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Անկախությունը հանրապետության բոլոր ուստրերի
ու դուստրերի ամենօրյա, ամենժամյա, համարիր ճոր
տական, աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս տեր
կկարգի միմյանց ու այս երկրին, որն արդեն ոչ ոքի չենք
զիջի: Բոլորս բոլորիս առջև պատասխանատու ենք, և
չաշխատելը դավաճանություն է:
Հրանտ Մաթևոսյան
20-րդ դարում Հայաստանը երկու անգամ վերականգնել
է անկախ պետականությունը: Ըստ էության` Հայաստանն
ունի անկախության երկու տոն` սեպտեմբերի 21 և մա
յիսի 28 (վերջինս անվանվում է Հանրապետության օր):
Սակայն միանգամայն տարբեր էին այն ժամանակներն ու
հանգամանքները, երբ հռչակվեցին Հայաստանի Առաջին
և Երրորդ Հանրապետությունները:
27 տարի առաջ` 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին,
Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատմական
որոշում կայացրին` անկախությունն ընտրելով որպես
միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զար
գացման ուղի: 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում
անցկացվեց ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու հարցով հանրաքվե:
Ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության շուրջ 94,5
տոկոսը մասնակցեց, իսկ մասնակիցների ավելի քան
99 տոկոսն «այո» ասաց անկախ, ազատ և ինքնիշխան
պետություն ունենալու` հայ ժողովրդի երազանքին:
Երկու օր անց` սեպտեմբերի 23-ին, Գերագույն Խոր
հուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ, ինքնիշխան պե
տություն:
Հանրաքվեի արդյունքները խորհրդարանի բարձր ամ
բիոնից հրապարակեց ԳԽ նախագահ Բ. Արարքցյանը,
Հայաստանի ԳԽ-ի որոշումը ՀՀ անկախության մասին ըն
թերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, իսկ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինն օրհնեց քաղաքա
ցիների որոշումը:

Յուրաքանչյուր տարի մայրաքաղաք Երևանում և
Հայաստանի բոլոր քաղաքներում սեպտեմբերի 21-ին
կազմակերպվում են տոնական միջոցառումներ, իսկ
յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ Երևանի Հանրապետու
թյան հրապարակում անցկացվում է ռազմական շքերթ:
***
Սեպտեմբերի 21-ին ՎՊՀ-ի բակում տեղի ունեցավ մի
ջոցառում` նվիրված ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդար
ձին:
Միջոցառմանը ներկա էին բուհի դասախոսներ, աշ
խատակիցներ, ուսանողներ, հյուրեր:
ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դասախոս, պ. գ. թ., դո
ցենտ Մարիա Բրուտյանը շնորհավորեց ներկաներին
օրվա կապակցությամբ և խոսեց ձեռքբերումների մա
սին. «Առաջին և Երկրորդ Հանրապետություններից
մենք վերցրել ենք դիվանագիտական փորձը, նյութա
տեխնիկական բազան, և թվում էր, թե այդ ժառանգու
թյամբ անկախության ուղին դյուրին կլիներ, սակայն
անցած 27 տարիները ցույց տվեցին, որ ծագել են բազում
դժվարություններ, որոնք դեռևս շարունակվում են: Ան
կախության ձեռքբերումներից մեկը, անտարակույս,
հայկական բանակի կազմավորումն է: Կոփվելով
պատերազմի դաշտում` մենք ստեղծեցինք տարածա
շրջանի ամենամարտունակ բանակը: Իսկ ամենակարևոր
ձեռքբերումը անկախության սերունդն է»:
Այնուհետև ուսանողները հայրենասիրական երգ ու
պարով զարդարեցին միջոցառումը: Օրն առավել հե
տաքրքիր դարձրին մարզական խաղ-մրցույթները: Ուսա
նողները ցուցաբերեցին ակտիվություն և մասնակցեցին
շախմատի, նարդու, շաշկու մրցումներին: Բուռն պայքար
ընթացավ պարանի ձգման, հեռացատկի, կշռաքարերի
հրման և բազկամարտի մրցումներում:
Սեփ. լրատվ.
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ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Սեպտեմբերի 27-ին կայացավ Վանաձորի պետական
համալսարանի գիտխորհրդի նիստը, որը վարում էր
ռեկտորի պաշտոնակատար, բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Թու
մանյանը: Նիստին 38 անդամներից ներկա էին 26-ը:
Մինչ օրակարգին անցնելը ռեկտորի պաշտոնակատարը
առաջարկեց մեկ րոպե լռությամբ հարգել օրեր առաջ
կյանքից հեռացած ՎՊՀ դասախոս Հովիկ Շեկոյանի
հիշատակը:
Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր գիտական
խորհրդի 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի աշ
խատանքային պլանի քննարկմանն ու հաստատմանը:
Զեկույցով հանդես եկավ գիտքարտուղար, մ. գ. թ., դո
ցենտ Ս. Բեժանյանը: Նա նշեց, որ 12 օր առաջ գիտ
խորհրդի անդամներին ներկայացվել է 2018-2019
ուստարվա առաջին կիսամյակի աշխատանքների պլա
նը, որի վերաբերյալ առաջարկություններ ստացվել են
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ.,
դոցենտ Ս. Թումանյանից, գիտության և միջազգային
կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Սան
թոյանից, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, կ. գ. թ.,
դոցենտ Ա. Գևորգյանից և ՈԱԿ-ի ղեկավար, հ. գ. թ.,
դոցենտ Մ. Շահվերդյանից: Ս. Բեժանյանը նշեց, որ բոլոր
առաջարկությունները ներառվել են աշխատանքային
պլանում:
Աշխատանքային պլանը քննարկվեց և հաստատվեց:
Օրակարգի երկրորդ հարցը ՎՊՀ ամբիոնների`
2017-2018 ուստարվա գիտահետազոտական աշխա
տանքների արդյունավետության վերլուծության վերա
բերյալ էր. զեկույցով հանդես եկավ ՎՊՀ գիտության և
միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, բ. գ. թ., դոցենտ
Ա. Սանթոյանը: Պրոռեկտորը նշեց, որ վերլուծության
արդյունքները վերաբերում են ոչ թե անհատների կա
տարած աշխատանքներին, այլ` ամբիոնների: Արդ
յունավետության գործակիցը որոշվում է ամբիոնների
աշխատակիցների թվի և նրանց ներկայացրած աշխա
տանքների թվի հարաբերակցությամբ: Եթե 10 աշխատա
կիցներ ներկայացրել են 10 հոդված կամ ավելին, ապա
արդյունավետության գործակիցը լինում է 1, իսկ եթե 10
աշխատակիցներ գրել են 10-ից պակաս աշխատանքներ,
ապա արդյունավետության գործակիցը լինում է 0. եթե
աշխատակիցների կեսը աշխատանքներ չեն գրել, բայց
մնացածը 10-ից ավելի աշխատանքներ են գրել, ապա
արդյունավետության գործակիցը լինում է 1:
Արդյունավետության բարձր գործակցով առաջա
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տար 10 ամբիոնների թվում առաջին տեղում է պատ
մության ամբիոնը, երկրորդ տեղում` հայոց լեզվի,
երրորդ` կենսաբանության, չորրորդ` ֆիզիկայի, հինգե
րորդ հորիզոնականում` օտար լեզվի ամբիոնը: Մյուս
ամբիոնների արդյունավետության գործակիցը 0 է:
Բուհի գործակիցը նույնպես ցածր է` գրեթե 0.5: Կա
տարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ
վել է, որ բուհի աշխատակիցների 48 տոկոսը առհա
սարակ աշխատանք չունի: Ա. Սանթոյանը խոսեց նաև
հոդվածների քանակի (ըստ ամբիոնների) վերաբեր
յալ: Ամենաշատ հոդվածներ գրվել են կենսաբանու
թյան ամբիոնի կողմից (26): Պրոռեկտորը նշեց, որ վեր
լուծությունը նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին նոր
ձևաչափով է մշակվելու և ներկայացվելու:
Օրակարգի երրորդ հարցը մարդկային ռեսուրս
ների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնում կատարվող վե
րափոխումների վերլուծության, խնդիրների, անելիք
ների մասին էր: Զեկույցով հանդես եկավ ՄՌԿ բաժնի
վարիչ Վ. Մինասյանը: Նա իր խոսքում նշեց. «2018
թվականի մայիսի 8-ին «Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հո
գաբարձուների խորհուրդը հաստատել է «Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»
հիմնադրամի հաստիքացուցակը, համաձայն որի կադ
րերի և հատուկ բաժինը անվանափոխվել է` մարդկային
ռեսուրսների կառավարման բաժին:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի աշ
խատանքները գտնվում են անցումային փուլում: Այդ կա
պակցությամբ բաժնում անցկացվել են քննարկումներ`
ծագած խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման առաջ
նահերթությունները որոշելու նպատակով:
Բաժինը կարևորում է անձանց` համալսարան աշխա
տանքի ընդունման, աշխատանքից ազատման և կամ
հեռացման քաղաքականության ավելի արդյունավետ մե
խանիզմների մշակումը, այն է` թափուր տեղերի մասին
հայտարարությունների տարածումը, համապատասխան
կադրերի հավաքագրումը, մրցույթի անցկացումը և
աշխատանքի ընդունման գործընթացը: Այս կապակ
ցությամբ մշակվել է «Թափուր աշխատատեղի հա
մար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ», որը,
լրամշակման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված,
դեռևս չենք ներկայացնում գիտական խորհրդի հաս
տատմանը: Կադրերի համապատասխան ընտրությունը
ապահովվելու է պաշտոնների անձնագրերի սահմանած

