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Սիրելի´ ուսանողներ, 
 հարգելի´ գործընկերներ

Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ շնորհավորում 
եմ բոլորիդ, մաղթում ուսումնական և աշխատանքային հաջողություններ, 
ստեղծագործական ու գիտական նոր ձեռքբերումներ: Թող 2017 թվականը 
լինի ապահովության, բարեկեցության ու բարգավաճման տարի: Բոլորիս 
օջախներում թող թևածեն խինդն ու երջանկությունը, մեր հոգիները լցված 
լինեն գութով ու բարությամբ: «Սիրիր մերձավորիդ» աստվածաշնչյան 
պատգամը թող ուղեկցի բոլորիս և իրականանա հանապազ: Թող բոլորիս 
հարկերի ներքո, առավել ևս` մեր երկրի սահմաններին, ինչպես նաև ամբողջ 
աշխարհում, իշխի խաղաղությունը:

Գուրգեն Խաչատրյան
ՎՊՀ ռեկտոր

2017
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Օրերս Վանաձորի պետական համալսարան էին այ
ցելել Վոլգոգրադի պետական համալսարանից ներ կա
յացուցիչներ: Համագործակցելու, ինչպես նաև համա
տեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Վանաձորի 
պե տական համալսարանում մի շարք հանդիպումներ  
տեղի ունեցան Վոլգոգրադից ժամանած 8 ուսանողի, 
դա սախոսներ Չուբայ Սվետլանա Անատոլևնայի (բ. գ. թ., 
դոցենտ) և Եվգենի Գենդևնա Դմիտրիևայի (բ. գ. թ., դո
ցենտ) մասնակցությամբ: Օտարերկրացի հյու րե րը նախ 
հանդիպեցին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի հետ: 
Ռեկտորը ծանոթացավ հա մա գոր ծակից համալսա րա 
նի կողմից իրականացվող ծրագրին, որը նպատակ 
ունի զարգացնել կամավորականների շարժումը հենց 
կրթական ոլորտում: Նրանց հիմնական նպատակն է 
նպաստել ռուսաց լեզվի, ռուս մշակույթի ծա նոթացմանն 
ու տա րածմանը ամբողջ աշխարհում: Նրանց իսկ նա
խաձեռնությամբ աշխատանքները սկսվել են Հա յաս տա
նից՝ մասնավորապես մեր համալսարանից:

ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժնի վարիչ 
Սոֆյա Բաբայանը ներկայացրեց 2 բուհերի միջև կնքվե  լիք 
պայմանագրի առանձնահատկություններն ու սպաս վե լիք 
աշխատանքները, որից հետո ստորագրվեց միան գա   մից 
երկու պայմանագիր՝ համագործակցության, ինչ     պես նաև 
ակադեմիական շարժունության ապահովման հա  մար:

Այսուհետ նախատեսվում է կրթական և գի տա հե
տա զո տական ոլորտներում գործընկերային հա րա բե
րու  թյուն   ներ հաստատել, համատեղ գիտական հե տա

զո  տություններ մշակել և անցկացնել` դասախոսների և 
գի    տաշխատողների շարժունության ապահովում բաց 
դա   սախոսությունների, դասընթացների անցկացման, ա 
վար   տաճառերի և ատենախոսական հե տա զո տու թյուն նե
րի ղեկավարման համար:

Համագործակցության պայմանագրերից հետո Վոլ
գոգ րադից ժամանած հյուրերը հանդես եկան դա սա խո
սություններով, վարեցին դասընթացներ՝ մեր ուսա նող նե
րին ռուսաց լեզվի յուրահատկություններին ծա      նոթաց նե լու 
համար: Եվս մեկ օր տրամադրվեց եր կու երկրնե րի մշա
կույթը, ազգային երգն ու պարը ներ կա յացնելու համար: 
Երկու երկրների ուսանողները անց կաց րին համատեղ 
գեղեցիկ միջոցառում՝ դառնալով լավ ընկեր ներ:

Հյուրերի համար ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խաչատրյանի նա
խաձեռնությամբ կազմակերպվեց նաև էքսկուրսիա դեպի 
Սևան, Գոշավանք, Հաղարծին. Հայաստան աշխարհի 
զարմանահրաշ բնությունն ու մշակութային կոթողները 
վառ տպավորություն թողեցին թե´ ուսանողների, թե´ 
դասախոսների վրա: Ներկաները չթաքցրին, որ դա այս 
այցի, թերևս, լավագույն մասն էր:

Մեկշաբաթյա այցից հետո վերադառնալով Վոլգոգ
րադ՝ մեր նոր գործընկերները շնորհակալական նամակ 
են ուղարկել բուհ՝ ևս մեկ անգամ հայտնելով իրենց 
երախտագիտությունը ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խա չա տրյա նին, 
ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմին՝ ջերմ 
ըն դունելության, անմոռանալի օրերի և հա մա գոր ծակ ցու
թյան համար:

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Վանաձորի պետական համալսարանի միջազգային 
կապերի բաժինը շարունակում է համագործակցել ար
տա սահմանյան մի շարք հայտնի բուհերի հետ: 

«Էրազմուս+» ակադեմիական շարժունության ծրագ
րով օրերս հայտարարվել էր հերթական մրցույթը, որին 
մաս  նակցություն ունեցան նաև մեր համալսարանի ուսա
նող ները: Մեծ ուրախությամբ պետք է նշենք, որ մաս նա
կիցներից 5ը հաղթող են ճանաչվել:

Ստորև ներկայացնում ենք նրանց անունազ գա նուն
ները. 

