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Ախ, նորից բարի ճամփա,
Ախ, նորից մնաս բարով...
«Իմ շա΄տ սիրելի աշակերտներ, ես հզոր եմ, դուք
կանգնած եք իմ թիկունքում, դուք ուժ եք, որ զգում
եմ հիմա, դուք եք մեր հայրենիքն ու մեր ապագան։
Ուժեղները հաղթահարում են խոչընդոտները, իմաս
տունները՝ ամբողջ ճանապարհը։ Ես ձեզ ուժ և
իմաստություն եմ մաղթում»,– հրաժեշտի այս խոս
քերով ՎՊՀ ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը բարի ճանապարհ և, նկատի ունեալով
շրջանավարտներից շատերի՝ ՎՊՀ ուսանող դառնալու
հեռանկարը, նաև բարի գալուստ մաղթեց ՎՊՀ վար
ժարանի շրջանավարտներին:
Մայիսի 25-ին ՎՊՀ վարժարանի աշակերտների
համար հայրենի տուն դարձած ուսումնական հաս
տատության զանգը հնչեց վերջին անգամ։ Բուհի բա
կում ուրախ տրամադրություն էր. շրջանավարտներն
ու ուսուցիչներն այդ օրն առանձնահատուկ գեղեցիկ ու
անխուսափելիորեն թախծոտ էին։ Ուսուցիչները վեր
ջին անգամ էին վայելելու կյանքի շեմին կանգնած
աշակերտների ավարտական միջոցառման երաժշտա
կան ու պարային կատարումները։
Որքան թախիծ ու ապագայի հավատի շողեր կային
շրջանավարտների՝ դեռ չբաժանված` արդեն կարոտով

