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Մարտի 22-ին Վանաձորի պետական հա մալ սա-
րանում տեղի ունեցավ կենսաբանաքիմիական ֆա-
կուլտետի կենսաբանաէկոլոգիական հե տա զո տու-
թյուն    ների լաբորատորիայի բացման հանդիսավոր 
արա   րողությունը: Ներկա էին ՀՀ Լոռու մարզպետ, ՎՊՀ 
հո   գաբարձուների խորհրդի նախագահ Ա. Նալբանդյանը, 
Լո  ռու մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Մ. 
Սա  յադյանը, ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, 
դա  սախոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր 
Ա. Ծատուրյանը, ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի ան-
դամ Դ. Կլեկչյանը, ՎՊՀ ռեկտոր, բանասիրական գի-
տու թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Խաչատրյանը, 
գի տության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, 
բա նասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. 
Սանթոյանը, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. 
Գևորգյանը, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դե-
կան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրո ֆե-
սոր Զ. Վարդանյանը և այլք:

Ուսանողները ցուցադրեցին մի շարք փորձեր արյան 
խմբի որոշման, նախասրտերի ու փորոքների կծկման, 
տարբեր բույսերի թթվածնի կլանման և ածխաթթու գազի 
արտահանման ինտենսիվության որոշման վերաբերյալ: 
Լաբորատորիան հնարավորություն է ընձեռում կատարել 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աղտոտվածության 
մա կարդակի որոշման, մշակաբույսերի սածիլների աճ-
ման ինտենսիվության կարգավորման փորձեր, որոնց 
արդյունքները կհետաքրքրեն ֆերմերներին, գյու ղա-

տնտե ս ներին և հետաքրքրվող անձանց:
Կենսաբանաէկոլոգիական հետազոտությունների լա  -

բո րատորիան հիմնվել է Կրթության և գիտության նա  խա-
րա ր ության և ՎՊՀ ֆինանսական աջակցությամբ: Առա ջին 
հյու րերը եղել են Գերմանիայի Լյուդվիգսհաֆեն քա  ղաքի 
և Վանաձորի ՏԻՄ համատեղ գիտական ար շա վա խմբի 
ներ կայացուցիչները:

Լաբորատորիայում կատարվում են ուսումնական 
փոր  ձեր, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ու-
սա    նողների ավարտական աշխատանքներ ու հե տա-
զո   տություններ: Լաբորատորիայի սար քա վո րում     ները 
տա   րածաշրջանում կենսաբանական և էկո    լոգիական ու-
սում   նասիրություններ կատարելու հնա  րա   վո րու թյուն են 
տա լիս: Ուսումնասիրությունների արդ յունք  նե րը կհե տա-
քրքրեն բնապահպանության, ան տա    ռ տնտե սու թյան ոլոր-
տի աշխատակիցներին և շա  հագրգիռ այլ ան ձանց:

Այս տարի բուհի ֆինանսական աջակցությամբ նոր 
սար քավորումներով համալրված լաբորատորիայի բաց-
ման ժամանակ ֆակուլտետի ուսանողները կատարեցին 
մի շարք փորձեր` ներկայացնելով ձեռք բերված նո րա-
գույն տեխնոլոգիաների հնարավորությունները:

Մարզպետ Ա. Նալբանդյանը նշեց, որ ուսանողների 
գիտելիքները և նման փորձեր կատարելու կա րողությունը 
հիացմունք են առաջացնում, ինչը ՎՊՀ ռեկտոր Գ. 
Խաչատրյանի աջակցության, ուսա նող ների կրթա կան 
գործընթացի բարելավման հա մար միջոցներ ու ջանք 
չխնայելու, ինչպես նաև պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազմի մեծ ներդրման արդյունքն է:

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ` ՎՊՀ-ՈՒՄ
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Մարտի 29-ին կայացավ ՎՊՀ գիտխորհրդի հեր թա-
կան նիստը, որը վարում էր բուհի ռեկտոր, բա նա սի րա-
կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խա-
չա տրյանը:

Նախքան օրակարգի հարցերին անդրադառնալը` 
ռեկ տորը շնորհավորեց հոգեբանության ամբիոնի դա-
սա խոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 
Զառա Գրիգոր յանին դոցենտի կոչում ստանալու համար:

Օրակարգում ընդգրկված առաջին հարցը մարդկային 
և ուսումնամեթոդական ռեսուրսների զարգացման 
խնդիր ների վերաբերյալ էր, որը ներկայացրեց ուսում-
նա կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դո-
ցենտ Ս. Թումանյանը: Զեկուցողը նշեց, որ հիմնական 
շեշ տը դրվել է ուսումնամեթոդական փաթեթի վրա: 
Այսօր բուհի առկա ուսուցման համակարգում դրված են 
30, մագիստրոսական 13 և հետբուհական 12 կրթական 
ծրագ րեր. քանակական առումով սուր խնդիր չկա, յու-
րաքանչյուր կրթական ծրագիր սպասարկում են գի-
տա կան աստիճան ունեցող առնվազն 3 դասախոսներ: 
Պրո ֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի 60.4%-ն 
ունի գիտական աստիճան, ինչի առումով լիցենզիայի 
վտանգ չկա, սակայն բուհը կանգնած է կարևորագույն` 
որա կական խնդրի առջև: Ամբիոնների վարիչները 
պետք է մտածեն ոչ թե ծանրաբեռնվածությունը բարձ-
րաց նելու, այլ որակի ապահովման ուղղությամբ, ին չի 
առումով լուրջ խնդիր կարելի է համարել մեկ դա սա-
խոսի մի քանի առարկա դասավանդելը, ինչը չի կա րող 
նպաստել որակի ապահովմանը: Ս. Թումանյանը խո-
սեց ծերացող ամբիոնների մասին, նշեց, որ ամե նա երի-
տասարդ ամբիոնը օտար լեզվի ամբիոնն է, որից հե-
տո հոգեբանության, գրականության ամբիոններն են, 
ամենածեր ամբիոններն են քիմիայի, ֆիզիկայի ամ բիոն-
ները: Նա կարևորեց այս ծերացող ամբիոնների երի-
տա սարդացումը` խնդրի լուծում համարելով, նախքան 
մեր բուհի երիտասարդների կայանալը, այլ բուհերից 
հա մապատասխան մասնագետներ հրավիրելը, հարկ 
եղած դեպքում ճկուն դասացուցակ կազմելը: Ոչ պակաս 
կարևոր և առաջնային համարեց ուսումնամեթոդական 
ռե սուրսները: Ս. Թումանյանի հավաստմամբ` վերջինս 
ուղ ղակիորեն ածանցվում է վերոնշյալ ռեսուրսից: Դեռևս 
2006 թ.-ից ռեկտորը դասախոսական տեքստեր և նյութեր 
է պահանջել, սակայն կան ամբիոններ, որոնք դեռևս 
ունեն նմանատիպ նյութերի պակաս, չնայած նրանց 
ժամանակ է հատկացվում այդ ուղղությամբ աշ խա տանք-
ներ կատարելու համար:

Հարցի շուրջ զեկուցեց նաև ԻՏՄՄ ամբիոնի դոցենտ Հ. 
Օհան յանը: Զեկուցողը ներկայացրեց հեռավար կրթության 
հիմ նական առավելությունները, թերությունները և խնդիր-
ները: Հ. Օհանյանը նշեց, որ ոլորտը բավական զար-

գա ցած է ողջ աշխարհում: Կրթության ասպարեզում 
նոր ոլորտ համարվող հեռավար կրթությունը կարելի է 
մեկ  նաբանել որպես դասախոսի և ուսանողի այնպիսի 
փոխ համագործակցության գործընթաց, որի ժամանակ 
մաս նակիցները միմյանցից հեռու են գտնվում, սակայն 
արդ յունքում ուսանողի մոտ ձևավորվում են անհրաժեշտ 
գի տելիքներ, կարողություններ և հմտություններ: Խոսեց 
հե ռավար դասընթացների կազմակերպման ձևերի` Chat, 
Veb պարապմունքների, միասնական քննարկումների, 
հե ռավար հաղորդակցության միջոցներով իրականացվող 
հե ռակա դասընթացների, կոնֆերանսների, սե մի նար-
նե րի, տեսակոնֆերանսների մասին, ինչը պա հան ջում 
է տեխնիկական մեծ ներդրումներ, ուսումնական նյու-
թե րի, տեսանյութերի և audio ֆայլերի առաքում: Նրա 
հա վաստմամբ` վերջինս ՎՊՀ-ում արդեն բավականին 
եր կար ժամանակ օգտագործվող մեթոդ է (ողջ ուսում-
նա կան գործընթացի նյութերը audio ֆայլերով տրա-
մադրվում են ուսանողներին): Զեկուցողը կարևոր ներ-
դրում համարեց բուհում արդեն գործող էլեկտրոնային 
գրա դարանի առկայությունը, ինչը հեռավար կրթու-
թյան ներդրման կարևոր նախապայմաններից է. հե-
ռա վար կրթությունը ներառում է համակարգչային, 
էլեկ տրոնային և ինտերնետային տեխնոլոգիաներ, 
դաս   ընթացներն իրականացվելու են ինտերնետային 
ցան  ցի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Հեռավար 
կրթու  թյան առավելությունները շատ են. ուսանողների 
հա  մար ֆինանսական միջոցների զգալի տնտեսում 
(այլ մարզերի ուսանողներից ճանապարհային ծախսեր 
չի պահանջում), կրթության հասանելիություն (անկախ 
առող  ջական վիճակից), անհատական ռիթմով սովորելու 
հնա  րավորություն, ազատություն և ճկունություն (ուսա-
նո ղը կարող է ընտրել դասընթացը, դասավանդման ժա-
մա նակահատվածն ու տևողությունը): Ոլորտի խնդիր-
նե  րից առանձնացվեց առկա ուսուցման ժամանակ 
օգ  տագործվող մեթոդների` այս ոլորտում կիրառելի չլի-
նե լը:

ՀՏՆՍ բաժնի վարիչ Ն. Ստեփանյանը ներկայացրեց 
հե ռավար կրթության համար նախատեսված ապա րա-
տա յին և ծրագրային առկա համակարգը, որը գտնվում է 
փոր ձարկման փուլում: 

Օրակարգի երկրորդ հարցը «Վանաձորի Հ. Թու -
ման յանի անվան պետական համալսարանի աշ-
խատողներին գիտակազմակերպական, ուսում նա-
մե    թոդական և մարզամշակութային որոշ տեսակի 
աշ   խատանքների համար դրամական խրախուսման 
հաշ   վարկման ու վճարման» կարգի ներդրման արդ-
յունք  ների վերաբերյալ էր: Հարցի շուրջ զեկուցեց գիտու-
թյան և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., 
դոցենտ Ա. Սանթոյանը, ներկայացրեց այս տա րի ար -

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
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Մարտի 20-ին Վանաձորի պետական համալսարանը 
հյուր ընկալեց արձակագիր, բանաստեղծ Վահագն 
Մուղնեց յանին:

Հանդիպմանը ներկա էր ՎՊՀ ռեկտոր, բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Խաչատրյանը, 
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ս. 
Թու մանյանը, գրականության ամբիոնի վարիչ, բա նա-
սիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ. Փի-
լո յանը, բուհի լրատվության և տպագրության բաժնի 
վարիչ Լ. Սարգսյանը, «Լոռու մարզ» թերթի խմբագիր Մ. 
Մի կոյանը, բանաստեղծ, թարգմանիչ Խ. Գասպարյանը և 
այլք:

«Ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը կազմակերպվել է, և 
մենք հնարավորություն ունենք հանդիպել մի գրողի, որին 
արձակագիր ասելը քիչ է. նա, բացի մեր հայրենակիցը 
լինելուց, մեր շատ լավ ընկերն է և առհասարակ` իր 
ժողովրդի արժանի զավակը»,– ողջույնի խոսքում ասաց 
Գ. Խաչատրյանը: Ռեկտորը Վ. Մուղնեցյանին ըն ծայեց 
բուհի կողմից հրատարակված Հ. Թումանյանի ոսկե 
դի մապատկերով ժողովածուն, իսկ «Բարեկամների 
ակումբ»-ի անդամատոմսով հավաստեց բուհի ու գրողի 
վա ղեմի բարեկամությունը:

Վ. Փիլոյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ ռեկտորը 
ուսա նողների համար հեղինակի գրքի 10 օրինակ է հատ-
կաց րել գրադարանին` հնարավորություն ընձեռելով 
նրանց ծանոթանալ բանաստեղծ Վ. Մուղնեցյանի գոր ծե-
րին:

ՎԱՀԱԳՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆԸ` 
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ս. Թումանյանը Վահագն Մուղնեցյանին ներկայացրեց 
մարդ-մտածող-գրող եռաչափության մեջ, խոսեց նրա 
ստեղ ծագործություններում առաջ քաշված խնդիրների ու 
կյան քի փիլիսոփայության մասին, որոնք խորհելու առիթ 
են տալիս, անդրադարձավ ստեղծագործություններում 
առկա 21-րդ դարի մեծագույն խնդրին` «փողի դեմ 
խաղ չկա» հոգեբանությանը, երբ մարդիկ թողնում են, 
գնում ու դառնում են փողի հոգեբանությամբ ապ րող-
ներ. գնում են արարողները, սա է խնդիրը: Ս. Թու ման-
յանն առանձնացրեց մարդու ու մարդու միջև առկա 
տա րածության, մարդու` իր էությունից հեռանալու ու 
որոշակիորեն աղճատվելու, միջնադարից եկող մարմ նի 
ու հոգու մասին խնդիրները: Խոսքն ավարտեց բա նաս-
տեղծի ինքնախոստովանանքով. «Մեկ է` այլևս չեմ դա-
տարկ վելու, շարունակվելու համար պիտի լցվեմ…»:

Այնուհետև գրողը սիրով պատասխանեց մա   գիստ րո-
սական ավարտաճառեր գրող (ովքեր ա վար  տաճառի թե-
մա էին ընտրել հեղինակի ստեղ ծա  գործությունները) և իր 
ստեղծագործություններով հե տա  քրքրվող ուսա նող ների 
հարցերին:

«Հիշողությունը մեր արյան մեջ է, շատ հետաքրքիր 
բա  ցահայտումներ կանի իր համար արյան հիշողությունը 
լսողը: Մեր հիշողությունն ու ենթագիտակցությունը մեզ 
չեն խաբում, մեզ խաբում է գիտակցությունը… Ռեալիստ 
մտա ծողության կրող չեմ. ես սիրում եմ իմ հեքիաթը ու 
ցան կանում եմ ապրել նրա մեջ»,– ասաց Վ. Մուղնեցյանը:

 «Ես մարդուն որոնեցի իմ մեջ. գտա ու սարսափեցի…»
 Վ. Մուղնեցյան 

դեն ուժի մեջ մտած խրախուսման կարգի արդ յունք-
ները` ի´նչ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, 
ո´ր ֆակուլտետներին, և դրանցից մի քանիսն ի´նչ 
պատ  ճառներով են մերժվել: Զեկուցողը նշեց, որ ընդ-
հա նուր առմամբ տրվել է 5.577.461 ՀՀ դրամ դրա մա-
կան խրախուսում, որը հատկացվել է բուհի 133 աշ-
խատակիցների, մերժվել է 20 աշխատակիցների 33 
աշխատանքների դրամական խրախուսումների հատ-
կացումը:

Օրակարգի երրորդ հարցի` ամբիոնների գի տա հե-
տազոտական աշխատանքների ռազմավարության և 
ժամանակացույցի համապատասխանելիության վե րա-
բեր յալ զեկուցեցին մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, 

ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյանը, պատմության ամ-
բիո նի վարիչ, պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյանը, փի-
լի սոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, 
պ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ. Եթիմյանը, մանկավարժության 
ամ  բիոնի վարիչ, մ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ. Գևորգյանը: Ամ -
բիոնների վարիչները ներկայացրին ամբիոնների ռազ -
մավարությունը, կատարված և կատարվելիք աշ խա -
տանքները, թերացումները, առկա խնդիրները, դրանց 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: Խո սե ցին 
ամբիոնների ձեռքբերումների, ինչպես նաև ժա մա նա կա-
ցույ ցին համընթաց աշխատելաոճի մասին:

Նիստում հաստատվեցին մի քանի կար գե րում և կա-
նո նա կար գերում կատարված փոփոխությունները:
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Հղելով մեր շնորհավորանքները գարնանային ան կրկնե լի, ամենականացի միամսյակի 
կապակցությամբ ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱ – 2018 միջոցառումների հա մա տեքս տում` սիրով 
Ձեզ ենք ներկայացնում նշանավոր ֆրան սիա ցիների նամակներն իրենց մայրերին, 
նամակներ, որոնք որդիական սիրո ու պաշտամունքի ապա ցույց ներն են: 

Թարգմանությունները կատարել են ՎՊՀ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 
մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսա նող ները:

Honoré de Balzac (1799 -1830)  est le plus 
célèbre romancier français  du XIX siècle. 

Travailleur forcené, il passait de 15 à 
16 heures à écrire, en publiant  de trois à 
six livres par an.

Ses oeuvres  qui représentent le 
panorama  des moeurs de son époque,  sont  
regroupés  dans La Comédie humaine. 

Honoré de Balzac à sa mère
Angoulême, 20 juillet 1832

Ma bonne et excellente mère, après t’avoir écrit si à la hâte, 
hier, je suis tombé dans l’attendrissement le plus complet en 
lisant celle que tu m’écris, et après une heure pendant laquelle 
je t’ai adorée, je ne me suis même pas senti la force de t’écrire, 
j’ai attendu à ce matin. Pauvre mère, comment te rendrai-je, 
quand te rendrai-je, et puis-je jamais te rendre en tendresse, en 
bonheur, ce que tu fais pour moi?

Non, j’en ai peur et cependant je l’espère. Si tu peux 
pendant cinq à six mois te charger de me représenter à Paris, 
et me laisser voyager, la bride sur le cou, je me débarrasserai 
de Gosselin, je ferai Le Marquis de Carabas, et un volume de 
Contes drolatiques, je deviendrai libre, et peut-être alors aurai-
je fait quelque chose qui achèvera si bien ma réputation, et 
la mettra si haut, que tu en auras tous les jours un bonheur 
nouveau. Ma chère chérie, il faut que je te console un peu 
comme je me console moi-même, par des rêves!

[…] Je suis mieux depuis huit jours, j’ai retrouvé ces 
inspirations qui, depuis ma chute, m’avaient abandonné. Je 
travaille beaucoup; le café ne me faisait plus rien; mais il me 
réussit maintenant. 

Merci, ma mère aimée, de l’effort que tu fais pour ton 
pauvre enfant; je voudrais te verser tous les trésors de son 
cœur d’un coup, mais avec le temps tu reconnaîtras combien 
je t’aime et quel est mon désir de te faire une belle et bonne 
vie. Aujourd’hui je ne puis t’exprimer qu’un bien profonde 
reconnaissance; plus tard, tu jouiras de cette gloire dont je 
commence à ne plus trop désespérer et que mes travaux si 
opiniâtres et si chèrement payés me donneront peut-être; et, 
tôt ou tard, la fortune les couronnera, car, aujourd’hui, je vois 
peu de talents qui n’aient pas leurs récompenses. Seulement aie 
bien soin de ta santé; songe qu’il faut que tu connaisses mon 
cœur. Oh! comme je t’embrasserais si tu étais là! […]

Adieu, ma bonne mère; je n’ai pas voulu qu’un jour de 
plus se passât sans que tu saches combien je t’aime, et quelle 
tendresse tu as excitée en moi; certes ce n’est pas le bienfait 
inépuisable de la pauvre mère qui l’a créée, mais tu sais, une 
goutte d’eau fait déborder un verre plein. […]

Re-adieu, ma bonne mère, hein, l’on met plus d’une fois ses 
enfants au monde? Oh, pauvres chéries vous aime t-on jamais 
assez; et quand serais-je un génie aussi haut que lord Byron 
et que Goethe ou quand serais-je à la tribune pour te donner 
autant de jouissances que je te donne d’angoisses. Je t’embrasse 

et je te serre avec bonheur; comprends tout ce que je ne t’écris 
pas.

Adieu, porte-toi bien.
   