1. Կիրակոսյան Հասմիկ – «Անգլերեն լեզու և գրա կա
նու թյուն» մասնագիտության 3րդ կուրս (Պորտոյի հա մալ
սարան)

2. Բոշյան Լիլիթ – «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 
մաս  նագիտության 3րդ կուրս (Պորտոյի համալսարան)

3. Մարկոսյան Աստղիկ – «Անգլերեն լեզու և գրա կա

ՎՊՀ ԵՎՍ 5 ՈՒՍԱՆՈՂ ԿՄԵԿՆԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ

Վանաձորի և Վոլգոգրադի 
պետական համալսարանները 

կհամագործակցեն
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Վոլգոգրադի պետական համալսարանի մեր նոր 
գործընկերները շնորհակալական նամակ են ուղար
կել բուհ՝ ևս մեկ անգամ հայտնելով իրենց երախ տա գի
տությունը ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին, ինչպես 
նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմին՝ ջերմ ըն դու
նելության, սերտ համագործակցության և անմոռանալի 
օրերի համար: (Հիշեցնենք, որ Վոլգոգրադի պետական 
համալսարանի պատվիրակությունը բոլորովին վերջերս 
մեկ շաբաթով հյուրընկալվել էր մեր բուհում):

 Ստորև ներկայացվում է նամակը:
Հարգելի´ Գուրգեն Կիպրոնիչ
Վոլգոգրադի պետական համալսարանի անունից 

հայտ նում եմ Ձեզ խորին շնորհակալություն՝ «Վոլդոգրա
դի պետական համալսարանի ՌԼ տուն» կամավորա կան 
կրթական նախագծի շրջանակներում անդյունավետ հա
մագործակցության և դասախոսների ու ուսանողների մեր 
պատվիրակությանը ջերմ ընդունելու համար:

Կրթական մոդուլը՝ անցկացված Ձեր համալսարանի 
բազայի վրա, նպաստում է ռուսաց լեզվի մասին գի տե
լիքների մասսայականացմանը ոչ միայն որպես ռուս 
ժո ղովրդի ազգային, այլ նաև որպես միջազգային հա
ղոր դակցման լեզվի: Այն նպաստում է նաև միասնական 
կրթա կան և դաստիարակչական տարածքի ձևավորմանը, 
ինչ պես նաև հանդուրժողականության զարգացմանը՝ 
բազ    մալեզվության միջոցով:

Թույլ տվեք առանձին շնորհակալություն հայտնել 
գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, 
բ. գ. թ., դոցենտ Արեն Մելսի Սանթոյանին՝ էքսկուրսի այի 
ծրագիր կազմակերպելու և անձամբ մասնակցելու համար: 
Այդպիսով՝ Վոլգոգրադի պետական համալսարանի կա
մավորները տեսան աշխարհի ամենահին երկրներից 
մեկը: Շնորհակալություն նաև Վանաձորի պետական հա
մալսարանի գործընկերության և միջազգային կապերի 
բաժնի ղեկավար, բ. գ. թ., դոցենտ Սոֆյա Սիմոնի Բա

բա յանին կրթական մոդուլի շրջանակներում միջոցառում
ները բարձրակարգ կազմակերպելու համար: 

Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նաև ման
կավարժական կոլեկտիվին: Հատուկ շնորհակալություն 
եմ հայտնում ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., 
դոցենտ Կարինե Սմբատի Առուստամյանին՝ ջերմ մթնո
լորտի և ընկերական ընդունելության, կրթական տարած
քի հիանալի կազմակերպման, ծրագրի շրջանակներում 
անցկացվող միջոցառումներում ուսանողների մաս
նակ ցությունն ապահովելու համար, բ. գ. թ., դոցենտ 
Թադևոս Վրույրի Թադևոսյանին՝ կրթական մոդուլի կազ
մա կեր պիչների հանդեպ ուշադիր վերաբերմունքի, 
Վոլ  գոգրա դի պե տական համալսարանի ուսանողների 
հա  մար էքսկուրսիայի ծրագիր ապահովելու համար: 
Էքսկուրսիայի շնոր հիվ նրանք հնարավորություն ունեցան 
ծանոթանալ Հա յաս տանի պատմական և մշակութային 
հարուստ ժա   ռան գությանը: Շնորհակալություն նաև ռու
սաց լեզվի ամ   բիոնի դասախոսներ՝ բ. գ. թ., դո ցենտ 
Ժաննա Լի պար իտի Ալոյանին, Էլլա Գևորգի Գևորգ
յանին, Կարինե Աղասի Գրիգորյանին, Լիդա Արամի Ժամ
հարյանին, մ. գ. թ. Գայանե Սերգեյի Հովհաննիսյանին, 
գրականության ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոցենտ Վա
լերի Ալբերտի Փիլոյանին, ինչպես ծրագրի կրթական մո
դուլներին, այնպես էլ միջմշակութային երկխոսու թյանն 
ուղղված ստեղծագործական միջոցառումներին ակտիվ 
մաս նակցելու համար:

Հուսով եմ, որ ստեղծված աշխատանքային և ըն կե
րական հարաբերությունները կպահպանվեն, ինչպես նաև 
հետագա համագործակցությունը կշարունակվի:

Ցանկանում եմ Ձեզ և Վանաձորի պետական հա
մալսարանի ամբողջ կոլեկտիվին՝ մանկավարժներին, 
աշ խատակիցներին և ուսանողներին, մասնագիտական 
ձեռքբերումներ և անձնական հաջողություններ:

Հարգանքներով՝ ռեկտոր Վ. Վ. Տարականով

նու թյուն» մասնագիտության 2րդ կուրս (Պորտոյի հա մալ
սարան)

4. Մանուկյան Լուսինե – «Անգլերեն լեզու և գրա կա
նություն» մասնագիտության 2րդ կուրս (Պորտոյի հա
մալսարան)

