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êÇñ»ÉÇ° ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ
¸åñáó³Ï³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇ »õ ì»ñçÇÝ
½³Ý·Ç ïáÝÇ ³éÃÇí ÁÝ¹áõÝ»ù ÇÙ ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÝ áõ
µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ: Ò»ñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÏÛ³ÝùÇ ³Ûë Ý³Ë³ß»ÙÇÝ
Ù³ÕÃáõÙ »Ù Ý³Ë` Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ù»ñ »ñÏñÇÝ, áñå»ë½Ç ¹áõù Ï³ñáÕ³Ý³ù
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý áõ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñ»É ³é³çÇÝ
Ñ³ëáõÝ ù³ÛÉ»ñÁ, Íñ³·ñ»É »õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ñ³÷á÷áË ³ßË³ñÑáõÙ, »ñµ ³ÛÝù³Ý
ëñÁÝÃ³ó ÷áËíáõÙ »Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ÷áËíáõÙ »Ý Ç¹»³ÉÝ»ñÁ,
ÏÏ³Ù»Ý³ÛÇ, áñ ¹áõù Ó»ñ ÑÇÙÝ³íáñ ï»ÕÝ áõÝ»Ý³ÛÇù ³Û¹
³ßË³ñÑáõÙ` ³Ùáõñ »õ Ñ³í³ï³ñÙáñ»Ý Ï³éã³Í ³½·³ÛÇÝ
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ. ÏÏ³Ù»Ý³ÛÇ, áñ »ñµ»ù áõ áã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ
ã³Õ³ñï»Çù Ó»ñ ³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, ³ÝË³Ã³ñ å³Ñ»Çù Ó»ñ
Ñ³Û»óÇ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ` Ñ³ÝáõÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ Ñ³í»ñÅ ³åñÇ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, §Ñ³í»ñÅ óÝÍ³ Ð³Û³ëï³Ý¦:
êÇñ»ÉÇÝ»°ñ, ¹áõù Ï³Ý·Ý³Í »ù áã ÙÇ³ÛÝ Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ
ß»ÙÇÝ, ³ÛÉ»õ í×é³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³éç»õ. Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³Ûëûñí³ Ó»ñ áñáßáõÙÁ Ï³ÝËáñáß»Éáõ ¿ áÕç
Ñ»ï³·³ ÏÛ³ÝùÁ, ·Í»Éáõ ¿ ³ÛÝ áõÕÇÝ, áñáí ¹áõù åÇïÇ Ñ³ëÝ»ù
Ó»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: àõñ»ÙÝ` Ãá°Õ µ³ñÇ ÉÇÝÇ
Ó»ñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, Ãá°Õ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ³Û¹ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ý³ÛÇ
µ³ñ»Ñ³×áñ»Ý: àñå»ë ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
é»ÏïáñÇ å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ` »ë »ñç³ÝÇÏ ÏÉÇÝ»Ù Ó»½ÝÇó
ß³ï»ñÇÝ ï»ëÝ»É Ù»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ, áñáÝó Ñ»ï ¹áõù
ÏÏ³ñáÕ³Ý³ù Ó»éù µ»ñ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ð³ñ·»ÉÇ° áõëáõóÇãÝ»ñ »õ ÍÝáÕÝ»ñ, Ó»½ ÝáõÛÝå»ë ÑÕáõÙ »Ù
ÇÙ ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÝ»ñÁ` ï³ñ³ÏáõÛë ãáõÝ»Ý³Éáí, áñ ¹áõù áÕç
ÏÛ³ÝùáõÙ »ù å³Ñå³Ý»Éáõ áõëáõóãÇ »õ ÍÝáÕÇ ³ÛÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,
áñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ¿ ÝÙ³Ý, »õ áñÇó Ñ³ñ³ï»õáñ»Ý åÇïÇ µË»Ý
Ñá·³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ»ï»õáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ÏñÃ»É, ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É
³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ³Ý³íáñ ë»ñáõÝ¹, áñ í³ÕÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¿ Çñ »õ
µáÉáñÇë »ñ³½³ÝùÁ:
´³ñÇ° »ñÃ, ëÇñ»ÉÇ° ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ:
Ðáõë³Ù Ý³»õ` µ³ñÇ° ·³Éáõëï:
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ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ
Մայիսի 30-ին կայացավ գիտխորհրդի հերթական
նիստը` օրակարգային 6 հարցով: Առաջարկվեց հետա
ձգել հիմնադրամի հեռավար ուսուցման (կրթության)
գործընթաց իրականացնելու կարգի և գիտական խոր
հրդին կից մրցութային հանձնաժողովի կանոնակարգի
հաստատումը: Աշխատողներին գիտակազմակերպա
կան, ուսումնամեթոդական և մարզամշակութային որոշ
տեսակի աշխատանքների համար դրամական խրա
խուսման հաշվարկման ու վճարման կարգի վերաբերյալ
եղավ առաջարկություն գիտական աշխատանքների գծով
պրոռեկտոր Արեն Սանթոյանի կողմից. միանգամյա
հանձնաժողովի (նախագահ` Վ. Եղիազարյան, անդամ
ներ` Զ. Էվոյան, Ք. Ղազարյան, Ա. Ղազարյան, Գ. Բաղդա
սարյան) ներկայացրած նախագիծը (17.05.19թ.) արդեն
մերժվել է գիտխորհրդի 25.04.19 թ.-ի նիստում, ուստի
հարկ է այն հանել օրակարգից:
Ժամաքանակի հատկացման չափորոշիչների բարե
լավման խնդիրների մասին զեկուցեց ռեկտորի ժամա
նակավոր պաշտոնակատար Սուսաննա Թումանյանը:
Հաստիքների հաշվառման գործընթացը, ըստ բուհում
հաստատված ժամանակացույցի, սկսվում է նախորդ
օրացուցային տարվա հոկտեմբեր ամսից և, անցնելով
մի քանի փուլ, ավարտվում ապրիլի 25-ին: Հաստիքների
ձևավորման 3 կարևոր գործոններն են, ըստ ռեկտորի ժա
մանակավոր պաշտոնակատարի, ուսանողների, ուսա
նողական ակադեմիական խմբերի թվերը և հաստիքների
ժամաքանակի չափորոշիչները` ըստ տարակարգերի:
Աղյուսակների տեսքով գիտխորհրդին ներկայացվեց
2019-2020 ուսումնական տարվա ժամաքանակներից
բխող հաստիքների ընդհանուր պատկերը:
Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր ուսա
նողներին և դասախոսներին տրամադրվող ռեսուրս
ների կիրառելիության, հասանելիության և արդյու
նավետության գնահատման մեխանիզմներին` ըստ
ռազմավարական ծրագրի առաջնահերթությունների և
պլանի: Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Անուշ
Գևորգյանը զեկուցումը սկսեց ուսումնասիրության արդ
յունքներից: Ուսանողների համար ուսումնասիրությունն
իրականացվել է էլեկտրոնային հարցաթերթիկների մի
ջոցով: Հարցումներին մասնակցել է 174 ուսանող և
122 դասախոս: Ներկայացվեց հարցաթերթիկներում
առկա առաջարկությունների պատկերը թե′ դասա
խոսների, թե′ ուսանողների կողմից, որը վկայում է`
բուհում պետք է կարևորվի ՏՏ ոլորտը: Ա. Գևորգ
յանն առաջարկեց ամբիոններին` ներկայացնել ՏՏ
միջոցներով դասավանդվող դասընթացների, թեմանե
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րի, կիրառվող ծրագրերի ցանկ, որպեսզի տվյալ դա
սապրոցեսի համար ներբեռնվեն համապատասխան
ծրագրեր: Ուսումնամեթոդական վարչության պետը
նաև առաջարկեց վերանայել «Համակարգչային գործ»
դասընթացի ծրագիրը, դասախոսների վերապատրաստ
ման խնդիրները, ֆակուլտետներում ստեղծել Wi-Fi
կապի հնարավորություններ և այլն:
Առաջարկները քննարկումից հետո որոշման ձևով
հաստատման ներկայացնելու` Ս. Թումանյանի առաջար
կությունն ընդունվեց միաձայն:
ՏՏ որակի մասին զեկուցմամբ հանդես եկավ ԷԿՏԿՍ