Օնորե  դը Բալզակը (1799 -1830)` XIX դարի ֆրան սիա-
ցի ամենահայտնի վիպասանը, աչքի էր ընկնում բա ցա ռիկ 
աշխատասիրությամբ. նա ստեղծագործում էր օրը 15-16 
ժամ` յուրաքանչյուր տարի հրատարակելով երեքից վեց 
գիրք:

Իր ժամանակի բարքերի համայնապատկերը ներ կա-
յացնող նրա  երկերն ամփոփված են «Մարդկային կա տա-
կեր գություն» վիպաշարում։

Օնորե դը Բալզակը՝  մորը
Անգուլեմ, 20.01.1832

Իմ բարի ու  հրաշալի մայրիկ, քեզ այդքան շտապ 
գրելուց հետո երեկ ընկա ամենակատարյալ մի քնքշության 
գիրկը` կարդալով նամակը, որը դու էիր գրել ինձ, և մեկ 
ժամ քեզ երկրպագելուց հետո իմ մեջ անգամ քեզ գրելու 
ուժ չգտա, սպասեցի առավոտվան: Խեղճ մայրիկ, ինչպե՞ս 
քեզ վերադարձնեմ, ե՞րբ քեզ վերադարձնեմ և ի վերջո 
երբևիցե կկարողանա՞մ  արդյոք վերադարձնել քնքշանքի 
ու երջանկության տեսքով այն, ինչ դու ես անում ինձ 
համար:

Ո´չ, այնքան եմ վախենում դրանից և միևնույն ժա-
մա նակ հույսս  չեմ կորցնում: Եթե դու 5-6 ամսվա ըն-
թաց քում հանձն առնես ինձ ներկայացնել Փարիզում և 
ինձ թույլ տաս ճամփորդել, իհարկե սահմանափակ, ես 
օձիքս կազատեմ Գոսելինից, կավարտեմ Մար կիզ դը 
Կարաբասը և մի հատոր էլ «Չարաճճի պատ մու թյուն նե-
րից», կազատվեմ և միգուցե այդժամ  կիրագործեմ մի բան, 
որն իմ համբավը կհասցնի մի կատարյալ բարձունքի, և 
դու ամեն մի օր կերջանկանաս նորովի:  Թանկագի´նս, 
սի րելի´ս,  ես պիտի քեզ էլ սփոփեմ այնպես, ինչպես ինքս 
եմ մխիթարվում երազանքներով:

[…] Արդեն ութ օր է`  ավելի լավ եմ, վերագտել եմ այն 
ներշնչումը, որ ձախողումիցս ի վեր լքել էր ինձ: Ես շատ 
եմ աշխատում. սուրճը, որն ինձ վրա այլևս չէր ազդում, 
հիմա օգուտ է տալիս: 

Շնորհակալ եմ, սիրելի´ մայր, քո խեղճ զավակի վրա 
ճիգ ու ջանք չխնայելու համար:

Ես կփափագեի սրտիս ողջ գանձերը  միանգամից 
փռել ոտքերիդ տակ, բայց ժամանակի հետ դու կիմանաս, 
թե որքան եմ քեզ սիրում, և թե ինչքան մեծ է քո կյանքը 
գեղեցիկ ու լավը դարձնելու իմ երազանքը: Այսօր ես 
միայն խորին երախտագիտությունս կարող եմ հայտնել 
քեզ, իսկ հետո դու կվայելես այն փառքը, որը գտնելու 
հույսը այլևս չեմ կորցնում, որին  գուցե կհասնեմ համառ 
ու   ինձ համար այդքան թանկ արժեցած աշխատանքի 
շնորհիվ, որը վաղ թե ուշ հաջողությամբ  կպսակվի, քանզի 
այսօր ես տեսնում եմ, որ քիչ տաղանդներ կան, որ չեն 
գտնում իրենց փոխհատուցումը: Միայն թե լա´վ հետևիր 

Մայրս երկնային պարգև է…
Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերի

Ma mèrè est un cadeau du ciel!
Antoine de Saint-Exupèry
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առողջությանդ, քանի որ գիտես սրտիս կամեցածը: Օ՜, 
ինչպես կգրկեի քեզ, եթե կողքիս լինեիր... […]

Մնաս բարով, իմ բարի մայր, ես չուզեցի, որ  ևս մեկ օր 
անցնի առանց քեզ ասելու, թե որքան եմ քեզ սիրում, և թե 
ինչպիսի քնքշանք ես արթնացնում իմ սրտում. անշուշտ, 
սա չի կարող լինել այն ստեղծած խեղճ մոր միակ 
բարեգործությունը, սակայն դու գիտես՝ մի կաթիլը կարող 
է բավական լինել բաժակը լիովին լցնելու համար: […]

Կրկին հրաժեշտ եմ տալիս, իմ բարի՛ մայր. արդյո՞ք 
մի անգամ եք լույս աշխարհ բերում ձեր զավակներին: Օհ, 
խե´ղճ մայրեր, արդյո՞ք ձեզ երբևէ սիրում են բավարար 
չափով, և երբ ես կհասնեմ այնպիսի բարձունքի, ինչպես 
Ջորջ Բայրոնը և ինչպես Գյոթեն, կամ երբ լինեմ փառքի 
պատվանդանին,  կպարգևե՞մ  քեզ  այնքան բերկրանք, 
որքան տագնապ եմ պատճառում: Գրկում եմ քեզ և 
սեղմում կրծքիս երջանկության զգացումով. հասկացի´ր 
նաև այն, ինչը չեմ գրում:

Մնաս բարով, քեզ լավ նայիր:
Թարգմ.՝ Աստղիկ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻ

 Charles Baudelaire (1821 –1867) 
l’auteur des Fleurs du Mal vécut une 
enfance difficile lorsque sa mère épousa, 
un officier de bataillon, que le poète 
détestait ouvertement.  Très tôt envoyé 
en pension et privé de la chaleur 
maternelle, la correspondance sera leur 
seul lien. Dans cette lettre, entre pulsion 
mortelle et adoration sempiternelle, 
réclame la présence de cette femme qui 
comptait tant à ses yeux.

Lettre de Charles Baudelaire à sa mère 
Ma chère mère, 

Le 6 mai 1861

Si tu possèdes vraiment le génie maternel et si tu n’es pas 
encore lasse, viens à Paris, viens me voir, et même chercher. 
Moi, pour mille raisons terribles, je ne puis pas aller à Honfleur 
chercher ce que je voudrais tant, un peu de courage et de 
caresses. À la fin de mars, je t’écrivais: Nous reverrons-nous 
jamais! J’étais dans une de ces crises où on voit la terrible 
vérité. Je donnerais je ne sais quoi pour passer quelques jours 
auprès de toi, toi, le seul être à qui ma vie est suspendue, huit 
jours, trois jours, quelques heures. […]

Toutes les fois que je prends la plume pour t’exposer ma 
situation, j’ai peur; j’ai peur de te tuer, de détruire ton faible 
corps. Et moi, je suis sans cesse, sans que tu t’en doutes, au 
bord du suicide. Je crois que tu m’aimes passionnément; avec 
un esprit aveugle, tu as le caractère si grand! Moi, je t’ai aimée 
passionnément dans mon enfance; plus tard, sous la pression de 
tes injustices, je t’ai manqué de respect, comme si une injustice 
maternelle pouvait autoriser un manque de respect filial; je 
m’en suis repenti souvent, quoique, selon mon habitude, je 
n’en aie rien dit. Je ne suis plus l’enfant ingrat et violent. De 
longues méditations sur ma destinée et sur ton caractère m’ont 
aidé à comprendre toutes mes fautes et toute ta générosité. 
Mais, en somme le mal est fait, fait par tes imprudences et par 
mes fautes. Nous sommes évidemment destinés à nous aimer, 
à vivre l’un pour l’autre, à finir notre vie le plus honnêtement 
et le plus doucement qu’il sera possible. Et cependant, dans les 
circonstances terribles où je suis placé, je suis convaincu que 
l’un de nous deux tuera l’autre, et que finalement nous nous 
tuerons réciproquement. Après ma mort, tu ne vivras plus, 
c’est clair. Je suis le seul objet qui te fasse vivre. Après ta mort, 

surtout si tu mourais par une secousse causée par moi, je me 
tuerais, cela est indubitable. Ta mort, dont tu parles souvent 
avec trop de résignation, ne corrigerait rien dans ma situation  
[…]

Adieu, je suis exténué. Pour rentrer dans les détails de 
santé, je n’ai ni dormi, ni mangé depuis presque trois jours; ma 
gorge est serrée. – Et il faut travailler.

