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Անկախությունը հանրապետության բոլոր ուստրերի 
ու դուստրերի ամենօրյա, ամենժամյա, համարիր ճոր
տա կան, աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս տեր 
կկարգի միմյանց ու այս երկրին, որն արդեն ոչ ոքի չենք 
զիջի: Բոլորս բոլորիս առջև պատասխանատու ենք, և 
չաշխատելը դավաճանություն է: 

 Հրանտ Մաթևոսյան

20րդ դարում Հայաստանը երկու անգամ վե րա կանգ նել 
է անկախ պետականությունը: Ըստ էու թյան` Հայաստանն 
ունի ան կախության երկու տոն` սեպտեմբերի 21 և մա
յիսի 28 (վերջինս անվանվում է Հանրապետության օր): 
Սա կայն միանգամայն տարբեր էին այն ժամանակներն ու 
հան գա մանքները, երբ հռչակվեցին Հայաստանի Առաջին 
և Երրորդ Հանրապետությունները: 

27 տարի առաջ` 1991 թվականի սեպտեմբերի 21ին, 
Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատմական 
որոշում կայացրին` անկախությունն ընտրելով որպես 
միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զար
գացման ուղի: 1991 թ. սեպտեմբերի 21ին Հայաստանում 
անցկացվեց ԽՍՀՄից դուրս գալու հար ցով հանրաքվե: 
Ընտրական իրավունք ունեցող բնակ չության շուրջ 94,5 
տոկոսը մասնակցեց, իսկ մաս նա կից նե րի ավելի քան 
99 տոկոսն «այո» ասաց անկախ, ազատ և ինքնիշխան 
պետություն ունենալու` հայ ժողովրդի երա զանքին:

Երկու օր անց` սեպտեմբերի 23ին, Գերագույն Խոր
հուր դը Հայաստանը հռչակեց անկախ, ինքնիշխան պե
տու թյուն:

Հանրաքվեի արդյունքները խորհրդարանի բարձր ամ
բիո նից հրապարակեց ԳԽ նախագահ Բ. Արարքցյանը, 
Հա յաստանի ԳԽի որոշումը ՀՀ անկախության մասին ըն
թերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, իսկ Ամե նայն 
Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինն օրհնեց քա ղա քա
ցի ների որոշումը:

Յուրաքանչյուր տարի մայրաքաղաք Երևանում և 
Հա յաստանի բոլոր քաղաքներում սեպտեմբերի 21ին 
կազմակերպվում են տոնական միջոցառումներ, իսկ 
յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ Երևանի Հան րա պե տու
թյան հրապարակում անցկացվում է ռազ մա կան շքերթ:

***
Սեպտեմբերի 21ին ՎՊՀի բակում տեղի ունեցավ մի

ջոցառում` նվիրված ՀՀ անկախության 27րդ տա րե դար
ձին:

Միջոցառմանը ներկա էին բուհի դասախոսներ, աշ
խա տակիցներ, ուսանողներ, հյուրեր:

ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դասախոս, պ. գ. թ., դո
ցենտ Մարիա Բրուտյանը շնորհավորեց ներկաներին 
օրվա կապակցությամբ և խոսեց ձեռքբերումների մա
սին. «Առաջին և Երկրորդ Հանրապետություններից 
մենք վերցրել ենք դիվանագիտական փորձը, նյու թա
տեխ նիկական բազան, և թվում էր, թե այդ ժա ռան գու
թյամբ անկախության ուղին դյուրին կլիներ, սակայն 
անցած 27 տարիները ցույց տվեցին, որ ծագել են բազում 
դժվա  րություններ, որոնք դեռևս շարունակվում են: Ան
կա  խության ձեռքբերումներից մեկը, անտարակույս, 
հայ  կական բանակի կազմավորումն է: Կոփ վե լով 
պատերազմի դաշտում` մենք ստեղծեցինք տա րա ծա
շրջա նի ամենամարտունակ բանակը: Իսկ ամե նա կարևոր 
ձեռքբերումը անկախության սերունդն է»:

Այնուհետև ուսանողները հայրենասիրական երգ ու 
պարով զարդարեցին միջոցառումը: Օրն առավել հե
տաքրքիր դարձրին մարզական խաղմրցույթ նե րը: Ուսա
նող ները ցուցաբերեցին ակտիվություն և մաս նակցեցին 
շախմատի, նարդու, շաշկու մրցումներին: Բուռն պայքար 
ընթացավ պարանի ձգման, հեռացատկի, կշռա քարերի 
հրման և բազկամարտի մրցումներում:

Սեփ. լրատվ.
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Սեպտեմբերի 27ին կայացավ Վանաձորի պետական 
հա մալսարանի գիտխորհրդի նիստը, որը վարում էր 
ռեկ տո րի պաշտոնակատար, բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Թու
մանյանը: Նիստին 38 անդամներից ներկա էին 26ը: 
Մինչ օրակարգին անցնելը ռեկտորի պաշ տո նա կատարը 
առաջարկեց մեկ րոպե լռությամբ հարգել օրեր առաջ 
կյանքից հեռացած ՎՊՀ դասախոս Հովիկ Շե կո յա նի 
հիշատակը:

Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր գիտական 
խորհրդի 20182019 ուստարվա առաջին կիսամյակի աշ
խա տանքային պլանի քննարկմանն ու հաստատմանը: 
Զե կույցով հանդես եկավ գիտքարտուղար, մ. գ. թ., դո
ցենտ Ս. Բեժանյանը: Նա նշեց, որ 12 օր առաջ գիտ
խորհրդի անդամներին ներկայացվել է 20182019 
ուստարվա առաջին կիսամյակի աշխատանքների պլա
նը, որի վերաբերյալ առաջարկություններ ստացվել են 
ու սում նական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., 
դոցենտ Ս. Թումանյանից, գիտության և միջազգային 
կա  պերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Սան
թո յա նից, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, կ. գ. թ., 
դոցենտ Ա. Գևորգյանից և ՈԱԿի ղե կավար, հ. գ. թ., 
դոցենտ Մ. Շահվերդյանից: Ս. Բեժանյանը նշեց, որ բոլոր 
առաջարկությունները նե րառ վել են աշ խա տան քա յին 
պլա նում:

Աշխատանքային պլանը քննարկվեց և հաստատվեց:
Օրակարգի երկրորդ հարցը ՎՊՀ ամբիոնների` 

20172018 ուստարվա գիտահետազոտական աշ խա
տանք  ների արդյունավետության վերլուծության վե րա
բեր յալ էր. զեկույցով հանդես եկավ ՎՊՀ գիտության և 
մի ջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ 
Ա. Սանթոյանը: Պրոռեկտորը նշեց, որ վերլուծության 
արդ  յունքները վերաբերում են ոչ թե անհատների կա
տա րած աշխատանքներին, այլ` ամբիոնների: Արդ
յու  նա վետության գործակիցը որոշվում է ամբիոնների 
աշ   խատակիցների թվի և նրանց ներկայացրած աշ խա 
տանք ների թվի հարաբերակցությամբ: Եթե 10 աշ խա տա
կից ներ ներկայացրել են 10 հոդված կամ ավելին, ապա 
արդ յունավետության գործակիցը լինում է 1, իսկ եթե 10 
աշ խատակիցներ գրել են 10ից պակաս աշ  խա տանք ներ, 
ապա արդ յունավետության գոր ծա   կիցը լինում է 0. եթե 
աշ   խատակիցների կեսը աշ  խատանքներ չեն գրել, բայց 
մնա ցածը 10ից ավելի աշ խատանքներ են գրել, ապա 
արդ յունավետության գործակիցը լինում է 1:

Արդյունավետության բարձր գործակցով առա ջա 

տար 10 ամբիոնների թվում առաջին տեղում է պատ
մու թյան ամ բիո նը, երկրորդ տե ղում` հայոց լեզվի, 
երրորդ` կեն սա բա նության, չո ր րորդ` ֆի զի կայի, հին գե
րորդ հո րի զո նա կանում` օտար լեզ վի ամբիոնը: Մյուս 
ամ  բիոն նե րի արդյունավետության գոր ծակիցը 0 է: 
Բուհի գոր ծա կիցը նույնպես ցածր է` գրեթե 0.5: Կա
տար ված ուսում նասիրությունների արդ յուն քում պարզ
վել է, որ բուհի աշխատակիցների 48 տո կո սը առ հա 
սա րակ աշխատանք չունի: Ա. Սանթոյանը խո սեց նաև 
հոդվածների քանակի (ըստ ամբիոնների) վե րա բեր 
յալ: Ամենաշատ հոդվածներ գրվել են կեն սա բա նու 
թյան ամբիոնի կողմից (26): Պրոռեկտորը նշեց, որ վեր
լու ծությունը նոյեմբերդեկ տեմ բեր ամիս նե րին նոր 
ձևա չափով է մշակվելու և ներ կա յաց վե լու:

Օրակարգի երրորդ հարցը մարդկային ռե սուրս
նե  րի կառավարման (ՄՌԿ) բաժնում կատարվող վե
րա  փո խումների վերլուծության, խնդիրների, անե լիք
նե  րի մասին էր: Զեկույցով հանդես եկավ ՄՌԿ բաժնի 
վարիչ Վ. Մինասյանը: Նա իր խոսքում նշեց. «2018 
թվա կանի մայիսի 8ին «Վա նաձորի Հ. Թումանյանի 
ան վան պետական հա մալսարան» հիմնադրամի հո
գա բարձուների խորհուրդը հաստատել է «Վանաձորի 
Հ. Թումանյանի ան վան պե տական համալսարան» 
հիմնադրամի հաս տի քա ցու ցակը, համաձայն որի կադ 
րերի և հատուկ բա ժի նը ան վա նա փոխվել է` մարդ  կային 
ռեսուրսների կա ռա վար ման բա ժին:

Մարդկային ռեսուրսների կա ռա վար ման բաժնի աշ  
խա տանք ները գտնվում են ան ցումային փուլում: Այդ կա
պակ ցությամբ բաժ նում անցկացվել են քննար կումներ` 
ծագած խնդիր ները վերլուծելու և դրանց լուծ ման առաջ
նա հեր թությունները որոշելու նպա տակով:

Բաժինը կարևորում է անձանց` համալսարան աշ խա 
տան քի ընդունման, աշխատանքից ազատման և կամ 
հեռացման քաղաքականության ավելի արդ յու նավետ մե 
խա նիզմների մշա կու մը, այն է` թափուր տե  ղերի մասին 
հայ տա րարությունների տա րածումը, հա  մա պա տասխան 
կադ րերի հավաքագրումը, մրցույ  թի անցկացումը և 
աշ խա տանքի ընդունման գործ ընթացը: Այս կա պակ
ցությամբ մշակվել է «Թա փուր աշխատատեղի հա
մար անցկացվող մրցույ թի օրինակելի կարգ», որը, 
լրա  մշակ ման ան հրա  ժեշտությամբ պայ  մանավորված, 
դեռևս չենք ներ   կայացնում գի տական խորհրդի հաս
տա տ  մանը: Կադ րերի հա մապատասխան ընտ րու թյու նը 
ապա   հով վելու է պաշտոնների անձ նա գրե  րի սահ մանած 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
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չա փո  րոշիչներով, որոնք (146 հատ) հաս տատվել են 
«Վա նաձորի Հ. Թումանյանի ան վան պետական հա մալ
սարան» հիմնադրամի ռեկ տո րի 2018 թվականի մարտի 
13ի թիվ 160 Լ/Կ հրա մա նով: Հաստիքացուցակի փո փո
խու թյուններով պայ   մանավորված` անհրաժեշտություն 
է առաջացել վե  րանայելու և համապատասխան փո փո
խություններ կա  տարելու որոշ պաշտոնների անձ նա գրե
րում, ինչն այժմ գտնվում է լրամշակման փուլում:

ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ բաժինը 
հա  մալրվել է շրջանավարտների հետ աշխատանքների 
հա մակարգողի հաստիքով: Դրա փոխարեն հաս տի քա
ցու ցակից հանվել է շրջանավարտների և կարիերայի 
աջակցման կենտրոնը: Շրջանավարտների հետ աշ խա
տանք ների համակարգողի հաստիք ունենալը ժամանակի 
հրա մայական է, որը ենթադրում է բազմապրոֆիլ աշ խա
տանք, այդ թվում` վերլուծություններ և գործատուների 
հետ կապերի հաստատում: 

