
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2018թ. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՎՊՀ Մշակույթի կենտրոնը հավատարիմ է մնացել իր հիմնական 

նպատակներին` աջակցում համալսարանում գործող մշակույթի կառույցների 

աշխատանքներին, ՎՊՀ շրջանակներում միջոցառումների համակարգում, 

ուսանողության գեղագիտական ճաշակի և մշակութային միջոցառումների որակի 

բարձրացում, ՎՊՀ ուսանողների ստեղծագործական ունակությունների զարգացման 

խթանում, տաղանդավոր և շնորհալի ուսանողների հայտնաբերում,համերգների և 

ներկայացումների կազմակերպում և այլն: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում անցկացվել են մշակութային թեմաներով 

դասախոսություն-քննարկումներ, ներկայացումների, գեղարվեստական երկերի 

դիտումներ և քննարկումներ, որոնք նպատակաուղղվել են ուսանողների 

գեղագիտական ճաշակի  բարելավմանը: 

 

1. 2018թ. կատարված աշխատանքներն ըստ սահմանված նպատակների և 

խնդիրների: 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում գործում են մշակույթի կենտրոնին կից գործող 

ժողովրդական և ժամանակակից պարի խումբը, թատերական, ասմունքի, ոկալ-

գործիքային և երգի խմբակները:  

Մշակույթի կենտրոնի խմբակներում ընդգրկված են  մոտ 70 շնորհալի ուսանողներ 

համալսարանի տարբեր ֆակուլտետներից:  

Կազմակերպվել են հայրենասիրական բնույթի բազում  միջոցառումներ նվիրված 

Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան, Հայոց բանակի 

կազմավորման տարեդարձին, նվիրված հայոց պատմության լուսավոր էջերին՝ 

մայիսյան հերոսամարտերին և այլն:  

Ամենամյա և ավանդական միջոցառումների շարքում կազմակերպվել են հետևյալ 

միջոցառումները՝  

 

 <<Գիտելիքի օր>> 

 <<Ոսանողների միջազգային օր>> 

 <<Մայրության և գեղեցկության օր>> 

 <<Հայաստանի Հանրապետության անկախության օր>> 

 <<Մագիստրատուրայի շրջանավարտների ավարտական երեկո>> և այլն:  

  



 

Այլ ազգերի նկատմամբ հանդուրժողականություն սերմանելու նպատակով 

կազմակերպվել է ռուսական << Մասլենիցա>>  միջոցառումը: 

Կազմակերպվել են մի շարք ֆակուլտետային միջոցառումներ՝  

 

 «Ֆակուլտետի օր» 

 «1-ին կուրսեցիներին նվիրված միջոցառում» 

 «Սոցիալական մանկավարժի օր»  

 «Բարեկենդան» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.Հավելյալ 

2017թ. փետրվարին բացված  մշակույթի կենտրոնի ֆեյսբուքյան էջը էլ ավելի է 

շատ է հետևորդներ հավաքել: Այն հնարավորություն է տալիս կապ հաստատել այլ 

համալսարանների այն ուսանողների հետ,որոնք հետաքրքրված են մշակութային 

կյանքով: Յուրաքանչյուր միջոցառումից հետո էջում տեղադրվում են հոլովակներ, 

որոնք ներառում են միջոցառումներից դրվագներ :Էջի շնորհիվ հաստատել ենք կապ 

նաև այլ հաստատությունների հետ,օրինակ՝  Լոռու Մարզային գրադարանում 

պարբերաբար կայանում են տարբեր թեմատիկ միջոցառումներ ,որոնց ժամանակ 

իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերում նաև մշակույթի սաները: 

Մշակույթի կենտրոնը աջակցել է նաև սեպտեմբերի 7-ին Վանաձորում 

կայացած Աղուհացի տոնակատարությանը: Համալսարանի պարի խումբը Հայքի 

հրապարակում հանդես է եկել գեղեցիկ պարային կատարումներով: 

Հոկտեմբերի 10-ին կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված ֆրանսահայ 

նշանավոր երգիչ, երգահան, գրող, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շառլ 

Ազնավուրի հիշատակին: 

Գրականության ամբիոնի հետ համատեղ մշակույթի կենտրոնի գրական 

խմբակը կազմակերպել է հայրենասիրության թեմայով ասմունքի մրցույթ:Հաղթող է 

ճանաչվել բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրականություն 

մասնագիտության բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ալվարդ Թումասյանը: 

 

 

 

3.Զարգացման միտումները, 2018թ. ստորաբաժանման կողմից իրականացվելիք 

աշխատանքների ցանկը . 

