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Սիրելի´ կանայք
Շատ խորհրդանշական է,
որ գարնան գալուստը
սկզբից ևեթ նշանավորվում է
ձեզ նվիրված տոնով:
Շնորհավորում եմ բոլորիդ`
ուսանողուհինե´ր և աշխատակցուհինե´ր,
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 երջանկանան բյուրավոր հոգիներ ու սրտեր:
Մարտի 8-ով սկսված և Ապրիլի 7-ով`
Մայրության ու գեղեցկության տոնով եզրափակվող ձեր տոնական
միամսյակն իրականում երբեք չի ավարտվում,
քանզի անեզր ու անպարփակ է այն գորովն ու սերը,
որ արթնացնում եք դուք բոլորիս սրտերում:
Գուրգեն Խաչատրյան
ՎՊՀ ռեկտոր
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Փետրվարի 22-ին կայացավ ՎՊՀ գիտխորհրդի հեր
թական նիստը, որը վարում էր բուհի ռեկտոր, բանասի
րական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը:
Նախքան նիստի օրակարգին անցնելը` ռեկտորը
պրոֆեսորի կոչման արժանանալու համար շնորհավորեց
կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան Զարուհի
Վարդանյանին:
Օրակարգում ընդգրկված առաջին հարցը ՎՊՀ գիտա
կան խորհրդի 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի
աշխատանքային պլանի քննարկման և հաստատման
վերաբերյալ էր, որը ներկայացրեց գիտքարտուղար,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ս. Բեժանյանը: Գիտխորհրդի անդամները միաձայն հաս
տատեցին երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային պլանը:
Օրակարգի երկրորդ հարցի` ամբիոնների գիտահե
տազոտական աշխատանքների ռազմավարությանը և
ժամանակացույցին համապատասխան լինելու վերա
բերյալ զեկույցով հանդես եկան կենսաբանության ամ
բիոնի վարիչ, ԳԱԱ թղթակից անդամ, գ. գ. դ, պրոֆեսոր
Ռ. Եդոյանը, քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք. գ. դ., պրոֆեսոր
Հ. Ղազարյանը, ՖԴ և ԱԻՀ ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Զ.
Էվոյանը, ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ
Ս. Փարսադանյանը:
Ռ. Եդոյանը զեկուցեց ամբիոնի աշխատանքների
մասին, նշեց, որ ամբիոնում ընդգրկված է շուրջ 60
առարկա, ինչը դժվարություն է առաջացնում գիտա
կան աշխատանքներում: Առավել դյուրին են բուսա
բանության հետազոտական աշխատանքները, որոնց
ռազմավարության ընտրությունը հիմնականում կենտ
րոնացված է կիրառական նշանակություն ունեցող
թեմաներին: Ռ. Եդոյանի հավաստմամբ` տարվող
աշխատանքներում ընդգրկված են և մարզի ուսուցիչ
ները և մագիստրատուրայի ուսանողները։ Ամբիոնի
աշխատանքներում առկա հիմնական խնդիրը ֆինան
սավորումն է` հոդվածները արտերկրում տպագրելու հա
մար, ինչը կբարձրացներ բուհի վարկանիշը։
Զ. Էվոյանը օրակարգի հարցի շուրջ զեկուցեց աշխա
տանքների ուղղվածության, ընտրված թեմաների, դրանց
կատարման փուլերի վերաբերյալ։
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Զեկույցներից հետո ելույթով հանդես եկավ գիտու
թյան և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ.
թ., դոցենտ Ա. Սանթոյանը։ Նա նշեց, որ հաշվետվու
թյունները լսելն ինքնանպատակ չէ, գոյություն ունի
աշխատանքների
կատարման
համապատասխան
ժամանակացույց։ Ինչպես հայտնի է, կրթության մա
սին օրենքն արդեն շրջանառության մեջ է, առաջի
կայում սպասվում է ոչ թե ինստիտուցիոնալ, այլ մաս
նագիտությունների հավաստագրում. այդ փաթեթում
էական դեր ունի գիտահետազոտական մասը։ Ելնելով
զեկուցումներից` նշեց, որ ամբիոնները նույնաբովանդակ
հետազոտություններ են տանում, սակայն աշխատում են
իրարից անկախ։ Նա կոչ արեց հաշվետվություններում
խոսել ծրագրերի իրականացման ընթացքում ծառացած
խնդիրների և դժվարությունների մասին, հանդես գալ
առաջարկություններով, որպեսզի անհրաժեշտության
դեպքում ամբիոնները վերանայեն իրենց ռազմա
վարությունը։
Օրակարգի երրորդ հարցի` պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի ուսումնական պլանների հաստատման վե
րաբերյալ ելույթ ունեցավ ուսումնական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Թումանյանը։ Նա