5. Պապիկյան Լաուրա – «Անգլերեն լեզու և գրա կա
նու թյուն» մասնագիտության 2րդ կուրս (Գրանադայի հա
մալ սարան): 

Այսպիսով՝ Հայաստանին հատ  կաց ված 6 տեղից 
առյուծի բա ժինը մեր ուսանողներին է բա ժին ըն կել: Հա
վելենք, որ նրանց online հայ տը լրացնելու, փաս տաթղթեր 
պատ րաս տե  լու, մո տի վացիոն նա
մա կի, հայտի լրաց ման հարցերում 
միջազգային բաժ  նի կողմից մեծ 
աջակ ցություն է ցու ցաբերվել: 

2017 թ. փետրվարին մեր ուսա
նող ները կմեկնեն Պորտոյի և Գրա
նադայի համալսարաններ: Նշենք 
նաև, որ Վանաձորի պե տա կան հա
մալ սարանը Պորտոյի հա մալ սա
րանի հետ կնքել է դա սա խոս ների, 
ուսանողների և աշխատակազմի 
շար ժունության ապահովման պայ
մա նագիր: 

Այս պահին Վանաձորի պետական 
համալսարանից մի շարք ուսանողներ 
և դասախոսներ տարբեր միջազգային 

ծրագրերի շրջանակներում գտնվում են Իսպանիայում, 
Պորտուգալիայում, Լեհաստանում, Ռումինիայում, Ֆրան
սիայում, Դանիայում և այլուր: 

 Մի շարք միջազգային ծրագրերի շնորհիվ վերջին 
4 տարիներին 60 ուսանող, դասախոս և աշխատակից 
մեկնել են արտերկիր՝ փորձի փոխանակման, կրթությունը 
շարունակելու, դասավանդելու և գիտահետազոտական 
աշխատանքներ կատարելու նպատակով: 

Շնորհավորում ենք մեր ուսանողներին և մաղթում 
նորանոր հաջողություններ: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Շնորհակալական նամակ 
ՎՊՀ գործընկեր Վոլգոգրադի պետական համալսարանից
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Վանաձորի պետական համալսարանի գրականության 
ամբիոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ գրական 
միջոցառում՝ նվիրված բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանի 
ծննդյան 60ամյակին: 

Միջոցառմանը, որ անցկացվում էր բուհի դահլիճում, 
ներկա էին ՎՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմից, 
ՀԳՄ Լոռու մարզային բաժանմունքից ներկայացուցիչ
ներ, գրողներ, թարգմանիչներ, գրողի հարազատները, 
բարեկամները, ուսանողներ: 

 Ներկաներին ողջունեց գրականության ամբիոնի 
վարիչ Վալերի Փիլոյանը, ով ներկաներին խնդրեց նախ 
մեկ րոպե լռությամբ հարգել օրերս վախճանված պրո
ֆեսոր Տիգրան Ավետիսյանի հիշատակը: Այնուհետ 
նա մանրամասն անդրադարձ կատարեց Ս. Զուլոյան 
բանաստեղծին, նրա թողած գրական ժառանգությանը: 
«Նրա գործը մնայուն է, ներկայում պետք է փնտրենք նրան 
իր իսկ վկայություններում: Նա նախ սիրո բանաստեղծ 
էր, հետո նրա գործերում տեղ գտան կյանքի ու մահվան 
դառնագույն շեշտերը»: 

Վ. Փիլոյանը հիշեց նաև Ս. Զուլոյանի հետ ապրած 
օրերից գեղեցիկ պատառիկներ. «Լավ չէր ժամադրվում, 
մի անգամ ժամը 4ին ժամադրվեցինք, ժամը 4ին եկավ, 
բայց հաջորդ օրը»: 

 Գրականագետ Գայանե Մալումյանը ևս հանդես 
եկավ ելույթով, ինչպես նաև ներկայացրեց Ս. Զուլոյանի 
բանաստեղծություններից, նշեց, որ վերջինիս գործերում 
ավելորդ տողեր կամ բառեր չկան, այդ տողերում դրա
մատիկ մի ամբողջ աշխարհ կա թաքնված, որտեղ մենք 
ենք, մեր օրերն են:

Սամվել Զուլոյան շնորհալի բանաստեղծը ավարտել է 
Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտը: Առաջին 
անգամ տպագրվել է 1979 թ. թվականին «Ավանգարդ» 

թերթում, այնուհետ՝ նաև հանրապետական մա
մուլում, 1995 թ.ից եղել է Հայաստանի գրողների 
միության անդամ, իսկ 19962000 թթ.՝ ՀԳՄ Լո
ռու մարզային բաժանմունքի նախագահ: Հետ
մահու լույս է տեսել նրա «Մարդը պատի վրա» 
բանաստեղծությունների ժողովածուն, որտեղ 

տեղ է գտել հեղինակի գրեթե ողջ գրական ժա
ռանգությունը: 

Հաջողություն է վայելում նրա «Ինձնից մինչև ես» ժո
ղովածուն:

 Բանաստեղծությունների ասմունքով հանդես եկան 
ուսանողները: 

Ցուցադրվեց տարիներ առաջ տեսագրված ֆիլմ, 
որտեղ բանաստեղծի մասին իրենց կարծիքն են հայտնում 
Մելս Սանթոյանը, Հրաչյա Սարուխանը: 

Եվս մեկ տեսանյութ էլ հենց Ս. Զուլոյանի մասին էր. 
ներկաները ակնդրեցին նրա վերջին հարցազրույցներից 
մեկը: 