բաժնի վարիչ Նելսոն Ստեփանյանը: Բուհի բոլոր
ստորաբաժանումներն ապահովված են համակար
գիչներով. դրանց կեսից ավելին օգտագործվում է ուսում
նական լաբորատորիաներում և կաբինետներում: Ին
տերակտիվ ուսուցման 8 լսարանները համալրված են
ինտերակտիվ գրատախտակներով, որոնք կարելի է կի
րառել մուլտիմեդիա դասընթացների համար: Առկա ռե
սուրսները, ըստ Ն. Ստեփանյանի, պետք է կիրառվեն
ամբողջովին և նպատակային:
Օրակարգի հաջորդ հարցը ՎՊՀ պատմաշխարհա
գրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի ընտրության
արդյունքների հաստատումն էր. հարցի վերաբերյալ
արձանագրությունը գիտխորհրդին ներկայացրեց գիտ
քարտուղար Սեդա Բեժանյանը: Միաձայն քվեարկու
թյամբ Լուսինե Կոստանդյանը հաստատվեց դեկանի
պաշտոնում:
Վանո Եղիազարյանի աշխատասիրած «Մխիթար
Գոշի առակները» գիրքը (աշխատակցությամբ Թ. Ամիր
խանյանի) երաշխավորվեց տպագրության:

Սեփ. լրատվություն

ՊԱՏՄԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ
ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԴԵԿԱՆ ՈՒՆԻ

2019 թ. մայիսի 15-ին կայացավ ՎՊՀ պատմաշխար
հագրական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական
նիստը, որի օրակարգում ֆակուլտետի դեկանի ընտրու
թյան հարցն էր: Խորհրդի կողմից ներկայացված միակ
թեկնածուն
պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի
դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լուսինե
Կոստանդյանն էր:

Ըստ կանոնակարգի` նիստը վարեց գիտխորհրդի
ամենատարեց անդամը` տ. գ. թ. Կորյուն Թորոսյանը:
Խորհրդում ընդգրկված ուսանողներից միաձայն քվեար
կությամբ ընտրվեց նաև քարտուղար: Նա արձանագրեց
նիստի ողջ ընթացքը: Հաստատվեց նաև հաշվիչ
հանձնաժողովի կազմը:
Ֆակուլտետի զարգացման հայեցակարգը ներկայացնե
լու համար խոսքը տրվեց թեկնածուին: Լ. Կոստանդյանը
ներկայացրեց ֆակուլտետում առկա խնդիրները` մատ
նանշելով դրանց լուծման ուղիները:
Նիստի ընթացքում ելույթ ունեցան նաև խորհրդի մի
քանի անդամներ, որոնք Լ. Կոստանդյանին բնութագրին
որպես պարտաճանաչ, բանիմաց աշխատողի և ոչ
կոնֆլիկտային անձնավորության:
Քվեարկության արդյունքում ֆակուլտետի գիտ
խորհրդի ներկա 18 անդամների ձայները բաշխվեցին
հետևյալ կերպ` 16 կողմ, 1 դեմ:
Այսպիսով` պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի որոշմամբ Լուսինե Կոստանդյանն
ընտրվեց ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում:

«ԱԴԵԼԱՍ» ՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄՈՒՅԹԸ` ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՀԱՂԹՈՂ
Մայիսի 19-ին «Մինորա» մարզամշակու
թային կազմակերպությունը կազմակերպել
էր «Նազանք 2019» մրցույթ-փառատոնը,
որին մասնակցեց նաև ՎՊՀ մշակույթի
կենտրոնի «Ադելաս» պարային համույթը:
Փառատոնն անցկացվեց 2 փուլով`
ժողովրդական և ժամանակակից պարեր:
Առաջին փուլում ՎՊՀ-ականներին հա
ջողվեց նվաճել 2-րդ հորիզոնականը, իսկ
ժամանակակից պարերի ժանրում` 1-ին
պատվավոր տեղը:
Ջերմորեն շնորհավորում ենք մեր պա
րուհիներին` մաղթելով նորանոր նվաճում
ներ ու բարձր բեմեր:

ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ
ԿԱՅԱՑԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ
Մայիսի 14-15-ը ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի
էր ունեցել «Россия в мире» խորագրով միջազգային
ուսանողական գիտաժողով, որտեղ զեկուցումով հանդես
էր եկել նաև ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի
«Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանո
ղուհի Աննա Ղազարյանը:
«Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսա
նողներ Հովհաննես Թադևոսյանի և Երանուհի Տեր-Մով
սիսյանի աշխատանքները ևս արժանացել էին բարձր
գնահատականների: Երեք գիտական աշխատանքները
տպագրվել են գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում:
Գիտաժողովին մասնակցել են Ռուսաստանի, Հա
յաստանի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Իտալիայի, Ղա
զախստանի, Չինաստանի, Բելառուսի, Մեծ Բրիտա
նիայի,
Ուզբեկստանի,
Ճապոնիայի,
Ղրղզստանի
համալսարանների բակալավրիատի, մագիստրատուրայի

և ասպիրանտուրայի ուսանողներ, գիտահետազոտական
ինստիտուտների գիտական աշխատակիցներ:
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ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆԻ ԱՅՑԸ ՎՊՀ
ՎՊՀ-ում էր լոսանջելեսաբնակ հայ գրող, գրա
կանագետ, հրապարակախոս, մատենագետ, խմբագիր,
Հայաստանի գրողների միության անդամ, ազգայինհասարակական գործիչ Հովսեփ Նալբանդյանը. առիթը
22-րդ` «Հուշարձան մայրերուն» ժողովածուի, ինչպես
ինքն է ասում` իր զավակի ծնունդն էր:
Ողջույնի խոսքով հանդես եկան գրականագետ,
բ. գ. դ., պրոֆեսոր Վանո Եղաիզարյանը և գրականագետ,
բ. գ. թ. Արմեն Ավանեսյանը: Վերջիններս խոսեցին
Հովսեփ Նալբանդյան մարդու, ընկերոջ, գրողի մասին,
ներկայացրին նրա ստեղծագործական կյանքը, այնու
հետև անդրադարձան առանձին գործերի` նկատելով,
որ Հովսեփ Նալբանդյանի նպատակը ոչ այնքան գե
ղարվեստական բարձր արժեք ունեցող բանաստեղծու
թյունները ներկայացնելն է, որքան ընթերցողին ծանո
թացնելը ժամանակակից հեղինակների հատկապես այն
բանաստեղծություններին, որոնք հրապարակված չեն:
ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար,
բ. գ. թ., դոցենտ Սուսաննա Թումանյանը խոսեց Հովսեփ
Նալբանդյանի «Հուշարձան մայրերուն» ժողովածուի
մասին, որում հեղինակն ընդգրկել է մորը նվիրված
շուրջ 350 բանաստեղծություն: Ս. Թումանյանը նկատեց,
որ գրքում տեղ են գտել ամենատարբեր հեղինակների
բանաստեղծություններ, և ավելացրեց, որ իր համար
հատկապես ցավոտ էին արևմտահայ հեղինակների`
գաղթի ճամփան անցած մայրերի կարոտներն ու նվի
րումները պատկերող բանաստեղծությունները: Խո
սելով ժողովածուի ստեղծագործությունների գեղար
վեստական արժեքից` նշեց, որ այստեղ զետեղված

