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Հոկտեմբերի 1-ին Վանաձորի պետական հա մալ-
սա րանը հյուրընկալեց մեծանուն երգահան, ՀՀ ժո-
ղովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանին:

Գյումրիում համերգ տալուց հետո Տիգրան Ման սուր-
յա նը համերգային ծրագրով եկել էր Վանաձոր:

Վանաձոր քաղաքի ընտրությունը պատահական 
չէր: Ինչպես մաեստրոն նշեց. իր հոգու պարտքն է հա-
մա րել համերգ տալ լոռեցիների համար` ի հիշատակ իր 
ընկերոջ` Հրանտ Մաթևոսյանի: 

Բուհի դահլիճը լեփ-լեցուն էր սրտի տրոփյունով սի-
րելի Մանսուրյանին սպասող ուսանողներով և ՎՊՀ աշ-
խատակիցներով. դահլիճը ծափողջույններով դի մա վո  րեց 
ՎՊՀ ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկ տոր, 
պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի հետ թևանցուկ դահլիճ 
մտած մաեստրոյին:

«Բոլորը հարգում ու սիրում են Ձեզ: Դուք ոչ միայն 
սե րում եք անցյալից, այլև կերտում եք ապագան: Դուք 
օրինակելի կենսաձև ունեք, մեծ մտավորական եք: Չկա 
մի հայ, որ չիմանա և չսիրի Ձեզ»,– Հայաստանի Հան-
րապետության և ՎՊՀ հիմները հոտնկայս ունկնդրելուց 
հե տո ողջյունի խոսքով ելույթ ունեցավ ՎՊՀ ռեկ-
տոր Գ. Խաչատրյանը, որից հետո մաեստրոյին հանձ -
նեց Հ. Թումանյանի ստեղ ծա  գործությունների ընտ րա   նին` 
Թումանյանի ոսկե դի մա պատկերով, և ՎՊՀ բա    րեկամների 
ակումբի ան դամատոմսը:

«Վերջում նստածները չեն լսի»,– մտահոգվեց մաեստ-
րոն ու կանգնեց ոտքի, թեպետ դժվարանում էր. «Պետք 
է կանգնեմ ժողովրդի առջև»: «Ես ուրախ եմ, որ դուք 
այստեղ եք, ես բոլորիդ շատ եմ սիրում»,– այսպես 

սկսեց իր ելույթը Տիգրան Մանսուրյանը: Մի պահ տիրեց 
լռություն, ասես մտքով տեղափոխվեց անց յալ, հիշեց իր 
ընկերներին, անցած ուղին.

«Ծնողներս որբանոցից են եղել, մանկությունս անցել 
է Արթիկում, այնտեղ ամեն ինչ կատարյալ ու իդեալական 
է, իմ մանկության բնակավայրն է ինձ ոգեշնչում, այնտեղ 
բոլորն իրար ճանաչում են, ըն տա նի քի ջերմություն կա, 
մեծ քաղաքներում այդպես չէ»:

Պատմեց իր անցած ուղու, ստեղծագործությունների 
մա սին: Հիշեց` ինչպես մտավ Հրանտ Մաթևոսյանի 
սեն յակ, ուր սեղանին Եղիշե Չարենցի գիրքն էր` բաց 
վիճակում` «Դեպի լյառն Մասիս»: Մաթևոսյանի ապ րում-
ները հասկանալի էին իրեն. Կհասնե՞ն իր գործերն ապա-
գա, թե՞ կմնան անցյալում: Ուրախությամբ փաս տեց, որ 
Մաթևոսյանը մեծ ու անգնահատելի ժա ռան գություն է 
թողել հայ ժողովրդին: Չմոռացավ իր ոգեշնչման աղբյուր 
Եղիշե Չարենցին ու Ավետիք Իսա հակ յանին:

Սիրով պատասխանեց ուսանողների հարցերին, 
նրանք էլ իրենց կողմից անակնկալ մատուցեցին` կա-
տարեցին Մանսուրյանի ստեղծագործություններից: 

Հրաժեշտից առաջ մաեստրոն դանդաղ քայլերով մո-
տեցավ դաշնամուրին, նստեց ու նվագեց Հ. Մա թևոս յա նի 
«Աշնան արև» ֆիլմի երաժշտությունը: Դահլիճը քա րա-
ցած վայելում էր յուրաքանչյուր ելևէջ` ծնված հան ճարի 
մատների հպումից: Ավարտեց… Ու դահլիճը պայ թեց 
ծափողջույններից: Մաեստրոն կանգ նեց ոտքի, դան դաղ 
փակեց դաշնամուրը, ասես հար գան քի տուրք էր մա տու-
ցում գործիքին, նորից բացեց ու… հեռացավ:

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐՅԱՆԸ` 
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
«Ստեղծագործությունը նման է գրքի մեջ չորացրած թիթեռի: Երբ նրան 

բռնում ես ու փակում գրքի մեջ, դա հենց ստեղծագործության սկիզբն 
է, բայց ոչ ավարտը. դրանից հետո թիթեռին թռցնել է հարկավոր. երբ 

թռավ, քո ստեղծագործությունը հաջողված է»:
Տիգրան Մանսուրյան
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Հոկտեմբերի 26-ին կայացավ ՎՊՀ գիտխորհրդի 
հերթական նիստը, որը վարում էր բուհի ռեկտոր, բա-
նա սիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գուրգեն Խաչատրյանը: 

