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Նիստը սկսելուց առաջ ՎՊՀ գիտական խորհրդի ան դամ
նե րը մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին օրեր առաջ կյանքից 
հե ռացած դասախոսի` Սամսոն Քառյանի հիշատակը:

Օրակարգը հաստատվեց միաձայն: Առաջին հարցին 
անդ րադարձավ ՎՊՀ գիտական քարտուղար Սեդա Բե ժան
յա նը: Նա նկատեց, որ 20182019 ուսումնական տարվա 
երկ րորդ կիսամյակի աշխատանքային պլանի վերաբերյալ 
գիտ խորհրդի անդամներից առաջարկներով հանդես են եկել 
Ս. Թումանյանը, Ա. Սանթոյանը, Ա. Գևորգյանը, Մ. Շահ վերդ
յանը: Ստացված բոլոր առաջարկները ներառվել են աշ
խատանքային պլան, որն էլ միաձայն քվեարկությամբ հաս
տատ վեց:

Որակի ապահովման կենտրոնի (ՈԱԿ) ղեկավար Մար
գարիտա Շահվերդյանը ներկայացրեց ՎՊՀ 20192023 
թվականների ռազմավարական նպատակների հստա կեց
ման համար իրականացված SWOT վերլուծության արդ յունք
նե րը: Դրանք վկայում են այն մասին, որ անելիքներ դեռ շատ 
կան: Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում հնարավորություն 
կու նենա SWOTի արդյունքները համեմատելու իր կա տա
րած ինքնավերլուծության հետ:

ՈԱԿ ղեկավարի զեկուցման վերաբերյալ ելույթ 
ունե  ցավ ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշ տո նա  
կա  տար Սուսաննա Թումանյանը: Նա խոսեց ֆի նան 
սա  կան խնդիրների մասին: Բոլոր ամբիոնների պա
տաս   խանատուներին հանձնարարվեց համագործակցել 
ուսում   նամեթոդական վարչության հետ: Ս. Թումանյանը 
այդ ստորաբաժանման հետ համատեղ իրականացնում է 
մշտա դիտարկում (մոնիթորինգ)` կապված ՄԿԾների հետ: 
Ուսանողակենտրոն միջավայր ունենալու համար ռեկ տորի 
ժամանակավոր պաշտոնակատարը հորդորեց ուսա նող
նե րին տեր կանգնել իրենց իրավունքներին և ցանկացած 
խնդրի դեպքում բարձրաձայնել: Ս. Թումանյանն իր ելույթում 
կարևորեց նաև գրադարանի գործունեության բարելավման 
հա մար իրականացվող քայլերը, որոնցից է մեկ օրինակ 
ունե ցող գրքերի բազմացումը սկանավորման եղանակով: 
Այս հարցում իրենց ներդրումն են ունեցել բանասիրական 
ֆա կուլտետի մի խումբ ակտիվ ուսանողներ` առաջարկելով 
կա մա վոր օգնություն: 

ՎՊՀում հեռավար կրթության ներդրման վերաբերյալ 
հարցն օրակարգից հանվեց:

Միաձայն հաստատվեցին «Վանաձորի Հ. Թումանյանի 
ան վան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆա կուլ տե
տի օրինակելի կանոնադրությունն ու ֆակուլտետի դեկանի 
ընտ րության ընթացակարգը: 

ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի հրատարակման և գի տա
ժողովների կազմակերպման կանոնակարգերի մասին ելույ
թով հանդես եկավ Ա. Սանթոյանը: Առաջարկվող փո փո խու
թյուն ներն ընդունվեցին միաձայն:

Գիտական գործունեության խրախուսման կարգի 
համաձայն` գիտխորհրդի կողմից ձևավորվող հանձ նա ժո
ղովում Սամսոն Քառյանի փոխարեն Ա. Սանթոյանն առա
ջարկեց բ. գ. թ., դոցենտ Դավիթ Գյուլզադյանի թեկ նա ծու
թյու նը: Առաջարկն ընդունվեց միաձայն: Քննարկվեցին նաև 
այլ հարցեր:

Սեփ. լրատվություն

ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ

Կանանց միջազգային օրվա` 
Մարտի 8-ի տոնական առիթով 
շնորհավորանքներս եմ հղում 
համալսարանի բոլոր ուսանողուհիներին և 
աշխատակցուհիներին` մաղթելով սեր ու 
երջանկություն:

Սիրելի՛ ուսանողուհիներ, բարձրակարգ 
կրթություն ստանալու, հասարակական 
կյանքում սեփական կոչմանն ու 
շնորհներին արժանի տեղ զբաղեցնելու, 
իբրև մասնագետ և անհատականություն 
կայանալու ձեր ամբողջ ջանքն ու նվիրումն 
ի վերջո ստորադաս են այն առաքելությանը, 
որ բնությունն է նախասահմանել` զույգ 
և ընտանիք կազմել, սերունդ աճեցնել, 
ազգի և պետության համար արժանավոր 
քաղաքացի դաստիարակել: Մաղթում 
եմ, որ այդ առաքելությունն իրագործելու 
ճանապարհին ձեզ հարատևորեն ուղեկից 
լինի սերը, այդ սերը  գտնելու  մեծ 
երջանկությունը:

Երջանի՛կ եղեք և ձեր երջանկությամբ 
խինդ ու գոհություն պարգևեք ձեր 
սիրեցյալներին ու մտերիմներին:

Լևոն Սարգսյան
ՎՊՀ լրատվության և տպագրության

 բաժնի վարիչ

ՎՊՀ  հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Դիանա Տեր
Ստեփանյանը հանդիպել է ուսանողների հետ: Նա ներկայացրել է 
ժամանակակից ուսանողի իր տեսլականը` պայքարող, աշխատասեր, 
նպատակասլաց, որ սովորում է ոչ թե գնահատականի, այլ գիտելիքներ  
և մասնագիտություն ձեռք բերելու համար:

ԴԻԱՆԱ ՏԵՐՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ
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Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150ամյակին նվիրված 
միջոցառումը ՎՊՀում տեղի ունեցավ մշակույթի կենտրոնի 
նախաձեռնությամբ: 

ՎՊՀ գրականության ամբիոնի դասախոս Գայանե 
Մալում յանը Հ. Թումանյանի մասին խոսելիս նշեց, որ ամեն 
մեկն իր Թումանյանն ունի, և հիշեց Համո Սահյանի բնո րո
շու մը. «Թումանյանն արևի նման է. չի այրում, ջերմացնում 
է»: Գրականագետ Արտակ Սարուխանյանն էլ շտապեց 
ուրա խացնել. գրականության ամբիոնը մոտ ապագայում 
պատ րաստվում է հրատարակել Թումանյանի ասույթների ու 
իմաստախոսությունների ժողովածուն: ՎՊՀ ռեկտորի ժա մա
նակավոր պաշտոնակատար Սուսաննա Թումանյանը ողջու
նեց նախաձեռնությունը` տեղեկացնելով, որ բուհի ղե կա վա

րության աջակցությունը չի ուշանա:
Տոնական օրը լցված էր թումանյանական շնչով: Ուսա

նող ները մարմնավորում էին Հ. Թումանյանի զավակներին` 
պատ մելով հուշեր հանճարի մասին: Երգ ու պարի, երի տա
սարդ հայուհիների մասնակցությամբ բեմադրվեցին դրվագ
ներ նաև «Անուշ» պոեմից: Թումանյանի պոեմ նե րի շարքում, 
թերևս, առանձնահատուկ է այս գործը: Ոչ մի երկում 
այնքան ուժեղ չեն արտացոլվում ժողովրդական կյանքն ու 
սովորույթները, որքան այստեղ: Աղջիկները վի ճակ հանեցին, 
իգիթները կոխ բռնեցին: Միջոցառման ավար տին դիտեցին 
Հ. Թումանյանի մասին պատմող վա վե րագրական ֆիլմ, 
որին հաջորդեց «Անմահ Թումանյան» ստեղ ծագործության 
կատարումը:

Փետրվար ամիսը տարիներ շարունակ ՎՊՀում եղել 
է տոնական: Այս տարի փետրվարի 19ին բուհում նախ` 
Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 150ամյա հո բել յա
նը նշվեց, ապա` գիրք նվիրելու և մայրենիի օրերը, որոնց 
առթիվ կազմակերպված տոնական միջոցառումը համ ըն
կավ բանասիրական ֆակուլտետի հիմնադրման 50ամյա 
հո բելյանին:

Կեսդարյա ճանապարհ անցած ֆակուլտետի ակտիվ 
ուսանողները ջանք չէին խնայել օրն անակնկալներով 
լեցուն դարձնելու համար: Բանասիրական ֆակուլտետի 
դեկան Ալբերտ Պողոսյանը հանդես եկավ համառոտ 
հաշ  վետվությամբ, որին հաջորդեց հասարակական ակ
տի  վությամբ աչքի ընկած ուսանողներին պատվոգրեր 
հանձ նելու արարողությունը: Դեկանն էլ անմասն չմնաց 
պարգևատրումից: Ֆակուլտետի կայացմանը նպաստելու 
և բարեխիղճ աշխատանքի հա մար ուսանողները շնոր հա
կա լություն հայտնեցին` նրան ընծա յելով ոսկեփայլ գավաթ: 
Իրենց գեղարվեստական հա մարներով օրն առավել տո նա
կան դարձրին բուհի շնոր հա լիները: 

Միջոցառումն այնուհետև շարունակվեց նախասրահում, 
որտեղ կտրեցին տորթը` բարեմաղթելով, որ սիրելի ֆա կուլ
տետը միշտ առաջին տեղում լինի: Տոնական օրվա ավար
տին ներկաներից յուրաքանչյուրը նախասրահում դրված 
բազ մաթիվ գրքերից ընտրեց ամենահոգեհարազատ գիրքն 
ու տարավ իր հետ:

Փետրվարի 19ը` Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհան
նես Թումանյանի ծննդյան օրը, արդեն մի քանի տարի 
Հայաս տանում նշվում է որպես Գիրք նվիրելու օր։

Այդ օրը Վանաձորի թիվ 1 դպրոցի աշակերտների 
այցը ՎՊՀ մշտական է դարձել: Չխախտելով սովորույթը` 
աշա կերտներն այս տարի ևս գրքեր նվիրեցին ՎՊՀ գրա
դա րանին` այս կերպ նպաստելով թե´ բուհդպրոց կապի 
ամ րապնդմանը, թե´ գիրք նվիրելու գեղեցիկ սովորույթի 
պահ պան մանը: 

 Սեփ. լրատվություն

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150ԱՄՅԱԿԸ ՎՊՀՈՒՄ

ՏՈՆԴ ՇՆՈՐՀԱՎՈ´Ր, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԵՐԸ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ
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Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի 
նա խաձեռնությամբ կազմակերպվել էին «ՈւԳ ըն թեր
ցումներ»: Լիագումար նիստին ամբիոնի վարիչ Գագիկ 
Եթիմյանը ողջունեց մասնակիցներին, իսկ «Սո ցիա լա
կան աշխատանք» մասնագիտության 3րդ կուրսի ուսա
նո ղուհի Մանե Հովսեփյանը ներկայացրեց «Արվեստն 
իմ աչքերով» թեման: Հեղինակը փիլիսոփայական 
տե սանկյունից էր անդրադարձել այնպիսի ար վես
տագետների, ինչպիսիք են Դանթե Ալիգիերին, Մի քե լան
ջե լոն և Մոցարտը:

Ընթերցումները շարունակվեցին 2 բա ժան մունք նե
րում` փիլիսոփայության և քաղաքագիտության, մշա կու
թա բանության ու իրավագիտության: 

«Իրավագիտություն» մասնագիտության 2րդ կուրսի 
ուսա նողուհի Ռոզա Աբազյանը հանդես եկավ «Մեղքը` 
որպես հանցագործության պարտադիր հատկանիշ» թե
մայով զեկուցմամբ: Աշխատանքի ղեկավարն էր Սոնա 
Բուդաղյանը: Նույն մասնագիտության 4րդ կուր սի 
ուսանող Գարիկ Խաչատրյանի զեկուցման թե ման էր 
«Սուբյեկտիվ իրավունքի հասկացությունը»: Աշ խա տան
քի ղեկավարը փ. գ. թ., դոցենտ Էդիկ Աբգարյանն էր:

«Եվրամիության հարևանության քաղաք ա կա նու
թյունը» և «Առեղծվածային գեղա նկար նե րի գե ղա գի
տա կան արժեքը» թեմաների վերաբերյալ զե կու ցե ցին 
ուսա նողուհիներ Վեներա Նասիլյանը և Երանուհի Տեր
Մովսիսյանը: Այս և մյուս զեկուցումների ժամանակ ծա
վալվեցին քննարկումներ, հնչեցին բազմաթիվ հարցեր:

Ուսանողական գիտական ընկերության ջանքերով 
ՎՊՀում կայացավ «Թումանյանական ընթերցումներ» 
ուսա նողական գիտաժողովը, որը Հ. Թումանյանի 
ծննդյան 150ամյակին նվիրված միջոցառումների շար
քից էր: Բուհի բանասիրական ֆակուլտետի ուսա
նողները հանդես եկան Թումանյանի կյանքի ու ստեղ ծա
գոր ծության մասին իրենց վերլուծություններով:

Միջոցառման ավարտին բոլոր մասնակիցները 
ստացան մասնակցության հավաստագրեր:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ»

Սեփ. լրատվություն

Սիրելի´ մայրեր, 

                 քույրեր, դուստրեր

Շնորհավորում եմ ձեզ 

գարնանային չքնաղ տոնի՝ 

Կանանց միջազգային օրվա 

կապակցությամբ: Թող միայն 

ժպիտը զարդարի ձեր դեմքը, 

մայրական արցունքները լինեն 

միայն ուրախ առիթներով, 

որովհետև Երկիր մոլորակի վրա 

Աստծո ստեղծած հրաշքներից 

վեհագույնը մայր կոչվելն է, իսկ 

այդ իրավունքը միայն ձեզ է 

տրված:

Ալբերտ Պողոսյան
 բ., գ., թ., դոցենտ, 

բանասիրական ֆակուլտետի դեկան 
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Մեծ քաղաքների ժխորը քեզ խլացնում է, 
ու դու զգում ես կարիքն այն միակի, որ կստիպի 
այդ ժխորում լսել ամենակարևոր լռությունը, որ 
բարձր կլինի բոլոր տեսակի ամբիոններից հնչող 
ու հնչելիք խոսքերից։ Լռություն, որ կխլացնի…

Մեծ քաղաքների ժխորը, եթե այդպես էլ չես 
համակերպվում դրան, ի վերջո մեկուսացնում 
է քեզ, աշխարհը քեզ քչություն է անում, ու դու 
ուզում ես` մեկը լինի, որ երբ ժխորի ժամանակ 
աշխարհում չտեղավորվես, աշխարհից խռովես, 
գլուխդ թեքես այդ մեկի ուսին ու առանց ամաչելու 
լաց լինես:

Գիտակցությունդ սկսում է մթագնել կամ 
ընդհանրապես չգործել, ու դու ենթագիտակցաբար 
ուզում ես կողքիդ մեկը լինի, ում հետ կխենթանաս` 
մոռանալով, որ գժերը նորից չեն գժվում… 
Ենթագիտակցությունդ ուզում է` այդ մեկը լինի 
ամե  նուր, ասենք` շուկայում, որտեղից գլորելով 
տուն կբերեք ամենամեծ ձմերուկները, կամ սրճա-
րանում, ուր մի բաժակ դառը սուրճը կհերիքի 
հարբելու համար: Փողոցներում լինի այդ մեկը, 
ում հետ դիտմամբ սխալ համարի երթուղայիններ 
կնստես, սխալ հեռախոսահամարներ կհավաքես, 
սխալ դռներ կծեծես, ու դրանք կլինեն քո կյանքի 
ամենագեղեցիկ սխալները: Տանը մեկը լինի, ում 
հետ կփոխվեք վերնաշապիկներով ու առանց 
ամա չելու տնից դուրս կգաք, ում հետ տանիքներով 
շենքից շենք կթռչեք` գիտակցելով, որ ընկնելու 
հավանականությունը մեծ է: Այդ մեկը քեզ հետ 
միշտ հերթերում լինի, որ չձանձրանաս: Արևոտ 
օրերին կողքիդ մեկը լինի, ում հետ պաղպաղակ 
ուտելիս առանց վախենալու այն կմոտեցնես 
դեմքին ու կպաղպաղակոտես ժպիտը: Մեկը 
լինի, ով քո բոլոր սխալներից հետո մեկ բաժակ 
թե յով մի ամբողջ գիշեր քեզ հետ կլուսացնի, իսկ 
թեյի բաժակը կպահի իր ձեռքում, որ դու շփելով 
տաքացնես քո ձեռքերը: Մեկը, որ չթողնի` 
հոգնես, որ երկար քայլելուց հետո քեզ դնի 
ուսերին կամ երկու ձեռքով ամուր գրկի, ու ինքն 
էլ չհոգնի: Միակը, որ խարույկներ կնվիրի քեզ` 
պատրաստ ծխոտվելու, ու վստահ, որ չես խեղդվի 
ծխի մոխրագույն պտույտներում: Այդ մեկը լինի 
քո միակը, ում հետ կգնաս դաշտային ծաղիկներ 
փնջելու, հետո ծաղիկներն էնքան ամուր կգրկես, 
որ բույրն անգամ չլքի քեզ: Լինի միակը, ում 
հետ անձրևի տակ կվազես` գիտակցելով, որ 
հիվանդանալու ես: Միակը, ում գալուն կսպասես, 
ում գնալը չես ուզի, ում հետ երեկոները աստղերը 