բանաստեղծությունները տարարժեք են, բայց, չնայած
դրան, դա մեզ չի խանգարում լիարժեքորեն ըմբռնելու
ժողովածուի գլխավոր ասելիքը` այն, թե ինչպես է հայ
մարդը, հայ զավակը սրբացնում մորը:
Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ բանաստեղծ, Հա
յաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժան
մունքի նախագահ Մանվել Միկոյանը. նա խոսեց Հովսեփ
Նալբանդյանի
ստեղծագործական
գործունեության
մասին` հույս հայտնելով, որ այսուհետ յուրաքանչյուր
հանդիպման ժամանակ միմյանց ասելու նորություններ
կլինեն:
Ելույթ ունեցավ նաև Հովսեփ Նալբանդյանը, որը
ներկայացրեց իր հեղինակած և հրատարակած գրքերը,
հոդվածների ժողովածուները, ուղղագրական բա
ռարանը, «Լույս» հանրագիտակը, որում ընթերցողը
կարող է գտնել նշանավոր մարդկանց մասին այնպիսի
նյութեր, որոնք համացանցում գտնել չի կարող: Նա նաև
հանդես եկավ հակիրճ դասախոսությամբ` «Սփյուռքը
երեկ, այսօր և վաղը» թեմայով: Հ. Նալբանդյանը նշեց,
որ սփյուռքում արդեն 15 տարի հայապահպանության
գործընթացը դանդաղ է, շարունակում են փակվել հայկա
կան դպրոցները:
Ծավալվեց քննարկում, որի ժամանակ ներկաներն
իրենց հուզող հարցերը տվեցին հյուրին: Հանդիպման
վերջում հեղինակի ավելի քան 10 գրքեր նվիրվեցին ՎՊՀ
գրադարանին:

Շուշան ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

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

ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Մայիսի 7-ին ՎՊՀ-ում էին ԵՊՀ աշխարհագրության
և երկրաբանության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամները:
Նրանք մասնակցեցին «Լոռու մարզի զբոսաշրջության
և հանքարդյունաբերության հեռանկարները» թեմայով
համաժողովին:
ԵՊՀ-ականները հանդես եկան զեկուցումներով, ներ
կայացրին Լոռու մարզի զբոսաշրջության առկա վիճակն
ու զարգացման հեռանկարները: Զեկուցումներին հաջոր
դեց հետաքրքիր քննարկում, որին ակտիվորեն մասնակ
ցեցին երկու համալսարանների ուսանողները:
Հանդիպման ավարտին ԵՊՀ ՈՒԳԸ անդամները նշե
ցին, որ իրենց այցի գլխավոր նպատակը փորձի ու նոր
գաղափարների փոխանակումն էր: Հյուրերը հույս հայտ
նեցին, որ համագործակցությունը կկրի շարունակական
բնույթ, իսկ հաջորդ հանդիպումը կկայանա ԵՊՀ-ում:
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ՊՈՐՏՈՒԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅՑԸ ՎՊՀ

Վանաձորի
պետական
համալսա
րանը
շարժունության
բնագավառում
համագործակցում է Պորտուի համալսարանի հետ
«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում: Համագոր
ծակցության շնորհիվ` մայիսի 6-ից 8-ը բուհում հյուր
ընկալվել էին սպորտի ֆակուլտետի ադապտիվ
ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռուի Կորե
դեյրան և նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Տանյա Բաշտուշը:
Մայիսի 6-ին և 7-ին հյուրերն անցկացրին երկու դա
սախոսություն, որին մասնակցում էին դասախոսներ,
ուսանողներ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ, ուսուցչի
օգնականներ և հոգեբաններ` հրավիրված հանրակրթա
կան դպրոցներից:
Առաջին հանդիպումը նվիրված էր ներառական ֆիզ
դաստիարակությանը: Հյուրերը նշեցին, որ անհրաժեշտ
է առողջ երեխաներին հնարավորինս իրազեկել
պարալիմպիկ խաղաձևերի, մարզիկների, տարբեր
պարալիմպիկ
սպորտաձևերում
հաջողությունների
հասած անձանց մասին, որպեսզի նրանք առավել ծանոթ
լինեն այդ սպորտաձևերին (գոլբոլ, նստած վոլեյբոլ,
անվասայլակներով բասկետբոլ, հանդբոլ, բոչիա և
այլն) և հասարակության այդ անձանց ընդունեն որպես
լիարժեք անդամների:
Երկրորդ օրվա դասախոսությունը աուտիզմով
երեխաներին ֆիզկուլտուրայի դասերին ներգրավե
լու անհրաժեշտ միջոցների և մեթոդների կիրառման