Օրակարգում ընդգրկված առաջին հարցի` 2014-
2016 թթ. բարելավման ծրագրի կատարման վիճակի 
վե րաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ կրթության որակի 
ապա հովման կենտրոնի ղեկավար, հ. գ. թ., դոցենտ 
Մ. Շահվերդյանը: Նա նշեց, որ կենտրոնը սկսել է մի 
գործընթաց, որով փորձում են պարզել բարելավման 
ծրագրերի հիման վրա ձեռնարկված քայլերը: Դեռևս 
չհաղթահարված թերություն համարվեց կառավարման 
ոչ համակարգված լինելու հանգամանքը, անարդ-
յու նավետությունը և հետադարձ կապի ոչ կար գա-
վոր վածությունը: Բարելավման ծրագրի հիման վրա 
կազմ ված հարցաշարերի տեսքով (նշվում է` ո՞րն է 
տվյալ ստորաբաժանման կառավարման դերը, ի՞նչ 
նախաձեռնություններով ու առաջարկություններով են 
հանդես եկել, ընդունվե՞լ են այդ առաջարկությունները, 
եթե ընդունվել են, ապա ի՞նչ արդյունքի են հանգեցրել) 
իրականացված հետազոտությանը մասնակցել են 
ոչ բոլոր ստորաբաժանումները (ընդամենը 13): Մ. Շահ-
վեր դյանը ոչ բոլոր ստորաբաժանումների մաս նակ   -
ցությունը պայմանավորեց ժամանակի սղությամբ: 
Ա ռանձ    նացրեց ակտիվ մասնակցություն ունեցած ստո-
րա  բաժանումները` բանասիրության ֆակուլտետը 
(բո  լորն ունեցել են ակտիվ մասնակցություն և հան-
դես են եկել առաջարկություններով), ման կա վար-
ժու  թյան ֆակուլտետից` արվեստի ամբիոնը և 
ման     կավարժության ամբիոնը, կրթության բա րե փո-
խում   ների բաժինը (ներկայացրել են կարևոր և նշա նա-
կալից առաջարկություններ), փիլիսոփայության ամ-
բիո  նը, ուսանողական խորհուրդը, հասարակության 
և կապերի բաժինը: Կարևորեց կառավարման վե րա-
բեր յալ վերին օղակների գնահատականը` հատկապես 
գի տության ոլորտում: Մ. Շահվերդյանը, ելնելով 
հար   ցումների արդյունքներից, փաստեց, որ 13 մաս-
նա կ իցներից 3-ը  ընդ հանրապես չեն մաս նակցում 
կա  ռավարման գործ ընթացին, իսկ մաս նակցող օղակ-
ներից շատերը  արդյունք չեն ար ձանագրել: Հար-
ցում  ներին պատասխանած օղակ նե րը նշել են, որ 
էլեկտրոնային փաստաթղթային շրջա նա ռու թյու նը 
տա  րածված է, իսկ էթիկայի կանոնների ներ դր ված 
լի  նելու մասին մասնակիցները փաստել են, որ կա-
րի քը կա, սակայն դեռևս ներդրված չէ: Կա ռա վա -
րման համակարգի փոփոխության վե րա բեր յալ եղել 
են 27 առաջարկություններ։ Զեկուցողը լուրջ խնդիր 
համարեց կառավարման համակարգը լավ չհաս-
կանալը, ինչի համար մոտակա շաբաթում կլինեն 

սեմինար-քննարկումներ, որի ժամանակ շեշտը կդրվի 
կառավարման մոդելի վրա:

Նիստի երկրորդ հարցը ուսանողների հե տա զո-
տական աշխատանքների կազմակերպման, բա րե-
լավ ման խնդիրների վերաբերյալ էր: Հարցի շուրջ 
զեկույ ցով հանդես եկավ քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք. 
գ. դ., պրոֆեսոր Հրաչիկ Ղազարյանը, գրականության 
ամ բիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոցենտ Վ. Փիլոյանը, ուսա-
նո ղական խորհրդի նախագան Ա. Հովհաննիսյանը: Հ. 
Ղա զարյանը կարևորեց ուսանողների հետ տար վող 
գիտական աշխատանքները: Նա նշեց, որ բու հն ունի 
2-րդ, 3-րդ կուրսերի ուսանողներ, որոնք հոդ ված ներ 
են տպագրում: Շատ ավարտած ուսանողներ ավար-
տաճառերի ու հոդվածների տեսքով աշխատանքներ 
են տպագրել հանրապետության տարբեր գիտական 
ամսագրերում: Նշեց, որ ավարտաճառեր գրող ու-
սա նողների հետ դասախոսական կազմը տանում է 
համապատասխան աշխատանքներ, շեշտը դրվում է 
կիրառություն գտնելու հավանականություն ունեցող 
թեմաների վրա: Ցավով նշվեց, որ խոր գիտական հե-
տազոտության կատարման շրջանակներում ա ռա-
ջանում են խնդիրներ` բարձր մակարդակի հե տա զո-
տու թյունների համար անհրաժեշտ ժա մա նա կա կից 
սար քավորումներ չունենալու պատճառով: Հնա րա-
վորությունների սահմանում և ունեցած կապերի շրջա-
նակներում օգտվում են տարբեր բուհերի միջոցներից 
և իրականացնում իրենց փորձերը. տարիներ շա-
րու նակ հետաքրքիր աշխատանքներ են կատարել 
Աշտարակի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինս-
տիտուտի հետ, ինչի համար ներկայացրել են ռեկտորի 
կողմից մակագրված ծախսերի փոխհատուցման վե-
րաբերյալ պարտավորագիր, սակայն չի հատուցվել, 
ին չի պատճառով վերջին երկու տարիներին ՎՊՀ 
ուսանողներն այնտեղ այլևս փորձեր չեն իրա կա նաց-
նում: 

Վ. Փիլոյանը հարցի շուրջ զեկույցում նշեց, որ 
ուսանողների հետազոտական աշխատանքները 
սկսվում են լսարանից, երբ նրանց հանձնարարվում է 
գրել ռեֆերատ, հաղորդում կամ հետազոտական 
բնույթի որևէ աշխատանք: Երբ հանձնարարությունը 
տրվում է ամբողջ կուրսին, արդեն կրում է կուրսային 
աշխատանքի բնույթ` ավելի խոր և ծավալուն, իսկ հա -
ջորդ աստիճանն ավարտաճառն է. այս երեք աս տի-
ճան նե րը փոխկապակցված են: Նրա հա վաստմամբ` 
ուսանողի նախնական հետազոտական աշխատանքն 
ավելի է խորանում և հստակեցվում կուրսային աշ-
խատանքի ժամանակ, ավարտաճառերի ժամանակ 
այն ավելի է համալրվում. եղել են դեպքեր, որ դրանք 
հասել են իրենց տրամաբանական լրումին, և թեկ նա-
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ծուական աշխատանք է պաշտպանվել: «Գրա կա նու-
թյուն» մաս նագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսա-
նողները մասնակցել են տարբեր համալսարանների 
ՈՒԳԸ աշխատանքներին, լավագույւն ձևով դրսևորել 
իրենց: Տրամաբանական շղթայի արդյունք համարեց 
ՎՊՀ ուսանողուհի Թինա Այվազյանի աշխատանքի 
2016 թ. «Տարվա լավագույն ուսանողական աշխա-
տանք» ճա նաչվելը: 