զեկուցեց, որ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի
2018 թվականի փետրվարի 7-ի պլաններով քննարկ
վել են կատարված ժամային առարկայական փոփո
խությունները, խնդիրներ չեն եղել։ Իրենց կողմից առկա
համակարգի համար նախատեսված կիսամյակային
24-ժամյա և հեռակա համակարգի համար 10-ժամյա ծան
րաբեռնվածության պահանջն ուսումնական պլանները
բավարարել են։ Պլանները գիտխորհրդի որոշման մեջ
նշված չափանիշներին համաատասխանում են։
Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի դասախոս
Արման Բարսեղյանին գիտական կոչում տալու համար
տեղի ունեցավ փակ քվեարկություն։ Քվեարկությանը
գիտխորհրդի 40 անդամներից ներկա էին 32-ը, մասնակ
ցեցին 32-ը, անցավ միաձայն։
Նիստի վերջում քննարկվեցին և հաստատվեցին
գործուղումների մասին կարգում և ուսանողների անվա
նական կրթաթոշակների կարգում կատարված փոփո
խությունների մասին կարգերը։
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Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական
համալսարանի ռեկտորատի նիստ, որը վարեց բուհի
ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը:
Օրակարգի առաջին հարցը` «Փոփոխություն լսա
րանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնա
ռության օժանդակում` Արևելյան գործընկերության
երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության
բարելավման նպատակով» (ERASMUS+, PRINTeL)
ծրագրի մեկնարկի մասին էր: Հարցի շուրջ զեկույցով
հանդես եկավ ուսումնամեթոդական վարչության պետ,
կ. գ. թ., դոցենտ Անուշ Գևորգյանը: Զեկուցողը ներ
կաներին տեղեկացրեց, որ Վանաձորի պետական
համալսարանը ներգրավվել է PRINTeL ծրագրի մեջ,
որը երաշխավորվում է ERASMUS+ ծրագրի կող
մից: Նախագծի ղեկավարը համարվում է ԵՊՀ-ն, տևո
ղությունը 3 տարի է` 2018-2020 թթ.: Նախագծի նպա
տակը դասավանդման նոր մեթոդների կիրառումն ու
ներմուծումն է բուհեր: Այն ենթադրում է ընդհուպ մինչև
վիրտուալ ակադեմիայի ստեղծումը, որը հասանելի
կլինի և´ ուսանողներին, և´ դասախոսներին: Նախագիծը
կազմված է 7 աշխատանքային փաթեթներից, որոնցում
ներառված են եվրոպական լավագույն փորձի ուսում
նասիրություն, տարածքային բուհերում կարիքների
վերլուծություն, վերապատրաստումների պլանի կազ
մում, դասախոսական կազմի կարողությունների զար
գացում, Էլեկտրոնային ուսուցման և դասարանային
ենթակառուցվածքի ստեղծում, նորարարական դասա
վանդման համար ուսումնական պլանների ստեղծում
և նոր մեթոդների կիրառություն, ուսանողներից հե
տադարձ կապի ստացում, Վիրտուալ (VATL) ակա
դեմիայի պորտալի համար գործառույթների սահ
մանում, հայեցակարգային մոդելի ձևավորում, նոր
սարքավորումների ձեռք բերում, ուսուցման համար
ձեռնարկների հրատարակում, VATL ֆորումի և համա
գործակցային ցանցի ստեղծում, որակի ապահովում և
ինֆորմացիայի տարածում: Համագործակցային դաշ
տում ներառվում են արևելյան երկրների 3 բուհեր.
Հայաստանի Հանրապետությունից` Երևանի պետա
կան համալսարան, Հայաստանի պետական ճար
տարագիտական համալսարան և Վանաձորի պետական
համալսարան: Ծրագրում ներառված են եվրոպական
երկրների համալսարաններ, որոնք պետք է սովորե
ցնեն` ինչպես տեխնոլոգիաներով իրականացնել դասա
վանդում:
Օրակարգի երկրորդ հարցի` «2017-2018 թթ. ուսում
նական տարվա առկա ուսուցման համակարգի 1-ին
կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման արդյունքների
վերաբերյալ» զեկուցումներով հանդես եկան ֆակուլ
տետների դեկանները:
Պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի
դեկան,
տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ս.
Ժամհարյանը նշեց որ «Կառավարում» մասնագիտության
3-րդ կուրսի 2 ուսանողուհիներ 23-ական կրեդիտներով
պարտքեր ունեն: Ուսանողուհիներից մեկը վճարի
խնդիր է ունեցել, սակայն վճարելուց հետո է բացակայել
և հավաքել 23 կրեդիտ պարտք: «Պատմություն» մաս
նագիտության 4-րդ կուրսի մեկ ուսանող 20 կրեդիտ