Non, je ne te dis pas adieu; car j’espère te revoir.
Oh! lis-moi bien attentivement, tâche de bien comprendre.
Je sais que cette lettre t’affectera douloureusement, mais tu 

y trouveras certainement un accent de douceur, de tendresse, 
et même encore d’espérance, que tu as trop rarement entendus

Et je t’aime.  C.B.

«Չարի ծաղիկները» գրքի հեղինակ Շառլ Բոդլերի 
(1821- 1867) մանկությունը շատ ծանր անցավ, երբ նրա 
մայրը ամուսնացավ մի սպայի հետ, որին բանաստեղծը 
բացահայտորեն ատում էր։ Շատ շուտով նրան ուղարկում 
են գիշերօթիկ դպրոց, և մայրական ջերմությունից հեռու՝ 
նամակագրությունը դառնում է նրանց միակ կապը։ 
Այս նամակը ցույց է տալիս, թե մահացու հակումի և 
հավիտենական նվիրվածության միջև պայքարում որքան 
կարևոր է նրա համար մայրը:

Շառլ Բոդլերի նամակը իր մայրիկին
Սիրելի՛ մայրիկ

6 մայիսի 1861

Եթե դու իսկապես մայրական գթասրտություն ունես 
ու դեռ չես հոգնել, արի՛ Փարիզ, արի՛ ինձ տեսնելու 
և նույնիսկ ինձ տանելու։ Ինքս բազում  սարսափելի 
պատճառներով չեմ կարող  գալ Հոնֆլեր` ստանալու 
այն, ինչի կարիքն այդքան ունեմ` մի քիչ ոգևորություն 
ու  քնքշանք: Մարտի վերջին ես գրեցի քեզ` մենք այլևս 
երբեք չենք հանդիպի։ Ես դա ասացի այն նոպաներից 
մեկի ազդեցության տակ, երբ աչքիդ առջև լուսավորվում 
է ամբողջ սարսափելի ճշմարտությունը։ Ինչ ասես, որ չէի 
տա, միայն թե մի քանի օր նորից քո կողքին լինեի, քո՝ այն 
միակ մարդու, ումից կախված է իմ ամբողջ կյանքը` ութ 
օր, երեք  օր, մի քանի ժամ… 

Ամեն անգամ, երբ ձեռքս եմ վերցնում գրիչը իմ վիճակը 
քեզ  ներկայացնելու համար, վախենում եմ, վախենում 
եմ սպանել քեզ, կործանել քո նուրբ մարմինը։ Իսկ ես 
մշտապես ինքնասպանության եզրին եմ, մինչդեռ դու չես 
էլ կասկածում։  Կարծում եմ` դու ինձ անչափ ես սիրում, 
կույր հոգով, դու այդպիսի հրաշալի բնավորություն 
ունես։ Իսկ ես, ես քեզ խենթորեն սիրել եմ մանուկ հա-
սա կում, հետո, քո անարդարություններից  ճնշված, ես 
հար գանքս կորցրի քո նկատմամբ, կարծես թե մայրական 
անարդարությունը կարող է իրավունք վերապահել  
որդուն անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու։ Ես 
հաճախ եմ  զղջացել, չնայած, սովորությանս համաձայն,  
դրա մասին ոչինչ չեմ ասել։ Ես այլևս այն անշնորհակալ 
ու անկառավարելի  երեխան չեմ։ Իմ ճակատագրի և քո 
բնա վորության մասին երկար խորհրդածությունները  
օգ նեցին ինձ գիտակցելու իմ բոլոր սխալներն ու քո մե-
ծա հոգությունը։ Բայց, վերջին հաշվով, չարիքն արդեն  
արված է, դա կատարվել է քո անշրջահայացության և իմ 
սխալների պատճառով։ Ակնհայտորեն մեզ վիճակված 
է սիրել միմյանց, ապրել մեկս մյուսի համար, որքան 
հնարավոր է արժանապատվությամբ ու բարությամբ 
ավար տել մեր կյանքը։ Եվ այնուամենայնիվ, այն սար սա-
փե լի հանգամանքների ներքո, որոնցում հայտնվել եմ ես, 
հա մոզված եմ, որ մեզնից մեկը սպանելու է մյուսին, որ, 
ի վերջո, մենք ենք միմյանց սպանելու։ Իմ մահից հետո 
դու այլևս չես ապրի, դա ակնհայտ է։ Ես միակ էակն եմ, 
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որ քեզ ստիպում է ապրել։  Քո մահից հետո, հատկապես 
եթե քո մահվան պատճառը ես լինեմ, ես ինձ կսպանեմ, 
դա անառարկելի  է։ Քո մահը, որի մասին անտրտունջ 
համակերպվածությամբ հաճախ խոսում ես դու, ոչինչ չի 
շտկի իմ իրավիճակում։  […]

Հաջողություն, ես ուժասպառ եմ։ Առողջական վի ճա-
կիս մանրամասներին վերադառնալով` ասեմ. գրե թե 
երեք օր  է արդեն ոչ քնել եմ, ոչ կերել։ Կոկորդս սեղմվում 
է, բայց պետք  է աշխատեմ։ 

Ո՛չ, ես հրաժեշտ չեմ տալիս, քանի որ հույս ունեմ 
նորից տեսնել քեզ։

Օ՜, շատ ուշադի՛ր կարդա գրածս, փորձիր ինձ լավ 
հասկանալ։

Ես գիտեմ, որ այս նամակը քեզ ցավ  կպատճառի բայց 
դու այնտեղ իհարկե կգտնես քաղցրության, քնքշության և 
նույնիսկ հույսի նշույլներ, ինչը դու հազվադեպ ես ստա-
ցել:

Եվ ես սիրում եմ քեզ։ Շ.Բ.
Թարգմ.՝  Նունե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻ

D’abord élevé par sa grand-mère, le peintre 
Maurice Utrillo (1883 – 1955) se laisse très 
tôt entrainer à boire. Suite à une première 
crise aiguë d’alcoolisme, il fait un passage à 
l’asile Sainte-Anne en 1904. C’est un an après 
cette cure de désintoxication qu’il se met à 

la peinture, encouragé par sa mère, Suzanne 
Valadon qui espère ainsi l’éloigner de ses démons. 

Cette lettre témoigne de toute l’affection que le peintre porte à 
sa mère et révèle son besoin d’être épaulé par elle.