 Ելույթով հանդես եկավ նաև ՀԳՄ Լոռու մարզային 
բաժանմունքի նախագահ Մանվել Միկոյանը: Նա հիշեց, 
թե ինչպես 30 տարի առաջ տեղափոխվելով Վանաձոր՝ 
ծանոթացավ իր հասակակից գրչակից ընկերներին, 
որոնց թվում էր նաև Սամվել Զուլոյանը, ով անգամ մահը 
նկարագրելիս այնքան կենսական է. «Սամվել Զուլոյանը 
կարողացավ դուրս գալ բոլոր տիրույթներից, ստեղծել 
իր պատկերային համակարգը: Ցավոք, շուտ հեռացավ 
կյանքից՝ մեծ ցավ պատճառելով գրչակից ընկերներին: 
Նրա նման պոետներ շատ քիչ են ծնվում, նա պետք է 
արժանանա բարձր գնահատանքի»:

 Ս. Զուլոյանի մասին անցյալով խոսելը դժվար էր նաև 
բանաստեղծթարգմանիչ Խորեն Գասպարյանի համար: 
Նա իր խոսքը սկսեց սիրելի ընկերոջ բանաստեղծական 
տողերով, ապա հարեց. «Նրա գործերում մի մեծ 
է ներգիա կա, ինչպես Չարենցի մոտ է: Կյանքում ան կազ
մակերպ, բանաստեղծական ամբողջության մեջ շատ 
կազմակերպված էր, կառուցիկ»:

Միջոցառման վերջում Վ. Փիլոյանը շնորհակալություն 
հայտնեց ներկաներին և հավելեց, որ Ս. Զուլոյանին 
նվիրված միջոցառումները Վանաձոր քաղաքում այս քա
նով չեն ավարտվելու: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Ինձ ջնջել եմ երեկվանից 
Ու ձեր միջին արդեն չկամ, 
Օրապակաս էն խելառից
Եկա՝ վերջին բարևս տամ...
   Ս. Զուլոյան

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՆՎԻՐՎԵՑ
Ս. ԶՈՒԼՈՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 60ԱՄՅԱԿԻՆ

Օրերս ՎՊՀում տեղի ունեցավ «Էրազմուս+» ծրագրի 
հերթական տեղեկատվական հանդիպումը, որին մաս
նակցեցին ինչպես ՎՊՀ, այնպես էլ տարածաշրջանի այլ 
բուհերից դասախոսներ և աշխատակիցներ: Ծրագրի 
ներկայացուցիչները նախ հանդիպեցին ՎՊՀ ռեկտոր 
Գուրգեն Խաչատրյանի հետ, ով անչափ կարևորում է 
նման տեղեկատվական հանդիպումները: 

Վանաձորի պետական համալսարանը ևս ներ
գրավ  ված է մի շարք միջազգային ծրագրերում, որի 
շնորհիվ ապահովվում է ինչպես ուսանողների, այն
պես էլ դասախոսների, վարչական անձնակազմի շար
ժու նու թյունը: Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին 
«Էրազ մուս+»ի հիմնական գործողությունները, այն է` 

կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության 
ոլորտում, կրեդիտային շարժունություն, «Էրազմուս +» 
համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր և Ժան Մոնե 
գործողություններ:

Աշխատակիցների հետ հանդիպումից բացի՝ տե ղե
կատվական ևս մեկ հանդիպում կազմակերպվեց հա
մալսարանի ուսանողների համար: Հարց ու պա տասխանի 
միջոցով ներկաներին հաջողվեց ավելին իմանալ գոր ծող 
ծրագրերի, մասնակցության հայտերի, կրթաթոշակների և 
այլ մանրամասների մասին: 

«Էրազմուս+» ծրագրի գործողություններին ման
րա մասն կարող եք ծանոթանալ http://erasmusplus.am 
կայքում: 

«Էրազմուս+» ծրագրի մանրամասն դիտարկում համալսարանում
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Վանաձորի պետական համալսարանի կեն սա բա նու
թյան ամբիոնը ուսումնական գործընթացին զուգահեռ 
իրա կանացնում է գիտահետազոտական աշխատանք
ներ՝ գրանցելով մի շարք հաջողություններ: Բոլորովին 
վերջերս ևս մեկ հետազոտություն բարձր գնահատականի 
արժանացավ միջազգային՝ «Լավագույն հոդվածներ և թե
զիսներ» մրցույթում: Մրցույթի «Լավագույն թեզիս» ան
վանակարգում համալսարանից ուղարկված գիտական 
աշխատանքը գրավել է 3րդ տեղը (հեղինակներ՝ Ռաֆիկ 
Եդոյան, գ. գ. թ., դոցենտ Լիլիա Բայրամյան և ուսանող 
Ինեսա Հովհաննիսյան): 

Կենսաբանուրթյան ամբիոնի վարիչ, գյու ղա տնտե
սա կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
թղթա կից անդամ, անվանի գիտնական Ռաֆիկ Եդոյանը 
չի թաքցնում, որ ընդհանուր նախաձեռնությունը Լ. Բայ
րամ յանինն է. ինքը միայն ընդհանուր աշխատանքներն 
է ղեկավարել: Նա նաև հավելեց, որ նման արձագանքը 
իսկապես անսպասելի էր, և որ հեղինակները նպատակ չեն 
ունե ցել մասնակցելու այդ մրցույթին. նյութն ուղարկվել է 
պարզապես տպագրության համար. «Նախաձեռնությունն 
իրենց կողմից է եղել. աշխատանքն ուղարկվել է Մոսկ վա 
«Օլիմպ» գիտական կենտրոնի «Современные научные 
исследования и разработки» ամսագրի կողմից կազ
մակերպված «Լավագույն հոդվածներ և թեզիսներ» մրցույ
թին և արժանացել 3րդ կարգի միջազգային դիպլոմի: 
Մաս նակցության, հետևաբար նաև հաղթանակի մասին 
լուրը, համապատասխան վկայականն ու հավաստագիրը 
մեզ ուղարկվել է փոստի միջոցով»:

Մրցանակային տեղ զբաղեցրած հետազոտությունն 

իրա կանացվել է 20152016 թթ. գարուն – աշուն ժա մա
նակահատվածում՝ Լոռու մարզի Ֆիոլետովո հա մայն քի 
հյուսիսարևելյան մասում տեղակայված հանքային աղբ
յուրի ճահճում: Հետազոտությունը «Ֆիոլետովո» հան
քային ճահճի բուսական համակեցության էկոլոգիական 
հիմ նախնդիրների մասին է: Հետազոտվել է երկաթիոն
ներով հարուստ հանքային աղբյուրի ջրի քիմիական կազ
մը: Ուսումնասիրվել է աղբյուրից ձևավորված ճահճում և 
հարակից լանջերին տեղակայված ցենոզների տեսակա
յին կազմը: Կազմվել է հերբարիում և աշխատանքն 
ուղար  կվել Մոսկվա՝ տպագրության: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՎՊՀ կենսաբանության ամբիոնի
գիտական աշխատանքը՝ 

միջազգային մրցույթի 
3րդ մրցանակակիր

ՎՊՀ «Սոցիալական մանկավարժություն» մաս նա
գիտության 3րդ (առկա) կուրսի ուսանողները ուսում
նա կան պրակտիկան անցկացնում են Վանաձորի 
հա    մայնքապետարանում՝ խնամակալության և հո գե բար
ձության մարմիններին կից գործող խնա մա կալության 
և հոգաբարձության հանձնաժողովում (պրակ տիկայի 
ման կավարժ` Սեդա Բեժանյան, ման կա վար ժության գի
տությունների թեկնածու, դոցենտ):

Դեկտեմբերի 19ին անցկացվեց խորհրդատվու  թյուն 
ուսումնական պրակտիկա անցնող «Սոցիալական ման
կավարժության» 3րդ կուրսի 20 ուսանողների մաս նակ
ցությամբ, որի ընթացքում նրանք ծա նո թա ցան պրակ
տիկայի ծրագրին, խնդիրներին, ուսա    նողպրակտի կան   տի 
գործառույթներին, պար  տա   կանություններին, պրակ տի
կայի հաշվետու փաս   տա  թղթերին, օրագրի վարման 
կարգին: Ս. Բե ժան յանի առաջարկությամբ ուսա նողները 
պատ րաստել են ուսումնական պրակտիկայի թղթա
պանակներ, ուր նե րառ ված են պրակտիկայի ծրագիրը, 
օրացուցային պլանը, կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող երե խա ների կարիքների գնահատման թերթիկը և 

ուսումնական պրակտիկային վերաբերող այլ փաս տա
թղթեր: Պրակ տի կայի ընթացքում ուսանողները ծա նո
թացել են տարբեր մանկական և սոցիալական հաս տա
տությունների աշ խա տանքի տեսակներին, ձևերին, 
նպա տակներին, բո վան դակությանը, մանկական և սո
ցիալական հաս տա տու թյունների տեղի կողմնորոշմանը 
անհատի սո     ցիալականացման համակարգում: Պրակ տի
կայի ըն թաց  քում ուսանողները կկարողանան կատարել 
սո ցումի ման կավարժեցման մեջ երեխաների բարձի թո
ղության կան խորոշում և նման երեխաների ու դե ռա
հասների վար քա գծային շեղումների հայտնաբերման 
մեխանիզնի ծա նո թացում, ընտանիքներին, դպրոցներին 
բա րո յա հո գե բա նական օգնության ցուցաբերում, այն օբ
յեկտի ա ռանձնահատկությունների բացահայտում, որի 
հետ աշխատում է այս կամ այն սոցիալական ծա ռա
յությունը, սոցիալմանկավարժական համակարգում 
տար  բեր կազ մակերպությունների և հաստատությունների 
միջև կապե րի համակարգի մասին տեղեկացում:

Պրակտիկան շարունակվում է, իսկ առօրյան հա գեց
ված է…

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ
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Վանաձորի պետական համալսարանի կեն սա բա
նաքիմիական ֆակուլտետը դեկտեմբերի 13ին ամփո
փեց «Բաց դռների շաբաթ» ամենամյա միջոցառումների 
շարքը:

Հիշեցնենք, որ մեկ շաբաթ շարունակ ֆակուլտե տում 
անցկացվեցին բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց բուհի 
ուսանողներից բացի մասնակից դարձան նաև տարբեր 
դպրոցներից աշակերտներ:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան Զա
րուհի Վարդանյանը փակման արարողությանը շնոր
հակալություն հայտնեց ֆակուլտետի պրո ֆե սո րա
դա սախոսական կազմին, ինչպես նաև ուսանողներին՝ 

ձևավորված բարի ավանդույթը պահպանելու և 
կա տարված աշխատանքներում մեծ ներդրում 
ունենալու համար:

Ամփոփելով արդյունքները՝ ֆակուլտետի դե
կանը առարկայական օլիմպիադաներում տար ված 
աշխատանքի համար շնորհակալագրեր հանձ
նեց մասնակից դասախոսներին և տարբեր մաս
նագիտություններում սովորող ուսանողներին: 
Հա  վելենք, որ այս տարի մեծ հետաքրքրություն 
ա ռաջացրին հատկապես միջոցառումների շար
քում անցկացված «Կենսաբանություն» և «Քիմիա» 
ա ռարկայական օլիմպիադաները: Լոռու մարզի 
տար բեր դպրոցներից ժամանած դպրոցականները 
փորձեցին իրենց ուժերը թեստային առա ջադ րանք
ների միջոցով: Օլիմպիադաների արդյունքների 

