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Արդեն քանի օր է, ինչ Լեռնային Ղարաբա
ղի Հանրապետության սահմաններին ադրբե
ջանական հրոսակների աննախադեպ ոտնձգու
թյուններին ի պատասխան՝ Հայ զինվորը
աշխարհի ու միջազգային հանրության առջև
կանգնած է իր արժանապատիվ կեցվածքով,
անկոտրում ոգով և աներեր հավատով: Արդեն
քանի օր է՝ Հայաստանում, Արցախում և աշ
խարհի չորս ծագերում ապրող հայությունը փո
թորկվել է թրքացեղ ազերիների անմարդկային
վայրագություններից: Արդեն քանի օր է՝ վերա
զարթնել է 1988-ի համաժողովրդական ազատա
տենչ ոգին և հայությանը դարձրել մի բռունցք ու
հավաքականություն, որը ժամանակին երազում
էր հանճարեղ հայ բանաստեղծը:
Եվ այսօր՝ մեր հայրենիքի ու ժողովրդի համար
այս ճակատագրական պահին, հպարտությամբ,
բերկրանքով ու երախտագիտության խորին
զգացումով ենք գիտակցում, որ բազմահազար
հայորդիների հետ թիկունք թիկունքի՝ մեր երկրի
սահմաններին կանգնած են նաև Վանաձորի
պետական համալսարանի սաները, որ երեկ՝
ուսանող, այսօր՝ իբրև հասուն զինվոր, գրիչը

փոխարինած զենքով՝ մարտնչում են թշնամու
դեմ: Այդ նրանց անվեհեր նվիրումի շնորհիվ է,
որ իրենց քույրերը շարունակում են ուսումնառել
մեր համալսարանում՝ վստահ, որ Հայրենիքի
պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է: Նրանց
անձնվիրության ու ինքնազոհության շնորհիվ է,
որ համայն աշխարհի ալեկոծված հայությունը
ապրում է ցասման, վրեժի և հաղթանակի հա
վատով ու սպասումով:
Փա´ռք և խոնարհո´ւմ հանուն Հայրենիքի ըն
կածներին, փա´ռք և պատի´վ նրանց, ովքեր այս
իսկ պահին շարունակում են իրենց ոգորումը՝
վասն Հայրենյաց:
Փա´ռք և պատի´վ ՎՊՀ սան-զինվորներին,
որոնցով հպարտանում են ոչ միայն նրանց ծնող
ները, այլև ընկերներն ու դասախոսները:
ՎՊՀ ողջ ուսանողության, պրոֆեսորադասա
խոսական կազմի ու աշխատակիցների և ան
ձամբ իմ անունից հայտնում եմ մեր խորին երախ
տագիտությունը Հայ զինվորին և մեր անմնացորդ
զորակցությունը հայտնում նրան:
Գուրգեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎՊՀ ռեկտոր

äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ
		
ԼՂՀ-ին 5 մլն 450.000 դրամ է փոխանցել
Ապրիլի 7-ին Վանաձորի պետական համալսարանում
տեղի ունեցավ ռեկտորատի և ֆինանսատնտեսկան
հանձնաժողովի արտահերթ նիստ: Նիստում քննարկ
վող հարցը մեկն էր՝ արագ արձագանքել և աջակցել
առաջնագծում մեր խաղաղության համար պայքարող հայ
զինվորին:
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանն իր խոսքում
անդրադարձավ թշնամու՝ արդեն քանի օր շարունակվող

վայրագություններին: Ռեկտորը
նշեց,
որ
մարդասիրական
աջակցությամբ հանդես գալն
այսօր բոլորիս պարտքն է, ին
չի համար էլ բուհի տարբեր
ֆակուլտետներից և ստորա
բաժանումներից հնչել են դրա
մահավաք
կազմակերպելու
առաջարկներ:
Քննարկելով
հնչած
առաջարկները՝
ՎՊՀ
ռեկտորատի կազմը և ֆի
նանսատնտեսական
հանձ
նաժողովը որոշեցին համալ
սարանի
ֆոնդից
Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության կողմից բաց
ված հաշվեհամարին փոխանցել
5 մլն 450.000 դրամ:
Հավելենք, որ ռեկտորի առաջարկությանն արձա
գանքել և մեծ պատրաստակամությամբ միացել են նաև
ՎՊՀ քոլեջն ու հերոս Զորիկ Գևորգյանի անունը կրող
հենակետային վարժարանը:
Բազմաթիվ ակցիաներից և մարդասիրական աջակ
ցությունից բացի՝ համալսարանի քոլեջի անձնակազմից
հանգանակվել է 200.000 դրամ, քոլեջի և համալսարանի
ուսանողական խորհուրդներից՝ 200.000 դրամ, հենակե
տային վարժարանից՝ ևս 50.000 դրամ:
Այս օրերին մեր աշակերտներն ու ուսանողները
շարունակում են նաև համաքաղաքային ակցիաները՝
առաջնագիծ ուղարկելով երկար պահպանվող սննդա
մթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:
ՎՊՀ ռեկտորը նշեց, որ հատկապես նման լարված
օրերին պետք է աջակցել սահմանին կանգնած զինվորին,