ողողված աչքերում։ Ծնողական սիրով ու գորովանքով
ժպտացող ուսուցիչները մայրաբար գրկեցին ու բարի
ճանապարհ մաղթեցին իրենց զավակ-աշակերտներին՝
հավատալով, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր ուղին է
կերտելու, և փայլուն է լինելու նրանց ապագան։
Շրջանավարտներն էլ իրենց հերթին խոստացան,
որ բարձր են պահելու վարժարանի պատիվը. ուր էլ
լինեն, որքան էլ կյանքը փոխի իրենց, որքան էլ հեռու
լինեն, չեն մոռանա տուն բերող ճանապարհը։ Սիրելի
վարժարանն ու ուսուցիչները դեռ լսելու են իրենց
մասին, բայց` արդեն որպես կայացած անհատների։
Հնչեց վերջին զանգը, հնչեց երկար ու զրնգուն՝
տարածվելով հրապարակով մեկ, մտնելով վարժարան,
լցվելով դասասենյակներ, որտեղ դեռ արձագանքում
էր շրջանավարտների զրնգուն ծիծաղը։
«Մենք ավարտում ենք, բայց չենք հեռանում»։
Նրանցից շատերն արդեն որոշել են` ուսումը
շարունակելու են սիրելի բուհում՝ ՎՊՀ-ում։
Սենեկա Կրտսերն ասել է. «Դյուրին չէ ճանապարհը
երկրից դեպի աստղերը»։
Համոզված ենք՝ նրանք հասնելու են աստղերին։
Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Մայիսի 25-ին կայա
ցավ ՎՊՀ գիտխորհրդի
հերթական նիստը, որը
վարում էր ՎՊՀ ռեկտոր,
բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը: Օրակար
գում ընդգրկված առաջին
հարցը
շարունակական
(հարատև) կրթության բա
րելավման
խնդիրների
վերաբերյալ էր: Զեկույ
ցով հանդես եկավ ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ
Ս. Թումանյանը: Նա ներկայացրեց շարունակական
կրթության խնդիրները և դրանց բարելավման հա
մար ձեռնարկվելիք միջոցները: Նշեց, որ բուհը տա
լիս է շուկայական պահանջներին բավարարող
մասնագետներ, սակայն աշխատանքի ընդունելիս
գործատուն փորձաշրջան է սահմանում (բանկերում՝
3-6 ամիս). 70 ժամ գործնական աշխատանքներից
հետո անգամ ուսանողները գիտելիքների ձեռք բեր
ման կարիք ունեն: Ս. Թումանյանն ուրախալի համա
րեց ուսանողների շրջանում նկատվող՝ մրցունակ լի
նելու և հետագայում աշխատանք ունենալու համար
մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու անհա
գուրդ ցանկության առկայությունը:
Օրակարգի երկրորդ հարցի` ֆակուլտետներում
շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ամրա
պնդման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վե
րաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:
Ելույթ ունեցավ պատմաշխարհագրական ֆակուլ
տետի դեկան, տ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ժամհարյանը: Նա
փաստեց, որ 2013, 2014, 2015 թվականների 43 շրջա
նավարտներից 19-ը աշխատում են մասնագիտու
թյամբ կամ հարակից մասնագիտություններով (ԴԱՀԿ,
անվտանգություն, Պաշտպանության նախարարու
թյուն): Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան,
կ. գ. դ. Զարուհի Վարդանյանը նշեց, որ ֆակուլտետի
«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների ցանկում
առանձին տեղ են զբաղեցնում «Հանդիպում շրջա
նավարտների հետ», «Մենք քայլում ենք ձեր արա
հետներով» միջոցառումները: Ունեն ֆակուլտետի
պատմության ալբոմ, որում հյուրերը գրում են իրենց
կարծիքները կազմակերպված միջոցառումների մա
սին: Ֆակուլտետի շրջանավարտներն ընդգրկված են
մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի կազմման
հանձնաժողովներում, հաճույքով մասնակցում են
կազմակերպվող սեմինարներին, նույնիսկ ներկայաց
նում են որոշ դասընթացների անհրաժեշտությունը
կրթական ծրագրում: Նրանց առաջարկով «Կենսաբա
նություն» մասնագիտության կրթական ծրագրում նե
րառվել է «Խնդիրների լուծման մեթոդիկա» դասըն
թացը` հետագայում կիրառվելով շարունակական
կրթության շրջանակներում: Նա առկա խնդիր համա
րեց ֆակուլտետի լավագույն ուսանողներից գոնե մե
կին աշխատանքի տեղավորելու հնարավորություն չու
նենալը, ինչի վերաբերյալ ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խաչատրյանը
առաջարկեց բուհի վարժարանի քիմիայի ուսուցչի
(տարիքը լրացող և թոշակի անցնող) փոխարեն աշ
խատանքի ընդունել ֆակուլտետի լավագույն ուսա
նողներից մեկին:
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Ելույթներով հանդես եկան ֆիզիկամաթեմատիկա
կան ֆակուլտետի դեկան, ֆ-մ. գ. թ., դոցենտ Հերմինե
Գրիգորյանը, բանասիրական ֆակուլտետի դեկան,
բ. գ. թ., դոցենտ Ալբերտ Պողոսյանը: Բոլոր ֆակուլ
տետների դեկանները առաջարկեցին հաճախակի
դարձնել հանդիպումներն այն շրջանավարտների հետ,
որոնք ուզում են կապ պահպանել բուհի հետ, ավե
լացնել շրջանավարտներին բուհ բերող միջոցա
ռումների քանակը, ամբիոններից ունենալ պատաս
խանատուներ, որոնք կստեղծեն և կամրապնդեն կապը
համապատասխան մասնագիտությունների շրջանա
վարտների հետ: Նշեցին, որ մեծ է ՎՊՀ կարիերայի
կենտրոնի դերը, կենտրոնի աշխատակիցների կողմից
տարվող աշխատանքների շնորհիվ նկատվում է դրա
կան շարժ:
Օրակարգի երրորդ հարցը ուսանողների կարիքնե
րի վերհանման վերլուծությունն էր: Զեկույցով հանդես
եկավ ՎՊՀ ուսխորհրդի նախագահ Արեն Հովհան
նիսյանը: Նա ներկայացրեց ուսանողների առաջ քա
շած կրթական խնդիրները, խոսեց մասնագիտական
գրականության բացակայության, գրադարանում առկա
գրքերի հայերեն թարգմանությամբ տարբերակների
չլինելու, Smart (խորհրդակցությունների համար նա
խատեսված հատուկ ստանդարտներով) լսարանների
կահավորման անհրաժեշտության, բուհում առկա քա
րտեզների հնամաշ լինելու վերաբերյալ: Ա. Հովհան
նիսյանը, ներկայացնելով ուսանողների առաջ քաշած
իրատեսական կարիքները/ծրագրերը, առաջարկեց
վերանայել համալսարանում գործող գնահատման
համակարգը՝ բարձրացնելով օբյեկտիվության և ակա
դեմիական ազնվության գործոնը, լսարաններում
ապահովել խլացուցիչ սարքերի առկայությունը՝
ուսանողների գիտելիքի պաշարի վերաբերյալ հնա
րավորինս պարզ պատկերացում կազմելու համար,
հատկացնել միջոցներ` գրադարանում առկա մասնա
գիտական գրականության հայերեն տարբերակներ
ձեռք բերելու կամ թարգմանելու համար:
Նիստի ժամանակ քննարկվեցին և հաստատվեցին
ամբիոնի վարիչի ընդունման ընթացակարգը, ՎՊՀ
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային ըն
տրության և պաշտոնների տեղակալման կանոնակար
գը, ամբիոնի կանոնակարգը:
Նիստի վերջում կայացավ փիլիսոփայության և քա
ղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ. գ. դ., դոցենտ
Գագիկ Եթիմյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում շնոր
հելու համար փակ ընտրություն` 22 կողմ, 9 դեմ, 4 ան
վավեր:

«ԱԴԵԼԱՍ» ՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄՈՒՅԹԸ՝
Յուրաքանչյուր
տարի հունիսի 1-ին
							
ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ
Ծաղկաձորում «Նինահար» պարային
համույթի ղեկավար Արտյոմ Ռաֆայել
յանի նախաձեռնությամբ կազմակերպ
վում է «Ծաղկաձորյան ղողանջներ»
պարի փառատոն` նվիրված երեխաների
պաշտպանության միջազգային օրվան:
Փառատոնին մասնակցում են տարբեր
ուսումնական
հաստատություններից
հրավիրված պարային համույթներ: Վա
նաձորի պետական համալսարանի
«Ադելաս» պարային համույթը (պարու
սույց` Հասմիկ Խաչատրյան), ինչպես
նախորդ տարիներին, այս տարի նույն
պես մասնակցելու հրավեր էր ստացել:
Համույթը, որի անդամները ՎՊՀ
տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ
են (մանկավարժության, ֆիզիկամաթե
մատիկական, բանասիրական ֆակուլ
տետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ),
միջոցառման ժամանակ հանդես է եկել
երկու պարային կատարումներով և ար
ժանացել «Պարարվեստը լավագույնս
ներկայացնելու» անվանակարգի հաղ
թողի կոչմանը:

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Հունիսի 5-ին կայացավ Վանաձորի պետական
համալսարանի ռեկտորատի հերթական նիստը, որը
վարում էր ՎՊՀ ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը: Օրակարգում ընդգրկված առաջին
հարցը «Էրազմուս+»-ի շրջանակներում Ռումինիայի
Յասի քաղաքի Ալեքսանդրու Իոան Կուզա հա
մալսարանում կազմակերպված շարժունության փո
խանակման ծրագրի մասնակցության մասին էր:
Հարցի շուրջ ելույթով հանդես եկան ՎՊՀ աշխատա
կիցներ Քրիստինե Ղազարյանը (շարունակական
(հարատև) կրթության բաժնի ղեկավար), Լուսինե Էք
մեքչյանը (ուսումնամեթոդական վարչության ակա
դեմիական կրեդիտների գրանցման և փոխանցման
համակարգող), Արուս Հովակիմյանը (կրթական բարե
փոխումների բաժնի մասնագետ): Նրանք նշեցին, որ
այցի նպատակը փորձի փոխանակման միջոցով բու
հերի միջև համագործակցության ամրապնդումն էր,
ինչը իրենց հաջողվել է: Խոսվեց կրթական ծրագրերի
նմանությունների ու տարբերությունների, ուսանողնե
րի տվյալների բազայի և կրթական տոնավաճառում
ՎՊՀ-ից մասնակիցների պատշաճ մակարդակով ներ
կայանալու մասին: Ք. Ղազարյանը կարևորեց տեղի
ուսանողների՝ ՎՊՀ-ում սովորելու ցանկություն հայտ
նելու հանգամանքը` համապատասխան լեզվով դա
սավանդվելու դեպքում:
Օրակարգի երկրորդ հարցի` 2016-17 ուսումնական
տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ
ատեստավորման (պետական) արդյունքների ամ
փոփման վերաբերյալ ելույթով հանդես եկան ֆակուլ
տետների դեկանները: Նրանք խոսեցին քննություննե
րի և ավարտական աշխատանքների վերաբերյալ:
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
տ. գ. թ., դոց. Սամվել Ժամհարյանը նշեց, որ ֆակուլ
տետի 77 շրջանավատներից 40-ը ստացել են գերա