Աշխատակիցների վերապատրաստման գործ ըն թա ցի 
հետ կապված` բաժինը շարունակելու է հա մա գոր ծակ
ցու թյունը շարունակական (հարատև) կրթության կենտ
րոնի հետ` մշակելով ընթացակարգ:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը 
կարևորում է աշխատողների աշխատանքային մո տի 
վա   ցիայի բարձրացման, աշխատանքային հա ջո ղու
թյուն  ների համար խրախուսման և խթանման քա ղա
քա    կանությունը, որը ևս պլանավորվել է առաջիկայում 
մշա կել ու ներկայացնել գիտխորհրդի քննարկմանը:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինն 
ունի համապատասխան մարդկային ներուժ` առա ջի կա
յում կատարելու հա մա պատասխան կադ  րային բա րե
փո  խումներ, որոնք պայ  մա նավորված են հա  մալ սա րա նի 
ժա  մա նա  կակից պա հանջ նե րով»:

Չորրորդ հարցը` 20182019 ուսում նա  կան տարվա 
վար   ձա վճարներ սահ մա նե լու և 20192020 ուս տարվա 
բա կա լավ րիա տի ընդունելության մասնագիտությունների 
ցա ն կի հաս տատման մասին էր: Զեկուցեց ուսումնական 
վար  չության պետ, կ. գ. թ., դոցենտ Ա. Գևորգյանը: Ելնե
լով սոցիալական իրավիճակից` արդեն երեք տարի է 
վարձավճարները չեն փոփոխվում: 20192020 ուսում
նա կան տարվա ըն դունելության քննությունների բա
կալավրական մաս նա  գիտությունների ցանկը նախապես 
քննարկվել է ռեկ տո րատի նիստում: Նա նշեց նաև, որ 
առկա ուսուցման հա  մակարգում մաս նա գի տու թյունները 
տրվել են հա մալ սարանական, հեռակա ուսուցման հա
մա կարգում` ման կա վարժական դասիչներով:

Հարցը դրվեց քվեարկության. նիստի մասնակիցներից 
25ը քվեարկեց կողմ, 1ը` ձեռնպահ:

Օրակարգի վերջին` հինգերորդ հարցը վերաբերում 
էր 20182019 ուս տար  վա առկա բակալավրիատի և 
մա  գիստրատուրայի ըն   դունելության քննությունների 
արդ յունքներին: Զե   կույցով հանդես եկավ 20182019 
ուս տարվա բա կա    լավրիատի և մա  գիս տ  րատուրայի ըն
դու նելության պա  տաս  խանատու քար    տուղար, պ. գ. թ., դո
ցենտ Ս. Աղա   ջան  յանը: Նա նշեց, որ այս տարի բուհ դիմել 
են 219 դի  մորդներ, որը նա խորդ տարվանից պակաս 
է 147ով. նվազումը պայմանավորված է շրջա նա
վարտների թվի անկմամբ: Բակալավրի համար հայ տա
րար վել է 56 ան   վճար, 339 վճարովի տեղ: Արդյունքում 
ըն դունվել է ըն  դամենը 190 դիմորդ, որոնցից 48` անվճար, 
142` վճա րո վի: Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով 
դի մել է 100 դի մորդ, որոնցից ընդունվել է 79ը (19ը` ան
վճար, 60ը` վճարովի հա մա կարգ):

Նիստի վերջում քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր:

Սեպտեմբերի 26ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պե
տա կան համալսարանի միջազգային մրցույթի դափնեկիր 
«Բիայնա» երգչախմբի և Վա նաձորի կամերային նվա
գա խմբի համատեղ համերգը` նվիրված ՀՀ հիմնադրման 
100ամյակին: Համերգային ծրագ   րում նե րառ ված էին հայ 
կոմ պոզիտորների ստեղ ծա  գոր ծու թյուն ներ: Ներ կա էին 
դա սախոսներ, ուսա նող ներ, հյուրեր:

Համերգում հնչեց նաև ՎՊՀ արվեստի ամբիոնի վա
րիչ, դո ցենտ Հայկուհի Հակոբյանի «Հայրենի երկիր» 
ստեղ   ծա գոր  ծությունը:

«Բիայնա» երգչախմբի գեղարվեստական ղեկվար, 
ՎՊՀ դա սախոս Սերժիկ Հարությունյանը նշեց, որ «Սու
լուխի երգը» երգչախումբը կա տարել է ՎՊՀ նախկին 
դա սախոս, երաժշտական տե սա բան Հայկ Վար դան յանի 
մշակ մամբ:

Հանդիսատեսի խնդրանքով ևս երկու կատարում 
հնչեցրեց «Բիայնա» երգչախումբը:

ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, բ. գ. թ., դոցենտ 
Սու սաննա Թումանյանն իր խոսքում նշեց. «Ես այսօր 
նորից վայելեցի զուլալ ձայներ, կատարման խորություն, 
զգացմունքայնություն: Ես համոզված եմ, որ ներկաները 
իսկապես, խորապես ապրեցին այս գեղեցիկ պահերը և 
կատարումները: Այն, ինչ այսօր մատուցեցիք մեզ, իս կա
պես արժանի է ամենալավ խոսքերի»: Ռեկտորի պաշ տո
նա կա տարն այնու հետև բուհի կողմից որպես խրա խու
սա կան պարգև խոս տացավ Երևանում առա ջի կա օրերին 
տեղի ունե նալիք որևէ համեգի տոմ սեր ապահովել երգ
չա խմբերի ան դամների համար:

 Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ

ՎՊՀ «ԲԻԱՅՆԱ» ԵՐԳՉԱԽՄԲԻ ԵՎ 
   ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿԱՄԵՐԱՅԻՆ ՆՎԱԳԱԽՄԲԻ 
     ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՄԵՐԳԸ
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ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ
«ՉԻՎՆԻՆԳ» ԾՐԱԳԻՐԸ` 
ՎՊՀՈՒՄ

Սեպտեմբերի 11ին Վանաձորի պետական հա մալ սա
րանում ուսանողների հետ հանդիպման էին եկել ՀՀում 
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի փոխ դես
պան Էլիսոն Չիքը և դեսպանության քաղաքական հար ցե
րի պատասխանատու Մարիամ Բաղդասարյանը:

Բրիտանական հեղինակավոր «Չիվնինգ» կրթա թո
շակային ծրագիրը հայտարարել է 20192020 ուսում
նա կան տարվա ընդունելության մեկնարկը: Ծրագիրը 
երի տասարդներին տրամադրում է ամբողջական ֆի
նանսավորում` բրիտանական ցանկացած հա մալ սա
րանում մեկամյա մագիստրոսական կրթություն ստա նա
լու համար:

Փոխ դեսպան Չիքը իր խոսքում նշեց. ««Չիվնինգ» 
կրթա թոշակը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 
Միաց յալ Թագավորությունում ուսանել մագիստրոսական 
ծրագ րով: Կրթաթոշակից օգտվելու համար տարիքային 

սահ մանափակում չկա. հայտատուն պետք է ապացուցի, 
որ ունի լավ սովորելու կարողություն և առաջնորդ դառ
նա լու հմտություններ: Մինչ օրս «Չիվնինգ» կրթաթոշակից 
Հա յաստանում օգտվել է 150 հոգի»:

Դես պա նու թյան քաղաքական հարցերի պա տաս
խանատու Մ. Բաղդասարյանը ուսանողներին ներ կա
յացրեց կրթա թոշակից օգտվելու պարտադիր պա հաջ նե
րը. «Դի մող նե րը պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի, ունենան 
բա կալավրի գի տական աստիճան, երկու տարվա աշ
խա տանքային փորձ, անգլերենի համապատասխան գի
տելիքներ, կրթա թոշակի ավարտից հետո պետք է վե րա
դառ նան Հա յաստան: Կրթաթոշակից օգտվելու համար 
հայտերն ըն դունվում են օգոստոսի 6ից մինչև նոյեմբերի 
6ը»:

Հանդիպման ավարտին ուսանողները հարցեր ուղղե
ցին հյուրերին և ստացան սպառիչ պատասխաններ:

Բուհդպրոց կապն ապահովելու նպատակով ՎՊՀ
ում էին Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 
23 դպրոցի սաները: Կենսաբանաէկոլոգիական հե
տա  զո տությունների լաբորատորիայում յոթներորդ 
դա    սարանցիների ուսում նասիրության թե ման միկ րո
օր  գանիզմներն էին: Թիվ 23 դպրոցի կեն սա բա նու
թյան ուսուցչուհի Տաթև Աղա ջանյանը ՎՊՀ մա գիստ
րա   տուրայի ուսանողներից է: Նա նկատում է, որ 

ԲՈՒՀԴՊՐՈՑ ԿԱՊԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ ՎՊՀՈՒՄ
տեսական գիտելիքներից զատ` անհրաժեշտություն կա 
հարստացնելու նաև աշա կերտ նե րի գործնական կա րո
ղությունները: Հա մալ սարանի լա բորատորիաների տեխ
նիկական հա գեց վա ծությունը թույլ է տալիս աշա կերտ
ներին լիարժեք ծա նոթնալ ուսում նա սիր վող թեմային:

Նախաձեռնության հեղինակը հուսով է, որ այցե լու
թյուն  ները շարունակական կլինեն:
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 «Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային շար ժու
նու  թյան ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 1ից 5ը 
ՎՊՀում էին Շվեդիայի Լինշյոպինգի համալսարանի դա
սա  խոսներ Էմիլ Ֆարմերը և Վոլֆգանգ Շմիդտը: Եկել էին 
փո  խանակվելու իրենց համալսարանի կրթական փորձով 
և ակադեմիական ծրագրերով: 

Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին Լինշյո
պին գի և Վանաձորի պետական համալսարանների միջև 
հա  մագործակցության ուղիները: Հանդիպման առաջին 
օրը հյուրերը ներկա դասախոսներին ծանոթացրին իրենց 
հա մալսարանի կրթական առանձնահատկություններին` 
շեշտը դնելով լեզուների ուսուցման վրա: 

«Էրազմուս +»ի շնորհիվ ՎՊՀ երկու ուսանող 
կրթական ծրագ րով մեկնել է Շվեդիա` ուսումը շա րու նա
կե լու. ևս եր կու սը կմեկնեն առաջիկայում: Հաջորդ քայլը 
կլի նի այն, որ դա սախոսական կազմից ևս կընտրվեն Շվե
դիա մեկնելու թեկ նածուներ:

Երկրորդ օրը հյուրերը խոսեցին BREXITից (Միացյալ 
Թա գավորության անջատումը ԵՄից): Գերմանացի Վ. 
Շմիդ տը շեշտեց իր երկրի մասնակցությունը Եվրոպական 
Միու թյան տնտեսական զարգացմանը` նկա տե լով, որ 
Մեծ Բրիտանիայի անջատումը ԵՄից մեծ հար ված է թե′ 
վերջինիս և թե′ հենց Մեծ Բրիտանիայի համար: 

ՎՊՀ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բաժնի մա
գիստ րատուրայի ուսանողների համար ներդրվել է 
«Եվրո պագիտություն» առարկան: Սա է պատճառներից 
մեկը, որ բուհում հաճախ են կազմակերպվում նման
օրի նակ դասընթացներ: Տեղեկատվությունն այս կերպ 
հա սանելի է դառնում «առաջին ձեռքից», իսկ ուսանողը 
հնարավորություն է ստանում արդի խնդիրների մա սին 
իմանալ ոչ թե գրքերից, այլ` տեղեկատվությանը տի րա
պե տող դեմքերից: 

Դասախոսությունների երրորդ և չորրորդ օրերն 
սկսվե  ցին Գերմանիայի մասին երկրագիտական տե
ղե   կություններով: Գերմանացի Վ. Շմիդտը խոսեց Գեր
մա  նիայի` ԵՄ կազմում ունեցած դերից և սահմանակից 
եր կրների հետ հարաբերություններից: Պատմական ակ  
նարկով Շմիդտը ներկայացրեց երկրորդ հա մաշ խար հա
յին պատերազմից հետո Գերմանիայի պատ մու թյունը, 
հատ կապես` Բեռլինում տեղի ունեցած իրա դար ձու  թյուն
ները: 