Saint-Anne
1904

Ma chère mère,
Un jour prochain, je ne sais pas exactement quand, tu 

viendras me rendre visite. L’infirmier m’appellera par ce nom 
que je déteste. «Utrillo, ta mère t’attend au rez-de-chaussée!» 
Je me jetterai dans l’escalier. Parvenu au milieu de l’étage, 
je m’arrêterai brusquement parce que j’aurai honte de ma 
précipitation. Tu me verras donc descendre les dernières 
marches calmement. Je t’embrasserai comme un fils affectueux 
et sage. Nous irons nous asseoir près de la fenêtre qui donne sur 
le massif orné d’une statue à laquelle tu trouves noble allure. 
«Elle n’est pas si mal sculptée que ça!» Je t’admirerai pendant 
que tu ne me regarderas pas. Tu porteras ce long manteau qui te 
va si bien. J’apercevrai le bout de tes chaussures. Je sais que tu es 
fière de tes petits pieds. Il y a de quoi, d’ailleurs tout le monde 
t’en fait des compliments. Tu me souriras en disant: «Ecoute, 
Maurice… je n’ai pas traversé Paris et pris l’omnibus pour 
écouter ton silence. N’as tu rien à me raconter?» je ne saurai pas 
quoi te répondre parce qu’il y a tant de sentiments en moi qui 
se confondent que je ne sais plus comment les trier. C’est pour 
cette raison que je t’écris cette lettre. Peut-être qu’après l’avoir 
lue tu me pardonneras mon silence d’hospitalisé? «Tu n’as donc 
rien à me dire? Dans ces conditions, je m’en vais!» je crierai: 
«Non, maman! Non, ne t’en va pas! Pas encore!» Puis, pour 
te garder près de moi quelques instants, je te demanderai des 
nouvelles de tes chiens, de ton travail, de maman Madeleine, 
de la famille en général. [...].

Je vais terminer cette lettre en t’avouant, ma chère mère, 
combien j’ai besoin de vous sentir proches de moi. Je préfère 
qu’avec grand-mère vous restiez rue Cortot. Mon esprit 
est apaisé lorsqu’il vous imagine là-haut. Quand je songe à 
Montmagny, je me mets à trembler. Peut-être est ce à cause de 
cette pénible scène dans la cuisine, quand tu as posé ton front 

derrière ma tête et que j’ai senti tes larmes dans mon cou?
Mais tout ça fait partie du passé. Je ne boirai plus. Tu peux 

le dire de ma part à ton mari avec lequel j’ai été si odieux. A 
bientôt, ma chère mère, ne m’oublie pas.

Maurice Utrillo 

Վաղ մանկությունից  գտնվելով  տատիկի խնա մա-
տարության ներքո` նկարիչ Մորիս Ուտրիլոն (1883-
1955) բավականին վաղ է տրվում խմելուն: Ալ կո հո լիզ-
մի պատճառով առաջին սուր նոպայից հետո նա 1904 թ. 
հայտնվում է Սենտ – Անն վերականգնողական հի վան-
դա նոցում: Մեկ տարի թունազրկման բուժումից  հե տո, 
քաջալերված մոր` Սյուզան Վալադոնի կողմից, որը հույս 
ուներ որդուն հեռու պահել այդ մոլությունից, Ուտրիլոն 
իրեն նվիրում է նկարչությանը: Այս նամակը վկա յում է 
մոր նկատմամբ նկարչի ունեցած սիրո ու կապ վա  ծության 
մասին և բացահայտում է, թե որքան էր նա զգում մոր 
աջակցության կարիքը:

Սենտ – Անն
1904 թ.

   Իմ թանկագի՛ն մայր
Մոտակա  օրերս, հաստատ չգիտեմ՝ երբ, դու կգաս ինձ 

այցելության: Հիվանդապահը ինձ կկանչի իմ ազգանունով, 
որը ես ատում եմ. ‹‹Ուտրիլո՛, մայրդ առաջին հարկում 
քեզ է սպասում››: Ես աստիճաններով ներքև կնետվեմ: 
Ճանապարհի կեսին կտրուկ կանգ կառնեմ` ամաչելով 
իմ շտապողականությունից: Եվ դու միայն կտեսնես, թե 
ինչպես եմ  հանգիստ իջնում վերջին աստիճանները: 
Կհամ  բուրեմ քեզ ինչպես մի գորովալից և խելոք որդի: 
Մենք կգնանք, կնստենք պատուհանի մոտ, որը նայում է 
այն հսկայական արձանին, որի մեջ դու վսեմություն ես 
նկա տում: ‹‹Այն կարծես այնքան էլ վատ չէ քանդակված››: 
Ես քեզնով կհիանամ այն ընթացքում, երբ դու ինձ չես 
նայի: Քո հագին կլինի այն երկար վերարկուն, որ քեզ շատ 
է սազում: Ես կնկատեմ քո կոշիկների ծայրերը: Գիտեմ, որ 
հպարտանում ես քո փոքրիկ ոտքերով: Եվ արժե. ի դեպ, 
բոլորն են քեզ հաճոյախոսում դրանց համար: Դու ինձ 
կժպտաս` ասելով. ‹‹Լսի՛ր, Մորիս... ես հանրակառք չեմ 
նստել և Փարիզը ծայրից ծայր անցել եմ, որ քո լռությո՞ւնը 
լսեմ: Ոչինչ չունե՞ս ինձ պատմելու››:  Ես չեմ իմանա` 
քեզ ինչ պատասխանել, քանզի իմ մեջ այնքան շփոթ 
զգացմունքներ կլինեն,  և ես այլևս չեմ իմանա` ինչպես 
դրանցից գլուխ հանել: Այդ պատճառով է, որ քեզ գրում եմ 
այս նամակը: Միգուցե այն կարդալուց հետո դու կներե՞ս 
‹‹հի վանդանոցային›› լռությունս: ‹‹Ուրեմ ն ոչինչ չունե՞ս 
ինձ ասելու: Այդ դեպքում, ես գնամ››: Ես կբղավեմ. ‹‹Ո՛չ, 
մայրիկ: Ո՛չ, մի՛ գնա: Դեռ ո՛չ››: Ապա, մի քանի վայրկյան 
քեզ ինձ մոտ պահելու համար, կհետաքրքրվեմ շներիդ, 
աշ խատանքիդ, Մադլեն մայրիկի և, ընդհանրապես, ըն-
տա նիքի մասին: [...]