Ա. Հովհաննիսյանը զեկուցեց, որ բոլոր ուսա-
նողներն են տեղյակ հետազոտական աշ խա տանք-
ներին, ինչի պատճառով անցկացվել են սոց հար-
ցումներ, որոնց միջոցով առաջ են քաշվել մի շարք 
խնդիներ: Ուսանողների մի մասը չի պատկերացնում 
հետազոտական աշխատանքների բուն էությունը, հե -
տազոտական աշխատանքներին գրեթե միշտ նույն 
ուսանողներն են մասնակցում, ղե կավարներն այն-
քան էլ հետևողական չեն: Ուսա նողների կողմից մաս-
նակցություն ունենալու ցան կու թյուն չի դրսևորվում: 
Հե ռակա ուսուցման հա մա կարգում սովորող ուսա-
նող ներն ընդհանրապես տե ղեկացված չեն հե տա  -
զոտական աշխատանքների ըն թացակարգին. նկատ-
վում է և΄ տեղեկատվության բա ցակայություն, և΄ 
կրթու թյան հանդեպ ան տար բե րություն:

Օրակարգի երրորդ հարցի` 2017-2018 թթ. ուս-
տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
ըն  դունելության արդյունքների վերաբերյալ հա-
ղորդ մամբ հանդես եկավ Զորիկ Գևորգյանի անվան 
հենակետային վարժարանի տնօրեն Ս. Աղաջանյանը: 
Նա նշեց, որ արձանագրվել է դիմորդների թվի զգալի 
պակաս և ընդունվածների թվի կտրուկ նվազում. այս 
տարի առկա ուսուցման համակարգ դիմել են 366 
դիմորդներ (նախորդ տարվա համեմատ` 70 դիմորդով 
պակաս). Արագածոտնի մարզից` 4 դիմորդ (նախորդ 
տարի` 4), Լոռու մարզից` 353 (նախորդ տարի` 426), 
Տավուշի մարզից` 8 (նախորդ տարի` 5), 217 դիմորդ 
Վանաձոր քաղաքից են եղել, 4-ը` Տաշիրից, 20-ը` 
Ստեփանավանից (նախորդ տարի` 31), Սպիտակից` 
43 (նախորդ տարի` 62), Ալավերդուց` 42 (նախորդ 
տարի` 48), Գուգարքի տարածաշրջանից` 40 
(նկատ վել է դիմորդների աճ` նախորդ տարվա 25-ի 
փոխարեն): Ըստ Վանաձոր քաղաքի դպրոցների` 
բոլոր դպրոցներից նկատվում է դիմորդների թվի 
նվազում. 14 դիմորդ` 10-րդ դպրոցից, 25 դիմորդ` 11-
րդ դպրոցից (նախորդ տարի` 41), 13-րդ դպրոցից` 14 
դիմորդ, 17-րդ դպրոցից` 10 դիմորդ, 18-րդ դպրոցից` 
7 դիմորդ, 24-րդ դպրոցից` 23 դիմորդ, 34 դիմորդ` 
5-րդ դպրոցից (նախորդ տարի` 41), Վանաձորի պո-
լտեխնիկական ինստիտուտի ավագ դպրոցից` 1 
դիմորդ, «Էվրիկա» դպրոցից` 9 դիմորդ, ՎՊՀ քո-
լեջից` 5 դիմորդ, ՎՊՀ վարժարանից` 75 դիմորդ, 58 
դիմորդ ընդունվել է անվճար, 240 դիմորդ` վճարովի 
համակարգ: Արձանագրվել է նաև մագիստրատուրա 
դիմած դիմորդների թվի նվազում` 94 դիմորդներից 
ընդունվել են 89-ը (20 անվճար, 69 վճարովի): Հեռակա 
ուսուցման համակարգ դիմել է 199 դիմորդ (նախորդ 
տարի` 213 ):

ՎՊՀ ռեկտորը խոսեց դիմորդների թվի նվազման և 
բուհի թերի գովազդի փոխկապակցվածության վե րա-
բերյալ, նշեց, որ նախատեսվում է մրցութային կարգով 
շահած հեռուստաընկերության հետ իրականացնել 
համագործակցություն, որը կարտահայտվի նաև բուհը 
ներկայացնող դասախոսների և լավագույն ուսանողնե-
րի հետ հարցազրույցներով: Հանձանարարեց իրա կա-
նաց նել հստակ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ:

Օրակարգի չորրորդ հարցը թերլրվող կուրսերի 
կրթա կան գործընթացի կազմակերպման խնդրի, 
մար տահրավերների ու ռեսուրսների վերաբերյալ էր: 
Հար ցի շուրջ ելույթով հանդես եկան ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ 
Ս. Թու մանյանը և համալսարանի գլխավոր հաշվապահ 
Գ. Բաղդասարյանը: 

Ս. Թումանյանը զեկուցեց, որ 2014 թվականից սկսած 
ՎՊՀ-ում, ինչպես նաև ՀՀ մյուս բուհերում, առկա է 1-ին 
կուրսի դիմորդների թվաքանակի նվազում: 3-4 տարվա 
կտրվածքով բուհի դիմորդների թիվը նվազել 1000-ով: 
Ուսանողների թվի նվազումը հանգեցնում է խմբերի 
թվաքանակի նվազման: Համաձայն չափորոշիչների` 
լաբորատոր աշխատանքների համար մեկ խումբը 
ձևավորում է 15, գործնականի համար` 20, սեմինարի 
համար` 30 ուսանող, հոսքերը գործում են մինչև 51 
ուսանողի համար: 2017-2018 թթ. թերլրված կուրսերի 
քանակը առկայում հետևյալն է. 22 խումբ (մինչև 10 
ուսանող), 15 խումբ (մինչև 15 ուսանող), 8 խումբ 
(մինչև 20 ուսանող), 22 խումբ (20 և ավելի ուսանող), 
հեռակայում` 28 խումբ (մինչև 10 ուսանող), 15 խումբ 
(մինչև 15 ուսանող), 15 խումբ (մինչև 20 ուսանող), 13 
խումբ (20 և ավելի ուսանող), մագիստրատուրայում 
պատկերն ավելի անմխիթար է. 21 խումբ (մինչև 
10 ուսանող), 3 խումբ (մինչև 15 ուսանող)։ Առկա 
ուսուցման համակարգում կա 98, հեռակա ուսուցման 
համակարգում` 81 խումբ։ Ս. Թումանյանը ռիսկային 
հա մարեց նաև միայն դոցենտներով ձևավորված ամ-
բիոնների առկայությունը։ Վճարովի համակարգում 
4 մասնագիտությունների («Հայոց լեզու» «Գրա կա-
նու թյուն» «Պատմություն» «Մաթեմատիկա») 1-ին 
կուրս ընդունված ուսանողների թվի պակասը բուհին 
կանգ նեցնում է շուրջ 10 մլն դրամի խնդրի առջև։ 
Հայտարարված 419 տեղի համար 188 դիմորդ է ըն-
դունվել, վճարի մուտքը ուսումնական տարվա 
կտրված քով նախատեսվել է 162 մլն, սակայն, պայ-
մա նավորված դիմորդների ցածր թվով, կազմել է 
90 մլն դրամ։ Վիճակի բարելավում կարող է լինել 
ուսումնական պլանի մեջ ժամային փոփոխություններ 
մտցնելու միջոցով։ 