կհաշվես ու չես 
ձանձրանա: Մեկը 
կլի նի, որ ների ուշա-
ցումն երդ, որ խելագարվի թե րու-
թյուն ներիդ համար: Մեկը լինի, ում պատ ճա  ռով 
ու ում համար կհետաձգես բոլոր հան   դիպումներդ, 
ում ձեռքը բռնած բոլոր հո սանք   ներին հակառակ 
կքայլես… Այդ մեկը ցավդ ու ուրախությունդ չի 
կիսելու, ցավդ վերցնելու է իրեն, իսկ ուրա խու-
թյունդ ամ բող ջովին թողնելու է քեզ: Այդ մեկի հետ 
դու վեր ջա պես աշխարհն իրա րա հան անող լռու-
թյուն ներ ես ապրելու:

Սովորաբար աշխարհը քչություն է անում մեծ 
քաղաքների ժխորում ապրող մարդկանց: Մարդիկ 
շարունակում են գոյատևել ժխորում առանց այդ 
մեկերի, առանց նրանց ներկայության, գոյատևում 
են մենակ, որ մեկերի արժեքն իմանան, գոյատևում 
են մենակ, որ հերքվեն բոլոր մաթեմատիկական 
չափումներն, ու ապացուցվեն, որ մեկն ավելի մեծ 
է հարյուրներից, որ մեկն ավելի ծանր է կշռում, 
քան հազարները:

Մեծ քաղաքի ժխորում դու էլ ես շարունակում 
ապրել քեզ բաժին հասած մի բռաչափ կյանքը` 
զգալով, որ չես տեղավորվում, որ աշխարհը քեզ 
էլ է քչություն անում: Շարունակում ես ապրել 
մենակ, որովհետև ոչ միայն աշխարհն է քչություն 
անում, այլև էդ բռաչափ կյանքդ: Չի հերիքում, չես 
կարողանում էդ անտերում տեղավորել մեկին, 
միակին, որ երբ զգաս` աշխարհը քչություն է 
անում, գլուխդ դնես ուսին ու առանց ամաչելու 
լաց լինես:

Այդ մեկերին ու միակներին տրված է մի ինչ-
որ գեղեցիկ պատահականությամբ հայտնվել մեր 
այդ բռաչափ կյանքում, զգալ, որ չեն տեղավորվում 
ու հեռանալ` հավերժ ուրվագծելով այն տեղը, որ 
հետո չեն լցնելու հազարավորները: Այդ մեկերը 
չկան, որ հարյուրավորներն ու հազարավորները 
փորձեն նմանվել իրենց ու չկարողանան: Այդ 
մեկերը մեր կյանքում չկան, որ մենք գնահատենք 
նրանց, ովքեր տեղավորվում են մեր բռաչափ 
կյանքում, գնահատենք, բայց սպասենք, որ մի օր 
անպայման մեկերը գալու են…

Այդ մեկերը կամ լինում են մեր կյանքում, կամ 
մենք ապրում ենք` այդ մեկերի կորուստը ողջ 
կյանքում թանկագին իրի նման փայփայելով…