մասին էր: Դասախոսները նշեցին,
որ աուտիկ երեխաների քանա
կը ներկայում աճում է, ինչը պայ
մանավորված է մի շարք գործոն
ներով (սնվելու, սխալ ընթացող
հղիության, փոքր տարիքում չա
փից ավելի համակարգչից օգտվե
լու պատճառներով և այլն): Նրանք
ներկայացրին աուտիկ երեխանե
րին հատուկ վարքագիծը և դրա հետ
պայմանավորված` առանձնահատուկ
մոտեցման անհրաժեշտությունը:
ՀՀ-ում ներառական կրթությունը
ներմուծվել
է
հանրակրթական
դպրոցներ, և տեղի մասնագետներն ադապ
տիվ ֆիզիկական կուլտուրայի բնագավառում կա
րիք ունեն վերապատրաստման: Այս հանդիպումը
մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց մասնակիցնե
րի մոտ: Անհրաժեշտ է շարունակել համագործակ
ցությունը ուսանողների և դասախոսների շարժունության
բնագավառում և, օգտվելով նրանց փորձից, կազ
մակերպել ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի դասընթացներ
նաև ՎՊՀ-ում, որպեսզի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի որա
կավորում ստացող մեր շրջանավարտները նույնպես
պատրաստ լինեն լիարժեք դասավանդելու հանրակրթա
կան դպրոցներում:
Վերջերս ԸՖԴ և ԱԻ ամբիոնի ասիստենտ, մ.գ.թ.
Արման Բարսեղյանի կողմից հիմնադրվել է հաշման
դամություն ունեցող անձանց սպորտային ակումբ,
որտեղ գործում է վոլեյբոլի թիմ: Նորաստեղծ թիմում
ընդգրկված են սահմանափակ կարողություններով մար
զիկներ: Ակումբի պարապմունքներին մասնակցում
են նաև ՎՊՀ ուսանողները և շրջանավարտները: Հե
տագայում ակնկալում ենք, որ ուսանողները կկարո
ղանան պրակտիկա անցնել և աշխատել ակումբի
մարզիկների հետ` ձեռք բերելով սահմանափակ հնարա
վորություններով անձանց հետ աշխատելու փորձ:
Այցելուներն իրենց ֆակուլտետի հիմնադրման 25ամյա հոբելյանի առթիվ թողարկված հուշամեդալները
հանձնեցին ՎՊՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Արեն
Սանթոյանին և կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի
դեկան Զարուհի Վարդանյանին:

«ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Մայիսի 10-ին ՎՊՀ նիստերի
դահլիճում կայացավ սեմինար`
«Դրամաշնորհային
նախագծերի
մեթոդաբանություն»
խորագրով,
որը վարում էին հոգեբանության և
սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
Աննա Խաչատրյանը և համագոր
ծակցության և կապերի բաժնի
ավագ
մասնագետ
Ռուզաննա
Աբովյանը։ Ներկա էին ամբիոնների
վարիչները, ամբիոնների միջազ
գայնացման պատասխանատունե
րը, վարչական և դասախոսական
կազմի ներկայացուցիչներ։

Բանախոսները
խոսեցին
Էրազմուս+
BOOST
նախագծի
շրջանակներում
Շվեդիայի
տեխնոլոգիական
համալսա
րանում իրենց ստացած փորձից։ Նպատակն
էր խթանել ամբիոնների աշխատանքային
խմբերի գործունեությունը դրամաշնորհային
նախագծերի մշակման և ներդրման ուղ
ղությամբ։
ՎՊՀ համագործակցության և կապերի
բաժինը պատրաստակամություն հայտնեց
նախաձեռնող խմբերին ցուցաբերելու կազ
մակերպչական աջակցություն։