Գ. Բաղդասարյանը իր զեկույցում նշեց, որ 
600 մլն դրամ գումար է սպասվում առկա (340 մլն 
դրամ), հեռակա (230 մլն դրամ) և մագիստրատուրա 
(30 մլն դրամ) ուսուցման համակարգում սովորող 
ուսանողների վարձավճարներից: Հոկտեմբեր ամսվա 
տվյալներով վճարովի համակարգում սովորում է 2080 
ուսանող, միջին վարձավճարը կազմում է 288.000 
ՀՀ դրամ, սակայն բուհը 1 վճարովի համակարգում 
սովորող ուսանողի վրա ծախսում է (դասախոսական 
անձնակազմի վարձավճարներ և այլ ծախսեր) 
223.000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր ուսանողի վրա բուհը 
ծախսում է 35.000 ՀՀ դրամ ավելի։ Բուհն իր ծախսերը 
հոգում է պետպատվերի շրջանակներում պետության 
կողմից տրվող մեկ ուսանողի 507.000 ՀՀ դրամ 
վարձավճարների միջոցով միայն։

Նիստի վերջում Գ. Խաչատրյանն առաջարկեց 
ուժը կորցրած ճանաչել ՎՊՀ գիտխորհրդի 30.03.2017 
թվա  կանին ընդունված և ռեկտորի 05.04.2017 
թվա կանի թիվ 235 Լ/Կ հրամանով հաստատված 
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
հա    մալսարանի» հաստատված գիտական գոր-
ծու   նեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 
տրա   մադրման կարգը, դադարեցնել դրա հիման 
վրա 2018 թ. համար հայտարարված մրցույթը և այն 
չեղ յալ ճանաչել, ներկայացված հայտերը վե րա-
դարձ  նել հայտատերերին: Սկսված և ընթացքի մեջ 
գտնվող մրցույթներն ավարտել կարգով և կնքված 
պայմանագրերով նախատեսված պայմաններով: 
Նիս տին ներկա էին գիտխորհրդի 40 անդամներից 
35-ը: 34-ը քվեարկեցին կողմ, 1-ը չմասնակցեց 
քվեարկությանը: 
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Հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պե-
տական համալսարանի ռեկտորատի նիստը, որը վա-
րեց բուհի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների 
դոկ տոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը: 

Օրակարգի առաջին հարցը հեռակա ուսուցման 
հա մակարգի շրջանավարտ ուսանողների անձնական 
գոր ծերը ստուգող հանձնաժողովների նախագահների 
հաշ վետվության վերաբերյալ էր: Ստուգող հանձ նա ժո-
ղովների նախագահները նշեցին, որ ստուգվել են ֆա-
կուլտետների մասնագիտությունների հեռակա ուսուց-
ման համակարգում սովորող ուսանողների անձնական 
գոր ծերը, բոլոր փաստաթղթերը առկա են եղել, մայր 
մատ յանները՝ լրացված։ Միակ թերությունը եղել են 
ջնջում ները, որոնց կցված են եղել համապատասխան 
բա ցատրագրեր։

Գ. Խաչատրյանը, նկատի ունենալով ստուգող 
հանձ նաժողովների նախագահների աշխատանքի 
լրա ցուցիչ աշխատանքային պարտականություններից 
դուրս լինելը, հանձնարարեց նրանց տալ դրամական 
պարգևատրում։

Օրակարգի երկրորդ հարցը Գերմանիայի Ֆրիդրիխ 
Ալեքսանդրի անվան Էրլանգեն-Նյուրնբերգի հա մալ-
սա րանում կազմակերպված միջազգային գրասենյակի 
աշխատակիցների աշխատանքների վերաբերյալ հա-
ղոր դումն էր: Հարցի շուրջ ելույթով հանդես եկավ ՎՊՀ 
հա սարակության և կապերի բաժնի վարիչ Գոհար Դո-
խոլ յանը: Նա համառոտ ներկայացրեց բուհը, որն ունի 
40.000 ուսանող (4600-ը միջազգային ուսանողներ 
են), 14.000 աշխատակիցներ, 576 պրոֆեսորներ, 23 
բաժին, 13 անգլերենով դասավանդվող ծրագրեր, 263 
կրթական ծրագրեր, 180 մլն եվրո ֆինանսավորում, 
500 համագործակցման պայմանագրեր, 1800 նոր աշ-
խատատեղ։ Հետազոտական գործունեության արդ-
յունքում համալսարանը ստացել է բավականին մեծ 
թվով պարգևատրումներ։ Էրլանգեն-Նյուրնբերգի հա-
մալսարանն ունի 26 կլինիկա, բժշկության բնա գա-
վառում զարգացում ապրող բուհ է։ 2012 թվականին 
մի ջազգայնացման աուդիտ անցնող առաջին հա մալ-
սարանն է եղել։ Բուհի հետ կապը սկսվել է 2016 թվա-
կանին։ Դիմելով «Էրազմուս+» շարժունության ծրագրի 
շրջանակներում համագործակցելու հարցումով՝ 2017 
թվականին ՎՊՀ-ն ստացել է համաձայնություն։ Գ. Դո-
խոլ յանը զեկուցեց, որ կրեդիտային շարժունության 
հա մաձայնագրով 2018-2019 թթ. նախատեսվում է 2 
վարչական աշխատակցի փոխանակում (2 ներ կա յա-
ցուցիչ մեր բուհից դասավանդելու են Էրլանգեն-Նյու-
րնբերգի համալսարանում, 2 աշխատակից իրենց 
հա  մալսարանից՝ ՎՊՀ-ում)։ Սեմինարին մասնակցել 
են աշխարհի տարբեր երկրներից՝ Հայաստանից, 
Բուլ  ղարիայից, Լիբանանից, Լեհաստանից, Պա ղես  -
տինից, Իսրայելից, Ռուսաստանից, Թունիսից ևն։ 
Վե րապատրաստման բնագավառներն են եղել մի-
ջազ գայնացման ռազմավարությունը, շար ժու   նու-
թյան կազմակերպման մեխանիզմները, մի ջազ-
գա   յ ին հետազոտողներին և ասպիրանտներին 
տր վող խորհրդատվությունը, նորարարական 
դաս         ընթացների վարումը (առցանց լսարանների 
ստեղ     ծումն ու ինտերնետային տարբերակով դա-
սա     վանդելը) և Գերմանիայի միջմշակութային առանձ-