Դասախոսության ընթացքում մեծ թվով զննական 
նյու թերի և պարագաների առկայության շնորհիվ թեման 
առա վել մատչելի ու հետաքրքիր մատուցվեց: Խմբային 
աշ խատանքի միջոցով ուսանողները հնարավորություն 
ունե ցան ոչ միայն լսել, այլև արտահայտել տեսակետներ:

Դասընթացի հաջորդ մասը «Գործաբանություն» 
առար կայի վերաբերյալ էր, որի ընթացքում Է. Ֆար մե
րը ներկայացրեց իրենց համալսարանների հարուստ 
փոր ձը: Բանավեճքննարկման ձևով խոսվեց եր կու 
բուհերի դասավանդման մեթոդների, դրանց արդ յու նա
վետության մասին: Շեշտվեց հեռավար ուսուցման ան
հրա ժեշտությունը:

Ամփոփելով հնգօրյա դասընթացի արդյունքները` 
ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժնի վարիչ 
Գոհար Դոխոլյանը նշեց, որ այն նախ կարևոր հնա
րա վորություն էր` գնահատելու սեփական կա րո ղու
թյուն  ները: Ուսա  նողների համար սա նորություն էր այն 
իմաս  տով, որ անգլախոս (բրիտանական անգլերեն) և 
գեր  մա նախոս մասնագետները այդ լեզուներով օրական 
մի քանի ժամ դասախոսեցին արդի թեմաներից: Ինչ
պես նկատեց Գ. Դոխոլյանը, ուսանողները ան
հանգստացած էին մտնում լսարան. պատճառը օտար 
լե  զուների A2 մակարդակի իմացությունն էր: Հետևա
բար, հյուրերի այցի ընթացքում երևակվեց ևս մեկ 
խնդիր. համաշխարհային փորձին կրթագիտական ին
տե  գրման նպատակ ունեցող համալսարանը պետք է 
էական փոփոխություններ իրականացնի օտար լե զու
ների ուսուցման գործընթացում` այնպես, որ ուսա նող
այլալեզու մասնագետ հաղորդակցումներն իրա կանանան 
հնարավորինս սահուն և ընկալելի: Այնուա մե նայնիվ, 
դասախոսությունները անցան փոխըմբռնման մթնո լոր
տում:

Դասընթացի ավարտին հյուրերի համար կազ մա
կերպվեց էքսկուրսիա Սանահին և Հաղպատ վա նա
կան համալիրներ: Է. Ֆարմերը, որ Թուրքիայում ևս 
դա  սախոսություններ է կարդացել և քաջատեղյակ է 
հայոց պատմությանը, տպավորված էր հայկական 
պատ   մամշակութային արժեքներով, մասնավորապես 
նշված համալիրներով և նրանց հնությամբ: Ըստ նրա` 
եվրոպական շատ երկրներում չէ, որ կարելի է հան
դի պել այսքան վաղեմության հուշարձաններ, ընդ 
որում` պահպանված հիանալիորեն: Հյուրերի հա մար 
տպավորիչ էին նաև հայոց հին եկեղեցական կա ռույց
ների ճարտարապետական յուրօրինակությունն ու ան
կրկնելիությունը, ոճի հայկականությունը: Հյուրերը հիա
ցած էին նյութական մշակույթի գանձարան մտած և զուտ 
հայկական ծագում ունեցող, միմիայն Հայաստանում շա
րունակվող խաչքարարվեստով` եզակի երևույթ քրիս տո
նեական համաշխարհային մշակույթում: 

  Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ

 ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑ` ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ
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Հոկտեմբերի 2ին աշխարհում նշվում է սո ցիա լա կան 
մանկավարժի մասնագիտական տոնը: Օրվա «հե րոս
ները»` ապագա սոցիալական մանկավարժները, հա
մալ սարանում կազմակերպել էին փոքրիկ միջոցառում, 
որի ընթացքում ներկայացրին իրենց ապագա մաս նա
գիտության կարևորությունը: Մանկավարժության ֆա
կուլտետի դեկան, բ. գ. դ, պրոֆեսոր Թերեզա Շահ վերդ
յա նը, շնորհավորելով մասնագիտական տոնի առթիվ, 
ուսա նողներին հորդորեց բարձր պահել համալսարանի 
պա տիվը:

Մասնագիտական տոնի առթիվ ուսանողներին շնոր հա  

վորեց նաև մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մ. գ. դ., 
պրոֆեսոր Պարգև Գևորգյանը:

Գիտակցելով մանկավարժի անփոխարինելի դերը 
սերունդների կրթության ու դաստիարակության մեջ` 
ուսանողները հանդիսավորությամբ երդվեցին բարձր 
պահել մանկավարժի պատիվը, պաշտպանել երեխայի 
իրավունքները: Ուսումնառության ճանապարհին անե լիք
ները շատ են, շատ են նաև մասնագիտության հետ կապ
ված սպասելիքները: Դրանք իրականացնելու հույսով 
ուսանողները երկինք ուղարկեցին երազանքի փուչիկներ:

ԵՐԱԶԱՆՔԻ ՓՈՒՉԻԿՆԵՐ

Սեպտեմբերի 28ին ՎՊՀ մանկավարժության ֆա
կուլ տետի դեկան, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Թ. Շահվերդյանի,        
մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Բեժանյանի և մ. գ. թ., դոցենտ Ա. 
Հով հաննիսյանի առաջնորդությամբ «Սոցիալական ման
կավարժություն» մասնագիտության 4րդ կուրսի ուսա
նող ները ուսումնաճանաչողական էքսկուրսիա մեկնեցին 
Գյումրի` «Երեխաների տուն» և ներառական «Փուռ» 
սրճա րան:

Էքսկուրսիային մասնակցում էին 22 ուսանողներ, 
նպա տակն էր` սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը 

մաս նագիտական կողմնորոշման համակարգում:
Գյումրիում հյուրերին ջերմ ընդունելության ար ժա նաց

րին «Երեխաների տուն» հաստատության տնօրեն Աննա 
Բեկջանյանը և ներառական «Փուռ» սրճարանի տնօրեն 
Տիգրանուհի Հակոբյանը:

Մասնավորապես «Երեխաների տնից» դասախոսները 
և ուսանողները հեռացան տպավորություններով լի. բո լո
րը բարձրաձայն կամ լռելյայն գնահատեցին այդ հաս տա
տու թյունում իրականացվող հայրենանվեր, հոգատար և 
ան չափ կարևոր աշխատանքը:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ
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Հոկտեմբերի 1ին և 2ին նշվեցին տարեցների և 
սոցիալական մանկավարժի միջազգային օրերը:

Պետության հոգածության ներքո գտնվող տա րեց
նե  րին ուշադրության արժանացնելու նպատակով ՎՊՀ 
ապագա սոցմանկավարժները և ուսանողական խոր
հուրդն այցելեցին Վանաձորի տարեցների տուն: Այցը 
ճա նաչողական էր` տեղում ծանոթանալ հաստատության 
խնդիրներին:

Իրենց հարկի տակ ջերմ ընդունելությունից հետո 
տա րեցներն ունկնդրեցին բուհի շնորհալիների կա տա
րումները: Գեղարվեստական մասին հաջորդեց հյու րա սի
րու թյուն:

Ուսանողները հեռացան տպավորված` կրկին վե րա
դառ նալու խոստումով:

 Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ

ՎՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑԸ`
ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ

Սեպտեմբերի 28ից հոկտեմբերի 1ը Ծաղկաձորում 
անցկացվեցին  ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հար ցե
րի նախարարության կազմակերպած  «Տարեցների հան
րա պետական խաղերը»: ՎՊՀից մրցաշարին մասնակցել 
է 67ամյա Բուրաստան Գոքորյանը`  նարդի մրցաձևում: 
Լարված պայ քարում, առաջ անցնելով գյումրեցի հա սա
կա կցից, Բ. Գոքորյանը գրավել է մրցանակային առա ջին 
տե ղը` ստանալով առաջին կարգի մեդալ, պատվոգիր և 
դրամական պարգև:

Շնորհավորում ենք մեր գործընկերոջը:

ԱՅՑ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՏՈՒՆ
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