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 
4-րդ կուրս

Մ Ե Կ Ե Ր Ը

ՇՈՒՇԱՆ 
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ



äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

մարտ 12, 2 (191)

ՎՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ 
Վիկտորյա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ  «Կառա
վա րում» մասնագիտության ուսանողները հանդիպեցին 
Վա նաձորի ֆինանսական ոլորտի աշխատողների հետ: 
Հանդիպման նպատակն էր քննարկել «Կա ռա վա րում» 
մասնագիտության ուսումնական պլանը և «Բան կա յին 
գործ» դասընթացի ուսումնամեթոդական փաթեթը: Ամ
բիոնը պատրաստվում է հանդես գալ առարկան ուսում
նական պլանում ընդգրկելու առաջարկությամբ:

Ֆինանսական համակարգի մասնագետների հետ 
հանդիպման ժամանակ անդրադարձան նաև աշ խա տա
շու կայի  պահանջարկին: Սա հետագայում կնպաստի 
ճիշտ ուղորդվելու առարկայի ուսումնական պլանը կազ
մե լիս:

 Վերլուծությունները փաստում են, որ «Կառավարում» 
մաս նագիտության ուսանողների մեծ մասը  բուհն 
ավար տելուց հետո աշխատանքի է անցնում բան կա
յին համակարգում: Աշխատաշուկա մրցունակ կադ
րեր ուղարկելու քայլերից մեկն էլ նմանօրինակ հան
դի պումներն են, որոնք նաև բանկային համակարգում 
աշ խատել պատրաստվող ուսանողների համար գոր
ծատուի պահանջներին ծանոթանալու լավ հնա րա վո րու
թյուն են տալիս:

ՎՊՀում էր Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի (ԴԿԴ) 
ղեկավարությունը: Հանդիպման ընթացքում ման  րա մա ս
նորեն խոսեցին դպրոցում կիրառվող ման կա վարժական 
արդի մեթոդներից, նորարարական մո տե ցում ներից և այն 
առա վելություններից, որոնցից կօգտվեն  ուսու մ նական 
պրակ տիկան ԴԿԴում անցկացնել ցան կա ցող 3րդ և 
4րդ կուրսերի ուսանողները: 

Դպրոցի տնօրեն Նաիրա Դալուզյանը շեշտեց իր 
ղեկավարած կառույցի առա վե լությունները` պար
զա  բանելով, թե ինչու պետք է ուսա նողը ցանկանա 
իր մաս նագիտական փոր ձա ռու թյունն անցնել հենց 
իրենց դպրոցում: Ամենակարևոր առան ձ նա հատ կու
թյուն ը հյուրը համարում է մաս նա  գիտական ու ման  կա
վար   ժական նորարարական մե  թոդների կի րա  ռումը և 
այնպիսի միջավայրի առ կա յու թյու նը, որը յու րա քանչյու
րին  հնարավորություն կտա իր մաս նա գի տու թյան մեջ 
հմտանալու:

Նորագույն սարքավորումների օգնությամբ հյու րե
րը ցուցադրեցին իրենց դպրոցի տեխնիկական  բազ
մա զանությունն ու խոսեցին աշակերտների որակական 
հատկանիշներից:

Սեփ. լրատվություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ  ՎՊՀ  
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ

 ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑԻ ԱՅՑԸ ՎՊՀ

Դիանա Հակոբյան 
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն, 4րդ կուրս



հա կա մար տու թյան 
տարբեր կող մե րին վե րա բերող մի 
շարք ընդ հան րու թյուն ներ ու տար բե րու թյուն  ներ:

Ուսանողները հանդիպման ընթացքում բա նա
խոս նե  րին ուղղեցին հարցեր, ծավալվեց  քննար կում: 
Զեկույցի ամբողջական տարբերակը հյու րե րը փո խան
ցե ցին հանդիպման մասնակիցներին` հու սա լով, որ այն 
անպայման կընթերցվի` իր հետ բերելով մի շարք հար ցե
րի պատասխանները:
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«Մեդիա կենտրոնի» նախա ձեռ նու
թյամբ ՎՊՀում տեղի ունեցավ քննար
կում` «Խաղաղության ընկալումը. ԼՂ 
հա      կամարտության մոտեցումների վեր լու
ծու թյուն» թեմայով: Հանդիպման ժա մա նակ 
ուսա նողների հետ քննարկվեց «International 
alert» միջազգային կազ մա կերպության փոր
ձագետների զե կույ ցը ԼՂ հիմնախնդրի կար
գա վորման գործ ըն թա ցի վերաբերյալ:

Զեկույցի հեղինակները նշեցին, որ այն 
նախկին ԽՍՀՄ տա րած  քում մնում է առավել 
վտանգավոր և ան կան խատեսելի հա կա
մարտություններից մեկը:  ԼՂ հա կամարտության 2 
կող մերի համար մարդկային մեծ կո րուստների պատճառ 
դար ձած 2016 թ. ապ րիլ յան բա խումները ցույց տվեցին 
ռազ մական ճա նա  պարհով խնդրի կարգավորման ան
թույ լատրելիությունը:

Ուսումնասիրության արդյունքները հերքում են Հա
յաս  տանում, Ադրբեջանում և Լեռնային Ղարաբաղում 
ապ  րող մարդկանց և արտասահմանյան փորձագետների 
կարծրատիպային ըն կա լում ները: Արդյունքները նաև 
փաստում են, որ երեք հա սա րա կու թյուն նե  րին բնորոշ են  

ՎՊՀում էին «Դասավանդի´ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները. եկել էին 
հանդիպելու ավարտական կուրսերի ուսանողների հետ, ներկայացնելու ծրագրի առա քե
լու թյունն ու ընձեռած հնարավորությունները: 

Նպատակ ունենալով բարելավել կրթության հասանելիությունը Հայաստանի բոլոր մար
զերի, համայնքների, սահմանամերձ գյուղերի աշակերտների համար` հավաքագրում և 
վերապատրաստում են երիտասարդ մասնագետների: Ծրագրի բոլոր փուլերն անց նե լուց 
հետո երկամյա դասավանդման համար վերապատրաստված մասնագետները տե ղա փոխ
վում են Հայաստանի և Արցախի այն համայնքները, որտեղ ամենից շատ կա տվյալ մաս նա
գետ ների  կարիքը:

Ծրագրի նպատակն է  նպաստել ոչ միայն երեխաների անհատական զարգացմանը, 
այլև ակադեմիական գիտելիքների բարելավմանը:

«Դասավանդի´ր, Հայաստան» ծրագրի պատասխանատուները նկատում են, որ մաս
նա կից ների ակտիվությամբ Լոռու մարզն առանձնանում է:

ՎՊՀ համագործակցության և արտաքին կապերի 
բաժնի նախաձեռնությամբ կայացավ ասմունքի փա
ռա տոն` նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 
150ամյակին:

Փառատոնի մեկնարկին Էլֆիք Զոհրաբյանի դե րա
սա նական խմբակի սաները ներկաներին ողջունեցին 
Գիքորի, Համբոյի, Անբան Հուռու ու այլ հերոսների կեր
պար ներով: Բեմադրության մեջ խմբակի սա ները մեծ 
տեղ  էին հատկացրել  լոռեցու հումորին` հա մեմ ված յու
րա հատուկ բարբառով:

Մարզի 33 դպրոց նե րից եկած աշակերտները Հ. Թու
ման յանի ստեղ ծա գործություններից առանձնացրել էին 
իրենց ամե նա սիրելի գործերը, և նրանց մի մասին հա
ջող վեց տպա վորել ժյուրիի անդամներին: Պատվավոր 
1ին տեղը զբա ղեցրեց Վանաձորի թիվ 11 դպրոցի 11րդ 
դա սա րանի աշա կերտ Արգամ Մովսիսյանը: Նա ժյուրիին 
հու զեց «Էսպես չի մնա» ստեղծագործությամբ:

Լավագույն մասնակիցները կստանան շնոր հա կա լա
գրեր, իսկ 1ին, 2րդ և 3րդ մրցանակային տեղեր զբա
ղեց րած շնորհալիները`  նաև նվերներ:

ԼՂ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ԽԱՂԱՂ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ  ՇՈՒՐՋ  
ՎՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԱՐՏԱՀԱՅՏԵԼ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

