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  Սիրելի´ հայուհիներ

ՎՊՀ աշխատակազմի և անձամբ իմ անունից 
շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա՝ 

Մարտի 8-ի առթիվ, 
մաղթում ուսումնական և աշխատանքային հաջողություններ, 

երջանկություն՝ անձնական կյանքում, 
  սեր ու բարիք՝ ձեր ընտանիքներում: 

Թող գարնան շունչն ու ջերմությունը  
   սփռված լինեն ձեր ողջ կյանքի վրա, 

թող ձեզնով հավերժ ու հարատև լինի հայ ազգը: 
Մարտի 8-ով մեկնարկող և Ապրիլի 7-ով ավարտվող ձեր՝ 

սիրելի  հայուհյացդ միամսյակը իրականում երբեք չի 
ավարտվում, քանզի մեր կյանքի բոլոր օրերի վրա 
դրոշմված է ձեր քնքշությունը, ձեր գեղեցկությունը, 

ձեր նվիրումը և ձեր սերը:
Երջանի´կ եղեք, որպեսզի երջանիկ լինե´նք:

ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎՊՀ ռեկտոր



հա մալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության 
կանոնակարգի հաստատմանը: Այն նույնպես հաս տատ-
վեց:

Հինգերորդ հարցը «Վանաձորի Հ. Թումանյանի ան-
վան պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի 
պաշ տոնի համար բաց մրցույթ հայտարարելու որոշման 
ընդունումն էր: Ա. Նալբանդյանը նշեց, որ, ըստ կարգի, 
ռեկտորի պաշտոնի համար պետք է նոր մրցույթ հայ տա-
րարվի՝ հաշվի առնելով համալսարանի կար գա  վիճակի 
փոփոխությունը: Որոշումն ընթերցվեց միա ձայն:

Վեցերորդ հարցը «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի 
պաշտոնակատարի 2016 թվականի հաշվետվությունն էր: 
Զեկուցեց ռեկտորի պաշտոնակատար, բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խա-
չատրյանը: Ռեկտորի պաշտոնակատարը նախ շնոր-
հավորեց ներկաներին, ապա նշեց. «Համոզված եմ, որ 
մեր համագործակցությունը կլինի հօգուտ համալսարանի, 
հօգուտ ուսանողների և բուհի վարկանիշի»: Նա իր 
հաշվետվության մեջ կարևորեց, որ «Վանաձորի Հ. Թու-
մանյանի անվան պետական համալսարան» հիմ նադրա-
մը որակյալ կրթություն կազմակերպելու համար ունի 
անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներ: Համալսարանում 
դասավանդում են Վանաձորում և հանրապետությունում 
հայտնի մասնագետներ ու գիտնականներ, այդ թվում՝ 12 
դոկտորներ ու պրոֆեսորներ և շուրջ 150 գիտությունների 
թեկնածուներ ու դոցենտներ: Համալսարանում գե րա-
կա է ուսանողակենտրոն ուսուցման մոտեցումը: Լուրջ 
աշխատանքներ են տարվում համալսարանի մի ջազ գայ-
նացման, գիտահետազոտական գործունեության ընդ-
լայն ման, ուսանողների ակադեմիական ազատության, 
շար  ժունության և այլ ուղղություններով: Մարդկային ռե-
սուրսներից բացի՝ համալսարանի կրթական միջավայրի 
կա յացման կարևոր գործոններից են տարեցտարի հա-
մալրվող նյութատեխնիկական ռեսուրսները, այդ թվում՝ 

Փետրվարի 3-ին գումարվել է «Վանաձորի Հ. Թու ման-
յանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
հո գաբարձուների խորհրդի 2017 թվականի անդրանիկ 
նիստը:

Լոռու մարզպետ, խորհրդի նախագահ Արթուր Նալ-
բանդյանը նախ ողջունեց ներկաներին և ապա անցավ 
օրակարգի հաստատմանը:

Ըստ կարգի՝ օրակարգի առաջին և երկրորդ հարցե րի 
քննարկումը վարեցին խորհրդի կազմի ավագ մասնակի-
ցը՝ ՎՊՀ քիմիայի ամբիոնի վարիչ Հրաչիկ Ղազարյանը, և 
կրտսեր մասնակիցը՝ ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանողուհի 
Լուսինե Կարապետյանը:

Օրակարգում կար գտել տասը հարց, որոնցից 
ա ռաջինը վերաբերում էր «Վանաձորի Հ. Թումանյանի 
ան  վան պետական համալսարան» հիմնադրամի հո գա-
բար ձուների խորհրդի աշխատակարգի հաստատմանը: 
Խորհրդի կազմի կողմից այն հաստատվեց միաձայն:

Երկրորդը «Վանաձորի Հ. Թումանյանի ան վան պե-
տական համալսարան» հիմնադրամի հո գա բար ձու նե-
րի խորհրդի նախագահի ընտրության հարցն էր: Հո-
գա  բարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց Արթուր 
Նալ բանդյանը: Նա իր խոսքում նշեց. «Բոլորիդ ուզում եմ 
հա վաստիացնել. ամեն ինչ անելու եմ, որ խորհուրդը լինի 
օրինակելի, աշխատանքները՝ հօգուտ համալսարանի: 
Շնոր հակալություն վստահության համար»:

Այնուհետև խորհրդի նախագահը անցավ երրորդ հար-
ցին. այն վերաբերում էր «Վանաձորի Հ. Թումանյանի ան -
վան պետական համալսարան» հիմնադրամի հո գա բար-
ձու ների խորհրդի քարտուղարի ընտրությանը: Արթուր 
Նալ բանդյանն առաջարկեց ՎՊՀ հենակետային վար ժա-
րանի տնօրեն Սամվել Աղաջանյանի թեկնածությունը: Այլ 
թեկ նածություն չառաջադրվեց. Ս. Աղաջանյանը խորհրդի 
խորհրդի քարտուղար հաստատվեց միաձայն:

Այնուհետև խորհրդի նախագահը անցավ չորրորդ 
հար ցին՝ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
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ԳՈՒՄԱՐՎԵԼ Է «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 
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Ս. Մերգելյանի անվան համակարգչային կենտրոնը, գրա-
դարանը, գիտական կաբինետը, արդի պահանջներով 
կահավորված մի շարք ուսանողական լսարաններ, կա-
բինետներ ու լաբորատորիաներ, իրավաբանական և 
հոգեբանական խորհրդատվությունների, շարունակական 
կրթության և այլ կենտրոններ ու ենթակառուցվածքային 
միավորներ, որոնցում ուսանողները կարող են հիմնարար 
և լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերել իրենց հետաքրքրող 
ոլորտների շրջանակներում: Կրթական միջավայրի բա-
րելավման նպատակով 2016 թվականին կատարվել են 
լուրջ ուսումնասիրություններ ուսանողական հարցումների 
միջոցով, որոնց մասնակցել է 576 ուսանող. հարցումներն 
աչքի են ընկել կրթական համակարգին վերաբերող հար-
ցերի բազմազանությամբ: Ուսումնասիրության արդ  յունք-
ները ներկայացվել են գիտխորհրդին, այդ ուղ ղությամբ 
ձեռնարկվել են համապատասխան մի ջոցներ: Կրթական 
միջավայրի արդյունավետության գնա հատ ման կարևոր 
ցուցանիշներից մեկը ուսանողների առա ջադիմությունն 
է: Դրան նպաստել է 2012 թվականից առաջին և երկ րորդ 
կուրսերում ուսանողների հետ անհատական և ինք նու-
րույն աշխատանքների կազմակերպումը: 2016-17 թթ. այն 
6.6 %-ից հասել է 20%-ի:

2015 թվականից համալսարանում առանձնակի ու-
շադ րություն է դարձվում շարունակական կրթության 
կազ  մակերպմանը: 2016 թվականին շա րու նակական 
կրթու թյուն է իրականացվել մի քանի ուղ  ղություններով՝ 
ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին շահառուների հետ: 
Շարունակական կրթության կենտ րո նում լեզվական 
տարբեր մակարդակներով կազ մա  կերպվել են եռամսյա 
արագացված դասընթացներ 4 օտար լեզուներով՝ 
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և իս պա ներեն:

Արտաքին շահառուների համար 2016 թվականին ոչ 
ֆորմալ կրթության շրջանակներում կազմակերպվել են 
մի շարք դասընթացներ:

Կրթական ռեսուրսների ապահովման գործում մեծ է 
գրադարանի դերը, որտեղ արձանագրվել է ընթերցողների 
աճ: Հաշվետու տարում գրադարանի գրաֆոնդը կազմել 
է 18289 գիրք, 2016 թվականի գարնանը ստեղծված 
էլեկտրոնային գրադարանում այժմ ներբեռնված է շուրջ 
4000 անուն գիրք:

Որակի ապահովման կենտրոնը գործում է 2010 
թվա կանից, որը իրականացրել է մասնագիտական 
կրթա  կան ծրագրերի իրացման համար անհրաժեշտ ռե-
սուրսների կիրառման և հասանելիության վերաբերյալ 
ուսումնասիրություն: 

Որոշակի աշխատանքներ են կատարվել նաև գի տա-
հետազոտական գործունեության ոլորտում: Տասը տա-
րիների ընթացքում համալսարանում կազմակերպվել 
է 30 գիտաժողով, որոնցից 9-ը՝ միջազգային, 1-ը՝ ներ-
բուհական, 20-ը՝ հանրապետական: Սա բավականին 
դրական ցուցանիշ է:

23 բուհերի հոտ կնքված են համագործակցության 
պայմանագրեր: Համալսարանը ներգրավված է «Տեմ-
պուս» ծրագրում: «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի շրջա-
նակ ներում շուրջ 60 դասախոսներ և ուսանողներ հնա-
րա վորություն են ստացել սովորելու և դասավանդելու, 
կա տարելու հետազոտություններ Լեհաստանում, Շվե-
դիա  յում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Ռումինիայում, 
Լատ վիայում: Համալսարանը հյուրընկալել է եվրոպական 
բու հերից 8 դասախոսների և վարչական աշ խա տողների:

Ռեկտորի պաշտոնակատար Գ. Խաչատրյանը հան-
գա մանալից ներկայացրեց հաշվետվությունը, ապա հնչե -
ցին բազմաթիվ հարցեր: Այնուհետև գլխավոր հաշվա-
պահ Գո  հար Բաղդասարյանը ներկայացրեց «Վանաձո  րի 
Հ. Թու մանյանի անվան պետական համալսարան» հիմ-
նադրամի 2016 թ. ֆինանսական հաշվետվությունը, որը 
ևս հաս տատվեց:

Օրակարգի ութերորդ հարցը վերաբերում էր «Վա-
նաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական հա մալ սա-
րան» հիմնադրամի 2017 թ. եկամուտների ու ծախ   սերի 
տարեկան նախահաշվի ներկայացմանը: Զեկույ ցով 
հանդես եկավ Գ. Խաչատրյանը: Այն նույնպես հաս տատ-
վեց միաձայն:

Իններորդ հարցը «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» հիմնադրամի կառուցվածքի 
ներկայացումն էր:

Օրակարգի վերջին՝ տասներորդ հարցը վերաբերում 
էր հաստիքացուցակներին: Երկու հարցերի շուրջ զե-
կուցեց Գ. Խաչատրյանը, որոնք քննարկումից հետո 
հաստատվեցին:

Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ

Վանաձորի պետական համալսարանում հերթական 
աշ խատանքային շաբաթն սկսվեց ռեկտորատի նիս-
տով. այն վարեց ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, բա-
նասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուր-
գեն Խաչատրյանը:

Օրակարգի առաջին հարցը հոգեբանական խոր-
հրդատ վական կենտրոնի աշխատանքների կազ մա-
կերպման խնդիրների մասին էր: Զեկույցով հանդես 
եկավ Ն. Հովսեփյանը՝ ներկայացնելով կենտրոնի առա  -
քելությունը, աշխատանքների հիմնական ուղ ղու թյուն-
ները, նպատակներն ու խնդիրները:

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում իրա -
զեկում է անցկացվել բոլոր ֆակուլտետներում (հատ -
կապես՝ առաջին կուրսերում): Իրազեկման աշ խա-
տանքներին աջակցել են հոգեբանության և սո ցիոլոգիայի 
ամբիոնի դասախոսները, ակադեմիական խորհրդա տու-
ները, որակի ապահովման կենտրոնը, ուսանողական 
խորհուրդը:

Ուսանողները կենտրոն են դիմել տարաբնույթ խնդիր-
ներով՝ ներանձնային կոնֆլիկտներ, վախեր և տագ-
նապներ, սոցիալական անհարմարվողականություն, մի-

ջանձ նային կոնֆլիկտներ, քննական տագնապներ և այլն: 
Ուսանողների հետ իրականացված խորհրդատվական 
աշխատանքները բավարար չափով արդյունավետ են 
եղել. վերջիններս կարողացել են իրենց խնդիրները մա-
սամբ կամ ամբողջապես հաղթահարել:

Օրակարգի երկրորդ հարցը վերաբերում էր ուսա-
նողական ունիվերսիադայի արդյունքների ամփոփմանը: 
Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 22-ը Երևանի Հայ-
ռուսական համալսարանում տեղի է ունեցել միջբուհական 
մարզամշակութային և ինտելեկտուալ «Ունիվերսիադա 
- 2016» մրցույթը, որին մասնակցել են նաև ՎՊՀ ուսա-
նողները: Գ. Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտ-
նեց խմբի ղեկավարներին, հատկապես՝ մրցույթին մաս-
նակցած և մրցանակային տեղեր գրաված ուսանողներին՝ 
Վա նաձորի պետական համալսարանը ճանաչելի դարձ-
նելու համար:

Այնուհետև ֆակուլտետների դեկանները ներ կա-
յացրին 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման հա մա-
կարգի 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների նա խա-
պատրաստական աշխատանքները:

Անի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ՆԻՍՏՈՒՄ



Պարգևատրման արարողությանը ներկա էր նաև ՎՊՀ 
ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը։

Հավելենք, որ մրցույթի հաղթողները որոշվում են 
հավաքած առավելագույն միավորների քանակով. հաշվի 
է առնվում թեկնածուի ուսման առաջադիմությունը, գի-
տական աշխատանք կատարելու ունակությունը (բա-
ցառությամբ մշակույթ-սպորտ ոլորտի, որտեղ հաշ վի են 
առնվում ուսման մեջ մասնագիտական ձեռք բերումները՝ 
ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, համերգներ) և հա սա րա-
կական ակտիվությունը:

Սեփ. լրատվություն
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 Փետրվարի 1-ին «Վանաձորի Հ. Թումանյանի ան-
վան պետական համալսարան» հիմնադրամը՝ ի դեմս 
ռեկտորի պաշտոնակատար Գուրգեն Խաչատրյանի 
(որպես գործատու), և համալսարանի աշխատողների 
կոլեկ տիվի ներկայացուցիչ Համալսարանի ար հես-
տակ    ցական կազմակերպությունը՝ ի դեմս արհմիության 
նա խագահ Ռոբերտ Գրիգորյանի, կնքեցին կոլեկտիվ 
պայ մանագիր: Ստորագրմանը ներկա էին արհկոմի ան-
դամները, ֆակուլտետային, վարժարանի, քոլեջի, վար-
չագրադարանային և տնտեսական մասի արհմբյուրոների 
նախագահները, նրանց տեղակալները:

Աշխատողների կոլեկտիվի կազմում են գործատուի 
հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող 
բոլոր աշխատողները, որոնց վրա տարածվում են 
պայմանագրի դրույթները:

Համաձայն ՀՀ ԱՕ 45 հոդվածի՝ կոլեկտիվ պայ մա-
նագիրը կողմերի միջև գրավոր ձևով կնքված կամավոր 
համաձայնություն է, որը կարգավորում է աշխատողների 
և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերություննե-
րը` ներառելով.

աշխատանքի վարձատրության պայմանների, աշ   խա-
տանքի վարձատրության կարգավորման մե խա նիզմ ները,

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ»
Մարտի 3-ին Մխիթար Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ «Լավագույն 
ուսանող» հանրապետական մրցույթի հաղթողների 
պարգևատրման արարողությունը:

ՎՊՀ 2 ուսանողներ՝ մանկավարժության ֆա կուլ տե-
տի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մաս նա -
գիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Նազելի Սո ղո-
մոնյանը և բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լե զու և 
գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսա-
նողուհի Լիլիթ Ղուլինյանը արժանացան «Լավագույն 
ուսանող» կոչմանը:

«Այս մրցանակն ինձ նոր ուժ ու լիցքեր կտա է´լ 
ավելի լավ սովորելու և հասարակական ակ տի վություն 
ցուցաբերելու համար»,– ասաց Նազելին:

«Սա իմ ուսանողական տարիների մեծագույն ձեռք-
բերումն է, որի համար երախտապարտ եմ ՎՊՀ ղե-
կավարությանը և դասախոսական կազմին: Շնոր հակալ 
եմ ինձ հավատալու և վստահելու համար: Երջանիկ 
եմ, որ պատիվ ունեմ ներկայացնելու հանրապետու-
թյան լավագույն բուհերից մեկը` Վանաձորի պետա կան 
համալսարանը»,– նշեց Լիլիթը։

Ուսանողներին ողջունեց և մրցանակները հանձնեց ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը:

ԿՆՔՎԵՑ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակը,
աշխատողների թվաքանակի կրճատման կարգի և 

պայմանների, կրճատումների դեպքերում` երաշխիքները,
աշխատանքի անվտանգության և հիգիենայի պայ ման-

ները,
աշխատողների առողջության պահպանման պայ ման-

ները,
պայմանագրի կատարման վերաբերյալ տե ղե կատ-

վություն ստանալու և դրա կատարման նկատմամբ հսկո-
ղություն և վերահսկողություն իրականացնելու կար գը,

պայմանագիրը չկատարելու համար պա տաս խա-
նատ վությունը,

կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի դեպքում կողմերի` 
միմյանց դեմ պահանջների ներկայացման կարգն ու 
պայմանները,

կողմերի համաձայնությամբ` այլ հարցեր:
Հիշեցնենք, որ կոլեկտիվ պայմանագիր կնքվում է 3 

տարին մեկ անգամ, այն բարելավում է աշխատողների 
աշխատանքային պայմանները:

Ռ. Գրիգորյանի հավաստմամբ՝ այս անգամ ևս պայ -
մանագիրը վերանայվել է նախապես կազմված հանձ-
նաժողովի անդամների կողմից, արվել են տար բեր 
ա ռա ջարկություններ, որոնք տեղ են գտել պայ մա նա-
գրում: Ռ. Գրիգորյանը նշեց. «Կոլեկտիվ պայ մա  նագրի 
կա րևորությունն այն է, որ աշխատանքային օրենս-
գրքով նախատեսված՝ աշխատողների շահերի բա րե-
լավ ման շրջանակներում քայլեր են կատարվել, որով 
նա խատեսվել են ավելի բարենպաստ մոտեցումներ: 
Կո լեկտիվ պայմանագիրը ինքնին նախատեսում է գոր-
ծատուի և աշխատողի միջև աշխատանքային և այլ 
պայմանների բարելավում, ուստի այն շատ կարևոր է 
կոլեկտիվի համար, և այդ կարևորությունը արտահայտվեց 
պայմանագրի կնքման արարողակարգով:»

Կոլեկտիվ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2017 թ. 
փետրվա րի 1-ից և գործում է մինչև 2020 թ. փետրվարի 1-ը:

Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ
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Մարտի 2-ին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը 
բու հի աշխատակիցներին և ուսանողներին ներկայացրեց 
2016 թվականի գործունեության հաշվետվությունը: 

Այնուհետ տեղի ունեցավ «Լավագույն ուսանող»-«Լա-
վագույն կուրս» մրցույթի հաղթողների պարգևատրման 
արարողությունը:

«Լավագույն կուրս» մրցույթի հաղթող ճանաչվեցին 
մանկավարժության ֆակուլտետի «Մանկավարժություն 
և հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ, կենսա բա -
նաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» մաս նա-
գիտության 3-րդ, պատմաշխարհագրական ֆա կուլ  տետի 
«Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ, բա նասիրական 
ֆակուլտետի «Հայոց լե զու և գրա կա նություն» մաս նա-
գիտության 4-րդ, ֆի զի կա մա թե մատիկական ֆա կուլ-
տետի «Կիրառական մա թե մա տիկա և ֆիզիկա» մաս նա-
գիտության 2-րդ կուրսերը:

«Լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող ճանաչվե-
ցին բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրու թյուն» 
մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Յանա 
Եղշատյանը, պատմաշխարհագրական ֆակուլ տե-
տի «Իրավագիտություն» մասնագիտության 3-րդ 
կուր    սի ուսանողուհի Աննա Աբրահամյանը, կեն սա-
բա    նաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» 
մաս     նագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գա յա-
նե Համբարյանը, մանկավարժության ֆա կուլ տե տի 
«Ման   կավարժություն և մեթոդիկա» մաս նա գի տու թյան 
4-րդ կուրսի ուսանողուհի Արմինե Եսա յանը, ֆի զի կա -
մաթեմատիկական ֆակուլտետի մա գիստ րա տու րա յի 
«Ինֆորմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուր սի ուսա-
նողուհի Հասմիկ Սարյանը: 

«Լավագույնի» կոչման արժանացած ուսանողները, 
ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խաչատրյանի կողմից պարգևա տրվեցին 
պատվոգրերով և դրամական պարգևով:

Այնուհետև ՎՊՀ արհկոմի նախագահ Ռոբերտ Գրի-
գորյանը 2016 թվականին Մշակույթի կենտրոնի կողմից 
կազմակերպված միջոցառումներին ակտիվ մաս նակ-
ցություն ցուցաբերած ուսանողներին պարգևատրեց 
պատվոգրերով և շնորհակալագրերով:

Պարգևատրվեցին պատմաշխարհագրական ֆա-
կուլ   տետի «Պատմու թյուն» մասնագիտության 2-րդ 
կուր  սի ուսանողուհի Զա րուհի Խաչատրյանը, բա  նա -
սի րական ֆակուլտետի «Հա յոց լեզու և գրա կա նու-
թյուն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի 
Լի  լիթ Հակոբյանը, ֆիզիկամաթեմատիկա կան ֆա-
կուլ  տետի հեռակա ուսուցման «Ինֆորմատիկա» 
մաս  նագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Վիգեն Թու-
ման  յանը, պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Կա-
ռա վարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսա նո-
ղուհի Իննա Սարգսյանը, բանասիրական ֆա կուլ տետի 
«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մաս նա  գիտության 
2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Խա չատրյանը, բա-
նասիրական ֆակուլտետի «Ռուսաց լե զու և գրա-

կանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսա-
նո ղուհի Ամալյա Հովհաննիսյանը, բանասիրական 
ֆա  կուլտետի «Ռուսաց լեզու և գրականություն» 
մաս    նագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Ար մի-
նե Սա հակյանը, բանասիրական ֆակուլտետի մա-
գիստ   րատուրայի «Ռուսաց լեզու և գրականություն» 
մաս   նա գիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Մարինե 
Մա   նուկ յանը, ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի 
«Մա   թեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսա-
նող Ռաֆիկ Պետրոսյանը, պատմաշխարհագրական ֆա-
կուլտետի «Կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի 
ուսա նող Արեն Տոնոյանը, պատմաշխարհագրական 
ֆա կուլտետի «Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ 
կուրսի ուսանողուհի Նելլի Գաբրիելյանը:

Այնուհետև ֆիզիկական դաստիարակության և ար -
տակարգ իրավիճակների հիմնահարցերի ամբիոնի 
վարիչ, ՀՀ ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր 
գործիչ Վանդոս Ղարագյոզյանը, նույն ամբիոնի դոցենտ, 
ՀՀ վաստակավոր մարզիչ Զավեն Էվոյանը պարգևա-
տրեցին 2016 թվականի ընթացքում ձեռք բերած մար-
զական հաջողությունների համար լա վա գույն թիմերին 
և մա ր զիկ ներին, ՎՊՀ ֆուտզալի տղա նե րի, ֆուտզալի 
աղջիկների, հանդբոլի թիմերին: Պարգևատրվեցին կեն-
սաբանաքիմիական ֆակուլտե տի «Ֆի զիկական դաս-
տիարակություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսա   նող 
Արսեն Ղազարյանը, կեն սա բա  նա քիմիական ֆակուլ տե-
տի «Ֆիզիկական դաս տիա    րակություն» մասնագիտու-
թյան 3-րդ կուրսի ուսա   նող Սենիկ Սերոբյանը, կեն-
սա  բանաքիմիական ֆա  կուլտետի «Ֆիզիկական 
դ ա  ս          տիա    րակություն» մասնագիտություն 3-րդ կուրսի 
ուսա    նող Էդվարդ Մկրտչյանը, կեն սա բա  նաքիմիական 
ֆա   կուլ  տետի «Ֆիզիկական դաս տիա   րակություն» մաս նա-
գի տու թյան 1-ին կուրսի ուսա    նող Նարեկ Հովհաննիսյանը, 
բա նասիրական ֆա կուլ  տետի «Անգլերեն լեզու և գրա կա-
նություն» մաս նա գ իտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 
Նունե Աղա ջան  յանը, պատմաշխարհագրական ֆա կուլ-
տետի «Հան    րային կառավարում» մասնագիտության 2-րդ 
կուրսի ուսա նող Դավիթ Ղազարյանը, կեն սա բա նա քի միա-
կան ֆա կուլտետի «Ֆիզիկական դաստիարակություն» 
մաս  նագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Հրայր Շահ վերդ-
յանը, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Ֆի զի կա-
կան դաստիարակություն» մասնագիտության 1-ին կուր սի 
ուսանող Հովհաննես Մաղաքյանը, կեն սա բանաքիմիա-
կան ֆա կուլտետի «Ֆիզիկական դաս տիա րա կություն» 
մաս  նագիտության 3-րդ կուրսի ուսա նող Էրիկ Կոս տան-
յանը, պատմաշխարհագրական ֆա կուլ տետի «Իրա-
վագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող 
Անդրանիկ Գրիգորյանը: 

Միջոցառման ավարտին երաժշտական համարով 
ներկաներին ողջունեցին ՎՊՀ «Բիայնա» երգչախմբի 
անդամները:

 Տատյանա ԱՎԱԳՅԱՆ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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Ծնվել է 1938 թ. մարտի 22-ին Կիրովականում 
(Վանաձոր): 1956-ին ավարտել է տեղի թիվ 1 
դպրո ցը: Մինչև բուհ ընդունվելը աշխատել է Կի-
րովականի 3-րդ գիշերօթիկ դպրոցում՝ որպես 
ա վագ ջոկատավար: 1962-ին գերազանցությամբ 
ավար տել է Երևանի Խ. Աբովյանի ան վան ման-
կավարժական ինստիտուտի պատ մա -լեզ վա  գրա-
կան ֆակուլտետը: Ուսումնառության ըն թաց քում 
ստացել է լենինյան կրթաթոշակ: Ինստիտուտն 
ավարտելուց հետո աշխատել է ԵրՊԻ Կի րո վա-
կանի մասնաճյուղում՝ որպես փիլիսոփայության 
ա վագ դասախոս: 1969 թվից աշխատել է Կի րո-
վականի պետական մանկավարժական ինս տի-
տու տում. 1969-70 թթ.` մանկավարժության ֆա-
կուլ  տետի դեկան, 1970-74 թթ.` բանասիրական 
ֆա    կուլտետի դեկան, 1974-78 թթ.` ուսումնական 
աշ     խատանքների գծով պրոռեկտոր, 1988-2013 թթ. 
գրա  կանության ամբիոնի վարիչ: 1972 թ. ստա ցել 
է բանասիրական գիտությունների թեկ նածուի գի-
տա կան աստիճան` «Չարենցի գե ղա գիտական 
հա  յացքները» թեկնածուական ատե նախոսության 
հա մար, 1976 թ.` դոցենտի կո չում: 2003 թ. շնորհվել 
է բանասիրական գի տությունների դոկ տորի գի տա -
կան աստիճան («Էպի կական կեր պարի ստեղծ ման 
չափումները»), 2009 թ.՝ պրո ֆե սորի կոչում: Հի-
սունից ավելի գի տա կան հոդ վածների հեղինակ է:

Հեղինակել է «Ու կպարեն միշտ» (1978), «Էպի-
կական կերպարի ստեղծման չափումները» (1994 
և 2006), «Չարենցը և գրական սխեմատիզմը» 
(1998), «Տաղի մոգերից մեկը» (2000), «Հ. Թու-
մանյան. պոետիկայի հարցեր» (համահեղինակ` 
Ռ. Թումանյան, 2002), «Սերնդի հոգևոր հացը» 
(2003), «Գրականագիտական բառարան» (առա-
ջին հրատարակության համահեղինակ` Արեն Սան-
թոյան, 2006), «Գրական առեղծվածներ» (2006), 
«Գրականագիտական բառարան» (2009) աշ-
խա տությունները: Տպագրության է պատրաստել, 
խմբագրել «70 գարուն. գուսան Զաքարյան» (1992), 
«Հա մզաչիման» (1997), «Խորեն ավագ քահանա 
Խանզադյան. հուշեր և տպավորություններ» (1998), 
«Գ. Թովմասյան. հավատքի կանթեղներ» (2000) 
գրքե րը: Հայաստանի գրողների և թատերական 
գոր ծիչների միությունների անդամ էր, «Լոռվա 
ասպետ», Ֆ. Նանսենի անվան և «Հայոս-Քարթլոս» 
մեդալների մեդալակիր, «Նիկոլ Աղբալյան» մրցա-
նակի դափնեկիր:

Պարգևատրվել է ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության ոսկե մեդալով:

ՎՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշ-
խատակազմը, ամբողջ ուսանողությունը վշտացած 
են հարգելի գործընկերոջ, սիրելի դասախոսի 
մահ վան կապակցությամբ և ցավակցում են հան-
գուցյալի ընտանիքին:

ՄԵԼՍ ՍԱՆԹՈՅԱՆՆ ԻՐ ՄԱՍԻՆ
Նախախնամությունը կանխորոշում է մարդու ծնունդն 

ու մահը, որոնք կախված չեն մարդուց, ուստի և մարդ-
արարածները հավասար են:

Հետո է սկսվում անհատականացման ան հա վա սա րությու-
նը, որն էլ կենսագրություն է դառնում: Իմ կեն սագրությունը չի 
սկսվում 1938-ի Կիրովականից, երբ ու որտեղ ծնվել եմ, այլ 
սկիզբ է առնում այն պահից, երբ շատերը հայրիկ ունեին, իսկ 
ես…

Հորս չեմ հիշում: Զոհվել է երկրորդ աշխարհամարտին, 
Կերչում: Մինուճարիս սրբություն մայրս ինձ համար եղել է և´ 
հայր, և´ քույր, և´ եղբայր: Տարիներ հետո, երբ նա անբուժելի 
հիվանդ էր, իսկ ես՝ ասպիրանտ, թողեցի մայ րաքաղաքային 
ապագան ու վերադարձա հայրենի քաղաք՝ մորս խնամելու:

Բեկվեց կյանքիս ճանապարհը, սակայն խիղճս հան գիստ է 
այսօր:

Կիրովականում կար Առաջին դպրոց, ուր ձևավորվել և 
հղկվել է նաև իմ մարդկայինը, ուստի ես հպարտ եմ, որ կյան-
քիս ուղին սկսվել է այդտեղից:

Ավարտել եմ պատմա-լեզվագրական ֆակուլտետ՝ գե րա-
զանցության դիպլոմով: Եղել եմ հանրապետության լե     նինյան 
առաջին կրթաթոշակառուներից մեկը: Այժմ բա    նասիրության 
դոկտոր եմ, պրոֆեսոր, Վանաձորի ման կա  վարժական բուհում 
գրականության ամբիոնի վա րիչ, իսկ մինչ այդ՝ Վանաձորի 
նորաբաց գիշերօթիկ դպրո ցի ջո կա տա  վար, պրո ֆ տեխ-
ուսումնարանի գե ղա գիտության ուսու ցիչ, պոլիտեխնիկական 
ինս տիտուտի մասնաճյուղում՝ փի լի սոփայության ավագ դա-
սախոս, Տերյանի անվան գրադարանի «Ասուլիսի» լսարանի և 
ժողովրդական համալսարանի ան  վճար ռեկտոր, ման կա վար-
ժության և բանասիրական ֆա կուլտետների դեկան և ու-
սումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր...