ամ  փոփումից հետո լավագույն աշխատանքներ ներ
կայացրած աշակերտները պարգևատրվեցին գո վա
սանագրերով:

Զ. Վարդանյանը պարգևատրեց նաև «Կեն սա բա նու
թյուն» մասնագիտության 3րդ կուրսին (ակա դե միական 
խորհրդատու՝ Շուշան Քառյան), որը «Բաց դռների 
շաբաթ» շարքում հանդես եկավ առանձին մի ջոցառմամբ:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի ուսանողները 
ևս շնորհակալություն հայտնեցին ֆակուլտետի դեկանին՝ 
բովանդակալից և ուսուցողական շաբաթի համար: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ԱՄՓՈՓՎԵՑ 
«ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹԸ»

Տ Ե Ր Ե Վ
… Հա, հա´. Դու այդ տեղ 

ես` տերևների մեջ, խառն
վել ու դարձել ես մի ամ բող
ջություն....

Բայց ուշադիր նայելով 
ան գամ չեմ գտնում Քո 
ստվերը:

Սակայն… 
 Սակայն գտա Քեզ, 

իմ նուրբ երազ, չի րա
կա նացված անուրջ: Դու 
ար դեն տերև՜ ես, ծառի 

այն չորացած տերևը, որը ի վերջո ընկնելու էր ցած, 
տրորվելու էր անցորդների կողմից ու այդպես էլ մնալու 
հուշ անկատար... 

Բայց ես խնդրեցի ծառին ու քամուց առաջ ընկա: 
Պոկեցի Քեզ, ու Դու դարձար իմ աչքերի առաջ մեռնող, 
բնության ու ԱՇՆԱՆ մի մասը... Դու արդեն Աշուն ես, մեղմ 
ու բարի Աշուն... Քամի ես, որ շոյում է իմ վարսերը, ու արև 
ես, որ ծակծկում է աչքերս, սակայն ժպտում է երկնքից, 
բայց... ախր ինչու՞ չեմ տեսնում Քո այդ ժպիտը, եթե արև 
ես ու ինձ ժպտում ես երկնքից... Գուցե... Գուցե արժանի 
չեմ այդ ժպիտին, որ տեսնեմ, գուցե ես նույնպե՞ս պիտի 
տերև լինեմ կամ էլ երկնքի լազուրին արժանի մեկը, ով 
թևերը դեպի վեր պարզած կսլանա ու… Գուցե այնտեղից 
տեսնեմ բոլորին ու ավելի լավ գրեմ, վերջապես ավելի 
լավ ճանաչեմ ամենը, ինչը այստեղ այդքան էլ պարզ չէ:

Բայց և այնպես մտածում եմ, որ ավելի լավ է լինել այն 
մեկը, ով դեռևս լավ չբացահայտված այս մարդկության ու 

աշխարհի մեջ առաջին հերթին կարողանա բացահայտել 
ինքն իրեն. Թեպետ դա աշխարհի ամենադժվար բանն է՝ 
բացահայտել Ինքդ Քեզ:

 Ամեն պահ դժվարանում եմ ասել, թե ինչ եմ զգում 
աշնանը: Ամեն աշնան տերև տարբեր է, սակայն, չէ, 
կարծես թե նույնն է: Ու նույնն է ամենը: Դու իմ տերևն ես 
արդեն, լուռ ու աշնան պարզ ու մաքուր այն տերևը. որը 
կարծես իմ թալիսմանը լինի: Իսկ հետո… հետո ե՞րբ, էլ 
եր՞բ կարող եմ ասել, որ աշունը գույն է, սեր ու իրական 
կյանքի գույնը…

 Դու իմ տերևն ես, լսու՞մ ես, ունկնդիր եղիր պա
տանեկան սրտիս ուժեղ բաբախյուններին… Այնքան 
նուրբ են ու այնքա՜ն աշնանային… Այնքան բարի ու 
միևնույն ժամանակ տարօրինակ: Կարծես թե ինքս եմ 
տարօրինակը. գուցե այս աշխարհից չեմ, կամ աշխարհն 
է իմ մեջ փոխված, ուզում եմ տերևին համոզել, որ լսի ինձ, 
ավելի ճիշտ՝ լսի հոգուս ձայնը, ու ես վստահ եմ. նա լսում 
է ինձ: Ես բնության հետ սերտորեն կապված եմ ու լսում 
եմ նրանց, ու լսում են ինձ, ես վստահ եմ: 

Իմ արդեն մահացած տերև, ժպտում ես էլի, ու հիմա է, 
ու հիմա է, որ ես արդեն տեսնում եմ Քո հանդարտ ու բարի 
ժպիտը, քանզի էլ արև չկա. Նա մայր է մտել… Մոր մոտ 
արևն ավելի ջերմ է, ավելի մաքուր, ու երկնային մարմին 
չէ ուղղակի. նա աշխարհ է, իմ ուրիշ աշխարհը…

 Դու Քեզ հետ տարար նաև աշնան մեղեդին, բերեցիր 
այս լուռ ու միապաղաղ մեռյալ եղանակը՝ բնության Մեծ 
մահը… Արդեն ձմեռ է. ու՞ր է իմ տերևը…

... Հա, հա´. Դու այդտեղ ես` տերևների մեջ, խառնվել 
ու դարձել ես մի ամբողջություն...