զանց, 23-ը` լավ, 11-ը` բավարար գնահատականներ,
3-ը` անբավարար:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան,
կ. գ. դ. Զարուհի Վարդանյանի հավաստմամբ` ուսա
նողների աշխատանքները, ինչպես և նախորդ տա
րիներին, տպավորիչ էին, ինչի ապացույց է հանձ
նաժողովի նախագահի` Ալեքսանդր Հակոբյանի,
գոհունակությունը. նա նշել է, որ տարիներ առաջ նույն
մասնագիտության ուսանողի ավարտական աշխա
տանքը (ֆիզիոլոգիայի թեմայով) հետագայում ինքը
օգտագործել է իր աշխատանքում: Դեկանը փաստեց
նաև, որ ֆակուլտետում անբավարար գնահատական
չի եղել:
Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. դ.,
պրոֆեսոր Թերեզա Շահվերդյանն իր ելույթում նշեց,
որ ֆակուլտետի 91 ուսանողներից (81-ը` այս տարվա
շրջանավարտներ, 10-ը` երկտարեցի) 89-ը ավարտել
են. տպավորիչ են եղել ավարտական աշխատանք
ները:
Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. թ., դոց.
Ալբերտ Պողոսյանը զեկուցեց, որ 77 ուսանողներից
43-ը ստացել են գերազանցության դիպլոմ:
Իսկ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դե
կան, ֆ.-մ. գ. թ., դոց. Հերմինե Գրիգորյանը ասաց,
որ 6 ավարտական աշխատանք ներկայացրած բոլոր
ուսանողներն էլ գերազանց են ստացել:
Այնուհետև ՎՊՀ ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն
Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի ավար
տական քննություններ չեն լինելու, ուսանողները միայն
ավարտաճառեր են պատրաստելու և պաշտպանելու,
ինչի կապակցությամբ հանձնարարեց մշակել հատուկ
համակարգ` կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ մնալու հա
մար:
Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ՎՊՀ-ում յուրաքանչյուր տարի Լոռու մարզի դպրո
ցականների համար անցկացվում են մրցույթներ և օլիմ
պիադաներ, որոնց նպատակն է` աշակերտներին
ուղղորդել մասնագիտության ընտրության հարցում, ամ
րապնդել համալսարանի և մարզի դպրոցների համա
գործակցությունը:
Մայիսի 19-ին ՎՊՀ դահլիճը լեփ-լեցուն էր, օրը հի
շարժան էր տարածաշրջանի 9-12-րդ դասարանի
աշակերտների համար: Բուհն իր դռներն էր բացել
համալսարանի կազմակերպած օլիմպիադաներում, կեր
պարվեստի, երաժշտության, ասմունքի, ֆրանսիական
նովելների թարգմանության մրցույթներում հաղթող աշա
կերտների առջև:
Աշակերտներին ոգևորելու և քաջալերելու համար
կազմակերպվել էր միջոցառում, որն սկսվեց բուհի հիմնի
հնչյունների ներքո:
Միջոցառման սկզբում բեմ հրավիրվեց ՎՊՀ ռեկ
տոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրո
ֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը. նա շնորհավորեց մաս
նակիցներին, ողջունեց ուսման հանդեպ նրանց սերն
ու ձգտումները, նշեց, որ նրանք են մեր վաղվա բժիշկ
ները, մանկավարժները, նկարիչներն ու դասախոս
ները, նրանք են մեր փոխարինողները` շեշտելով տա
րածաշրջանի դպրոցների ուսուցիչների 70 տոկոսի ՎՊՀ
շրջանավարտներ լինելու հանգամանքը: Մրցույթներում
առաջին պատվավոր հորիզոնականներ գրաված աշա
կերտներին ռեկտորն անձամբ հանձնեց դիպլոմներ և
նվերներ:
Մրցույթներին և օլիմպիադաներին մասնակցած 950
աշակերտներից 92-ը արժանացան առաջին, երկրորդ և

երրորդ կարգի դիպլոմների, 89-ը` շնորհակալագրերի:
Մարտի ամսին Ե. Չարենցի ծննդյան 120-ամյակին
նվիրված ասմունքի մրցույթին մասնակցած 35 դպրոց
ների 15 աշակերտներից 6-ն արժանացան պատվոգրերի
և նվերների, 15-ը` շնորհակալագրերի:
Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների համատեքստում
անցկացված ֆրանսիական նովելի թարգմանության
մրցույթին մասնակցած աշակերտներից (Վանաձոր,
Գյումրի, Իջևան քաղաքների դպրոցականների) 4-ն ար
ժանացան մրցանակային տեղերի:
Մարտ-ապրիլ ամիսներին անցկացված մաթեմատիկա,
ֆիզիկա, ինֆորմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն,
աշխարհագրություն, հայոց լեզու, հայ գրականություն,
ռուսաց լեզու, անգլերեն լեզու, պատմություն, երաժշտու
թյուն, կերպարվեստ առարկաների օլիմպիադաներին
մասնակցած 748 աշակերտներից 76-ն արժանացան
առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմների, 57-ը`
շնորհակալագրերի:
Մայիս ամսին անցկացված ռուսական պոեզիայի
ասմունքի մրցույթին մասնակցած 47 աշակերտներից
(Վանաձոր, Գյումրի, Ստեփանավան քաղաքների և
Վարդաբլուր, Լոռի Բերդ, Մեծ Պարնի, Ագարակ, Լեռ
նապատ, Գուգարք գյուղերի դպրոց) մրցանակների ար
ժանացան 16 աշակերտներ:
Հարկ է նշել, որ բարձր արդյունքներ ցուցաբերած
(«Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Պատմություն», «Մա
թեմատիկա» առարկաներից) 6 աշակերտներ (ստացել
են 19,5 և 20 միավոր) ՎՊՀ ընդունվելու դեպքում հնա
րավորություն կստանան օգտվել ուսման վարձի զեղչերից:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Մայիսի 5-ին Արցախի պետական համալսարանում
տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Շու
շիի ազատագրման 25-ամյակին: Գիտաժողովին մաս
նակցում էին արտերկրի ու Հայաստանի մի շարք բու
հերի ուսանողներ, այդ թվում նաև Վանաձորի պետական
համալսարանի ուսանողները:
Մինչ լիագումար նիստի սկսվելը ներկաները ծաղիկ
ներ խոնարհեցին զոհված ուսանող-ազատամարտիկների
հիշատակն անմահացնող հուշակոթողին: Նիստից հետո
աշխատանքները շարունակվեցին համապատասխան
բաժանմունքներում:
Վանաձորի պետական համալսարանից գիտաժողո
վին մասնակցեցին 13 ուսանող:
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Գիտաժողովի փակման արարողության ժամանակ
ուսանողներին հանձնեցին մասնակցության հավաս
տագրեր: Փակման արարողությունից հետո ՎՊՀ ուսա
նողները կազմակերպեցին էքսկուրսիա ԼՂՀ տեսարժան
վայրերով. եղան Ստեփանակերտ ու Շուշի քաղաքներում.
Ստեփանակերտում այցելեցին «Մենք ենք մեր լեռնե
րը» հուշահամալիր, Շուշիում` Սուրբ Ամենափրկիչ Ղա
զանչեցոց մայր տաճար և Կանաչ ժամ եկեղեցի, եղան
Հայաստանի հյուսիսային սահմաններում, Խնձորեսկում,
Մխիթար Սպարապետի գերեզմանին, Սուրբ Կիրակի
եկեղեցում, քայլեցին Խնձորեսկի ճոճվող կամրջով:

Շուշան ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
«Հայոց լեզու և գրականություն»
մասնագիտություն, 2-րդ կուրս

ՎՊՀ- Ն ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԿՐԹՕՋԱԽ Է,
				
ԱՅԼԵՒ` ԿՅԱՆՔԻ ԱՅՑԵՔԱՐՏ
«Պատանեկության տարիներին ձեռք բերած գիտե
լիքները հույսի ծաղիկներ են, որոնք պտուղներ կտան»:
Թելման
Վանաձորի պետական համալսարանի պատմաշ
խարհագրական ֆակուլտետի «Պատմություն» մաս
նագիտության ուսանողուհի Զարուհի Խաչատրյանը
չի դադարում հավաքել իր հույսի ծաղիկները` ամեն օր
ավելի ու ավելի ինքնազարգանալով ու հարստացնե
լով գիտելիքների պաշարը:
«Տարերքս հայոց լեզուն է»,– աչքերի փայլով ու
ժպիտը դեմքին խոսում է անցած ուղու, տարբեր բնա
գավառներում նվաճումների, ապագա ծրագրերի ու
երազանքների մասին: Սեփական ես-ը ներկայացնելիս
խոսքը զուսպ է, ինքնագովությունից զուրկ, հաջոր
դաբար ներկայացնում է պատվոգրերը: Գուցե պատ
ճառը սովորություն դարձած հաղթանակներն են (մտա
ծում եմ)… Իր մասին ավելի շատ լռում է, քան խոսում,
այնինչ` լռությունն ավելի խոսուն է: Համոզված եմ, որ
զրույցի ընթացքում դեռ շատ բացահայտումներ եմ

Զարուհին հավաստիացնում է, որ հայոց լեզուն իր
արյան մեջ է. նրա հանդեպ սերն ու իմացությունը գե
ներով են փոխանցվել` ժառանգել է տատից: Ընդուն
վելով ՎՊՀ վարժարան` 2012 թվականի մասնակցում
է «Հայոց լեզու» հանրապետական օլիմպիադային,
2013 թվականին` համահայկական օլիմպիադային.
Երկուսում էլ արժանանում է առաջին մրցանակի:
«Հայրենասիրությունը արյանս մեջ է: Երբևէ չեն
լինի երկիրըս թողնելու, արտագաղթելու պատճառներ:
Ապրելու եմ իմ հողի վրա` նույն սերն ու համոզմունքը
փոխանցելով հաջորդ սերունդներին»,– համառ ժպի
տով հերքում է բոլոր եթե-ներս:
Վարժարանում սովորելու տարիներին համոզ
վում է, որ կյանքի գերխնդիրն է նոր սերունդներին օգ
տակար լինել գիտելիքներով: Հայրենասիրությունն ու
իր ժողովրդի պատմության հանդեպ հետաքրքրությու
նը հանգիստ չեն տալիս Զարուհուն. 2015 թվականին
ընդունվում է պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի
պատմության բաժին: Ընտրած մասնագիտությունը մի