³åñÇÉ 14, 4 (171)

նրանք պետք է միշտ զգան մեր աջակցությունը. «Փա՜ռք
և խոնարհո՜ւմ հանուն Հայրենիքի ընկածներին, փա՜ռք և
պատի՜վ նրանց, ովքեր այս իսկ պահին շարունակում են
իրենց ոգորումը՝ վասն Հայրենյաց: Փա՜ռք և պատի՜վ ՎՊՀ
սան-զինվորներին, որոնցով հպարտանում են ոչ միայն
նրանց ծնողները, այլև ընկերներն ու դասախոսները: ՎՊՀ
ողջ ուսանողության, պրոֆեսորադասախոսական կազմի
ու աշխատակիցների և անձամբ իմ անունից հայտնում
եմ մեր խորին երախտագիտությունը Հայ զինվորին
և մեր անմնացորդ զորակցությունը հայտնում նրան»:
ՎՊՀ ռեկտորը միշտ էլ անչափ կարևորել է նոր
սերնդի մարտական պատրաստությունն ու հայ
րենասիրական բարձր ոգին: Բուհում դեռ 2010 թվա
կանից գործում է մարզառազմահայրենասիրական
կենտրոն, ինչպես նաև տարածաշրջանի ուսում
նական հաստատությունների շրջանում գոյություն
ունեցող միակ հրաձգարանը: Կենտրոնի նպատակն
է բուհում գտնվող մարզառազմական կառույցների
աշխատանքներին աջակցումը, կազմակերպվող
մարզական, հայրենասիրական միջոցառումների
համակարգումը, ուսանողության շրջանում հայրե
նասիրական դաստիարակությունը:

Լայն գործունեություն է ծավալում նաև ՎՊՀ հրաձգա
րանը:
Այստեղ հաճախ են կազմակերպվում հրաձգության
առաջնություններ, զենքի կիրառմանը նվիրված ուսու
ցողական դասընթացներ: Հրաձգարանում ուսումնական
տարվա ընթացքում ուժերն են փորձում նաև բոլոր ֆա
կուլտետների ուսումնական խմբերը, դասախոսական
կազմն ու բուհի աշխատակիցները: Այստեղ պարբերաբար
խրախուսվում են համալսարանի լավագույն հրաձիգ
ները. փորձ է արվում հրաձգության նկատմամբ հե
տաքրքրություն առաջացնել նաև աղջիկների շրջանում:
Քանի որ թշնամին վայրագորեն անողոք է, մենք
պետք է միշտ պատրաստ լինենք՝ մեկ բռունցք դառնալու
և նրան իր արժանի տեղը ցույց տալու համար:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՀԵՀ-ը և ՎՊՀ-ն՝ բարեկամներ
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կող
մից հանրապետության տարբեր բուհերից 794 ուսանող
ստացան ուսման վարձի փոխհատուցում:
Ավանդական դարձած հավաստագրերի հանձնման
արարողությունը տեղի ունեցավ մարտի 22-ին:
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մասնակցություն
ունեցան և ցուցակում հայտնվեցին Վանաձորի պետա
կան համալսարանի ուսանողները:
ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ՎՊՀ 54 ուսա
նողի անունով հանձնեց հավաստագրեր:
Փոխհատուցում տրվել է համաձայն 2 տարակարգե
րի: Հավաստագրեր ստացողներից 652-ը պետական և
ոչ պետական բուհերի առկա ուսուցման բակալավրիա
տի առաջին կուրսի` անվճար համակարգում չընդ
գրկված ուսանողներ են, որոնք փոխհատուցում ստա
նում են մրցութային կարգով։ Վերջիններս բարձր
առաջադիմություն ունեցող, ինչպես նաև սոցիալապես
անապահով ընտանիքների, միակողմանի ծնողազուրկ,
հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած ուսանող
ներ են: Ուսման վարձի փոխհատուցման են արժանացել
նաև ՀՀ կառավարության որոշմամբ սոցիալական աջակ
ցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների պե
տական, ոչ պետական, միջպետական բուհերի առկա
ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 1-ին կուրսերում
սովորող 142 ուսանողներ։ Այս խմբի ուսանողներն ուսման
վարձի փոխհատուցում ստանում են առանց մրցույթի:
ՎՊՀ ուսանողների ուսման վարձերը կփոխհատուցվեն
համաձայն առաջին տարակարգի:
Բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն» մաս
նագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Սերինե Սերոբյանը
մեզ հետ զրույցում նշեց, որ 8 ուսանողից բաղկացած
իրենց կուրսից հավաստագրերի արժանացել են միան
գամից 4-ը. «Ուզում եմ հավաստագրերի արժանացած
ՎՊՀ ուսանողների անունից շնորհակալություն հայտնել
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին նման
հնարավորություն ընձեռելու և մեզ՝ ուսանողներիս ոգևո
րելու համար: Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև ՎՊՀ
ռեկտոր Գ. Խաչատրյանին և ՈՒԽ նախագահ Վ. Այվազ
յանին՝ ուսանողական ևս մեկ օր անմոռաց դարձնելու
համար»:
Մարտի 24-ին Վանաձորի պետական համալսարա
նում հանձնվեցին ՀԵՀ երիտասարդական հիմնադրամի
կողմից տրամադրված 54 առաջին կուրսեցիների շնոր