Վանաձորի հոգևոր՝ հիմնականում գրական-մշա կու  թային, 
և հանրային կյանքին արդեն քառասուն տա րուց ավելի ծառա-
յում եմ տարբեր դերերով: Գրքին ու գրականությանը հավա-
սար սիրել եմ զենքը՝ նրա մեջ տեսնելով ազգի հավաքա կան 
փրկությունը: Քարոզել եմ, որ հայի օջախ չէ այն ընտանիքը, ուր 
զենք չկա, որ հայ աղջիկն ամուսնանալիս օժիտի բաղադրիչ 
պիտի դարձնի նաև զենքը, որի համար արժանացել եմ որոշ 
մարմինների հալածանքին: Ինքս գնդակավոր հրաձգության 
սպորտի վարպետության թեկնածու եմ:

Երկու տարի անընդմեջ թռել եմ պաշարված Արցախ՝ կազ-
մակերպելու հայոց լեզվի ու գրականության ըն դու նելության 
քննություններն ու դասախոսություններ կարդալու:

Արցախն իմ ոգու հայրենիքն է: Հայության գալիքն առնչվում 
է նրան, որովհետև, ըստ իս, Արցախում է հայի ապագա գենը 
նաև:

Ես ամենահարուստ մարդկանցից մեկն եմ ինձ հա մարում՝ 
իմ ներկա և, առավել, նախկին բազմաթիվ սաներով, իմ երեք 
տղաներով, երեք թոռներով:

Բոլոր ծնվածների նման, ովքեր քար են դրել քարին, ծառ 
են տնկել ու մարդ փրկել, գիրք ու միտք են ծնել, երփնագրել, 
գույն ու մեղեդի արարել, ովքեր զավակներ են ունեցել և 
սերունդ կրթել, ես էլ երևի կարող եմ ասել, որ ծնվել եմ չմեռած՝ 
առ այսօր ապրելով մի քանի ժամ: Ունեմ մի կենսադրույթ, որին 
հավատարիմ եմ մնացել միշտ. ազգային շահն ավելի վեր է, 
քան անձնականն ու կուսակցականը՝ միասին վերցրած:

Գրականության ամբիոն

Վախճանվեց
բանասիրական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր, գրականագետ 

ՄԵԼՍ ԳԵՎՈՐԳԻ ՍԱՆԹՈՅԱՆԸ
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Մարտի 14-ին Երևանի Հայ-ռուսական համալսարա  -
նում տեղի ունեցավ «Ունիվերսիադա – 2016» մրցույթի  
արդյունքների ամփոփ փակ ման և պարգևատրման 
հանդիսավոր արա րո ղությունը:

Միջբուհական մարզամշակութային և ինտելեկտուալ 
ունիվերսիադան կազմակերպել էր Հայ-ռուսական հա-
մալսարանը ՀՀ Պաշտպանության նախարարության 
հետ համատեղ: Մրցույթը, որ կրում էր «Ազգ, բա-
նակ» խորագիրը, նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 22-ը 
այս գաղափարի շուրջ էր համախմբել բուհական երի-
տասարդությանը: 

մանյանի անվանպետական հա մալ սա րան): 
Մրցույթի ընթացքում բուհերի ուսանողները պետք 

է մասնակցեին հետևյալ անվանակարգերին՝ սեղանի 
թենիսի առաջնություն, ֆուտզալի առաջնություն, հրա-
ձգություն, բասկետբոլ, «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ», երգ, պար, 
թատրոն:

«Ունիվերսիադա – 2016» միջբուհական մրցույթում 
Վա նաձորի պետական համալսարանը գրանցեց հետևյալ 
արդյունքները.

Սեղանի թենիսի առաջնություն – 2-րդ տեղ (տղաների 
թիմ), 

 մրցույթում

Ունիվերսիադային մասնակցեցին 17 բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ (Հայ-ռուսական հա-
մալսարան, Արցախի պետական համալսարան, Շիրակի 
Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան, ՀՀ 
ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմա  կան համալսարան, 
ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա. Խանփերյանցի ան վան ռազմական 
ավիացիոն համալսարան, Երևանի պե տա   կան հա-
մալ սարան, Հայաստանի ազգային պո լիտեխնիկա    կան 
հա մալսարան, Հայաստանի Ֆրան սիա  կան համալսա-
րան, Ամերիկյան համալսարան, Եվ րո   պական կրթական 
տարածաշրջանային ակադեմիա, Կա  ռավարման ակա-
դեմիա, Երևանի թատրոնի և կինոյի պե տական ինս-
տի տուտ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պե տական 
լեզ   վաբանական համալսարան, Երևանի Կո միտասի ան-
վան պետական կոնսերվատորիա, Երևա նի Մ. Հերացու 
անվան բժշկական համալսարան և Վա նաձորի Հ. Թու-

Ֆուտզալի առաջնություն – 1-ին տեղ (ՎՊՀ ֆուտզալի 
թիմ):

Երգ – 1-ին տեղ՝ Զարուհի Խաչատրյան («Պատմու-
թյուն», 2-րդ կուրս), Զառա Իսրայելյան («Կառավարում», 
3-րդ կուրս), Իննա Սարգսյան («Կառավարում», 4-րդ 
կուրս ):

Թատրոն – 3-րդ տեղ՝ Լիլիթ Հակոբյան («Հայոց լեզու 
և գրականություն», 1-ին կուրս), Ֆելիքս Ներսեսյան («Ֆի-
զիկական դաստիարակություն և սպորտ», 1-ին կուրս):

Պար – «Ժյուրիի համակրանք»՝ ՎՊՀ մշակույթի կենտ-
րոնին կից գործող պարի խումբ: 

Տատյանա ԱՎԱԳՅԱՆ

ՎՊՀ-ի հաղթանակները  «ՈՒՆԻՎԵՐՍԻԱԴԱ – 2016»
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Փետրվարի 20-ին լրացավ պատմության ամ-
բիո  նի դոցենտ, պատմական գիտություների թեկ-
նա  ծու Աշոտ Լևոնի Սահակյանի 70-ամյակը: Նրա 
գի  տամանկավարժական ողջ գործունեությունն ան խզե-
լիորեն կապված է մեր բուհի հետ, որտեղ անընդմեջ 
աշ խատում է 47 տարի: Այս իմաստով նա մեր բուհի 
հիմնադիր դասախոսներից է: 