«ԴԱՍԱՎԱՆԴԻ´Ր, ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱՅՑԸ ՎՊՀ

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՓԱՌԱՏՈՆ
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ՎՊՀ  «Բազում» ուսումնամարզական հանգրվանում հյուրընկալվել 
էր բուհի ուսանողական ու դասախոսական կազմը: Գարնանամուտը 
հա մալսարանականների համար նշանավորվեց Բարեկենդանով 
(Масленица):

Բարեկենդանը հայերի կողմից ընկալվել է որպես ամե նա ժո  ղո վրդա
կան, ամենաերջանկաբեր տոներից մեկը: Այդ օրը կազ մա կերպ վել են 
խրախ ճանքներ, հանդիսություններ, մրցումներ: Ավանդույթը պահ պան
վել է մինչ օրս:

ՎՊՀ մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնած միջոցառումն այս տարի 
առանձնահատուկ էր. ռուսական Масленицаն  համընկել էր հայկական 
Բա րե կեն դա նին:

Միջոցառման մասնակիցների մեջ մեծ թիվ էին կազմում «Ռուսաց լե
զու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները: Ռուսական ու 
հայ կական ազգային երգն ու պարը, տոնի խորհուրդն ամբողջացնող բե
մադրություններն ու խաղմրցույթները հանդիսատեսը ոչ միայն լավ ըն
դու նեց, այլև դրանց անմիջական մասնակիցը դարձավ:

Բարի կենդանության տոնին  հայտնվեց չար թագավորը, որին ժո
ղո վուր դը գահընկեց արեց` նրա տեղը գահին նստեցնելով բարի 
թագավորին: Սա իր մեջ նոր ու լավ կյանքի խորհուրդն է ամփոփում:

Ավանդույթի համաձայն` ծղոտե տիկնիկն այրվեց, երազանք մտա
պա հածները կրակի վրայով ցատկեցին` հուսալով, որ բարի ցան
կություններն անպայման ի կատար կածվեն:

Միջոցառման ավարտին հյուրերը օգտվեցին հյուրասիրությունից. 
տո նական սեղանին օրվա խորհրդանիշ ուտելիքներ էին` ավանդական 
գա թա, նրբաբլիթ, կաթնամթերք և այլն:

Սեփ. լրատվություն

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՏՈՆԸ` 
«ԲԱԶՈՒՄ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ 

ՀԱՆԳՐՎԱՆՈՒՄ

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի և բ. գ. թ., դոցենտ Հեղինե 
Մելքոնյանի նախաձեռնությամբ կայացավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 
3րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա Փիլոյանի «Հայ գրողների ասույթներ, իմաստախոսություններ» 
գրքի շնորհանդեսը։

Շնորհավորական խոսքով հանդես եկան ֆալուլտետի դեկան, բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պողոսյանը, 
բ. գ. թ., դոցենտներ Հ. Մելքոնյանը, Գ. Հովիվյանը։ Նախաձեռնությունը ողջունեցին ֆա կուլ տե տի 
շրջանավարտ Կարեն Մանուչարյանը և ուսանողուհի Ռուզաննա Պետրոսյանը։

Աշխատության գիտական խորհրդատու Ա. Սարուխանյանը, բարձր գնահատելով ժո ղո վա
ծուն և դրա գործնական նշանակությունը, հույս հայտնեց, որ այն շարունակական կլինի։

Քննարկման ավարտին Ա. Փիլոյանը հանդես եկավ շնորհակալական խոսքով` հիշատակելով 
գի տական խորհրդատուին, խմբագրին և ֆակուլտետի ողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմին։

 Անահիտ Ազարյան
«Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն, 3րդ կուրս

ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ

Սիրելի´ ուսանողուհիներ,

          աշխատակցուհիներ

Ջերմորեն շնորհավորում եմ 

ձեզ տարվա ամենագեղեցիկ տոնի 

առթիվ: Մաղթում եմ առողջություն, 

ընտանեկան երջանկություն, 

հաջողություն կյանքի բոլոր 

բնագավառներում, գարնանային 

հմայք ու բարձր տրամադրություն: 

Թող ձեր կյանքում կարևոր 

տեղ ունենան մասնագիտական ու 

աշխատանքային հաջողությունները, 

մեր երկրի արժանապատիվ 

քաղաքացի լինելու ձգտումը:

Դավիթ Միրզոյան

ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ 