հակալագրերը:
Միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանը, ՀԵՀ Լոռու մարզի համակարգող Վահե
Դոխոյանը, ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ Վրույր Այվազյանը,
ուսանողներ:
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը ողջունեց հա
վաստագրերի արժանացած առաջին կուրսեցիներին
և իր շնորհակալությունը հայտնեց երիտասարդական
հիմնադրամին դեռ առաջին կուրսից ուսանողներին
նման աջակցություն ցուցաբերելու համար. «Հայաս
տանի երիտասարդական հիմնադրամը, որ ՀՀ կառա
վարության աջակցությամբ ուսանողների ուսման վար
ձերի փոխհատուցման ծրագրեր է իրականացնում
դեռևս 2011 թվականից և մինչև օրս շուրջ 5000 ուսա
նողի է ընդգրկել այդ ծրագրերում, այս տարի ևս, ի
թիվս հանրապետության տարբեր կրթական հաստա
տությունների, ձեռք մեկնեց Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական համալսարանի ուսանողներին՝ ան
վճար համակարգում չընդգրկված առաջին կուրսեցի
54 ուսանողի մրցութային կարգով հատկացնելով ուս
ման վարձի փոխհատուցում: «Փոխհատուցում» բառն
այս դեպքում լավագույնս է արտացոլում հիմնադրա
մի գործունեության նպատակն ու բովանդակությունը.
ուսանողները ստանում են ոչ թե օգնություն, նրանց հա
մար կատարվում է ոչ թե բարեգործություն, այլ պետու
թյունն իր վրա է վերցնում լավագույն ուսանողին, առա
ջադիմությամբ աչքի ընկած սովորողին այդ ամենին ի
տրիտուր ֆինանսական փոխհատուցում տալու առա
քելությունը: Վանաձորի պետական համալսարանի
ուսանողության, դասախոսական կազմի և անձամբ իմ
անունից երախտագիտության ու շնորհակալանքի իմ
խոսքն եմ հղում Հայաստանի երիտասարդական հիմ
նադրամին՝ մաղթելով, որ այսօրինակ ծրագրերը երկար
շարունակություն ունենան և տարեցտարի առավել ընդ
լայնվեն»:
Ուսանողներին շնորհավորեց նաև ՀԵՀ Լոռու մար
զի համակարգող Վահե Դոխոյանը: Նա նշեց, որ հա
վաստագրերի նման մեծ քանակ ապահովելը իսկապես
գերազանց ցուցանիշ է, ինչը խոսում է տարված մեծ
աշխատանքի մասին:
Շնորհավորանքի խոսքերից հետո Վ. Դոխոյանը ուսա
նողներին հանձնեց հավաստագրերը:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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Մարտի 31-ին տեղի ունեցավ ՎՊՀ գիտխորհրդի
հերթական նիստը: Օրակարգում ընդգրկված առաջին
հարցը ուսանողների կրթական կարիքների մոնիթորինգի
արդյունքների վերաբերյալ էր: Զեկույցով հանդես եկավ
կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Մարգարիտա Շահվերդյանը: Նա մանրամասն ներկա
յացրեց ՎՊՀ տարբեր ֆակուլտետներից ընտրված 214
ուսանողների հարցման արդյունքները: Հստակ պատկեր
ստանալու համար կատարվել են հարցումներ, կազմվել
են ֆոկուս խմբեր և այլն: Հետազոտության նպատակն է
եղել առկա համակարգում սովորող ուսանողների կրթա
կան մոտիվացիաների, կարիքների, տարբեր ենթահա
մակարգերում առկա խնդիրների վերհանումը:
Մ. Շահվերդյանը գրաֆիկների միջոցով ներկայաց
րեց բոլոր ֆակուլտետների համար առանձին վեր հան
ված վերլուծությունները՝ ինչպիսին է բուհը ուսանողների
աչքերով:
Հնչեցին հարցեր, որոնք ավելի հստակ դարձրին բուհի
ուժեղ և թույլ կողմերը:
Ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը, ով ուսանողակենտ
րոն քաղաքականութան հետևողական պաշտպանն է, այս
անգամ ևս կարևորեց ուսանողների տեսակետները: Նրա
կողմից տրվեցին հանձնարարականներ՝ բարձրաձայն
ված խնդիրների արագ կարգավորման համար:
Հաջորդ զեկույցի համար ձայնը տրվեց հայոց լեզվի
ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հարությունյանին, ով հանդես
եկավ ամբիոնի 2015 թ. հաշվետվությամբ:
Հ. Հարությունյանը նախ զեկուցեց ամբիոնի գիտա
հետազոտական գործունեության մասին: Նա նշեց, որ
ամբիոնի գիտական ներուժը հայոց լեզվի ամբիոնի
ամենաուժող կողմն է. «Այս առումով հայոց լեզվի ամբիո
նը խիստ շահեկան վիճակում է, քանի որ բոլոր դասախոս
ներն ունեն գիտական աստիճաններ և կոչումներ։ Ամ