նա հատկությունները։ Գ. Դոխոլյանն օտարերկրյա 
ու   սա նողներին և հյուրերին մեր մշակույթին ծա նո թաց-
նելու հանգամանքը կարևորեց, նշեց, որ այդ ուղ ղու-
թյա մբ արդեն տարվում են աշխատանքներ։

Օրակարգի երրորդ հարցի՝ Երևանի պետական 
ման  կավարժական համալսարանում կայացած նախ -
նական շարունակական կրթության և մի ջազ գա յին 
շարժունության հարցերին նվիրված սե մի նա  րի վե րա-
բերյալ հաղորդումով հանդես եկավ շա րունակական 
կրթության կենտրոնի ղեկավար Քրիս տինե Ղա զա-
րյանը։ Նա նշեց, որ սույն թվա կա նի հոկտեմբերի 5-ին 
մասնակցել է ԵՊՄՀ-ում կազ մա կերպված երկօրյա 
սեմինարին, որը վերաբերել է շա րու նակական կրթու-
թյան զարգացմանը՝ նախընթաց կրթության ճանաչման 
միջոցով։ Ներկայացվել է Եվրո պայի և հատկապես 
Գերմանիայի փորձը, ինչը ցույց է տվել, որ նախընթաց 
կրթության ճանաչման հարցը պետական մա կար-
դակով, անգամ Գերմանիայում, լուծ ված չէ։ Գի տ ելի ք-
ներ կամ փորձ ունեցող անձանց, ով քեր ֆորմալ կրթու-
թյուն չունեն, նախընթաց կրթու թյան ճանաչման 
հա      մակարգը առաջարկել է հա վաս տագրման մոդելը՝ 
վկա   յականների միջոցով։ Ք. Ղազար յանը փաստեց, որ 
ՀՀ-ում խնդիր է համարվում այդ վկա  յականներով կամ 
հա  վաստագրերով աշխատանքի անցնելը։ Թեպետ ՀՀ 
օրենս դրությամբ դա թույլա  տրվում է, սակայն չի երաշ-
խավորվում։ Գործատուի կողմից այդ անհատները 
խոչ ընդոտի են հանդիպում։ 

Սեմինարի երկրորդ մասը շարժունության ծրագրով 
սո վորողների կրեդիտների ու կրեդիտների շար ժու նու-
թյան վե րա բերյալ է եղել։ Ք. Ղազարյանը լրջագույն 
խնդիր համարեց արտերկրում դասընթացների մաս-
նակցող ուսանողների կրեդիտների տարբերությունը։ 
Հետաքրքրական համարեց բուհ և ՏԻՄ-երի միջև հա-
մա գործակցության շրջանակում կորպորատիվ փա-
թեթ ների իրականացման հանգամանքը, առաջարկեց 
ՎՊՀ-ում նույնպես կիրառել։ 

Օրակարգի չորրորդ հարցը «Ակադեմիական 
փոխ  ճանաչման և շարժունության ազգային տե ղե-
կատվական կենտրոն» հիմնադրամի կողմից կազ-
մա կերված «Կեղծարարությունը բարձրագույն կրթու-
թյունում» թեմայով համաժողովի վերաբերյալ էր։ 
Հար ցի շուրջ զեկույցով հանդես եկան գիտության և 
միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դո ցենտ 
Արեն Սանթոյանը և իրավաբանական բաժնի պետ 
Արման Ոսկանյանը։ Զեկուցողները խոսեցին կրթու-
թյան բնագավառում կատարվող փաստաթղթային 
կեղծարարության մասին։ Սեմինարի ժամանակ ներ-
կայացվել են միջազգային փորձի արդյունքում բա-
ց ահայտված կեղծիքները։ Նշվեց, որ աշխարհում 
կան դիպլոմ արտադրող կազմակերպություններ, 
որոնք գործում են ապօրինի։ Ամենաշատ կեղծող 
10 երկրների ցանկում առաջատարը Մեծ Բրի տա-
նիան է (39 կազմակերպություն), ամենաքիչը՝ Ֆրան-
սիան (11 կազմակերպություն)։ Նմանատիպ կազ-
մա կերպությունները կրթություն իրականացնելու 
ի րա   վունք չունեն, սակայն, գրանցվելով ար դա րա դա-
տության նախարարություններում, ներկայանում են 
տարբեր կարգերում և ծուղակն են գցում ոչ տեղյակ 

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
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անձանց։ Կեղծարարության հաջորդ տեսակը հա-
վա տարմագրող կազմակերպություններն են, որոնք 
չունեն գործելու կամ լիցենզիա տրամադրելու իրա-
վունք։ Ամենատարածված կեղծարարության մոդել է 
համարվել առցանց կրթության տարբերակը։ Օրինակ 
բեր վեց արտասահմանում աշխատող բժշկի կողմից 
հիվանդ երեխային ինսուլին ներարկել չթույլատրելը, 
որը հանգեցրել է երեխայի մահվան. հետագայում 
պարզ վել է, որ բժիշկն առցանց կրթությամբ դիպլոմ 
ստա ցած մասնագետ է։ Խոսվեց կեղծարարության 
տեսակների մասին: Հերթական տարածված կեղ ծիք-
ներից է հա մարվել փաստաթղթի ամբողջական կամ 
մասնակի կեղծումը։

Օրակարգի հաջորդ հարցը 2016-2017 թթ. ուսում-
նա կան տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ 
կուրսի 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման երկրորդ 
փու լի արդյունքների ամփոփումն էր։ Հարցի շուրջ զե-
կույ ցով հանդես եկան ֆակուլտետների դեկանները։ 

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դե կան, տ. գ. թ., 
դոցենտ Ս. Ժամհարյանը նշեց, որ ֆա կուլ տե  տում ունի 
մեկ ուսանող՝ Աշոտ Գևորգյանը, որը չի ներ կայացել 
պրակտիկայի և ունի մեկ պարտք։ Նրա հե ռաց ման 
վերաբերյալ գրվել է զեկուցագիր։