Սեփ. լրատվություն
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ՅՈՒՐԻԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
***
Տե´ր իմ, ինձ հիշիր.
Քո ավետիսն եմ
Եվ քո լուսնյակի
Անաղարտ սերը.
Ես մի պղպջակ
Աստղ եմ` մութի մեջ
Դեռ երևացող...
***
Տե´ր իմ,
Շուրթերիդ
Աղոթքը հաց է,
Տուր ինձ` ես սիրով
Մարդկանց բաժանեմ։
***
Դու քո ձեռքերը
Ընդմիշտ լվացող
Իմ աղբյո´ւր աղջիկ,
Հյուսքդ փռել ես
Տաքուկ արևին,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ
Դեռ չի չորանում...
***
Տխուր օրերիս
Միակ հայելին
Ես չեմ կորցրել.
Նրա միջով եմ
Անցնող օրերի
Հետևից նայում...
***
Ես քեզ գտել եմ,
Ախ, հազար անգամ
Կորցնելուց հետո.
Ես` սպասմանը
Մեխված լռություն
Քո ճանապարհին...
***
Եվ եղնիկները
Տաք հեռուներից
Գալիս, իջնում են
Ջրերի վրա։
Ջուրը կարոտի
Մի մեծ աղբյուր էր,
Եվ եղնիկները
Չէին հեռանում...

Դիանա ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
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***
Քո պատուհանին
Թեքված մի տանձ եմ,
Այտերիս վրա
Լույսն է արևի։
Քաղցրը իմ մեջ
Ինձ պահող հույս է,
Ճյուղը հասկանալով
Պինդ գրկել է ինձ...

ՎՊՀ – «ԴԻԼԻՋԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ ՀՈՒՇԱԳԻՐԸ ԳՈՐԾՈՒՄ Է
Մայիսի 22-ին` Կենսաբազմազանության համաշ
խարհային օրը, ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլ
տետի «Կենսաբանություն» մասնագիտության 1-ին և
2-րդ կուրսերի ուսանողները կ. գ. դ., պրոֆեսոր, դեկան
Զարուհի Վարդանյանի, պրակտիկայի ղեկավարներ` կ. գ. թ.,
դոցենտ Գայանե Սահակյանի և կ. գ. թ., դոցենտ Արմինե
Գևորգյանի ղեկավարությամբ այցելեցին «Դիլիջան» ազ
գային պարկ: Այցելությունը ՎՊՀ – «Դիլիջան» ազգային
պարկի համագործակցության հուշագրի շրջանակում էր:

Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները կատարեցին
ազգային պարկի տարածքի կենսաբազմազանության
ուսումնասիրության առաջին քայլերը:
Այցելությունը զուգադիպեց կովկասյան ազնվացեղ
եղջերուի բազմացման կենտրոնում ձագուկի լույս աշ
խարհ գալու հետ: Ուսանողները մասնակցեցին ձագուկի
անվան ընտրության քվեարկությանը, որի արդյունքում
նրան տրվեց Դինա անունը:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ

ԵՌԱՏՈՆԸ` «ԲԱԶՈՒՄ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՈՒՄ
Մայիսի 9-ը հայերիս համար եռատոն է. այդ օրը
տոնվում են Հայրենական մեծ պատերազմում տարած
հաղթանակը (1941-1945 թթ.), Շուշիի ազատագրումը
(1992 թ.) և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծ
ման տարեդարձը:
Եռատոնի առթիվ ՎՊՀ ՈՒԽ ազատ ժամանցի և
սպորտի հանձնաժողովը կազմակերպել էր միջոցառում
«Բազում» մարզական հանգրվանում: Օրը հագեցած
էր տարաբնույթ խաղերով, որոնցից օրվա խորհրդին
առավել համահունչ էր «Նվաճիր եռագույն դրոշը» խաղը:

Խաղի նպատակն էր մրցակից թիմին շեղել և ճարպկորեն
հասնել «հակառակորդի» սահման, «գերել» նրանց դրոշը
և բերել սեփական թիմ։
Խաղերն ու մրցումները շարունակվեցին մինչև ուշ
երեկո:
Երեկոյան խարույկի շուրջ հնչեցին երգեր, բա
նաստեղծություններ, հետաքրքիր պատմություններ`
նվիրված մայիսի 9-ին։