բիոնի հիմնական և համատեղությամբ աշխատող 12
դասախոսներից 2-ը՝ Գուրգեն Խաչատրյանը և Թերեզա
Շահվերդյանը, բանասիրական գիտությունների դոկ
տորներ և լեզվաբանության պրոֆեսորներ են, 9-ը՝ դո
ցենտներ։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
ներ են նաև ժամավճարային հիմունքներով աշխատող
դասախոսները»:
Զեկույցի ժամանակ խոսվեց նաև առկա խնդիրների
մասին. «Հետազոտական աշխատանքների ոլորտում
ունենք նաև խնդիրներ. մասնավորապես՝ մեր ամբիոնի
համար հրատապ է միջազգայնացման խնդիրը, որը
փորձում ենք լուծել միջազգային գիտաժողովներին
մասնակցելու ճանապարհով գործընկերներ գտնելու
և նրանց հետ համատեղ հետազոտական ծրագրեր
իրականացնելու միջոցով: Անելիքներ ունենք նաև
դրամաշնորհային ծրագրերին մեր մասնակցությունն
ապահովելու առումով՝ թե´ ներբուհական, թե´ հանրապե
տական և թե´ միջազգային»։
Այնուհետ գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց
հանձնաժողովի կազմ, և տեղի ունեցավ մանկավար
ժության ամբիոնի վարիչ, մ. գ. դ. Պարգև Գևորգյանի՝
պրոֆեսորի կոչման համար ընտրությունը:
Փակ, գաղտնի ընտրությունից հետո հանձնաժողովի
նախագահ
Թերեզա
Շահվերդյանը
ամփոփեց
արդյունքները: Նա նախ նշեց, որ գիտխորհրդի 40
անդամներից նիստին ներկա են 29-ը. «Ընտրությանը
մասնակցեցին 29 գիտխորհրդի անդամներ: Արդյունքը
հետևյալն է՝ 29 կողմ: Դեմ, անվավեր քվեաթերթիկներ
չկան»:
Գիտխորհրդի որոշմամբ պրոֆեսորի կոչմանն ար
ժանանալու համար ներկաները ջերմորեն շնորհա
վորեցին Պ. Գևորգյանին:
Քննարկվեցին ընթացիկ այլ հարցեր:

ԱՐՓԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆԸ՝
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ՎՊՀ դասախոս Արփինե Բաբոյանն օրերս արժանա
 ել է «Հայոց Լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական
ց
գիտությունների թեկնածուի աստիճանի: Ատենախոսու
թյան թեման է՝ «Ընդմիջարկությունները ժամանակակից
հայերենում», որը հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի
անվան լեզվի ինստիտուտում. գիտական ղեկավարն է
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գուրգեն Խաչատրյանը:
Ատենախոսության պաշտպանությունը կայացել է
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում
գործող ԲՈՀ-ի՝ Լեզվաբանության 019 մասնագիտական
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խորհրդում: ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձ
նաժողովի կողմից Ա. Բաբոյանին շնորհվել է բանա
սիրական
գիտությունների
թեկնածուի
գիտական
աստիճան:
Աշխատության հետազոտական առարկան ընդ
միջարկությունն է, որ հանդես է գալիս կապակցական
բոլոր հնարավոր կաղապարների ներսում՝ ենթակաստորոգյալ, որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հատկաց
յալ, բացահայտիչ-բացահայտյալ, խնդրառու-խնդիր,
պարագառու-պարագա, կապ-կապվող բառ կապակ
ցությունների միջև, ինչպես նաև գերադաս-ստորա
դաս բաղադրիչներով այլ կառույցներում (դերբայական
դարձված, բարդ նախադասություն), այլև ժխտական
բառ-մասնիկ-բայաձև և համազոր անդամներով արտա
հայտություններում:
Այս ուսումնասիրությունը մի համեստ փորձ է՝ վեր
հանելու ժամանակակից արևելահայ գրական լեզվում
ընդմիջարկություններն ու ընդմիջարկման երևույթը
կարգաբերված եղանակով՝ ըստ շարահյուսական կա
ղապարների ներսում դրանց ի հայտ գալու հավանա
կանության և հնարավորության:
Շնորհավորում ենք Ա. Բաբոյանին, մաղթում նորանոր
նվաճումներ գիտության ճանապարհին:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Մայրերի ափի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը…
Վանաձորի պետական համալսարանում շարու
նակվում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների միամս
յակին նվիրված միջոցառումները:
ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի ուսա
նողական խորհուրդը օրերս հանդես եկավ գեղեցիկ
նախաձեռնությամբ՝ մեծարելով կանանց և աղջիկ
ներին ամենագեղեցիկ և ամենասպասված տոնի կա
պակցությամբ: Միջոցառման համար խորագիր էր
ընտրվել Գարեգին Նժդեհի հետևյալ խոսքը. «Մայրերի
ափի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը»:
Տոնական միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր
Գուրգեն Խաչատրյանը, պատմաշխարհագրական ֆա
կուլտետի դեկան Սամվել Ժամհարյանը, արհկոմի
նախագահ Ռոբերտ Գրիգորյանը, բուհի պրոֆեսորա
դասախոսական կազմից ներկայացուցիչներ, ուսանող
ներ: Միջոցառման նախաձեռնողները հրավիրել էին նաև
իրենց մայրերին և քույրերին:
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի շնորհալի
սաները նախ մեկնեցին տոնի խորհուրդը, ցուցադրեցին
մի տեսանյութ, որում խոսվում էր՝ ինչպես են տարբեր
երկրներում տոնում Մարտի 8-ը, սովորաբար ինչ նվեր
ներ են պատրաստում՝ կանանց և աղջիկներին ուրախաց
նելու համար:
Հաճախ տղամարդիկ կատակով ասում են, թե գար
նանային տոներից առաջ արժե փախչել որևէ անհայտ
ուղղությամբ: Դե, իհարկե, դա կատակ է, քանի որ հայ
տղամարդիկ միշտ էլ գնահատել ու մեծարել են հայ
կնոջը, յուրաքանչյուր առիթի այդ մասին բարձրաձայնել և
ուրախացրել են յուրօրինակ նվերներով:
Միջոցառման ընթացքում հնչեցին երաժշտական
կենդանի կատարումներ, եղան նաև ազգային և ժամա