Դայանա Ամիրխանյան
ՎՊՀ հենակետային վարժարան, 10րդ դասարան

ՊԱՏԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂ
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Մեր հանրապետությունում ուսանողական ամե
նախոշոր ներկայացուցչական մարմին հանդիսա ցող 
Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիա ցիան 
ձեռնարկել է Հայաստանում Բոլոնյան գործըն թաց 
և դրա շնորհիվ տրամադրվող առավելություննե
րի մասին ուսանողների հնարավորինս լայն շրջան
ակի տեղեկացվածության բարձրացման ծրագիր՝ 
«ՀՈՒԱԱ կրթական ավտոբուս» խորագրով: 

Դեկտեմբերի 8ին ասոցիացիայի ներ կա յա ցու
ցիչները փոխնախագահ Սարգիս Ասատրյանցի ղե
կավարությամբ Վանաձորի պետական հա մալ սա րա նում 
էին: 

Սեմինարին մասնակցեցին տասնյակ ուսանողներ, 
որոնց ևս մեկ անգամ ներկայացվեցին Բոլոնիայի 
գործընթացի հիմնական ուղղությունները, մասնավորա
պես բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 
գործ ընթացների առանձնահատկությունները, ուսա նո  
ղակենտրոն ուսուցման մոդուլը, գնահատման հա   մա
կարգը, կրեդիտների փոխանցման մոդելը, շար ժու նու
թյունը, հարատև ուսումնառությունը և այլն: 

 Պետք է նշել, որ մեր ուսանողները լավ տեղեկացված 
են Բոլոնյան համակարգի առանձնահատկություններին: 
Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ռեկտոր 
Գուրգեն Խաչատրյանի ղեկավարությամբ կարևորում 

Ուսանողները ծանոթ են 
Բոլոնյան համակարգին

է այս հարցը և իրականացնում մի շարք ճանաչողական 
սեմինարներ, դասընթացներ և այլն՝ աշխատանքներում 
կարևո րելով հատկապես ակադեմիական խոր հրդա
տուների դերը:

Ս եմինարի ընթացքում ՎՊՀ ուսանողները բա ժան
վեցին թիմերի, գործարար խաղերի միջոցով առավել 
մանրամասն ծանոթացան ժամանակակից կրթական 
խնդիրներին: 

Հավելենք, որ ծրագիրն իրականացվում է ԵԱՀԿ 
Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ և ՀՀ ԿԳՆ փոխ
համաձայնությամբ: Այն նպատակ ունի հան րապետու թյան 
տարբեր բուհերում սովորող առնվազն 3000 ուսանո ղի 
ընդգրկել ճանաչողական սեմինարում: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

2017 թ. դեկտեմբերի 15ին ֆիզմաթ ֆա
կուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և 
ֆիզիկա» 2րդ կուրսի լսարանում եռուզեռ էր: 
Ուսա նողները ԻՏՄՄ ամբիոնի դասախոս, 
տ. գ. թ. Ն. Խուբլարյանի հետ պատրաստվում 
էին «Ինֆորմատիկա» առարկայի ամփոփիչ 
բաց դասսեմինարին:

Բաց դասին ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր 
Գ. Խաչատրյանը, ֆիզմաթ ֆակուլտետի դեկան 
Հ. Գրիգորյանը, ֆիզմաթ ֆակուլտետի և 
մասնավորապես ԻՏՄՄ ամբիոնի դա սա խոս նե
րը՝ Վ. Հովսեփյանը, Ս. Էքսուզյանը, Ռ. Մազ ման
յա նը, Լ. Սարուխանյանը  և տարբեր կուրսերի ուսանողներ: 
Դասը վարող ուսանողները ներկայացան ավարտուն 
նախագծերով, որոնցից յուրաքանչյուրում ամփոփված 
էին անցած տեսական նյութի տարբեր կիրառական 
ծրագրեր:  

Դասի սկզբում լսարանում հնչում էր 3,14 թվի 
երաժշտությունը, այնուհետև ուսանողների կողմից ներ
կայացվեցին տարբեր ալգորիթմներով ծրագրեր, որոնք 
ունեին նաև ուսուցողական բնույթ: Դրանցում ներառած էին 
այդ ծրագրերի ալգորիթմների բլոկ սխեմաները և ծրագ
րի կոդերը: Կային տարբեր ձևաչափի ծրագրերթեստեր, 
որոնք բովանդակային առումով պարունակում էին 
գրականության, աշխարհագրության և այլ թեմատիկայի 
հարցեր. սա էլ խոսում էր ծրագրավորող ուսանողների 
հետաքրքրության լայն շրջանակի մասին: Ծրագրերը 
կազմած էին անիմացիայի և ձայնի կիրառմամբ, որոնցից 
յուրաքանչյուրը, զարգացնելու դեպքում, հետագայում 
կարող է դառնալ ամբողջական գիտական աշխատանք:

Ն. Խուբլարյանը հրավիրել էր նաև ինֆորմատիկա 
մասնագիտությամբ ՎՊՀ նախկին շրջանավարտների, 

ԲԱՑ  ԴԱՍ՝ 
   «ՍՈՎՈՐՈՒՄ  ԵՆՔ 
 ԾՐԱԳՐԱՎՈՐԵԼ»

որոնք այսօր աշխատում են կազմակերպություններում, 
որտեղ զբաղվում են ծրագրավորմամբ և տեղյակ են 
աշխատաշուկայի պահանջներին: Այսպիսով նրանց՝ 
արդեն որպես կայացած մասնագետների, ներկայությունը 
միջոցառմանը, շատ աննախադեպ և հետաքրքիր քայլ էր 
այսօրվա ուսանողների համար՝ իրենց հետագա ուսուցումն 
առավել մոտիվացված շարունակելու առումով:

Դասախոս Ն. Խուբլարյանի հավաստմամբ՝ այս մի
ջոցներով ուսանողները, անմիջապես ծրագրավորում 
սովորելիս նախագծեր իրականացնելով, առավել շուտ են 
ինտեգրվում ծրագրավորման կախարդական աշխարհին:

Ավարտին ներկաները մտքերի փոխանակության 
ընթացքում եկան մի ընդհանուր եզրակացության. ոչ միայն 
այս, այլ նաև շատ ուրիշ առարկաների դասավանդումը 
ցանկալի է հնարավորության դեպքում բերել կիրառական 
դաշտ: Այդպիսով դասախոսը ավելի հեշտ է հասնում իր 
նպատակին, այն է՝ մատուցված նյութը դարձնել գիտելիք:

Այդ կարծիքին էին նաև դասընթացին մասնակից 
ուսանողները:
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ՀՀ Պաշտպանության նախարարության N զորամասի 
հրամանատարությունից շնորհակալական նամակ է ուղարկվել 
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին: Նամակում գրված է, 
որ ՎՊՀ աշխատակցուհի Նարինե Սամվելի Հակոբյանի որդին՝ 
Արամ Ղարաբեկյանը, 2015 թ. հուլիսի 26ին զորակոչվել 
է պարտադիր զինվորական ծառայության և փայլուն է 

 «Հրամանատարը ծնող է, 
  ծնողը՝ հրամանատար»

Վանաձորի պետական համալսարանի  առաջատար 
հաշ վապահ Ալլա Ղազարյանը «Էրազմուս+» միջազգային 
ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային այցով մեկնել էր 
Իսպանիայի Գրանադա քաղաք: Նպատակն էր՝  մասնակից 
25 անդամ երկրների  աշխատակազմի ներկայացուցիչների 
համար կազմակերպել ուսուցողական դասընթաց՝ աջակ
ցելով վերջիններիս գիտելիքների, հմտությունների և փորձի 
զար գացմանը։

 Թիմային աշխատանքների միջոցով ներկայացվել են 
ֆինանսական և այլ ոլորտներին առնչվող մի շարք խնդիրներ՝ 
դիմումներ և հայտերի կազմման բաժինը, եվրոպական 

կրթական համագործակցության ծրագրերում լավագույն 
փորձերի օրինակներ, միջազգային հարաբերությունների 
հար ցերով զբաղվող պրոռեկտորների գրասենյակ, կրթա
թոշակի  համակարգը Գրանադայի համալսարանում և այլ 
թեմաներ:  

Մեզ հետ զրույցում Ա. Ղազարյանը նշեց, որ մաս նա
կիցներին հնարավորություն է տրվել ներկայացնելու իր փոր
ձը տվյալ բնագավառում։ 

Ծրագրի արդյունքում ՎՊՀ ներկայացուցիչը ձեռք է բերել  
ընդհանուր գիտելիքներ  Գրանադայի համալսարանի մասին, 
նորարարական մեթոդներ ինչպես ֆինանսական, այնպես 
էլ կադրերի  և ուսանողների հետ  և այլ բնագավառներում 
տարվող աշխատանքների վերաբերյալ: 

Նոր ծանոթություններից և կոնտակտային տվյալներից 
բացի իրականացվել է նաև համալսարաններում՝ ուսա
նողների մասով տարվող հաշվապահության և ֆինանսական 
այլ գործառույթների վերաբերյալ նյութերի փոխանակում։

Աշխատանքային այցից բացի մասնակիցները շրջել են 
քաղաքում,  եղել Ալբազին կոչվող թաղամասում և  պատ
մամշակութային արժեք ներկայացնող  Ալհամբրա  ամրոցում։ 

Ծրագրի վերջին օրը մասնակիցներին շնորհվել են 
խորհրդանշական նվերներ և  մասնակցության  վկայականներ։

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Փորձի փոխանակում
միջազգային ծրագրերի միջոցով

կատարում իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ: Զորամասի 
հրամանատարությունը շնորհակալություն է հայտնում տիկ
ին Հակոբյանին՝ իր որդուն հայրենիքի պաշտպանի ոգով 
դաստիարակելու համար: 

Հավելենք, որ Արամը ծառայում է ՀՀ զինված ուժե
րի՝ իր տեսակի մեջ եզակի զորամասում, որտեղ բարձ
րա կարգ սպաների ղեկավարությամբ պատրաստվում և 
հրետանավորի պատասխանատու մասնագիտությունն են 
ստանում բազմաթիվ զինծառայողներ: 

Շնորհակալական նամակում գրված է. «Հիմնվելով տի
կին Հակոբյանի  ընտանեկան դաստիարակության վրա՝ 
զորամասի հրամանատարությունը կանի ամեն ինչ՝ որդու 
կողմից ռազմամասնագիտական գիտելիքների յուրացման, 
հմտությունների ու կարողությունների ձեռք բերման, նրանում 
բարոյամարտական վսեմ հատկանիշների ձևավորման 
ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն  կտա նրան պատվով  
կրել ՀՀ պաշտպանի բարձր կոչումը: Հուսով ենք, որ Ձեր 
որդին բարեխղճորեն կկատարի հայրենիքի հանդեպ իր 
սահմանադրական պարտքը, բարձր պահելով իր և իր 
ծնողների պատիվը»: 

 ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունից Վանաձորի 
պետական համալսարան ուղարկված յուրաքանչյուր 
շնորհակալական նամակ մեզ համար  մեծ պատիվ է և 
հպարտության առիթ: Թող արշալույսները Հայոց աշխարհում 
միշտ խաղաղ բացվեն: 