Սպորտի և ազատ ժամանցի հանձնաժողով

ՈՎ Է ԱՄԵՆԱԽԵԼԱՑԻՆ
ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողական գի
տական ընկերության և ուսխորհրդի ջանքերով կայացավ
«Ամենախելացին» հեռուստաշոուի համալսարանական
մրցույթը:
Խաղին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել տարբեր
ֆակուլտետների ու բաժինների ուսանողներ: Խաղն ըն
թացավ 3 փուլով: Առաջին փուլը հաղթահարած (առա
վելագույն միավորներ հավաքած) 6 ուսանողներ անցան
2-րդ փուլ: Այդ փուլում յուրաքանչյուր ուսանողի երկու
անգամ հնարավորություն տրվեց ընտրելու առաջարկ
ված թեմաներից մեկը: Լավագույն եռյակը ձևավորեց խա
ղի վերջին` 3-րդ փուլում:
Ծավալված համառ պայքարից հետո խաղի հաղթող
ճանաչվեց ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի

ԻԿՄ բաժնի ուսանող Ռազմիկ Կիրակոսյանը:
Եզրափակիչ փուլ անցած և հաղթող մասնակիցները
ստացան նվերներ: Հատուկ մրցանակ էր սահմանված
նաև այն մասնակցի համար, որն ընտրել էր «Գաղտնիք»
թեման. վերջինիս տակ թաքնված էր ՎՊՀ-ն:
Խաղի ավարտին մասնակիցները ողջունեցին նախա
ձեռնությունն ու շնորհավորեցին միմյանց:
Կազմակերպիչները` բանասիրական ֆակուլտետի
ՀԼԳ մասնագիտության ուսանողներ Անահիտ Ազար
յանն ու Շուշան Ներսիսյանը, հույս հայտնեցին, որ նման
միջոցառումները, որոնք ուղղված են ուսանողների ազատ
ժամանցի օգտակար ու նպատակային կազմակերպմանը,
պարբերական բնույթ կկրեն:

Սեփ. լրատվություն
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ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՌՈՒՍ ՊՈԵԶԻԱՅԻՆ

Բուհ-դպրոց կապի շրջանակում ՎՊՀ ռուսաց լեզվի
ամբիոնը կազմակերպել էր «Поэзии немеркнущее слово»
խորագրով ասմունքի մրցույթ` նվիրված Ալեքսանդր
Պուշկինի ծննդյան 220-ամյակին: Մրցույթի նպատակն
էր ստուգել աշակերտների իմացությունը ռուսաց լեզվից
և գրականությունից, ասմունքելու կարողությունը, հե
տաքրքրությունը ռուս պոեզիայի նկատմամբ:
Մրցույթին մասնակցեց Լոռու մարզի տարբեր տարա
ծաշրջաններից 40 աշակերտ: Հանձնաժողովի կազմում
էին ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոսներ Կ. Առուս
տամյանը (նախագահ), Թ. Թադևոսյանը, Գ. Հովհաննիս
յանը, Կ. Գրիգորյանը, Է. Գևորգյանը:
Հնչեցին ինչպես Ա. Պուշկինի, այնպես էլ ռուս այլ հե
ղինակների ստեղծագործություններ: Մրցույթն անց

կացվեց մեկ փուլով, և հանձնաժողովի որոշմամբ 11
աշակերտ արժանացավ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմ
ների, պատվոգրերի ու վկայականների:
ՎՊՀ հենակետային վարժարանի 10-րդ դասարանի
աշակերտ Գևորգ Ղուլյանն արժանացավ 1-ին կարգի
դիպլոմի` ներկայացնելով Յու. Վիխարյովայի «28 տարի»
ստեղծագործությունը:
Շնորհակալագրերի արժանացան նաև Ալավերդու թիվ
8 ավագ դպրոցի, Լեռնապատի միջնակարգ դպրոցի, ՎՊՀ
հենակետային վարժարանի ռուսաց լեզվի և գրականու
թյան ուսուցիչները:

Աիդա ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

Համագործակցության և կապերի բաժնի
բուհ-դպրոց կապերի համակարգող
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