Նամակս կավարտեմ, իմ թանկագին մայր, խոս-
տո վանելով, թե որքան եմ ուզում ձեր կողքին լինել: Ես 
նախ ընտրում եմ, որ դուք տատիկի հետ մնաք Կորտո 
փողոցում: Հոգիս կխաղաղվի, երբ իմանամ, որ այդտեղ 
եք: Երբ մտածում եմ Մոնմանիի մասին, սկսում եմ դո ղալ: 
Միգուցե խոհանոցի այն անախորժ տեսարանի պատ-
ճառով է, երբ դեմքդ մոտեցրիր գլխիս, և ես քո ար ցունք նե-
րը զգացի պարանոցիս: 

Բայց այս ամենը անցյալում  է: Ես այլևս չեմ խմի: Կա-
րող ես իմ կողմից սա ասել ամուսնուդ, որի նկատմամբ ես 
այն քան նողկալի եմ գտնվել: Առայժմ, իմ թանկագին մայր, 
ինձ չմոռանաս:

Մորիս Ուտրիլո
Թարգմ.՝ Դիանա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ

(շարունակելի)
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 Մարտի 21-ին Վանաձորի պետական համալսարանի 
ման կավարժության ֆակուլտետը մեծ շուքով նշեց ֆա-
կուլ տետի օրը: Քանի որ ֆակուլտետում ուսանողների 
ճնշող մեծամասնությունը աղջիկներ են, ֆակուլտետի օրը 
տեղափոխել էին կանանց տոների միամսյակ: Մի ջո ցառ-
մանը ներկա էր բուհի ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ. Խա չա-
տրյանը, գիտության և միջազգային կապերի գծով պրո ռեկ-
տոր, բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Սանթոյանը, ման կա վարժության 
ֆա կուլտետի դեկան, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Թ. Շահվերդյանը, 
ման կավարժության ամբիոնի վարիչ, մ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ. 
Գևորգ յանը և այլք:

Ներկաները նախ շրջեցին նախասրահով, որտեղ ցու ցա-
դրված էին արվեստի ամբիոնի սաների աշ խա տանք նե րը:

«Մանկավարժության ֆակուլտետը հնագույներից և լա-
վագույններից մեկն է. այն երկար ճանապարհ է անցել»,– 
ասաց Գ. Խաչատրյանը: Ռեկտորը շնորհավորեց բոլորին 
տոնի առթիվ, շեշտեց, որ Թերեզա Շահվերդյանի դեկան 
դառ նալուց ի վեր ֆակուլտետում ավելի քան ակնառու է 
կար գապահությունը, որը դեկանի պահանջկոտության և 
պարտաճանաչության արդյունքն է: Ռեկտորն ուրախալի 
համարեց բուհի մասնագետների հերթափոխելու փաստը. 

«Մեր վերարտադրողականությունը մեր կայացած լի նե լու 
նշանն է: Հուսով եմ, որ  այստեղ նստածներից հե տա գա յում 
կհամալրեն բուհի դասախոսական կազմը»:

Ֆակուլտետի ամենաերիտասարդ ամբիոնի` արվեստի 
ամ բիոնի և մյուս մասնագիտությունների ուսանողները 
երաժշտական ու պարային կատարումներով  ան մո ռա նա լի 
ու գեղեցիկ դարձրին տոնը:

Ֆակուլտետի դեկան Թ. Շահվերդյանը հակիրճ ներ-
կա  յացրեց ֆակուլտետի հաշվետվությունը, նշեց, որ հիմ-
նադրման օրվանից ցայսօր ամենաուսանողաշատ ֆա-
կուլտետն է եղել, չունի գիտական աշխատանք չկա տա րած 
և գիտական աստիճան չունեցող  դասախոս, ամ բիոններն 
ակտիվորեն մասնակցում են  ՀՀ տարբեր բու հերի գիտական 
նստաշրջաններին և վերադառնում են պարգևներով: 
Դեկանն առանձնացրեց  Մարիա Բա բա յա նին, ով ստացել է 
դրա մական պարգևատրում:

Ելույթի ավարտին Թ. Շահվերդյանը պատվոգրեր հանձ-
նեց ֆակուլտետի 95-99% առաջադիմություն ունե ցող շուրջ 
30 ուսանողների:

Միջոցառման վերջում ներկաներին սպասում էր հյու րա-
սիրություն:

Կրթության փիլիսոփայության դասընթացի ըն թաց քում 
(դասախոս` Ս. Հովհաննիսյան) քննարկելով կրթու թյան 
արդի իրավիճակի, ճգնաժամի պատճառների, դրանց 
հաղթահարման ուղիների բազմազանությունը` հաս-
կացանք նաև նշված խնդիրների շուրջ ինքնուրույն մո-
տեցումներ արտահայտելու անհրաժեշտությունը, ուստի 
ստորև կներկայացնենք մեր մտահոգություններն ու 
առաջարկները` յուրաքանչյուրս ելնելով ուսանողական 
տա րիների մեր կենսափորձից:

ԱՍՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ – Կարծում եմ` կրթությունը 
բու հերում դեռ իրացվում է ավանդական իներցիայով` սո-
վո րել, սովորել, սովորել: Մինչդեռ ավելի արդյունավետ 
կլի նի սովորել նաև սովորեցնելով` սովորածը անընդմեջ 
կի րառելով, ինչպես հաճախ նշվում է կրթական նոր 
ծրագ րերում` կուտակայինը վերափոխելով խնդրայինով:

Առաջարկ: Կրկնապատկել արտադրական և ուսում    -
նա կան պրակտիկաների ժամանակահատվածը: Պրակ      -
տի կա յին ներկայացվող պահանջներում նե րա    ռել լրա ցու-
ցիչ հանձ նարարականներ` ուսա նո    ղի ստեղ  ծա գործական 

մտա ծողությանը, ան  հա տա կան հե  տաքրքրու թյուններին 
և հմտու թյուն  ներին հա մա պա  տաս   խան (միջոցառումներ, 
ներ  կայացումներ, զրույց- բա նա վեճեր, թեմատիկ քննար-
կում ներ, այցելություններ):

ԱՂՈՒՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ – Ես կարծում եմ, որ այս-
օր առավել կարևոր է ոչ թե ի՞նչ սովորելու, այլ ինչ պե՞ս 
սովորելու խնդիրը: 

Առաջարկ: Առաջարկս այս առումով ավելի շատ մե-
թոդաբանական է, քանի որ պատրաստի գիտելիքներ 
ստա նալու այլընտրանքային շատ աղբյուրներ կան: 
Ուստի ավելի նախընտրելի կլինի, որ ցանկացած 
կրթա կան համակարգ օգնի սովորողին ամենից առաջ 
ձեռք բերելու հմտություններ, ինչն այնուհետև իրա-
վի ճա կային պահանջների բերումով կարող է դառնալ 
ավելի խոր և նպատակադիր գիտելիքներ ստանալու 
պայման: Եվս մեկ առաջարկ. անհրաժեշտ է ամրագրել 
նաև շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի մե-
խա նիզմներ: Այսօր գործատուն կարևորում է, որ բուհն 
ավարտած շրջանավարտը մասնագիտությանը զու-

ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`  
             ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀԱՅԱՑՔՈՎ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ 49 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

Մենք մաքուր գրատախտակ չենք, որի վրա ամեն ինչ կարելի է գրել



գա հեռ ունենա նաև օտար լեզուների իմացություն և 
հա մակարգչային լիարժեք գրագիտություն: Ցանկալի 
կլիներ, անկախ մասնագիտական ուղղվածությունից, 
հա մակարգչային գիտելիքների և օտար լեզուների դա-
սավանդումը կրեր շարունակական բնույթ, մինչ հա մալ-
սարանն ավարտելը: 

ԱՆՆԱ ԷՎՈՅԱՆ – Փոխվել է աշխարհի պատկերը: 
Իհարկե, հին մտածելակերպով այլևս նոր իրավիճակների 
չես հարմարվի: Սակայն մերժելի են նաև ձևական 
նորամուծությունները: Օտար կրթական համակարգի 
մեխանիկական ընդօրինակումով, այն էլ բովանդակային 
կողմը շրջանցելով, ոչինչ չի ստացվի: Մինչդեռ մենք 
ուզում ենք, որ բուհում ստացած գիտելիքներով ու 
կրթությամբ այնուհետև կարողանանք լուծել կյանքի 
խնդիրներ, լինենք պահանջված աշխատաշուկայում: 

