վերարտադր�թյան պատշաճ ընթացակարգեր, որպեսզի չվնասի 
բնօրինակը: 

III. Պարտավոր�թյ�նները սեփականատիրոջ կամ օրինական պահողի 
նկատմամբ
Հոդված 17. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է լիովին տեղեկացնի սեփականատիրոջը  
ցանկացած անհրաժեշտ գործող�թյան մասին և մատնանշի շար�նակական խնամքի 
ամենահարմար միջոցները: 
Հոդված 18. Ամրակայող-վերականգնողը սահմանափակված է մասնագիտական 
գաղտնի�թյամբ: Մշակ�թային ժառանգ�թյան ն�յնականացվող հատվածի 
վերաբերյալ հղ�մ կատարել� համար նա պետք է ստանա սեփականատիրոջ կամ 
օրինական պահողի համաձայն�թյ�նը:   
Հոդված 19. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է երբեք չաջակցի մշակ�թային 
ժառանգ�թյան ոլորտ�մ ապօրինի առք�վաճառքին և պետք է ակտիվորեն աշխատի 
դիմադրել դրան: Այնտեղ, որտեղ սեփական�թյան իրավ�նքը կասկածի տակ է դրվ�մ, 
ամրակայող-վերականգնողը պետք է ստ�գի տեղեկատվ�թյան բոլոր հասանելի 
աղբյ�րները, նախքան որևէ աշխատանք ստանձնելը:  

IV. Պարտավոր�թյ�նները գործընկերների և մասնագիտ�թյան նկատմամբ 
Հոդված 20. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է պահպանի հարգանք գործընկերների 
բարեխղճ�թյան � արժանապատվ�թյան, ամրակայման-վերականգնման մասնա-
գիտ�թյան և հարակից մասնագիտ�թյ�նների � մասնագետների հանդեպ:
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Հոդված 21. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է, իր գիտելիքի, �նակ�թյ�նների, 
ժամանակի և տեխնիկական միջոցների սահմաններ�մ, մասնակցի ինտերնների � 
օգնականների (ասիստենտների) վերապատրաստմանը: Ամրակայող-վերականգնողը 
պատասխանատ� է իր ասիստենտներին և ինտերններին վստահված աշխատանքը 
ղեկավարել� համար և �նի հիմնական պատասխանատվ�թյ�ն իր ղեկավար�թյան 
ներքո իրականացված աշխատանքի համար, նա պետք է պահպանի հարգանք և 
բարեխղճ�թյ�ն այդ գործընկերների նկատմամբ:  
Հոդված 22. Այնտեղ, որտեղ աշխատանքը (ամբողջ�թյամբ կամ մասնակիորեն) 
պայմանագրային հիմ�նքներով փոխանցվ�մ է այլ ամրակայող-վերականգնողի, 
ինչ պատճառով էլ որ լինի, սեփականատերը կամ պահողը պետք է տեղյակ պահվի:  
Սկզբնական ամրակայող-վերականգնողը, ի վերջո, պատասխանատ� է աշխատանքի 
համար, եթե միայն նախորդող կարգավոր�մները չեն հավաստ�մ հակառակը: 
Հոդված 23. Ամրակայող-վերականգնողը պետք է ներդր�մ �նենա մասնագիտ�թյան 
զարգացման մեջ՝ կիսվելով փորձով և տեղեկատվ�թյամբ: 
Հոդված 24. Ամրակայող-վերականգնողը պետք  է ձգտի հանրահռչակել մասնա-
գիտ�թյան ավելի խոր ըմբռն�մը և այլ մասնագետների � հանր�թյան շրջան�մ 
ամրակայման-վերականգնման մասին առավել իրազեկ�մը: 
Հոդված 25. Ամրակայման-վերականգնմանը վերաբերող արձանագր�թյ�նները, 
որոնց համար ամրակայող-վերականգնողը պատասխաատ� է, իր մտավոր սեփա-
կան�թյ�նն են (իր ծառայ�թյան մատ�ցման պայմանագրի դր�յթները հաշվի 
առնելով): Նա իրավ�նք �նի ճանաչվել որպես աշխատանքի հեղինակ: 
Հոդված 26. Մշակ�թային սեփական�թյան առևտրի մեջ ներգրավ�մը համատեղելի չէ 
ամրակայող-վերականգնողի գործ�նե�թյան հետ: 
Հոդված 27. Երբ պրոֆեսիոնալ ամրակայող-վերականգնողը հանձն է առն�մ 
աշխատանքը, որը դ�րս է ամրակայման-վերականգնման շրջանակից, նա պետք է 
համոզվի, որ այն հակաս�թյան մեջ չի մտն�մ այս Կոդեքսի հետ: 
Հոդված 28. Մասնագիտ�թյան արժանապատվ�թյ�նն � վստահ�թյ�նը պահ-
պանել� համար, ամրակայող-վերականգնողը իր աշխատանքի առնչ�թյամբ 
պետք է օգտագործի հանրայնացման միայն պատշաճ և տեղեկատվական ձևերը: 
Առանձնահատ�կ խնամք պետք է ց�ցաբերվի տեղեկատվական տեխնոլոգիայի (ՏՏ) 
առնչ�թյամբ, որպեսզի հնարավոր լինի խ�սափել սխալ, մոլորեցնող, ապօրինի կամ 
ոչ իրավաս� տեղեկատվ�թյան տարած�մից: 