պարտք ունի, 9 առարկաներից հանձնել է միայն 1-ը:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան, կ. գ. դ.,
պրոֆեսոր Զ. Վարդանյանը զեկուցեց, որ ֆակուլտետում
քննաշրջանից հետո 18 ուսանողներ ունեցել են ակադե
միական պարտքեր: Պարտքերի մարման 2-րդ շրջանից
հետո մնացել են 5 ուսանողներ, որոնցից 3-ը 1-ական
պարտքով զորակոչվել են զինվորական ծառայության,
2-ը` «Ֆիզդաստիարակություն» մասնագիտության 1-ին
կուրսից, 1-ը` «Կենսաբանություն» մասնագիտության
2-րդ կուրսից` նույն կուրսի 2 ուսանողներ ունեն 1-ական
առարկայական պարտք ունեն:
Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. թ., դոցենտ
Ա. Պողոսյանի խոսքով` ֆակուլտետում «Անգլերեն լեզու»
մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի 2 ուսանողներ
ունեն պարտքեր: Ուսանողները քննական առարկաներից
գիտելիքների նվազագույն պաշար չեն ունեցել:
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, ֆիզ
մաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հ. Գրիգորյանը
զեկուցեց, որ ֆակուլտետում պարտքեր ունեցողներ
չկան: Կրեդիտային պարտք ունեցել է «Մաթեմատիկա»
մասնագիտության 3-րդ կուրսի 1 ուսանող, որը հանձնել է
քննաշրջանի 2-րդ փուլում:
Մանկավարժության
ֆակուլտետում
քննական
պարտքեր ունեն 7 ուսանողներ. հիմնականում 6-ական
կրեդիտ պարտքեր են: «Մանկավարժություն և մեթոդի
կա» մասնագիտության 5 ուսանողներ պարտքեր ունեն
միևնույն առարկայից` «Մայրենի լեզվի մեթոդիկա»: Հե
ռացման ենթակա ուսանողներ չկան:
Օրակարգի երրորդ հարցը ուսանողների հաճախում
ների վերաբերյալ էր. հարցի շուրջ զեկուցեցին ֆակուլ
տետների դեկանները:
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Սերվիս»
մասնագիտության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերում բացա
կաներ չեն եղել, 2 ուսանողներ հրավիրված են եղել զին
կոմիսարիատ, «Պատմություն» մասնագիտության 1-ին,
2-րդ և 3-րդ կուրսերում փետրվարի 27-ին 7 ուսանողներ
բացակայել են սեմինար պարապմունքներից, «Իրա
վագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի 15
ուսանողներից 7-ը բացակայել են, դեկանատի կող
մից նկատողություն են ստացել 2 ուսանողներ, «Պատ
մություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 1 ուսանող ունի
24 ժամ բացակա:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբա
նություն» մասնագիտության 1-ին կուրսում բացակայու
թյուններ չկան, 2-րդ կուրսում 1 ուսանող հիվանդ է եղել,
արդեն հաճախում է դասերին: 3-րդ կուրսում այս շաբաթ
բացակայողներ չեն եղել: «Դեղագործական քիմիա» մաս
նագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերում բացականեր չկան,
նույն մասնագիտության 10 ուսանողներից կազմված
3-րդ կուրսում բացակայել է 1 ուսանող (2 օր չի հաճախել
դասերի)` հիվանդ լինելու պատճառով:
Գ. Խաչատրյանը դեկաններին հանձնարարեց նախ
օրոք հաշվետվության տեսքով ներկայացնել բացակայու
թյունները` ավելի մանրակրկիտ տեղեկացնելով:
Օրակարգի չորրորդ հարցի` դասալսումների ընթաց
քի վերաբերյալ ֆակուլտետների դեկանները նշեցին, որ
դասալսումներն արդեն իսկ ընթացքի մեջ են, ֆակուլ
տետների դեկաններն անձամբ կմասնակցեն դասալսման
գործընթացին: Դասալսումներին կմասնակցեն նաև ամ
բիոնների վարիչները:
Օրակարգի վերջում քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր:
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ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ`
«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ»
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ
ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2013 թվականից անց
կացվում է «Լավագույն ուսանող» հանրապետական
մրցույթը, որը կազմակերպվում է 2 փուլով` միջբուհական
(բակալավրի
և
մագիստրոսի
համապատասխան
ոլորտի կրթական ծրագրով) և հանրապետական:
Մրցույթի ոլորտները 7-ն են` բնագիտական (նե
րառյալ մաթեմատիկա, տեղեկատվական և հաղոր
դակցման տեխնոլոգիաներ, ՏՀՏ), բժշկություն, հու
մանիտար
գիտություններ,
հասարակագիտություն,
ճարտարագիտություն, հայագիտություն, մշակույթ-սպորտ:
Ներբուհական փուլն անցկացվում է բուհերում, որի
արդյունքում առաջադրված լավագույն ուսանողի փաս
տաթղթերն ուսումնասիրվում է ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի հրամանով կազմված հանձնաժողովի
կողմից. հաղթողների աստիճանները որոշվում են` նկատի
առնելով մասնակիցների գիտական աշխատանքներ կա
տարելու կարողությունը, առաջադիմությունը, հասարա
կական ակտիվությունը ևն:
2017 թվականի «Լավագույն ուսանող» հանրապետա
կան մրցույթում հաղթող են ճանաչվել Հայաստանի Հան
րապետության տարբեր բուհերի 41 ուսանողներ: Մրցույթը
տեղի է ունեցել 2018 թվականի փետրվարի 13-ին
Երևանի պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում:
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս Վանաձորի
պետական համալսարանն առաջատարների մեջ է: ՎՊՀ