Առաջարկ: Ցանկալի է, որ վերանայվի գնա հատ ման 
համակարգը: Թեստերը բարձրագույն գի տե լիքի հետ 
կապ չունեն. դրանք ավելի նպաստում են մտածողության 
ռոբոտացմանը: Մարդկային մտա ծո ղությունը լեզ վա-
մտա  ծողություն է և առաջին հեր թին պահանջում է միտքը 
մտքով մշակելու, գա ղա    փարը խոսքով արտահայտելու 
և փոխանցելու հմտու    թյուն: Թեստերով, իհարկե, հեշ-
տաց վում է դրա կան գնահատականներ ստանալու 
գործ ընթացը, կան    խարգելվում են դասախոսի կողմից 
բազ    մաբնույթ սուբյեկտիվ դրսևորումները, բայց միա ժա-
մա  նակ անարժեք է դառնում գիտելիքը: Ժո ղովրդական 

իմաստ նությունն ասում է. «Գլխացավի հա մար գլուխը 
չեն կտրում»: Գաղտնիք չէ, որ թես տա յին քննության 
ընթացքում հաճախ ավելի բարձր գնա հա տա կան են 
գրանցում ամենաթույլ ուսանողները: 

ՏԱԹԵՎ ՏՈՆՈՅԱՆ – Ինձ նույնպես մտահոգում է 
գնահատման համակարգը:

Գիտելիքը չի ամրանում, քանի որ ուսանողը ավելի 
շատ գնահատվում է անգիր անելու, քան վերլուծական, 
քննա կան մտածողության համար: Ինչպես ասում են, 
«լավ բլբլացնում ենք», բայց հարցեր տալ և հարցերի 
պատասխանել չենք կարողանում:

Առաջարկ: Քննությունն անցկացնել լավ մշակված 
այն պիսի հարցաշարով, որ հնարավոր չլինի արտագրել 
կամ անգիր անել: Զարմանալի կարող է թվալ, թե ինչպես 
են արևմուտքում ընդամենը հա մա կարգ չով, տանը, 
առանց դասախոսի հսկողության քննու թյուն հանձնում, 
լրացնում պահանջվող հարցերի պա տաս  խանները. 
չէ որ կարող են ընդամենը գիրքը բացել և արտագրել 
ճիշտ պատասխանը, ոչ ոք չի տեսնի, չի իմա նա: 
Սակայն խնդիրն այն է, որ ներկայացվող հար  ցա շարը 
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կազմվում է այնպիսի պահանջներով, որը բա ցառում է 
արտագրությունը: Մյուս կողմից էլ` արև  մու տքի բուհերում 
սովորող ուսանողին էլ մեր զար ման  քը կզարմացնի, 
թե ինչպես կարելի է հա զա րա   վոր դոլարներ կամ եվրո 
վճարել արտագրելու և չսո  վորելու համար: Տեղին է հիշել 
արդեն հայկական մի սրա մտու թյուն` «Տաքսու վարորդին 
խաբեցի, փողը տվե ցի, չնստե ցի»:

ԱՆՆԱ ԷՎՈՅԱՆ – Ես նույնպես կարծում եմ, որ մե-
զա նում կրթական համակարգը ստորադասվում է գնա-
հատ ման համակարգին, ուսանողն ամեն ինչ անում է 
բարձր մոգեր գրանցելու համար, քանի որ խնդիր չի 
դրվում բացահայտելու նրա ստեղծագործական ներ ու-
ժը, քննական, վերլուծական մտածողությունը: Խնդիրն է 
միայն` դասախոսի տվածը ետ վերադարձնել դա սա խո-
սին:

ՍԵՐԻՆԵ ԴԻԼԱՆՅԱՆ – Առաջարկում եմ ուսա նող-
ներին (մանավանդ մագիստրատուրայում սովորող) մաս    -
նակից դարձնել համալսարանի կրթական նա խա գծե   րի 
իրականացմանը: Կազմակերպել կրթական հիմ նա խ -
նդիրների շուրջ բաց և անկեղծ քննարկումներ: Եթե չենք 
կարող «աշխարհը փոխել», գոնե մեր փոքրիկ «թա գա -
վորությունում»` ՎՊՀ-ում, կարող ենք ստեղծել ուսա նո ղի 
համար սոցիալականացվելու և կրթվելու ավելի բա րե-
նպաստ պայմաններ: 

ԳԱՐԵԳԻՆ ՂՈՒՅՈՒՄՉՅԱՆ – Կարծում եմ` միևնույն 
թեմայի շուրջ կարելի է կազմակերպել միջառարկայական 
սեմինարներ, հասկանալ, թե տարբեր առարկայական 
տիրույթներում միևնույն երևույթը ինչ մեկնություններ 
ունի: Այդպիսի թեմաներ առկա են թե´ սոցիալ-հու մա-
նի տար, թե´ բնագիտական բաժիններում: Եվ, որ ամե-
նակարևորն է, նմանօրինակ ուսուցումը չի դառնա սոսկ 
միակողմանի պատրաստի գիտելիքի փոխանցում և 
մեխանիկական վերարտադրում: Արդյունքում դա-
սա խոսին կպարտավորեցնի անընդհատ նոր գրա-
կա  նություն թերթել, իսկ ուսանողը, համեմատելով և 
հա րաբերելով թեման առարկայական տարբեր մո տե-
ցում  ների տեսանկյունից, երևույթը կբացահայտի իր բո-
լո ր կողմերով և ամբողջական նկարագրով: Առա ջար կում 
եմ հիշյալ պահանջով կազմակերպել նաև ՈՒԳԸ կոն-
ֆերանսներ:

Պետք է հստակեցնել ոչ պակաս կարևոր և առաջ նա յին 
մի խնդիր ևս, որը, կարծում եմ, նաև մեր բոլոր թե րա ցում-
ների վերացման ամենագլխավոր պայմանն է: Խնդիրն 
այն է, թե ինչպիսի անհատ է ձևավորվում բուհում` սոսկ 
հարմարվող, լռող, անտարբեր, ինքնուրույն ընտ րության 
անընդունակ, ստրկամիտ ու ենթակա՞, թե՞ իր երկրի 
համար մտահոգ, ապագայի տեսլական ունեցող, պատ-
մա կան իրադարձություններին մասնակից քաղաքացի: 
Չէ՞ որ ակտիվ, մրցունակ քաղաքացին միայն կարող է 
լավ հասկանալ գիտելիքի արժեքը: Այնպես որ, կրթական 
հա մակարգի թերացումները պետք է փնտրել նաև 
կրթությունից դուրս:

Եթե մեր առաջարկները հետաքրքրեցին, կարելի 
է շարունակել ավելի արդիական և ավելի մտահոգող 
առաջարկներով: Սպասում ենք արձագանքների: 

«Մանկավարժական կրթություն» մասնագիտության 
(մագիստրատուրա) 2-րդ կուրսի ուսանողներ 