անելու, և հաստատվելու է նրա յուրահատուկ ուսանող
ու լավ մարդ լինելու տեսակետս: Շտապելով ասեմ, որ
չսխալվեցի:
Երգի ասպարեզում դեռ 6 տարեկանից հաղ
թանակներ ունեցած ու երաժշտությունն իր կյանքի
անբաժան մաս համարող Զարուհին հիշում է` ինչպես
մայրն առաջին անգամ ձեռքը բռնած տարավ երգի
մրցույթի, որտեղ էլ եղավ իր առաջին հաղթանակը:
Դաշնակահարուհի մայրը ոգեշնչման աղբյուր է դառ
նում դստեր համար. երկրորդ դասարանից Զարուհին
սկսում է այցելել երաժշտական դպրոց ու 2012 թվա
կանին գերազանց ավարտում դաշնամուրի բաժինը,
իսկ 2011 թվականին ընդունվում է Գուգարաց թեմի
«Սուրբ տիրամայր» երգչախումբ: Հպարտությամբ ու
երախտիքով է պատմում երգչախմբի գեղարվեստա
կան ղեկավար, խմբավար ու երգի ասպարեզում իր
համար մեծ ուսուցչի` Սերգեյ Հարությունյանի մասին:
Աչքերի անսահման խինդով ու մանկան ժպիտով ներ
կայացնում է մի ընտանիք դարձած երգչախմբի ըն
կերներին. ասես տեղափոխվում է մի ուրիշ աշխարհ`
իր աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ կատարյալ ու պայծառ է,
որտեղ ինքն իր ես-ին առերեսվելուց միայն հպարտու
թյուն ու երջանկություն է զգում, որտեղ ինքը տանն է:
Երաժշտությունն իր ապրելակերպը համարող

նախադասությամբ է բնորոշում՝ «Հրաշք գիտություն է»:
Ասես հասկանում է զարմացած ու հարցերով լի
հայացքս. ժպիտով բացում է փակագծերը:
«Երաժշտությունն ու պատմությունը միշտ առնչել եմ
իրար հետ, և տարաբնույթ հակումներս պատահական
չեն. հետագայում գիտական ուսումնասիրություն գրե
լու ծրագրեր ունեմ` «Եվրոպայի հեղափոխությունների
ազդեցությունը արևմտյան կոմպոզիտորների աշխա
տանքներում» թեմայով:
Զարուհին չի խուսափում կյանքի դժվարություն
ներից: Կյանքը մշտապես պայքար է համարում, առանց
որի ամեն ինչ անիմաստ ու ձանձրալի է: Իր կյանքի
լավագույն ուսուցչից` մորից, սովորել է ներել, չչարա
նալ նախանձողների ու թիկունքից հարվածողների
հանդեպ: Համոզված է` դրանով մարդիկ հաստատում
են, որ ճիշտ ուղու վրա է, ավելին` առջևում է:
Գերազանց սովորող ու կրթաթոշակ ստացող
ուսանողուհին ՎՊՀ-ն համարում է ոչ միայն կրթօջախ,
այլև կյանքի այցեքարտ:
«Համալսարանն ինձ ոչ միայն գիտելիքների հա
րուստ պաշար, ընկերներ ու մասնագիտություն է
տվել, այլև կյանքի դասեր. ՎՊՀ-ն ինձ սովորեցնում է
ապրել»:
Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՅՑ
«ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ԻՈԱՆ ԿՈՒԶԱ»
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017 թվականի մայիսի 15-ից մայիսի 19-ը ՎՊՀ
վարչական աշխատակիցներ Քրիստինե Ղազարյանը
(շարունակական (հարատև) կրթության բաժնի ղե
կավար), Լուսինե Էքմեքչյանը (ուսումնամեթոդական
վարչության ակադեմիական կրեդիտների գրանցման
և փոխանցման համակարգող), Արուս Հովակիմյանը
(կրթական բարեփոխումների բաժնի մասնագետ)
«Էրազմուս+» փոխանակման ծրագրի շրջանակնե
րում հյուրընկալվել են Ռումինիայի Յասի քաղաքի
«Ալեքսանդրու Իոան Կուզա» համալսարանում: Ծրագի
րը ներառում էր կրթական և մշակութային միջոցառում
ներ: Այցի նպատակը փորձի փոխանակման միջոցով
բուհերի միջև համագործակցության ամրապնդումն
էր: Շաբաթը մեկնարկել է մի շարք երկրներից ժա
մանած մասնակիցների և նրանց համալսարաննե
րի ներկայացմամբ: Հնգօրյա աշխատանքների ըն
թացքում ՎՊՀ աշխատակիցները մասնակցել են մի
շարք դասախոսությունների` «Էրազմուս ծրագրի
19-ամյա զարգացման ուղին «Ալեքսանդրու Իոան
Կուզա» համալսարանում» (պրոֆ. Հենրի Լուչիան),
«Եվրաինտեգրում» (դոկտոր Սինզիանա Բալտետես
կու Sînziana Baltetescu), «Միջմշակութային բախում
ներ և անհատական զարգացում» (դոկտ., պրոֆ.
Ադրիանա Զայթ) թեմաներով: Կրթական տոնավաճա
ռի ընթացքում ՎՊՀ պատվիրակությունը ներկայացրել
է բուհը, ֆակուլտետները, համալսարանի կրթական
հնարավորությունները՝ հատկապես օտարազգի ուսա
նողների համար: Կազմակերպվել է նաև հանդիպում