չափորոշիչներով, որոնք (146 հատ) հաստատվել են
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալ
սարան» հիմնադրամի ռեկտորի 2018 թվականի մարտի
13-ի թիվ 160 Լ/Կ հրամանով: Հաստիքացուցակի փոփո
խություններով պայմանավորված` անհրաժեշտություն
է առաջացել վերանայելու և համապատասխան փոփո
խություններ կատարելու որոշ պաշտոնների անձնագրե
րում, ինչն այժմ գտնվում է լրամշակման փուլում:
ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ բաժինը
համալրվել է շրջանավարտների հետ աշխատանքների
համակարգողի հաստիքով: Դրա փոխարեն հաստիքա
ցուցակից հանվել է շրջանավարտների և կարիերայի
աջակցման կենտրոնը: Շրջանավարտների հետ աշխա
տանքների համակարգողի հաստիք ունենալը ժամանակի
հրամայական է, որը ենթադրում է բազմապրոֆիլ աշխա
տանք, այդ թվում` վերլուծություններ և գործատուների
հետ կապերի հաստատում:
Աշխատակիցների վերապատրաստման գործընթացի
հետ կապված` բաժինը շարունակելու է համագործակ
ցությունը շարունակական (հարատև) կրթության կենտ
րոնի հետ` մշակելով ընթացակարգ:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը
կարևորում է աշխատողների աշխատանքային մոտի
վացիայի բարձրացման, աշխատանքային հաջողու
թյունների համար խրախուսման և խթանման քաղա
քականությունը, որը ևս պլանավորվել է առաջիկայում
մշակել ու ներկայացնել գիտխորհրդի քննարկմանը:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինն
ունի համապատասխան մարդկային ներուժ` առաջիկա
յում կատարելու համապատասխան կադրային բարե
փոխումներ, որոնք պայմանավորված են համալսարանի
ժամանակակից պահանջներով»:

Չորրորդ հարցը` 2018-2019 ուսումնական տարվա
վարձավճարներ սահմանելու և 2019-2020 ուստարվա
բակալավրիատի ընդունելության մասնագիտությունների
ցանկի հաստատման մասին էր: Զեկուցեց ուսումնական
վարչության պետ, կ. գ. թ., դոցենտ Ա. Գևորգյանը: Ելնե
լով սոցիալական իրավիճակից` արդեն երեք տարի է
վարձավճարները չեն փոփոխվում: 2019-2020 ուսում
նական տարվա ընդունելության քննությունների բա
կալավրական մասնագիտությունների ցանկը նախապես
քննարկվել է ռեկտորատի նիստում: Նա նշեց նաև, որ
առկա ուսուցման համակարգում մասնագիտությունները
տրվել են համալսարանական, հեռակա ուսուցման հա
մակարգում` մանկավարժական դասիչներով:
Հարցը դրվեց քվեարկության. նիստի մասնակիցներից
25-ը քվեարկեց կողմ, 1-ը` ձեռնպահ:
Օրակարգի վերջին` հինգերորդ հարցը վերաբերում
էր 2018-2019 ուստարվա առկա բակալավրիատի և
մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների
արդյունքներին: Զեկույցով հանդես եկավ 2018-2019
ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ըն
դունելության պատասխանատու քարտուղար, պ. գ. թ., դո
ցենտ Ս. Աղաջանյանը: Նա նշեց, որ այս տարի բուհ դիմել
են 219 դիմորդներ, որը նախորդ տարվանից պակաս
է 147-ով. նվազումը պայմանավորված է շրջանա
վարտների թվի անկմամբ: Բակալավրի համար հայտա
րարվել է 56 անվճար, 339 վճարովի տեղ: Արդյունքում
ընդունվել է ընդամենը 190 դիմորդ, որոնցից 48` անվճար,
142` վճարովի: Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով
դիմել է 100 դիմորդ, որոնցից ընդունվել է 79-ը (19-ը` ան
վճար, 60-ը` վճարովի համակարգ):
Նիստի վերջում քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր:

ՎՊՀ «ԲԻԱՅՆԱ» ԵՐԳՉԱԽՄԲԻ ԵՎ
		
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿԱՄԵՐԱՅԻՆ ՆՎԱԳԱԽՄԲԻ
				
ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՄԵՐԳԸ

Սեպտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պե
տական համալսարանի միջազգային մրցույթի դափնեկիր
«Բիայնա» երգչախմբի և Վանաձորի կամերային նվա
գախմբի համատեղ համերգը` նվիրված ՀՀ հիմնադրման
100-ամյակին: Համերգային ծրագրում ներառված էին հայ
կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ: Ներկա էին
դասախոսներ, ուսանողներ, հյուրեր:
Համերգում հնչեց նաև ՎՊՀ արվեստի ամբիոնի վա
րիչ, դոցենտ Հայկուհի Հակոբյանի «Հայրենի երկիր»
ստեղծագործությունը:
«Բիայնա» երգչախմբի գեղարվեստական ղեկվար,
ՎՊՀ դասախոս Սերժիկ Հարությունյանը նշեց, որ «Սու
լուխի երգը» երգչախումբը կատարել է ՎՊՀ նախկին
դասախոս, երաժշտական տեսաբան Հայկ Վարդանյանի
մշակմամբ:

Հանդիսատեսի խնդրանքով ևս երկու կատարում
հնչեցրեց «Բիայնա» երգչախումբը:
ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, բ. գ. թ., դոցենտ
Սուսաննա Թումանյանն իր խոսքում նշեց. «Ես այսօր
նորից վայելեցի զուլալ ձայներ, կատարման խորություն,
զգացմունքայնություն: Ես համոզված եմ, որ ներկաները
իսկապես, խորապես ապրեցին այս գեղեցիկ պահերը և
կատարումները: Այն, ինչ այսօր մատուցեցիք մեզ, իսկա
պես արժանի է ամենալավ խոսքերի»: Ռեկտորի պաշտո
նակատարն այնուհետև բուհի կողմից որպես խրախու
սական պարգև խոստացավ Երևանում առաջիկա օրերին
տեղի ունենալիք որևէ համեգի տոմսեր ապահովել երգ
չախմբերի անդամների համար:
Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ
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ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ
«ՉԻՎՆԻՆԳ» ԾՐԱԳԻՐԸ`
ՎՊՀ-ՈՒՄ

Սեպտեմբերի 11-ին Վանաձորի պետական համալսա
րանում ուսանողների հետ հանդիպման էին եկել ՀՀ-ում
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի փոխդես
պան Էլիսոն Չիքը և դեսպանության քաղաքական հարցե
րի պատասխանատու Մարիամ Բաղդասարյանը:
Բրիտանական հեղինակավոր «Չիվնինգ» կրթաթո
շակային ծրագիրը հայտարարել է 2019-2020 ուսում
նական տարվա ընդունելության մեկնարկը: Ծրագիրը
երիտասարդներին տրամադրում է ամբողջական ֆի
նանսավորում` բրիտանական ցանկացած համալսա
րանում մեկամյա մագիստրոսական կրթություն ստանա
լու համար:
Փոխդեսպան Չիքը իր խոսքում նշեց. ««Չիվնինգ»
կրթաթոշակը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին
Միացյալ Թագավորությունում ուսանել մագիստրոսական
ծրագրով: Կրթաթոշակից օգտվելու համար տարիքային