նակակից պարային համարներ: Հայ մայրերին նվիր
ված երգերը, բանաստեղծական խոսքերն ու բարե
մաղթանքները իսկապես հուզեցին ամենքին:
Հատկանշական էր նաև, որ միջոցառման ողջ
ընթացքում ակտիվ մասնակցություն ունեցան նույն
ֆակուլտետում սովորող տղաները: Նրանք ևս ոչինչ
չխնայեցին դահլիճում գտնվող գեղեցիկ սեռի ներկայա
ցուցիչներին մեծարելու, նրանց ժպիտներ պարգևելու և
բոլորին հուզելու համար:
Երիտասարդներն անկեղծացան, որ թեկուզ ամեն
օր չեն ասում այդ մասին, բայց միշտ զգում և բարձր
են գնահատում հոգատար մայրերի և սիրող կանանց`
հայրենի օջախի անձնուրաց պահապանների դերը:
ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան
Ս. Ժամհարյանը ևս միացավ շնորհավորանքներին՝
մաղթելով գեղեցիկ սեռի ուսանողներին, դասախոսներին
և աշխատակիցներին արևշատություն և նվիրական
երազանքների իրականացում:
Միջոցառման վերջում ՎՊՀ պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի ՈՒԽ նորընտիր նախագահ Մերի Խոյեցյանը
շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին և մաղթեց,
որ հայ աղջիկները ամուր ընտանիքներ ստեղծեն, զգան
մայրության բերկրանքը, փորձեն նմանվել Աստվածամորը՝
լինեն նույնքան հեզ ու խոնարհ, մշտապես առողջ և երջանիկ:
Անգնահատելի է հայ կնոջ դերը հատկապես մեր
երկրի շենացման ու առաջընթացի գործում: Հայ կինն իր
անձնվիրության, սիրո, իմաստության ու տոկունության
շնորհիվ միշտ վառ է պահել ընտանեկան օջախի կրա
կը, պահպանել ու զարգացրել ազգային արժեքներն ու
ավանդույթները, ուստի հենց հայ մայրերի ափի մեջ պետք
է փնտրել ազգի ճակատագիրը:

Ուսման վարձերի փոխհատուցում «ԱՄՔՈՐ Հայաստան»-ի կողմից
«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական կազ
մակերպությունը դեռևս 2012 թվականից իրակա
նացնում է «Ուսանողների ուսման վճարների մաս
նակի փոխհատուցման» ծրագիրը (յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար՝ առավելագույնը 100.000 դրամի
փոխհատուցում):
Բարեգործական ծրագրից անմասն չեն մնացել նաև
Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողները:

2015 թ. դեկտեմբերին հայտարարված ծրագրի
ութերորդ փուլում 2015-16 թթ. ուսումնական տարվա
երկրորդ կիսամյակի համար ընտրվել են ՎՊՀ առկա և
հեռակա համակարգերում սովորող բակալավրիատի
12 ուսանող: Նրանց ուսման վարձը փոխհատուցվել է
50.000, 75.000 և 100.000-ական դրամի չափով:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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ՍԵԴԱ
ԲԵԺԱՆՅԱՆ.
հոբելյանական
տարեդարձ
ՎՊՀ (ՎՊՄԻ) շուրջ կեսդարյա կենսագրության
վերջին երեք տասնամյակների պատմության կերտ
ման ակտիվ դերակատարներից մեկն էլ Սեդա Բե
ժանյանն է: Նա ոտք դրեց մի բուհ, որն արդեն
կայացած էր, ուներ հեղինակություն, բարձրորակ պրո
ֆեսորադասախոսական անձնակազմ, խելացի ու ժա
մանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացին արագ
ինտեգրվող ուսանողություն, հետևաբար հեշտ չէր նոր
միջավայրում անմիջապես ճանաչվել ու առաջընթաց
ապահովել: Սակայն դա Սեդա Բեժանյանի համար չէր
ասված, քանզի նրա կենսագրության նախորդ տաս
նամյակները՝ մանավանդ ուսումնառության տարիները,
վավերացվել էին ամենաբարձր ցուցանիշներով՝ քա
ղաքի լավագույն դպրոցներից մեկի (թիվ 5) ոսկե մե
դալով և ամենահեղինակավոր ուսումնական հաստա
տություններից մեկի՝ պոլիտեխնիկական ինստիտուտի
գերազանցության դիպլոմով: Սրանք պատահակա
նություններ չեն, սրանք վկայում են այն մասին, որ Սեդա
Բեժանյանն իր գործունեության՝ մասնավորապես ուսում
նառության մեջ, մաքսիմալիստ է:
Սակայն, ցավոք սրտի, քաղաքի, նաև հանրապե
տության տեխնիկական մտավորականությունը վեր
ջին
տասնամյակներում
հիմնականում
հայտնվեց
գործազրկության ճիրաններում, որովհետև ԽՍՀՄ-ի
փլուզման հետևանքով կազմալուծվեց հանրապետության
ողջ ծանր ու թեթև արդյունաբերությունը, ու ինժեներական
գիտելիքները իրացնելու աշխատաշուկան այլևս գրե
թե դադարեց գործելուց: Սակայն Սեդա Բեժանյանը