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Պատմություն»
մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի
ուսանողուհի Զոյա Չատինյանը և կենսաբանաքիմիական
ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» մասնագիտության
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Անի
Հովհաննիսյանը մրցույթում նվաճել են 3-րդ պատվավոր
հորիզոնականները:
Հաղթողները պարգևատրվել են հավաստագրերով
ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից
սահմանված մեկանգամյա կրթաթոշակով (1-ին տեղ`
400.000 ՀՀ դրամ, 2-րդ տեղ` 270.000 ՀՀ դրամ, 3-րդ տեղ`
200.000 ՀՀ դրամ):

ԱՌՑԱՆՑ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Վանաձորի պետական համալսարանում առաջին
անգամ տեղի ունեցավ միջազգային առցանց կոնֆերանս`
«Խաղաղության և ներդաշնակության նախաձեռնություն.
«Ստալինգրադի ժառանգորդները»» թեմայով:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի շարք
մարտերից Ստալինգրադի ճակատամարտն իրա
դարձային, հատկանշական և ճակատագրական է
եղել համաշխարհային պատմության մեջ: Այն ոչ միայն
մարդկային ճակատագրեր է խեղել ու մեծ թվով զո
հերի պատճառ դարձել, այլև սովետական զինվորի
մարտական ոգու վառ ապացույցն է: 1943 թվականի
փետրվարին Վոլգայի ափին տարած հաղթանակն աչքի
է ընկնում ոչ միայն արմատական փոփոխություններով,
այլև տարբեր երկրների փոխօգնությամբ ու համագոր
ծակցությամբ:
Սա հիմք է դարձել հանրային դիվանագիտության, որն
այսօր աչքի է ընկնում իր զարգացմամբ ինչպես մի շարք
ժողովուրդների
համագործակցության,
երիտասարդ
սերնդի տեղեկացվածության ու դաստիարակության գոր
ծում, այնպես էլ վաղուց մոռացված պատմական իրա
դարձություններում: Այդ ուղղվածությանը նվիրված մի
ջազգային կոնֆերանսին մասնակցում էին Վանաձորի
պետական համալսարանի և Վոլգոգրադի պետական
համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը և
ուսանողները: Կոնֆերանսին ներկա էր նաև ՎՊՀ ռեկ
տոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե
սոր Գուրգեն Խաչատրյանը:
Ողջույնի խոսքով ելույթ ունեցան Վոլգոգրադի պե
տական համալսարանի միջազգային համագործակցու
թյան կառավարման բաժնի պետ, բանասիրական գիտու
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թյունների թեկնածու, դոցենտ Ալեքսանդր Շովգենինը,
ՎՊՀ գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկ
տոր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արեն Սանթոյանը:
Զեկույցներով հանդես եկան պատմական գիտու
թյունների թեկնածու Մարիա Բրուտյանը, հասարա
կության և կապերի բաժնի վարիչ, բանասիրական գի
տությունների թեկնածու Գոհար Դոխոլյանը, ռուսաց
լեզվի ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ Կարինե Առուստամյանը, Վոլգոգրադի
համալսարանի դասախոսներ Դարյա Կուցևալովան,
Մարիա Բոնդարենկոն, Աննա Կարալևսկայան և այլք:
Հնչեցին զեկույցներ` «Հանրային դիվանագիտությունը`
ինչպես հանրային երևույթ», «Հանրային դիվանագիտու
թյուն. Վոլգոգրադ քաղաքի և Վոլգոգրադի պետական
համալսարանի միջազգային կապերը», «Ստալինգրադի
ՀՀ մասնակիցների ժառանգորդները» թեմաներով:
Կոնֆերանսի ավարտին ՎՊՀ ռեկտոր, բանասի
րական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը և ՎՊՀ գիտության և միջազգային կա
պերի գծով պրոռեկտոր, բանասիրական գիտություն
ների թեկնածու, դոցենտ Արեն Սանթոյանն իրենց
գոհունակությունը հայտնեցին առաջին անգամ նման
օրինակ կոնֆերանս կազմակերպելու համար: Ա. Սան
թոյանը նշեց, որ կոնֆերանսը հաջողված էր և արդարաց
րեց սպասելիքները:
Ուսանողներից շատերը տպավորված էին կոնֆե
րանսի ընթացքով. նրանք ակնկալում են առցանց կոնֆե
րանսների շարունակականություն:

ՎՊՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ 49 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Փետրվարի 14-ին ՎՊՀ-ում եռակի տոն էր. բուհը նշեց
բանասիրական ֆակուլտետի օրը, Գիրք նվիրելու օրը,
ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհ. Թումանյանի (ում
անունով 2002 թ.-ից անվանակոչվել է ՎՊՀ-ն) ծննդյան օրը:
Եռատոնը բուհում նշվեց մեծ շուքով: Բանասիրական
ֆակուլտետի կազմակերպած միջոցառմանը ներկա էր
ՎՊՀ ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը
և բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը:
1969 թ. հիմնված ֆակուլտետը մինչև 1995 թ. կոչվել
է լեզվաբանական և միայն 1995 թ. Գ. Խաչատրյանի
նախաձեռնությամբ վերանվանվել բանասիրական:
Գ. Խաչատրյանը ներկաներին շնորհավորեց տոների
կապակցությամբ. նա նշեց, որ երբ խոսքը վերաբերում է
բանասիրական ֆակուլտետին, ջանք չի խնայում, որ ամեն
ինչ անթերի լինի: 1969 թ. կազմակերպված ֆակուլտետ
ինքն ընդունվել է 1973 թ. և առ այսօր մասնակցում է
ֆակուլտետի բոլոր իրադարձություններին:
«Այս ֆակուլտետում հավաքված է այն ներուժը,
որը կարող է բավարարել ցանկացած ուսանողի կրթա
կան պահանջները: Մենք պիտի շարունակենք մեր
գործունեությունը տասնամյակներով ու հարյուրամ
յակներով, մեզանից հետո կգաք դուք: Ինչպես և դուք
հիմա, մենք նույնպես չենք պատկերացրել, որ երջանիկ
պատահականությամբ կհայտնվենք այստեղ. ես ձեզ

երջանիկ պատահականությամբ ամենալավն եմ կամե
նում»,– ասաց Գ. Խաչատրյանը:
Ռեկտորը շնորհակալություն հայտնեց ֆակուլտետի
դեկան, բ. գ. թ., դոցենտ Ալբերտ Պողոսյանին, ով ջանք
ու եռանդ չի խնայում ֆակուլտետի միշտ առաջատար լի
նելու հարցում, ինչի շնորհիվ վայելում է ոչ միայն գործըն
կերների, այլև ուսանողների սերն ու հարգանքը:
«Սիրելի´ ուսանողներ, ձեզ շատ սիրում եմ և ուզում
եմ բոլորիդ տեսնել հաջողություններով ու ձեռքբերումնե
րով»,– ուսանողներին իր շնորհավորանքի խոսքը հղեց
ֆակուլտետի դեկանը:
Ա. Պողոսյանը ներկայացրեց 2016-2017 թթ. հաշ
վետվությունը, համաձայն որի` ֆակուլտետի և´ բա
կալավրիատում, և´ մագիստրատուրայում գրանցվել է
բարձր առաջադիմություն, խոսեց ֆակուլտետի ուսա
նողների ձեռքբերումների, շարժունության ծրագրով ար
տասահմանյան տարբեր բուհերում ուսանելու, միջազգա
յին գիտաժողովներին մասնակցելու մասին:
Ելույթից հետո Ա. Պողոսյանը պատվոգրեր և շնոր
հակալագրեր հանձնեց ֆակուլտետի ակտիվ ուսանող
ներին, որոնք երաժշտական կատարումներով ավելի
տպավորիչ ու հիշարժան դարձրին օրը:
Միջոցառման վերջում բուհի մեծ դահլիճի նախասրա
հում ներկաներին սպասում էր տոնական տորթը:

BOOST ՆԱԽԱԳԻԾ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՎՊՀ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ
Փետրվարի 14-ին Համագործակցության և կապերի
բաժնի նախաձեռնությամբ և Էրազմուս+ ծրագրի Հայ
կական համալսարանների միջազգայնացման ռազ
մավարության և մարկետինգի խթանում (Բուսթ)
նախագծի շրջանակներում ՎՊՀ ամբիոնների ներկա
յացուցիչների հետ կայացավ հանդիպում-քննարկում
world café մեթոդով: Քննարկումը նվիրված էր հա
յաստանյան բուհերի, մասնավորապես ՎՊՀ-ի մի
ջազգայնացմանն
առնչվող
հարցերին,
որի
արդյունքում ՎՊՀ-ն հնարավորություն կունենա կատա
րելագործելու միջազգային գործունեությունը, մշակելու
միջազգայնացման ռազմավարական պլան և բուհի ստո
րաբաժանումներին առավել ակտիվորեն ներգրավելու
միջազգայնացման գործունեության մեջ:
Հանդիպմանը ներկա էին նաև մի քանի ուսանողներ,
որոնց հնարավորություն ընձեռնվեց ունկնդրելու աշ
խատակցների կարծիքները և ծանոթանալու միջազ
գայնացմանն առնչվող կարևոր խնդիրներին: Հա
մագործակցության և կապերի բաժնի վարիչ Գոհար
Դոխոլյանը
ներկայացրեց
կարճ
ցուցադրություն
միջազգայնացման ռազմավարական պլանի առանցքա
յին խնդիրների վերաբերյալ` կարևորելով բուհի բոլոր
ստորաբաժանումների և շահակիցների ակտիվ ներ

գրավվածությունը ՎՊՀ միջազգայնացման ռազմավա
րական պլանի մշակման և իրականացման համար:
Նշվեց, որ նմանատիպ հանդիպումներ կիրականացվեն
բուհի այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ:
Գոհար ԴՈԽՈԼՅԱՆ
Համագործակցության և կապերի բաժնի վարիչ
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ԿՈՆՐԱԴ ԱԴԵՆԱՈՒԵՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԹՈՄԱՍ ՇՐԱՊԵԼԸ` ՎՊՀ-ՈՒՄ
Փետրվարի 16-ին ՎՊՀ-ում տեղի ունեցավ «Նոր
սահմանադրության մարտահրավերներն ու հեռանկար
ները խորհրդարանական կառավարման համակարգի
համատեքստում» թեմայով գիտաժողով, որը կազմա
կերպել էր Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի (Konrad Adenauer Stiftung) «Հարավային Կովկաս» տարածաշրջա
նային ծրագրի ղեկավար դոկտոր Թոմաս Շրապելը։
ՎՊՀ փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամ
բիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Գագիկ Եթիմյանի ողջույնի խոսքից հետո
ելույթով հանդես եկավ Թ. Շրապելը։ Նա ներկայացրեց
ֆինանսական և իրավական առումով անկախ Կոնրադ
Ադենաուեր հիմնադրամի գործունեությունը, հանդիպման
նպատակը` իրականացվող տարբեր միջոցառումների
միջոցով իրենց ճանաչող երկրներում նպաստել ժո
ղովրդավարության զարգացմանը։ Դոկտորը նշեց, որ
Վանաձոր քաղաքում առաջին անգամ են։ ՎՊՀ-ի ընտ
րությունը պատահական չէ. նպատակը երիտասարդ
սերնդին ժողովրդավարությանը և սահմանադրական
փոփոխություններին ծանոթացնելն է. հիմնադրամն իր
գործունեության ընթացքում բազմիցս ֆինանսավորել
և աջակցել է հայ ուսանողներին` հնարավորություն ըն
ձեռելով կրթություն ստանալ ոչ միայն Հայաստանի