1970 թվականին ավարտելով Երևանի պետական 
հա մալսարանի պատմության ֆալուլտետը՝ որպես ասիս-
տենտ աշխատանքի է անցել Կիրովականի նորաստեղծ 
պետական մանկավարժական ինստիտուտում: 1971 թ. 
ընտրվել է պատմության ամբիոնի դասախոս, 1977 թ.` 
ավագ դասախոս:

2000 թ. Աշոտ Սահակյանին շնորհվել է պատմական 
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 2005 թ. 
ստացել է դոցենտի կոչում և ընտրվել ամբիոնի դոցենտ:

2003 թվականից մինչև 2008 թ. եղել է ՎՊՄԻ գիտա-
կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, 2008-ից մինչև 
2015 թ. բուհի տնտեսական մասի վարիչ:

2015 թ. հրատարակել է «Հայաստանը Անդրդաշնու-
թյան կազմում: Խանդավառ միավորումից մինչև ա նաղ-
մուկ բաժանում» մենագրությունը: Հեղինակ է շուրջ երկու 
տասնյակ հոդվածների:

Վաստակաշատ մանկավարժ-գիտնականը դա սա-
վան դում է «Հայոց պատմություն», «Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր» առարկաները, իսկ մագիստրատուրա-
յում  վարում է «Հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական 
պայքարը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին», 
«Ֆիդայական շարժումը», «Հայաստանը արդի մի ջազ-
գային հարաբերություններում» դասընթացները:

Հայ մտավորականի բարձր գիտակցությամբ ու կեր-
պարով Արցախյան ազատամարտի հաղթանակին 
նպաս   տելու, հայոց ազատագրական պայքարի գա ղա-
փար  ները կիսելու և տարածելու, նոր սերունդներին 
հայ   րենասիրական ոգով դաստիարակելու ջանքերի 
ու գործունեության համար Աշոտ Սահակյանը 2007 թ. 
պարգևատրվել է Հայաստանի Ազատագրության Հայ 
Գաղտ նի Բա նա կի հուշադրոշով և «Ուխտ Արարատի» 
միության պատ վո գրով: 

Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրած նշա-

նակալից ավանդի համար 2010 թվականին պարգևա-
տրվել է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետա    կան 
մանկավարժական ինստիտուտի ոսկե հուշամեդալով:

Մոտ հինգ տասնամյակ նա հավատարիմ իր կոչմա-
նը ծառայում է հարազատ բուհին, երիտասարդական 
ավյունով շարունակում երիտասարդ մասնագետներ 
պատրաստելու նվիրական գործը: Հայոց պատմության 
նորագույն շրջանի, հայ ազգային ազատագրական 
պայքարի, Հայկական հարցի, ԱՍԱԼԱ-ի վեաբերյալ նրա 
դասախոսություններն ու հրապարակային ելույթները 
ա ռանձնանում են հայրենասիրական ոգով, հե տա քրքրու-
թյամբ ու գիտականությամբ:

Աշոտ Սահակյանը ճանաչված, հարգված ու սիր-
ված անձնավորություն է ոչ միայն մեր բուհում ու քա-
ղա  քում: Մշեցի իր նախնիներից նա ժառանգել է պատ-
վասիրություն, ընկերասիրություն, հայրենի եզերքի 
նկատ  մամբ սեր ու նվիրվածություն: Նա ավանդապաշտ, 
հայ  կական ընտանիքի հոգատար հայր է, ծնողապաշտ 
զա վակ ու պատ րաստակամ ընկեր: Աշոտ Սահակյանն 
այն մարդկանցից է, որ ապրում է ոչ միայն իր համար, 
իմաստավորում է իր կյանքը, այլև ուրիշների: 

Շնորհավորելով մեր հոբելյարին՝ նրան ցանկանում 
ենք առողջություն, հաջողություն իր բոլոր ձեռնարկնե  րում 
ու նախաձեռնություններում, բեղուն աշխատանքային 
գոր ծունեություն ու մասնագիտական նվաճումներ:

 Պատմության ամբիոն

Վանաձորի պետական համալսարանի կեն սա բա-
նաքիմիական ֆակուլտետն ամեն տարի հյուրընկալում 
է մարզի տարբեր դպրոցների սովորողների: Այս անգամ 
հյուրերը Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոցի 8-րդ 
դասարանի աշակերտներն էին և ՎՊՀ շրջանավարտ, 
կենսաբանության ուսուցչուհի Մադլենա Հանեսյանը: 
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Արմինե Հարությունյանը հանգամանորեն ներկայացրեց 
արյան ֆիզիոլոգիան և արյան խմբերը: Տեսական նյու-
թի մատուցումից հետո կատարվեց արյան խմբերի 
որոշ ման փորձ: Աշակերտները ոգևորվածությամբ և հե-
տաքրքրությամբ մասնակցեցին փորձին, որից հետո 
հնչեցին բազմաթիվ հարցեր:

Ա. Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ ՎՊՀ-ն հա մա-
գործակցում է Վանաձորի տարբեր դպրոցների հետ, և 
նմանատիպ հանդիպումներ կայանում են պարբերաբար, 
որոնք ամրապնդում են բուհ-դպրոց կապը:

Աշակերտները հեռացան բարձր տրամադրությամբ՝ 
կրկին վերադառնալու ակնկալիքով: Նմանատիպ դա-
սե րը հնարավորություն են տալիս աշակերտներին ծա  -
նոթանալու բուհի նյութատեխնիկական հնա րա վո րու-
թյուններին, գործող լաբորատորիաներին ու ուսում նա կան 
կաբինետներին, որոնք ուսումնական գործընթացը դարձ-
նում են առավել արդյունավետ և հետաքրքիր:

Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ

ՈՒՇԱԳՐԱՎ ԴԱՍ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ԱՇՈՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ 70 ՏԱՐԵԿԱՆ Է