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան, կ. գ. դ., 

դոցենտ Զարուհի Վարդանյանը զեկուցեց, որ ֆա-
կուլտետում առկա քննություններին չներկայացող 
ուսա նողների թիվը պայմանավորված է ուսման վար -
ձը չմուծելով։ Զեկուցագիր է գրվել «Քիմիա» մաս-
նա գիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարինե 
Թա դևոսի Մանուկյանի հեռացման վերաբերյալ, որը 
վար ձը չմուծելու պատճառով չի ներկայացել և ունի 
չհանձ նված քննություններ։

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. դ., 
պրո ֆեսոր Թ. Շահվերդյանն իր զեկույցում նշեց, որ 
ֆակուլտետում պարտքեր ունեցող ուսանողներ չկան։ 

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. թ., դո-
ցենտ Ա. Պողոսյանը զեկուցեց, որ ֆակուլտետի հե-
ռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերում սո-
վո րում են 40 ուսանողներ, որոնցից 5-ն ունեցել են 
պարտ քեր և հաղթահարել են, ներկայումս քննական 
պարտ քեր ունեցողներ չկան։

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դե կան,  
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Հ. Գրիգորյանը նշեց, որ ֆա կուլ տե-
տում հեռացման ենթակա է մեկ ուսանող, որն ունեցել է 
բացակայություններ և քննությանը ներ կա յա ցել է ան-
պատ րաստ։ 

Քննարկվեցին նաև ընթացիկ հարցեր։

Հոկտեմբերի 24-ին ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահ, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 
հան դիպեց ՎՊՀ ուսանողական խորհրդի ան դամ-
նե րի հետ: Մարզպետի նախաձեռնությամբ կազ-
մա կերպված հանդիպման նպատակն ուսում նա-
ռու  թյանը վերաբերող մի շարք կարևոր հարցերի 
քննար կումն էր: ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի 
նա  խագահ Ա. Նալբանդյանն ՈՒԽ անդամներին 
կոչ արեց փոխհամագործակցության միջոցով կան-
խել բուհում նկատվող բացթողումներն ու թե րու-
թյուն   ները, ինչպես նաև ծրագրեր նախաձեռնել 
ու  սում  նառության բարելավման ուղղությամբ: Հա-

մալ  սարանի բուն առաքելությունը որակյալ մաս-
նա  գետներ պատրաստելը համարող մարզպետը 
մտա  հոգիչ համարեց ոչ բանիմաց մասնագետների 
առ  կայությունը, որոնք աշխատանք գտնելու խնդրի 
առջև են կանգնած: Նա ուսանողներին կոչ արեց 
ակտիվ լինել, անարդարությունների ու արա տա վոր 
երևույթների հանդեպ անտարբեր չմնալ և արձագանքել 
դրանց: Մարզպետը խոստացավ, որ հան դիպումները 
հաճախակի բնույթ կկրեն՝ կախված ան հրա ժեշ տու-
թյունից: Նա իր պատրաստակամությունը հայտնեց և 
ուսանողներին իրավունք վերապահեց իր հետ ցան կա-
ցած հարց արտահերթ քննարկելը:

ՎՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՏ



äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

հոկտեմբեր 31, 4 (181)

«… Ես համոզված եմ, որ ձեր սերունդը կարող է 
դրանք լուծել»:

Նիկոլայ Հովհաննիսյան 

Հոկտեմբերի 17-ին Վանաձորի պետական հա մալ-
սարանում կայացավ պատմական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, արևե-
լա գետ, 500-ից ավելի աշխատությունների հեղինակ 
(80 մենագրություն և 400-ից ավելի հոդված) Նիկոլայ 
Հովհաննիսյանի գրքի շնորհանդեսը: Շնորհանդեսին 
ներ կա էին նաև «Ազգ» շաբաթաթերթի գլխավոր 
խմբագիր, հրապարակախոս, քաղաքական մեկ նա-
բան, լրա  գրող Հակոբ Ավետիքյանը, ՎՊՀ ռեկտոր, 
բա  նա  սի րա կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գուրգեն Խա չատրյանը, Գուգարաց թեմի առաջնորդ 
բարձ րաշնորհ Տեր Սե պուհ արքեպիսկոպոս 
Չուլջյանը, ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ, 
պատ  մական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Ֆելիքս Մովսիսյանը: Գիրքը տպագրվել է հեղինակի 
2 հոդվածի՝ «Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցե-
ղասպանությանը» և «Քրդական գործոնը Արևմտյան 
Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հա յե ցա կար-
գում» հիման վրա:

Բացման խոսքով հանդես եկավ Գ. Խաչատրյանը: 
Նա առանձնացրեց հեղինակի աշխատանքի կարևոր 
առավելությունները` ընտրված թեմայի յու րա հատ-
կությունն ու հազվադեպ լինելը, նյութը ոչ միայն գի-
տական հենքի վրա, այլև գիտական շրջանառության 
մեջ դնելը, գրքի անգլերեն, արաբերեն, պարսկերեն 
տար բերակներով տպագրությունը, նյութի երկկողմա-
նի լի նելը, քուրդ պատմաբան Քամալ Ասադի փաստե-
րի օգտագործելը, որտեղ Քամալ Ասադը քննադա տում 
է իր ժողովրդին` հայոց ցեղասպանությանը մասնակցե-
լու մեջ: 

Գ. Խաչատրյանը հյուրերին շնորհեց ՎՊՀ Բա րե-
կամների ակումբի անդամատոմսեր:

Սրբազան հայրն օրը բացառիկ համարեց` քրդա-
գիտության մեջ այս նոր` հայագիտության հատ վածի 
երևան գալու առումով. անցյալն իմանալով է միայն 
հնարավոր ներկան ճիշտ արժևորել:

Հակոբ Ավետիքյանն իր ելույթում հեղինակին կո-
չեց պրակտիկ մտածողության պրոֆեսոր, ով իր գի-
տելիքներն օգտագործում է իր ժողովրդի, հայ րե -

նիքի, երկրի շահերի համար` հատկապես ար տա քին 
մարզում: Նշեց, որ Ն. Հովհաննիսյանը ոչ թե պատ-
մական կամ գիտական գործ է գրում, այլ այդ գի-
տելիքները ծառայեցնում է հարաբերություններ ստեղ  -
ծելու և մեր ժողովրդի անցյալը ճանաչելու հար ցում: 
Հ. Ավետիքյանը առանձնահատուկ և օրինակելի հա-
մարեց գրքում տրվող 7 սցենարները, որոնք տալիս 
են լուծումներ` հայերի տարբեր իրավիճակներում 
գտնվելու դեպքում:

Պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյանը կարևորեց աշխատանքի` 
ոչ միայն պատմաբանների լայն հանրությանն ուղղված 
լինելը, այլև` հանրապետության իշխանություններին: 
Միանգամայն խոհուն և իրատեսական համարեց հե ղի-
նա կի առաջարկը` Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի 
ներ կայացուցիչներից հանձնաժողով ստեղծելու վե-
րաբերյալ, որոնք կբարձրացնեն առաջնահերթ խնդիր-
ներ` քրդական հարցի կապակցությամբ հայկական 
հա յեցակարգի մշակմանն առնչվող: 

Շնորհանդեսի վերջում ելույթ ունեցավ գրքի հե ղի-
նակը: Ն. Հովհաննիսյանը հայ իրողության հետ կապ-
ված առանձնացրեց երկու կարևոր երի տա սարդ 
գիտություններ` արցախագիտությունը և ցե      ղա սպա նա-
գիտությունը (որպես գիտություն պաշ   տո նա պես հաս-
տատվել է 1940 թվականի դեկ տեմ  բերին):

Ապա փաստեց, որ այդ ժամանակաշրջանում ձևա-
վորվել են քրդերի խմբեր, որոնք մասնագիտացել էին 
հա յերին թալանելու մեջ: Նախքան հայերի հանդեպ 
իրագործված ոճրագործությունը քրդերը պարտքեր 
են վերցրել հայերից ու վերադարձնելու ցանկություն 
չեն ունեցել: Այսօր տեսնում ենք, որ քրդերը զարթոնք 
են ապրում. նրանք 1920-ական թվականների ան-
կիրթ, հետամնաց ազգը չեն, չեն մոռացել իրենց տա-
րածքների խնդիրը, ինչն այսօր հայերի համար մեծ 
և դժվար լուծելի խնդիր է: Նշեց, որ եկել է այն եզ րա-
կացության, որ հայերս պետք է կարողանանք քրդե-
րի հետ համագործակցության եզրեր գտնել: Ն. Հով-
հաննիսյանը առաջ է քաշում համագործակցելու 7 
տարբերակ, որով, քրդերի շահերի պահպանման հետ 
մեկտեղ, հայերի իրավունքները չեն ոտնահարվի:

Վերջում 87-ամյա պրոֆեսորը հորդորով դիմեց 
երիտասարդներին.

«Որոշ հարցերի լուծումներ թողնում ենք ձեզ: Ես 
համոզված եմ, որ ձեր սերունդը կարող է դրանք լուծել»:

ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ գրքի շնորհանդեսը ՎՊՀ-ում
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Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական 
հա մալ սարանում տեղի ունեցավ ՎՊՀ 
ՈՒԳԸ գիտական նստա շրջանը, որին մաս-
նակ ցելու հայտ էին ներ կա յացրել ՀՀ 11 
բու հերի ուսանողներ` Գավառի պե տա -
կան համալսարանը (ամենաշատ մաս-
նա    կիցներ ունե ցող), Սևանի «Վազգենյան 
հոգևոր դպրանոցը», ՀՀ արտակարգ իրա-
վի  ճակների նախարարության ճգնա ժա-
մա   յին կառավարման պետական ակա-
դե    միան, ՀՀ Վազգեն Սարգսյանի անվան 
հա   մալսարանը, Երևանի գե ղարվեստի պե-
տա կան ակադեմիայի Գյումրու մաս նաճյուղը, 
Երևա նի Թատրոնի և կինոյի պետական ինս-
տի  տուտը, Շիրակի պետական համալսարանը, Հայ-
ռու  սական համալսարանը, Հայաստանի պետական 
ման կավարժական համլասարանը, ՀՀ պետական 
կա ռավարման ակադեմիան, Երևանի պետական հա-
մալսարանը։

Միջազգային գիտաժողովի հրավիրված լի նե   լու 
պատ ճառով ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խա չատրյանը, 
չկարողանալով ներկա գտնվել նստա շրջա նին, իր բա-
րեմաղթանքներն էր ուղարկել մաս նա կիցներին։

«Դուք մեր ապագա գիտնականներն եք։ Շատ 
գի տնականներ հայտնի են դարձել հենց ՈՒԳԸ աշ-
խատանքների շնորհիվ։ Պատահական չէ, որ մեծն 
Մենդելեևն ասել է. «Պետք չէ խոնարհվել հան ճար-
ների և տաղանդների առջև, պետք է խո նարհվել աշ-
խատասեր մարդկանց առջև»։ Լա΄վ աշ խա տեք, որ 
լավ արդյունքների հասնեք»,– նիստը բացեց և ելույթ 
ունեցավ նստաշրջանի պատ վա վոր հյու րերից` ՎՊՀ 
քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք. գ. դ., պրո ֆեսոր Հրաչիկ 
Ղազարյանը։ 

 ՈՒԳԸ նախագահ Լիլիթ Պետրոսյանն իր ելույ-
թում հավաստեց, որ ՈՒԳԸ-ն Հայաստանի Հան րա-
պետության ակտիվ գործող գիտական ըն կե րու-
թյուն ներից է, ՎՊՀ ուսանողներն իրենց արդիական 
ուսում նասիրությունները ներկայացնում են ՀՀ ամե նա-
տար բեր բուհերում, նրանց հոդվածները որպես կանոն 
երաշ խավորվում են տպագրության։

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ մանկավարժության 
ֆա կ ուլտետի դեկան, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Թերեզա 

Շահ վերդ յանը։ Դեկանն իր ելույթում նշեց, 
որ համալսարանի 50-ամյա գործունեության 
մեջ եղել են բազմա թիվ ՈՒԳԸ նախագահներ, 
բայց Լ. Պետրոսյանը գերազանցեց բո լորին. 
նրա շնորհիվ ՎՊՀ ու սանողները ճա նաչում են 
ստանում ՀՀ տարբեր բուհերում։ 

«Ուրախ եմ, որ այսօրվա մեր գիտաժողովը 
սկսվում է մեր հանրապետության լավագույն 
ուսանողական կազ մով։ Դուք` յուրաքանչյուրդ, 
ձեր բուհի սե րուցքն եք։ Մաղթում եմ` 
վերջնական արդյունքի բերեք մեր մշակույթի 
բոլոր ոլորտների չպեղված ան դաս տան նե րը»,– 
ասաց Թ. Շահվերդյանը։