Հանրապետությունում, այլև մի շարք այլ երկրներում։
«Նոր սահմանադրության մարտահրավերներն ու հե
ռանկարները» խորագրով զեկուցեց նաև Երևանի պե
տական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի
Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, Հա
յաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր
սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողովի անդամ, իրավաբանական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Դանիելյանը, ով
կարևորեց զեկուցման թեմայի ընտրությունը. «Կառա
վարման արմատական նոր համակարգի անցնելուն մնա
ցել է գրեթե մեկ ամիս։ ՀՀ քաղաքացիներին և հատկա
պես երիտասարդ սերնդին անհրաժեշտ է իմանալ` ինչ
է սպասվելու մեզ քաղաքական դաշտում, և ինչ սահմա
նադրական փոփոխություններ կլինեն»։
Գ. Դանիելյանը խոսեց խորհրդարանական կառա
վարման անցելու, սահմանադրական և դատական օրենս
գրքերի փոփոխությունների, դրանցից բխող հետևանք
ների, ՀՀ Նախագահի լիազորությունների` այդ թվում
ներում շնորհելու լիազորության, ժողովրդավարության
մասին։ Զեկույցից հետո նա ներկաների հետ քննարկեց
ու պատասխանեց նրանց հուզող հարցերին։

ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԱԿՈՒՄԲԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ասում են` եթե միտքդ պայծառ չէ, դու կռվում ես, հա
կառակ դեպքում՝ բանավիճում:
Ապատեղեկատվության կամ թյուրըմբռնման պատճա
ռով շատերի մոտ կարծիք է ձևավորվում, թե բանավեճն
ընդամենը լեզվակռիվ է, հասարակ երևույթ ու ժամանակի
կորուստ:
Սակայն դա ամենևին էլ այդպես չէ: Քննադատական
մտածողությունը, խոսքի սահունությունն ու ճկունությու
նը, հստակ կարծիքը և որևէ հարցին մի քանի տեսանկյու
նից նայելն այն ամենն է, ինչ տալիս է բանավեճը երիտա
սարդներին:
Բանավիճողի հմտությունն այն է, որ եթե անգամ ինչոր խնդրի լուծման ձևին դու դեմ ես, սակայն մրցույթի
(խաղի) ժամանակ քո թիմին հանձնարարվել է ներկայաց
նել «Կողմ» դիրքորոշումը, դու պետք է ամեն ինչ անես`
ապացուցելու, որ քո տեսակետը ավելի ճիշտ է և օգտա
կար:
«Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի» կողմից կազ
մակերպված «Երիտասարդները ներգրավված հա
սարակության մեջ» ծրագրի շրջանակներում ՎՊՀ
հենակետային վարժարանի աշակերտներից ոմանք միա
վորվելով կազմել են վարժարանի բանավեճի թիմը, որը
բավական ակտիվ մասնակցությունն է ցուցաբերել բա
նավեճի ասպարեզում:
2017-2018 ուսումնական տարում մինչև այժմ հենակե
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տային վարժարանի թիմը ունեցել է 4 խաղ, որոնցից մեկը
ավարտվել է ոչ-ոքի արդյունքով, իսկ երեք խաղերում
թիմը հաղթել է:
Այս ուսումնական տարում ՎՊՀ հենակետային վար
ժարանի բանավեճի ակումբի ղեկավարն է դպրոցի
հոգեբան Սոս Նազարյանը: Թիմի անդամները 10, 11 և 12րդ դասարանների տարբեր հոսքային ուղղություն ունեցող
աշակերտներ են: Նրանք են՝ Լիլիթ Խուդինյանը, Դայանա
Ամիրխանյանը, Կալինա Ժամհարյանը, Հռիփսիմե Ներ
կարարյանը, Ալեքսան Խառատյանը, Մոնիկա Բրուտ
յանը, Մերի Քեխյանը, Մանե Ղարիբյանը, Հայկ Ներ
կարարյանը, Իննա Քեխյանը, Արուսյակ Պողոսյանը և
Անահիտ Սիմոնյանը:
Օրերս «Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի» կողմից
թիմի անդամները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և,
ամենակարևորը, բարի ու ջերմ, գովասանքի խոսքերով:
Ինչ խոսք, խելացի ու հմուտ ղեկավարն է հիմքն ամենի,
և ամենամեծ գովասանքի խոսքերն ուղղված էին Սոս
Նազարյանին, ով նույնպես պարգևատրվեց:
Դե ինչ, վարժարանցիները միշտ էլ բարձր են պահել
իրենց դպրոցի անունը:
Դայանա Ամիրխանյան