կարողացավ շատ արագ կողմնորորշվել ու վերապրո
ֆիլավորված մասնագիտություն ձեռք բերել՝ ի դեմ ման
կավարժության:
Արդեն քառասունն անց տարիքում ընտանիքի,
երեխաների հոգսերի տակ կքած կինն իր ուժերը սկսեց
փորձել հումանիտար մասնագիտության մեջ և 2002 թ.
հայցորդ ձևակերպվեց Երևանի Խ. Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
մանկավարժության ամբիոնում «Դասարանի ղեկավա
րի գործառույթները որպես ավագ դպրոցականների մոտ
բարոյական արժեքների ձևավորման միջոց» թեմայով
և 2007 թ. հաջողությամբ պաշտպանեց այն՝ ստանալով
մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտա
կան աստիճան: Իր տեսական գիտելիքներն ու գործ
նականում կիրառվող փորձը շրջանառության մեջ դրեց
ՎՊՀ-ի տարբեր ֆակուլտետներում՝ մասնավորապես
մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանողության շրջա
նում, հանդես եկավ մի շարք գիտամեթոդական ուսում
նասիրություններով, որոնց արդյունքում ՀՀ ԲՈՀ-ը նրան
շնորհեց մանկավարժության բնագավառի դոցենտի
կոչում:
Այսօր մանկավարժության ամբիոնի լավագույն
դոցենտներից է, կարդում է մի շարք գիտաճյուղեր՝
«Սոցիալական մանկավարժություն», «Մանկավարժու
թյուն», «Դասարանի կառավարում», տիրապետում է
ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, որոնցով
կարողանում է բավարարել ամենախստապահանջ ու
բանիմաց ուսանողների մասնագիտական պահանջմունք
ները: Կարողանում է իր շուրջը համախմբել ուսանող
ներին, ոգևորել ու կազմակերպել բազմաբնույթ մասնա
գիտական միջոցառումներ, խանդավառել նրանց ու մղել
ստեղծագործական աշխատանքի:
Ես չեմ ուզում հիշեցնել նրա տարիքը, որովհետև այն
ավագ տարիքի երիտասարդությունն է:
Հետևապես մենք՝ նրա ավագ ու կրտսեր գործ
ընկերներս, շատ սպասելիքներ ունենք նրանից ու շատ
հաճելի անակնկալներ:
Ծնունդդ շնորհավոր, սիրելի´ս:
Թերեզա ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
բ. գ. դ., պրոֆեսոր

ԿԱՏԱԿԵՐԳԱԿԱՆ ԴԱՏ

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու
և գրականություն» մասնագիտության չորրորդ կուրսի
Բ խմբի ուսանողները կազմակերպել էին միջոցառում՝
կատակերգական դատի տեսքով: Դատին ներկա էին
օտար լեզուների ամբիոնի դասախոսներ, «ամերիկացի»
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հյուրեր և ուսանողներ: Հանդիսատեսին հնարավորություն
ընձեռվեց ակտիվ մասնակցություն ունենալու դատա
պրոցեսին:
Դատն ավարտվեց մեղադրյալի արդարացմամբ:

Հայ զինվորին գոտեպնդում են
ՎՊՀ հենակետային վարժարանի սաները
Վանաձորի պետական համալսարանի
Զորիկ
Գևորգյանի անվան հենակետային վարժարանի աշա
կերտները այսօր կամավոր հիմունքներով միացան
հանրապետության տարբեր հաստատությունների կող
մից իրականացվող ակցիաներին՝ օգնելու սահմանին
կանգնած հայ զինվորին: Սահմանին տիրող լարված
իրավիճակը անհանգստացնում է նաև նրանց:
Աշակերտները կամավորական հիմունքներով մեկ
ժամվա ընթացքում հանգանակեցին բավականաչափ
գումար, գնեցին հիգիենայի պարագաներ, երկար պահ
պանվող սննդամթերք (նպարեղեն, պահածոյացված
սննդամթերք, քաղցրավենիք) և այլ անհրաժեշտ պարա
գաներ: Նրանց աջակցել են վարժարանի մի շարք աշ
խատակիցներ՝ ռազմագիտության ուսուցիչ Շահեն Շա
հինյանը, հոգեբան Սոս Նազարյանը և այլք:

ԱՂՈԹՔ ԱՌ ԱՍՏՎԱԾ
ՎՊՀ մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնու
թյամբ բուհի բակում կազմակերպվեց ֆլեշմոբ՝
նպատակ ունենալով զորակցել սահմանին
կանգնած հայ զինվորներին, ովքեր արյան գնով
պաշտպանում են հայրենիքը: Ուսանողները
կազմեցին Սուրբ Խաչ և հնչեցրին տերունական
և հայ զինվորի աղոթքները: Նախաձեռնությանը
սիրով միացել էին ՎՊՀ բանասիրական ֆա
կուլտետի ուսանողները:
Բուհի բակում ներկա բոլոր ուսանողները և
դասախոսները միակամ աղոթք ուղղեցին առ
Աստված՝ խնդրելով Բարձրյալից խաղաղություն
և բարի առավոտներ՝ առանց մարդկային
զոհերի:

Բացի բարեգործական ակցիան՝ վարժարանի 12-րդ
դասարանի բնագիտական հոսքի աշակերտների նա
խաձեռնությամբ (դասղեկ՝ Նելլի Ավանեսովա) վար
ժարանի բազմաթիվ սաներ հնչեցրին հայրենասիրական
երգեր, քայլերթեր:
Աշակերտները վստահ են, որ խաղաղությունը շատ
մոտ է, որ այլևս զոհեր չեն լինի…
ՎՊՀ հենակետային վարժարանի տնօրեն Սամվել
Աղաջանյանը ողջունեց աշակերտների այս նախաձեռ
նությունը. «Ճիշտ է, ինձ համար անչափ դժվար է խոսել,
բայց կասեմ մի բան. հայրենիքը ուժեղ է ձեզանով,
սիրելի´ աշակերտներ: Ինձ հուզեց նաև ձեր ինքնաբուխ
հանգանակությունը. ապրե՛ք, որ գնահատում եք հայ
զինվորին ու նրա սխրանքը»:

Ամենակարող Տե´ր,
Քո զորությամբ ամրացրո´ւ ինձ, տո´ւր
ինձ վճռականություն Սուրբ հայրենյաց
քաջ պաշտպանը լինելու, Քո հոգևոր
սպառազինությամբ դարձրո´ւ ինձ ավելի
համարձակ, կարգապահ և ընկերասեր:
Երկնային զորքիդ բարեխոսությամբ զորացրո´ւ և
պահպանի´ր զինակիցներիս, հրամանատարներիս
ու ինձ: Քո սուրբ Աջի և բարի հայացքի ներքո
ապահով ու անվրդով պահիր ազգս Հայոց. Քեզ
փառք Հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և
հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

Հենակետային վարժարանի սան
ԷՐԻԿ ՀԱՋԻԿՅԱՆԸ գրավել է 1-ին տեղը
Վանաձորի պետական համալսարանի
հենակետային վարժարանի 11 ե դասա
րանի աշակերտ Էրիկ Հաջիկյանը մարտի
12-ին տոնել է հերթական մարզական
հաղթանակը. մեծահասակների, երիտա
սարդների և պատանիների կարատեի
Հայաստանի 28-րդ առաջնությանը 14-15
տարիքային խմբում կումիտե 63 կգ ձևից
Էրիկը գրավել է առաջին տեղը՝ Հայաս
տանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի

կողմից արժանանալով հավաստագրի և մե
դալի:
Մեզ հետ զրույցում մարզիկը նշեց, որ առա
ջիկայում ևս մեծ մրցություն է սպասվում իրեն,
և որ այժմ պատրաստվում է Բուլղարիայում
կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը:
Նա շարունակում է իր մարզումները՝ գալիք
մրցափուլերում ևս հաղթանակի մեծ ակնկա
լիքով:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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