սահմանափակում չկա. հայտատուն պետք է ապացուցի,
որ ունի լավ սովորելու կարողություն և առաջնորդ դառ
նալու հմտություններ: Մինչ օրս «Չիվնինգ» կրթաթոշակից
Հայաստանում օգտվել է 150 հոգի»:
Դեսպանության քաղաքական հարցերի պատաս
խանատու Մ. Բաղդասարյանը ուսանողներին ներկա
յացրեց կրթաթոշակից օգտվելու պարտադիր պահաջնե
րը. «Դիմողները պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի, ունենան
բակալավրի գիտական աստիճան, երկու տարվա աշ
խատանքային փորձ, անգլերենի համապատասխան գի
տելիքներ, կրթաթոշակի ավարտից հետո պետք է վերա
դառնան Հայաստան: Կրթաթոշակից օգտվելու համար
հայտերն ընդունվում են օգոստոսի 6-ից մինչև նոյեմբերի
6-ը»:
Հանդիպման ավարտին ուսանողները հարցեր ուղղե
ցին հյուրերին և ստացան սպառիչ պատասխաններ:

ԲՈՒՀ-ԴՊՐՈՑ ԿԱՊԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Բուհ-դպրոց կապն ապահովելու նպատակով ՎՊՀում էին Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ
23 դպրոցի սաները: Կենսաբանաէկոլոգիական հե
տազոտությունների
լաբորատորիայում
յոթներորդ
դասարանցիների ուսումնասիրության թեման միկրո
օրգանիզմներն էին: Թիվ 23 դպրոցի կենսաբանու
թյան ուսուցչուհի Տաթև Աղաջանյանը ՎՊՀ մագիստ
րատուրայի ուսանողներից է: Նա նկատում է, որ
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տեսական գիտելիքներից զատ` անհրաժեշտություն կա
հարստացնելու նաև աշակերտների գործնական կարո
ղությունները: Համալսարանի լաբորատորիաների տեխ
նիկական հագեցվածությունը թույլ է տալիս աշակերտ
ներին լիարժեք ծանոթնալ ուսումնասիրվող թեմային:
Նախաձեռնության հեղինակը հուսով է, որ այցելու
թյունները շարունակական կլինեն:

ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑ` ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ
«Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային շարժու
նության ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 1-ից 5-ը
ՎՊՀ-ում էին Շվեդիայի Լինշյոպինգի համալսարանի դա
սախոսներ Էմիլ Ֆարմերը և Վոլֆգանգ Շմիդտը: Եկել էին
փոխանակվելու իրենց համալսարանի կրթական փորձով
և ակադեմիական ծրագրերով:
Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին Լինշյո
պինգի և Վանաձորի պետական համալսարանների միջև
համագործակցության ուղիները: Հանդիպման առաջին
օրը հյուրերը ներկա դասախոսներին ծանոթացրին իրենց
համալսարանի կրթական առանձնահատկություններին`
շեշտը դնելով լեզուների ուսուցման վրա:
«Էրազմուս +»-ի շնորհիվ ՎՊՀ երկու ուսանող
կրթական ծրագրով մեկնել է Շվեդիա` ուսումը շարունա
կելու. ևս երկուսը կմեկնեն առաջիկայում: Հաջորդ քայլը
կլինի այն, որ դասախոսական կազմից ևս կընտրվեն Շվե
դիա մեկնելու թեկնածուներ:
Երկրորդ օրը հյուրերը խոսեցին BREXIT-ից (Միացյալ
Թագավորության անջատումը ԵՄ-ից): Գերմանացի Վ.
Շմիդտը շեշտեց իր երկրի մասնակցությունը Եվրոպական
Միության տնտեսական զարգացմանը` նկատելով, որ
Մեծ Բրիտանիայի անջատումը ԵՄ-ից մեծ հարված է թե′
վերջինիս և թե′ հենց Մեծ Բրիտանիայի համար:
ՎՊՀ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բաժնի մա
գիստրատուրայի ուսանողների համար ներդրվել է
«Եվրոպագիտություն» առարկան: Սա է պատճառներից
մեկը, որ բուհում հաճախ են կազմակերպվում նման
օրինակ դասընթացներ: Տեղեկատվությունն այս կերպ
հասանելի է դառնում «առաջին ձեռքից», իսկ ուսանողը
հնարավորություն է ստանում արդի խնդիրների մասին
իմանալ ոչ թե գրքերից, այլ` տեղեկատվությանը տիրա
պետող դեմքերից:
Դասախոսությունների երրորդ և չորրորդ օրերն
սկսվեցին Գերմանիայի մասին երկրագիտական տե
ղեկություններով: Գերմանացի Վ. Շմիդտը խոսեց Գեր
մանիայի` ԵՄ կազմում ունեցած դերից և սահմանակից
երկրների հետ հարաբերություններից: Պատմական ակ
նարկով Շմիդտը ներկայացրեց երկրորդ համաշխարհա
յին պատերազմից հետո Գերմանիայի պատմությունը,
հատկապես` Բեռլինում տեղի ունեցած իրադարձություն
ները:
Դասախոսության ընթացքում մեծ թվով զննական
նյութերի և պարագաների առկայության շնորհիվ թեման
առավել մատչելի ու հետաքրքիր մատուցվեց: Խմբային
աշխատանքի միջոցով ուսանողները հնարավորություն
ունեցան ոչ միայն լսել, այլև արտահայտել տեսակետներ:

Դասընթացի հաջորդ մասը «Գործաբանություն»
առարկայի վերաբերյալ էր, որի ընթացքում Է. Ֆարմե
րը ներկայացրեց իրենց համալսարանների հարուստ
փորձը: Բանավեճ-քննարկման ձևով խոսվեց երկու
բուհերի դասավանդման մեթոդների, դրանց արդյունա
վետության մասին: Շեշտվեց հեռավար ուսուցման ան
հրաժեշտությունը:
Ամփոփելով հնգօրյա դասընթացի արդյունքները`
ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժնի վարիչ
Գոհար Դոխոլյանը նշեց, որ այն նախ կարևոր հնա
րավորություն էր` գնահատելու սեփական կարողու
թյունները: Ուսանողների համար սա նորություն էր այն
իմաստով, որ անգլախոս (բրիտանական անգլերեն) և
գերմանախոս մասնագետները այդ լեզուներով օրական
մի քանի ժամ դասախոսեցին արդի թեմաներից: Ինչ
պես նկատեց Գ. Դոխոլյանը, ուսանողները ան
հանգստացած էին մտնում լսարան. պատճառը օտար
լեզուների A2 մակարդակի իմացությունն էր: Հետևա
բար, հյուրերի այցի ընթացքում երևակվեց ևս մեկ
խնդիր. համաշխարհային փորձին կրթագիտական ին
տեգրման նպատակ ունեցող համալսարանը պետք է
էական փոփոխություններ իրականացնի օտար լեզու
ների ուսուցման գործընթացում` այնպես, որ ուսանողայլալեզու մասնագետ հաղորդակցումներն իրականանան
հնարավորինս սահուն և ընկալելի: Այնուամենայնիվ,
դասախոսությունները անցան փոխըմբռնման մթնոլոր
տում:
Դասընթացի ավարտին հյուրերի համար կազմա
կերպվեց էքսկուրսիա Սանահին և Հաղպատ վանա
կան համալիրներ: Է. Ֆարմերը, որ Թուրքիայում ևս
դասախոսություններ է կարդացել և քաջատեղյակ է
հայոց պատմությանը, տպավորված էր հայկական
պատմամշակութային արժեքներով, մասնավորապես
նշված համալիրներով և նրանց հնությամբ: Ըստ նրա`
եվրոպական շատ երկրներում չէ, որ կարելի է հան
դիպել այսքան վաղեմության հուշարձաններ, ընդ
որում` պահպանված հիանալիորեն: Հյուրերի համար
տպավորիչ էին նաև հայոց հին եկեղեցական կառույց
ների ճարտարապետական յուրօրինակությունն ու ան
կրկնելիությունը, ոճի հայկականությունը: Հյուրերը հիա
ցած էին նյութական մշակույթի գանձարան մտած և զուտ
հայկական ծագում ունեցող, միմիայն Հայաստանում շա
րունակվող խաչքարարվեստով` եզակի երևույթ քրիստո
նեական համաշխարհային մշակույթում:
Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ
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ԵՐԱԶԱՆՔԻ ՓՈՒՉԻԿՆԵՐ
Հոկտեմբերի 2-ին աշխարհում նշվում է սոցիալական
մանկավարժի մասնագիտական տոնը: Օրվա «հերոս
ները»` ապագա սոցիալական մանկավարժները, հա
մալսարանում կազմակերպել էին փոքրիկ միջոցառում,
որի ընթացքում ներկայացրին իրենց ապագա մասնա
գիտության կարևորությունը: Մանկավարժության ֆա
կուլտետի դեկան, բ. գ. դ, պրոֆեսոր Թերեզա Շահվերդ
յանը, շնորհավորելով մասնագիտական տոնի առթիվ,
ուսանողներին հորդորեց բարձր պահել համալսարանի
պատիվը:
Մասնագիտական տոնի առթիվ ուսանողներին շնորհա