 

Նպատակ Խնդիր Պատասխա-

նատու 

Համագործակցություն Կատարման 

ժամկետը 

Ընդհանուր 
ձևակերպումը 

Քայլերը Ստորաբաժանման 
ներկայացուցիչ 

Կարող են լինել բուհի այլ 
ստորաբաժանումներ, կամ 
չհամագործակցել 

Ամսվա կամ 
կիսամյակի 
նշագրմամբ 

«Հայոց բանակի 

օր» 

Սերմանել 

Միջոցառման 

կազմակերպում,հյու

րերի շարքում 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ, 

ուսանողական  

խորհուրդ 

Հունվար 



հայրենասիրությ

ուն 

զինվորներ,կենտրոն

ի տաղանդավոր 

ուսանողների 

ուժերով 

  «Սուրբ 

Սարգիս» 

Անդրադարձ 

ազգային 

ակունքներին 

Ուսանողների 

համար միջոցառման 

կազմակերպում 

համալսարանի 

բակում,կենտրոնի 

տաղանդավոր 

ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ, 

ուսանողական  

խորհուրդ, 

Գուգարաց թեմի 

առաջնորդարան 

Փետրվար 

«Բարեկենդան» 

Մասլենիցա» 

Այլ ազգերի 

նկատմամբ 

հանդուրժողակա

նության 

սերմանում 

Միջոցառում Բազում 

ուսումնամարզական 

հանգրվանում 

կենտրոնի 

տաղանդավոր 

ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ, 

Ռուսաց լեզվի ամբիոն 

Մարտ 

«Մայրության և 

գեղեցկության 

միամսյակ» 

Համերգային ծրագիր 

ՎՊՀ դահլիճում, 

Կենտրոնի 

տաղանդավոր 

ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ, 

ուսանողական  

խորհուրդ 

Մարտ-

ապրիլ 

«Հայոց Մեծ 

եղեռն» 

Անդրադարձ 

ազգային 

ակունքներին 

Դասախոսություննե

ր,քննարկումներ,ներ

կայացումներ,պատմ

ության ամբիոնի 

դասախոսների 

մասնակցությոամբ 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ,պատմությամ 

ամբիոն 

Ապրիլ 

«Մայիսյան 

հաղթանակներ» 

Անդրադարձ 

ազգային 

ակունքներին 

Միջոցառում 

նվիրված 

Ղարաքիլիսայի,Բաշ 

Ապարանի,Սարդար

ապատի և 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 

հաղթանակներին 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ,պատմության 

ամբիոն, ՄՌԴ կենտրոն 

Մայիս 

Մագիստրատու- 

րայի 

ավարտական 

երեկո 

Դիպլոմների 

հանձնում,մագիստր

ոսի 

ձեռնադրում,կենտրո

նի ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ Հունիս  

«Գիտելիքի օր» Միջոցառում 

համալսարանի 

բակում,կենտրոնի 

ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ, 

ուսանողական  

խորհուրդ 

Սեպտեմբեր 

«Անկախության 

օր» 

Մշակութային և 

սպորտային 

միջոցառումներ 

վանաձորի 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Արհկոմ,ՄՌԴ կենտրոն Սեպտեմբեր 



կիրճում,կենտրոնի 

ուսանողների 

ուժերով 

 

«Ուսանողների 

միջազգային օր» 

 

Համերգային ծրագիր 

ՎՊՀդահլիճում 

 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

  

Նոյեմբեր 

Ամանորյա 

դիմակահանդես 

Համերգային ծրագիր 

կենտրոնի 

տաղանդավոր 

ուսանողների 

ուժերով 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Ուսանողական  

խորհուրդ 

Դեկտեմբեր 

 

 

Մշակույթի կենտրոնի ղեկավար  _______________ Մ. Լոռեցյան 
 

27.12.18թ. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 