Ելույթներից հետո ՈՒԳԸ-ի նախագահ, բ. գ. թ. Լիլիթ 
Պետրոսյանը տպագրված հոդվածներ ունեցող 19 
ուսանողներին հանձնեց Երևանի պետական հա մալ-
սարանի և Շիրակի պետական համալսարանի ժո-
ղովածուները, որից հետո աշխատանքները շա րու-
նակ վեցին պատմության, արվեստագիտության, 
տնտե  սագիտության և իրավագիտության, լեզ վա բա-
նու թյան, գրականության, մաթեմատիկայի, ֆի զի կայի և 
ին ֆորմատիկայի, կենսաբանության և քի  միայի, ման-
կավարժության, հոգեբանության և սո ցիա լական աշ-
խատանքի, աշխարհագրության բա ժան մունքներում։

Ելույթների թեմաները բազմազան և բազմաբնույթ 
էին` «Մեղմացուցիչ հանգամանքներում կատարված 
սպա նություններ», «Ֆիդել Կաստրո մարդը», «Զար-
դանախշը որպես ազգային մշակույթի տարր», «Հա-
ղոր դակցման տեսությունը արդի հայ լեզվաբանության 
համատեքստում», «Կնոջ բա ցահայտումը Գ. Զոհրա-
պի նովելներում», «Հա մա  չափությունը ֆիզիկայի 
խնդիր ներում», «Արդի բժշկու թյունը և ջրածնի պե րօք-
սիդը», «Մանկան վա խեր», «Մուլտֆիլմի ազդեցու-
թյունը կրտսեր դպրոցական տարիքի երե խա նե րի 
վրա» և այլն։

Յուրաքանչյուր զեկուցումից հետո բաժանմունքի 
մասնակիցները հարցերի և քննարկումների միջոցով 
ամփոփեցին այն։

Շուրջ 100 ելույթներից հետո կայացավ գի տա ժո-
ղովի աշխատանքների ամփոփման և փակման արա-
րողությունը։

ՈՒԳԸ գիտաժողով ՎՊՀ-ում
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Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական հա-
մալ սարանում հյուրընկալվեցին ՀՀ-ում ԳԴՀ դես պա-
նության մշակութային հարցերով կցորդ Աննեմարի 
Քուլմանը, Երևանում գերմանական ակադեմիական 
փոխանակման ծառայության DAAD-ի ղեկավար Սիլ-
վիա Շմիդը, նույն ծրագրերի գլխավոր խորհրդատու 
Մե րի Նավասարդյանը, «Գյոթեի ինստիտուտի» երևան-
յան ներկայացուցիչ Դանա Շլուխմանը։ Այցի նպատակն 
էր ծանոթացնել ԳԴՀ-ի կողմից արտասահմանցի ուսա-
նողների, բուհավարտների, դասախոսների համար 
նա  խատեսված կրթական, հետազոտական, ինչպես 
նաև DAAD-ի կրթաթոշակային ծրագրերին։ 

ՎՊՀ հասարակության և կապերի բաժնի վարիչ 
Գոհար Դոխոլյանը հանդիպումը կարևորեց գերմանե-
րեն լեզվի հանդեպ ուսանողների հետաքրքրության 
խո րացման առումով։

«Մենք այսօր այստեղ ենք, որ ձեզ հնարավորություն 

ընձեռենք հասկանալու, թե ինչու պիտի 
սո վո րեք գեր մաներեն լեզուն, ինչ հնա-
րա վո րու թյուններ ու հե ռա նկար ներ 
կարող եք բացել ձեր առջև»,– ելույթով 
հանդես եկավ Աննեմարի Քուլմանը։ 

«Գյոթեի ինստիտուտի» երևանյան 
ներկայացու  ցիչն իր ելույթում նշեց, որ 
այն սերտորեն համագործակ ցում է 
կրթական, մշակութային ծրագրերին, 
իրենց ինստիտուտները գործում են 
աշ խարհի գրեթե բոլոր երկրներում, 
Հայաստանում գործունեություն դեռևս 

չեն ծավալում, սակայն աշնանը նա խատեսվում է 
Գյոթեի կենտրոնի բացում Երևան քա ղաքում։ Լեզ  վի 
կենտրոնը կունենա լեզվի դաս ընթացներ։ Գործում է 
գեր մա ներենի ըն թերցասրահը, որտեղ առկա է 500-ից 
ավելի կտոր գիրք։ Վանաձորի ուսանողների համար 
լեզվի ուսում նառությունն ավելի մատչելի դարձնելու 
նպա տա կով առաջարկվեց օգտվել գրադարանի ին-
տեր նե տա յին տարբերակից։ 

Դ. Շլուխմանի հավաստմամբ` այս տարվանից իրա-
կանացվելու է նոր ծրագիր, որը հայ ուսանողներին 
հնարավորություն կտա գերմաներեն քննություն հանձ-
նելով անմիջապես ընդունվել Գերմանիայի տարբեր 
բուհեր։

Իրականացվող մշակութային ծրագրերի շրջա նա-
կում նոյեմբերի 5-ին կկազմակերպվի միջոցառում՝ 
նվիրված «Ընթերցանության տոն»-ին, որին կարող են 
մասնակցել բոլոր ցանկացողները։

Վանաձորի պետական համալսարանի ման-
կա վարժության ֆակուլտետի «Սոցիալական 

ման կա վար ժություն» մասնագիտության 
4-րդ (հեռակա) կուր  սի ուսանողները 

ար տադրական պրակտիկան անց-
կացրին Վանաձորի մանկատանը 
(պրակ տիկայի ղե կավարներ` ման-
կավարժության ամբիոնի դոցենտ, 
մ. գ. թ. Անահիտ Հովհաննիսյան, 
հո գեբանության և սոցիոլոգիայի 

ամ  բիոնի դոցենտ, հ. գ. թ. Անահիտ 
Ղա  զա րոսյան, հոգեբանության և սո-

ցիո լոգիայի ամբիոնի դոցենտ, հ. գ. թ. 
Վահան Ղույումչյան):
Հոկտեմբերի 12-ին անցկացվեց արտա-

դրական պրակտիկայի պաշտպանություն 14 ուսա-
նողների մաս նակցությամբ: Յուրաքանչյուր ուսանող 

ներ կայացրեց թղթապանակ, ուր ներառված էին օրացուցային պլա նը, Վանաձորի մանկատան հաս-
տատության չա փո րո շիչները, «Սոցիալական մանկավարժ» պաշտոնի նկա րագիրը: 

Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ
«Սոցիալական մանկավարժություն»,  4-րդ կուրս (հեռակա)

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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