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի
11-րդ դասարանի աշակերտուհի

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՕՐԸ ՎՊՀ-ՈՒՄ
1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը
հռչակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր` նպատակ հե
տապնդելով նպաստել մայրենի լեզուների իրավունք
ների ճանաչմանը և գործածության ընդլայնմանը: ՀՀ
Սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության
պետական լեզուն հայերենն է: Հայը դարեր շարունակ
պահպանել է իր մայրենի լեզուն` սերունդներին փոխան
ցելով անգին ժառանգություն:
Օրվա առթիվ Վանաձորի պետական համալսարանի
լեզվի ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտություն

ների թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Գյուլզադյանը կազմա
կերպել էր շրջանաձև ընթերցանություն: Միջոցառման
ընթացքում ուսանողները փառաբանեցին ու գովերգեցին
իրենց մայրենի լեզուն, սահիկահանդեսի միջոցով ու աս
մունքով մեջբերեցին մեծանուն գրողների խոսքերն ու
ստեղծագործությունները` նվիրված հայոց լեզվին: Ուսա
նողները խոսեցին ահագնացող խնդրի` անաղարտ մայ
րենիի աղավաղման ու օտար բառերի հաճախակի օգ
տագործման մասին, մինչդեռ մեր լեզուն շատ ավելի
հարուստ ու գեղեցիկ է:

Վանաձորի թիվ 1 դպրոցը
300 կտոր գիրք նվիրեց ՎՊՀ ուսանողներին
«Քո ողջ կյանքում դու մի անգամ չէ, որ կհամոզվես.
գիրքը մարդու լավագույն բարեկամն է»:
Փետրվարի 19-ին Վանաձորի պետական համալսա
րանում նշվեց Գիրք նվիրելու օրը: ՀՀ գրողների միու
թյան նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ
և կառավարության որոշմամբ տոնը ՀՀ-ում ընդունվել
և նշվում է 2008 թվականից: Օրվա ընտրությունը
(փետրվարի 19-ը) պայմանավորված է Հովհաննես
Թումանյանի ծնունդով:
Ամենայն հայոց բանաստեղծի անվանակիր բուհն ար
դեն ավանդույթ դարձած տոնակատարության հետ մեկ
տեղ, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս հյուր
ընկալեց Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի սաներին
ու դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Սարուխանյանին: ՎՊՀ բանա
սիրական ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գիտու
թյունների թեկնածու, դոցենտ Ալբերտ Պողոսյանը սիրով
ընդունեց բուհի ապագա դիմորդներին և ուսանողներին,
ովքեր տոնի առթիվ ՎՊՀ ուսանողների համար որպես
տոնական նվեր գրքեր էին բերել:
Ա. Պողոսյանի հանձնարարությամբ նվեր-գրքերի հա

մար ֆակուլտետի դեկանատի դիմաց հատուկ պատ
րաստված տաղավարի վրա տեղադրված 300 կտոր
գրքերը նվիրվեցին բուհի ուսանողներին` հնարավորու
թյուն ընձեռելով վերցնել նախընտրած գիրքը:

Շնորհակալագիր Վանաձորի պետական համալսարանին
2017 թվականի տարեվերջին ավելի քան 100 երկրներում (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Չինաստան,
Կանադա, Եգիպտոս, Իրաք ևն) մեկնարկած «10 միլիոն ստորագրահավաք հանուն Կորեական թերակղզու
խաղաղության» միջազգային քարոզարշավի հայաստանյան մեկնարկը տեղի ունեցավ 2018 թվականի
փետրվարի 2-ին Վանաձոր քաղաքի Հայքի հրապարակում:
Ստորագրահավաքին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու և ամենամեծ թվով մասնակիցներ ունենալու
համար Հայկական Սահմանադրական Իրավապաշտպան Կենտրոնի նախագահ Գ. Մանուկյանը շնորհակալագիր
է ուղարկել ՎՊՀ ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Խաչատրյանին:
Արդեն 1000 ստորագրություն հավաքած ստորագրահավաքը շարունակում է ծավալվել նաև Հայաստանի
Հանրապետության այլ մարզերում:
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