ծրագրի մասնակից համալսարանների` Յասիում իրենց
կրթությունը շարունակող ուսանողների հետ, այդ թվում
նաև հայաստանցի:
Կապված աշխատանքային գործունեության ա
ռանձնահատկությունների հետ` խմբի անդամները
ունեցել են անհատական այցեր` համապատասխան
բաժիններ: Ա. Հովակիմյանը մասնակցել է անգլերեն
լեզվի դասավանդման դասընթացին, որի ընթացքում
աշխատել է ուսանողների հետ: Մասնակցել է նաև
մագիստրատուրայի ուսանողների թեզերի նախա
պաշտպանությանը նվիրված կոնֆերանսին:
Լ. Էքմեքչյանը այցելել է «Ալեքսանդրու Իոան Կու
զա» համալսարանի ուսումնական հարցերով զբաղվող
բաժին, հանդիպել է բաժնի աշխատակիցների հետ,
փորձի փոխանակման նպատակով ուսումնասիրել
է ուսումնական գործընթացին վերաբերող փաստա
թղթեր, ծանոթացել դասախոսների վարկանիշի, ուսա
նողների գնահատման, կրեդիտների փոխանցման հա
մակարգերին:
Ք. Ղազարյանին առանձնապես հետաքրքրել է
«Ալեքսանդրու Իոան Կուզա» համալսարանում մե
ծահասակների կրթության կազմակերպման, հա
մապատասխան կրթական ծրագրերի ձևավորման,
շահառուների հավաքագրման, հասուն կրթության
իրականացմանը վերաբերող փորձի ուսումնասի
րումը: Այդ նպատակով նրան հյուրընկալել է նույն
համալսարանի շարունակական կրթության ինստի
տուտի ղեկավար պրոֆեսոր Լաուրենտու Սորտուն,
ով երկու բուհերի համապատասխան ստորաբաժա
նումների միջև կապերի հաստատման ու հետագա
ամրապնդման ուղղությամբ համագործակցության
առաջարկ է ներկայացրել:
Վանաձորի պետական համալսարանի աշխատա
կիցների այցը ճանաչողական բնույթի էր: «Ալեքսանդրու
Իոան Կուզա» համալսարանի պատասխանատու
անձնակազմը ջանք չէր խնայել աշխատանքայի
այդ հինգ օրերը հագեցնել թե΄ ակադեմիական, թե΄
մշակութային միջոցառումներով:
Արուս ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Կրթական բարեփոխումների մասնագետ

ԽԱՂ-ՄՐՑՈՒՅԹ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
Մայիսի 19-ին ռուսաց լեզվի ամբիոնը կազմակեր
պել էր խաղ-մրցույթ: Մասնակցում էին «Ռուսաց լեզու
և գրականություն» մասնագիտության առաջին և երկ
րորդ կուրսերի ուսանողները: Սկզբում մասնակից
թիմերը ներկայացրին իրենց թիմի անվանումը, բա
ցատրեցին նշանակությունը` «Դիոպսիդ» (կան
խազգացումը և տրամաբանությունը զարգացնող
քար) և «Ֆենիքս» (կրակից վեր բարձրացող, կույրերի
տեսողությունը վերականգնող թռչուն): Ըստ մրցույթի
կանոնների` մասնակիցները ընտրում էին այբուբենի
կամայական տառ, որի տակ թաքնված էր հարցը,
իսկ հաղթողի մրցանակը ստանալու էր մինչև 10 և
ավելի միավորներ հավաքած թիմը: Հարցերը տրա
մաբանական և բազմակողմանի էին: Խաղ-մրցույթն
ընթացավ երաժշտական ընդմիջումներով:
Մրցույթի ավարտին ռուսաց լեզվի ամբիոնը մաս
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նակիցներին և հաղթողներին հանձնեց նվերներ և ՎՊՀ
ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի կողմից տրված
հավաստագրեր ու պատվոգրեր: Վիկտորինայի
«Լավագույն մասնակից» մրցանակին արժանացավ
Միլենա Պետրոսյանը, «Լավագույն թիմ» մրցանակին`
«Ֆենիքս» թիմը, «Օրիգինալ անվանում» մրցանակին`
«Դիոպսիդ» թիմը:
Մրցանակների հանձման արարողությունից հետո
ելույթ ունեցավ խաղ-մրցույթի կազմակերպիչ, ամբիո
նի վարիչ, բ. գ. թ., դոցենտ Կարինե Առուստամյանը.
նա շնորհավորեց մասնակիցներին և քաջալերեց
մշտապես համալրել գիտելիքների պաշարը, քանզի
դա մնայուն հարստություն է:
Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՄԱՅԻՍՅԱՆ
ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐ

Մայիսի 9-ը եռատոն
է հայերիս համար։ 1945 թվականի այս օրը Հայրենա
կան մեծ պատերազմում ԽՍՀՄ ժողովուրդները, այդ
թվում և հայ, հաղթանակ տարան գերմանական
ֆաշիստների դեմ։ Այս օրն է նշվում նաև Արցախի
պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը
(1992 թվականից ի վեր)։ 1992 թվականի մայիսի 9-ին՝
առավոտյան, հայկական ջոկատները հաջողությամբ
ավարտեցին «Հարսանիք լեռներում» օպերացիան և
ազատագրեցին հայի նպատակների ու երազանքների
մարմնավորում դարձած Շուշին։ Հերոսական այդ
քայլով մեր մարտիկներն ապացուցեցին, որ սեփական
կյանքի ու արյան գնով անգամ պատրաստ են պաշտ
պանել ու վերադարձնել մեզ պատկանելիքը՝ մեր Շու

շին։ 25 տարի առաջ այս օրը մեր քաջ
զինվորները մտան Շուշի. Ղազանչեցոց
եկեղեցու ավերված գմբեթին ծածանվեց
հայոց եռագույնը: Մայիսի 9-ը նաև Շուշիի
ազատագրության տոնն է:
Մայիսի 10-ին ՎՊՀ մեծ դահլիճում
տեղի ունեցավ ՎՊՀ մշակույթի կենտրոնի
կողմից կազմակերպված միջոցառում՝
նվիրված մայիսյան հաղթանակներին։ Մի
ջոցառմանը ներկա էին ազատամարտիկ
հյուրեր՝ ԵԿՄ ԼՄ նախագահ, գնդապետ Կամո
Հովհաննիսյանը, ԵԿՄ անդամ Ռազմիկ Մա
դարյանը, Պաշտպանամարզատեխնիկայի հասա
րակական կազմակերպության Վանաձորի խորհրդի
նախագահ Խաչիկ Բալայանը։
Դահլիճը շնչում էր հայրենասիրական ոգով ու
ջերմությամբ։ Ներկաների արյան մեջ հիշողություն
ներ արթնացնող երաժշտական ու պարային կա
տարումները
հպարտության
ու
երջանկության
արցունքներով զարդարեցին շատերի աչքերը։ Ուսա
նողներն ընթերցեցին Հայրենական մեծ, Արցախյան և
Ապրիլյան պատերազմներից զինվորների գրած նա
մակները։ Դահլիճում լռություն էր... սարսուռ ազդող
լռություն... հաշտեցնող ու հիշեցնող՝ ստիպելով յուրա
քանչյուրին վերապրել իր պատմությունը:
«Հաղթանակի օր» երգի հնչյունների ներքո ուսա
նողներն ու աշակերտները հրաժեշտ տվեցին ներկա
ներին։
Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ ազատա
մարտիկ Խաչիկ Բալայանը։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՄԱՐՈՒԻՍԻՈ ԱԳԻԼԵՐԱ ԼԻՆԴԵՆ՝ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Մայիսի 29-ից հունիսի 2-ը ՎՊՀ-ում
հյուրընկալվել էր Իսպանիայի Գրանադայի
համալսարանի դասախոս, պրոֆեսոր, գրա
կանագետ Մաուրիսիո Ագիլերա Լինդեն:
Ամերիկյան գրականության հետազոտող
մասնագետ, պրոֆեսոր Մ. Լինդեն, հե
տաքրքրված լինելով ամերիկացի մեծա
նուն գրող, հայազգի Վիլյամ Սարոյանի
ստեղծագործություններով, իրականացրեց
Հայաստան, կամ ինչպես ինքն է նշում`
«հայրենիք» այցելելու իր վաղեմի երա
զանքը:
Մայիսի 30-ին և 31-ին ՎՊՀ ուսանողների
և գրականության մասնագետների հա
մար նա անցկացրեց սեմինար-քննար
կումներ` նվիրված Վ. Սարոյանի ստեղծա
գործություններին:
Մ. Լինդեն ներկայացրեց Սարոյանի մի
քանի կարճ պատմվածքների («Ոսկի»,
«Ծերունին», «Խնձորի ծառը», «Արմենակ»
և այլն) պատմական և հոգեբանական վեր
լուծությունը: Նա նշեց, որ տպավորված է հայկա
կան մշակույթով: Գրականագետը խոստացավ, որ

այսուհետ Գրանադայի համալսարանի և ՎՊՀ-ի միջև
համագործակցությունն առավել կսերտանա:
Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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