Երախտագիտ�թյ�ն 
Ամրակայող-վերականգնողների Կազմակերպ�թյ�նների Եվրոպական Մի�թյ�նը 
(Է.Կ.Կ.Օ.) պատրաստեց Է.Կ.Կ.Օ. Մասնագիտական Ուղեց�յցը՝ հիմնվելով 
ամրակայմանը-վերականգնմանը և ժառանգ�թյանը վերաբերող ազգային � 
միջազգային փաստաթղթերի �ս�մնասիր�թյան վրա: «Ամրակայող-վերականգնող. 
մասնագիտ�թյան սահման�մը» (ԻԿՕՄ-ԿԿ (ԻԿՕՄ-Ամրակայման հանձնաժողով), 
Կոպենհագեն, 1984)  Է.Կ.Կ.Օ.-ի կողմից ընդ�նված առաջին փաստաթ�ղթն էր:   
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ԱՄՐԱԿԱՅՈՂ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊؤ�ؤՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻؤ�ؤՆ A.I.S.B.L.

Է.Կ.Կ.Օ.

Է.Կ.Կ.Օ. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ �ՂԵՑ�ՅՑ III

Կրթ�թյ�ն
Հանրահռչակված է Ամրակայող-Վերականգնողների Կազմակերպ�թյ�նների 
Եվրոպական Մի�թյան կողմից և ընդ�նված է իր գլխավոր ասամբլեայի կողմից  2002 
թվականի մարտի 1-ին, Բրյ�սել�մ: 
Թարմացված է Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2004 թվականի ապրիլի 2-ին, Բրյ�սել�մ:  

I. Ամրակայման-վերականգնման ոլորտ�մ կրթ�թյան հիմնական նպատակները
Կրթ�թյ�նը պետք է հիմնված լինի մասնագիտ�թյան բարձրագ�յն ստանդարտների 
վրա, �ղղված մշակ�թային ժառանգ�թյան եզակի�թյան և իր գեղագիտական, 
գեղարվեստական, վավերագրական, միջավայրային, պատմական, գիտական, 
սոցիալական կամ հոգևոր նշանակ�թյան նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը: 
Կրթ�թյ�նը ավարտել�ց հետո շրջանավարտները պետք է կարողանան պատաս-
խանատվ�թյամբ աշխատել մշակ�թային ժառանգ�թյան ամրակայման-վերա-
կանգնման ոլորտ�մ, այդ թվ�մ՝ ավելի մասնագիտացված տեխնիկական, գիտական և 
գեղարվեստական ասպեկտներ�մ: Նրանք պետք է ի վիճակի լինեն համագործակցել� 
մշակ�թային ժառանգ�թյամբ զբաղվող այլ մասնագետների հետ: Շրջանավարտները 
պետք է �նակ լինեն անկախ հետազոտ�թյ�ն կատարել� ամրակայման-
վերականգնման և պատմական տեխնոլոգիայի � տեխնիկայի ոլորտ�մ: Կրթ�թյ�նը 
նաև միտված է զարգացնել� բոլոր այլ �նակ�թյ�նները, ինչպես շարադրված է 
«Է.Կ.Կ.Օ. Մասնագիտական Ուղեց�յց I»-�մ:

II. Կրթ�թյան մակարդակը 
Որպես որակավոր�մ �նեցող ամրակայող-վերականգնող՝ մասնագիտ�թյ�ն մ�տք 
գործել� համար նվազագ�յն  մակարդակը պետք է լինի մագիստրոսի աստիճանը 
(կամ ճանաչված համարժեքը): Սրան պետք է հասնել համալսարան�մ ամրակայման-
վերականգնման ոչ պակաս, քան 5 տարի լիաժամ �ս�ցմամբ (կամ ճանաչված 
համարժեքի մակարդակով), և այն պետք է ներառի կառ�ցվածքային առ�մով 
լավ մշակված գործնական փորձառ�թյան ծրագրեր: Դրան պետք է հաջորդի PhD 
մակարդակ�մ �ս�ց�մը շար�նակել� հնարավոր�թյ�նը: Ե՛վ տեսական կրթ�թյ�նը, 
և՛ գործնական վերապատրաստ�մը կարևորագ�յն նշանակ�թյ�ն �նեն և պետք է 
կազմակերպվեն հավասարակշռ�թյան մեջ: Ավարտական քնն�թյան բարեհաջող 
ավարտից հետո թեկնած�ին շնորհվ�մ է իր աստիճանը կամ դիպլոմը: Ուսանած 
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մասնագիտաց�մների վերաբերյալ հղ�մը պետք է կատարվի: Կախված ազգային 
մակարդակ�մ եղած իրավիճակներից, կարող է նաև տեղին լինել մասնագիտական 
փորձառ�թյ�նը գնահատելը՝ հաստատել� համար ամրակայող-վերականգնողի 
էթիկայի և կոմպետենտ�թյան առ�մով  իր մասնագիտաց�մով աշխատել� �նա-
կ�թյ�նը:

III. Գործնական վերապատրաստ�մը
Գործնական վերապատրաստ�մը պետք է ընդգրկի բնօրինակ հանդիսացող 
առարկաների վերակենդանաց�մը՝ հատկապես հարմար համարվող դիդակտիկ 
նպատակների համար:  Ընտրված առարկաները պետք է ընձեռեն լավ վավերագրված 
դեպքի �ս�մնասիր�թյան (case study) համար նյ�թ, այդ թվ�մ՝ տեխնիկական 
հետազնն�թյ�ն, ախտորոշ�մ և հարակից վերակենդանաց�մ: Իրենց կրթ�թյան 
հենց սկզբից այդպիսի դեպքի �ս�մնասիր�թյ�նները ստիպ�մ են �սանողներին 
հասկանալ յ�րաքանչյ�ր առարկան՝ որպես եզակի դեպք՝ ամենագործնական 
�ղղված�թյ�ն �նեցող ձևով: Բացի այդ, դեպքի �ս�մնասիր�թյ�նները առաջարկ�մ 
են լավագ�յն հնարավոր�թյ�նն ամրակայման-վերականգնման բոլոր տեսական, 
մեթոդաբանական և էթիկական ասպեկտները գործնական վերապատրաստման մեջ 
ինտեգրել� համար: Պատմական տեխնիկաների, տեխնոլոգիայի �ս�մնասիր�թյ�նը 
և հարակից նյ�թերի արտադրական գործընթացները խրախ�սվ�մ են, քանի որ 
դրանք նպաստ�մ են մշակ�թային ժառանգ�թյան ֆիզիկական, պատմական և 
գեղարվեստական ասպեկտների ավելի լավ ըմբռնմանը: 

IV. Տեսական ց�ց�մներ
Գիտ�թյան և հ�մանիտար գիտ�թյ�նների միջև հավասարակշռ�թյ�նը 
անփոխարինելի է տեսական ց�ց�մների համար: Տեսական առարկաները պետք է 
սահմանված լինեն ամրակայման-վերականգնման ոլորտ�մ մասնագիտացմամբ և 
պետք է ներառեն. 
• Ամրակայման-վերականգնման էթիկական սկզբունքներ
• Գիտություն (օրինակ՝ քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, հանքաբանություն, 

գույնի տեսություն)
• Հումանիտար գիտություններ (օրինակ՝ պատմություն, հնագրություն, արվեստի 

պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, փիլիսոփայություն)
• Նյութերի և տեխնիկաների, տեխնոլոգիայի և արտադրական գործընթացների 

պատմություն 
• Քայքայման գործընթացների նույնականացում և ուսումնասիրություն 
• Մշակութային սեփականության ցուցադրում և տեղափոխում 
• Ամրակայման, կանխարգելիչ ամրակայման և վերականգնման  տեսություն, 

մեթոդներ և տեխնիկաներ
• Առարկաների կրկնօրինակների պատրաստման մեջ ընդգրկված գործընթացներ 
• Վավերագրման մեթոդներ 
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• Գիտական հետազոտության մեթոդներ 
• Ամրակայման-վերականգնման պատմություն 
• Իրավական խնդիրներ (օրինակ՝ մասնագիտական կանոնադրություններ, 

միջազգային ժառանգության մասին օրենք, ապահովագրություն, բիզնես և 
հարկային օրենք)

• Կառավարում (հավաքածուներ, անձնակազմ և ռեսուրսներ)
• Առողջություն և անվտանգություն (այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի խնդիրներ)
• Հաղորդակցման հմտություններ (այդ թվում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ): 
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Հայերեն թարգման$թյ$նը իրականացրեց՝

ՌՕՔԵՄՓ մշակ�թային ժառանգ�թյան  արժևորման, կառավարման և պահպան�թյան 
տարածաշրջանային կենտրոնը (Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Հայ-իտալական մշակ�թային 

ժառանգ�թյան կենտրոն (ՌՕՔԵՄՓ կենտրոն) մասնաճյ�ղ)

Թարգմանիչ՝ Գայանե Բաբայան 
Խմբագիր՝ Անի Ավագյան 

Translation into Armenian Implemented by:
ROCHEMP Regional Office for Cultural Heritage Enhancement, Management and Protection 

(Armenian-Italian Cultural Heritage Center Branch of the National Gallery of Armenia)

Translator: Gayane Babayan 
Editor: Ani Avagyan

© Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, 2020 
© ՌՕՔԵՄՓ կենտրոն, 2020 

Երևան 2020

National Gallery of Armenia
Str. Aram 1, Yerevan 0010, Armenia

(+37410) 580812
galleryarmenia@yahoo.com

www.gallery.am

Regional Center for Cultural Heritage
Enhancement, Management & Protection

(+37499) 540005
info@rochemp.org
www.rochemp.org

ECCO 30.06.21.indd   58 13-Jul-21   17:39:09