վորեց նաև մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մ. գ. դ.,
պրոֆեսոր Պարգև Գևորգյանը:
Գիտակցելով մանկավարժի անփոխարինելի դերը
սերունդների կրթության ու դաստիարակության մեջ`
ուսանողները հանդիսավորությամբ երդվեցին բարձր
պահել մանկավարժի պատիվը, պաշտպանել երեխայի
իրավունքները: Ուսումնառության ճանապարհին անելիք
ները շատ են, շատ են նաև մասնագիտության հետ կապ
ված սպասելիքները: Դրանք իրականացնելու հույսով
ուսանողները երկինք ուղարկեցին երազանքի փուչիկներ:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ
Սեպտեմբերի 28-ին ՎՊՀ մանկավարժության ֆա
կուլտետի դեկան, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Թ. Շահվերդյանի,
մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Բեժանյանի և մ. գ. թ., դոցենտ Ա.
Հովհաննիսյանի առաջնորդությամբ «Սոցիալական ման
կավարժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսա
նողները ուսումնաճանաչողական էքսկուրսիա մեկնեցին
Գյումրի` «Երեխաների տուն» և ներառական «Փուռ»
սրճարան:
Էքսկուրսիային մասնակցում էին 22 ուսանողներ,
նպատակն էր` սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը
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մասնագիտական կողմնորոշման համակարգում:
Գյումրիում հյուրերին ջերմ ընդունելության արժանաց
րին «Երեխաների տուն» հաստատության տնօրեն Աննա
Բեկջանյանը և ներառական «Փուռ» սրճարանի տնօրեն
Տիգրանուհի Հակոբյանը:
Մասնավորապես «Երեխաների տնից» դասախոսները
և ուսանողները հեռացան տպավորություններով լի. բոլո
րը բարձրաձայն կամ լռելյայն գնահատեցին այդ հաստա
տությունում իրականացվող հայրենանվեր, հոգատար և
անչափ կարևոր աշխատանքը:

ՎՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑԸ`
ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ
Սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 1-ը Ծաղկաձորում
անցկացվեցին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցե
րի նախարարության կազմակերպած «Տարեցների հան
րապետական խաղերը»: ՎՊՀ-ից մրցաշարին մասնակցել
է 67-ամյա Բուրաստան Գոքորյանը` նարդի մրցաձևում:
Լարված պայքարում, առաջ անցնելով գյումրեցի հասա
կակցից, Բ. Գոքորյանը գրավել է մրցանակային առաջին
տեղը` ստանալով առաջին կարգի մեդալ, պատվոգիր և
դրամական պարգև:
Շնորհավորում ենք մեր գործընկերոջը:

ԱՅՑ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՏՈՒՆ
Հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին նշվեցին տարեցների և
սոցիալական մանկավարժի միջազգային օրերը:
Պետության հոգածության ներքո գտնվող տարեց
ներին ուշադրության արժանացնելու նպատակով ՎՊՀ
ապագա սոցմանկավարժները և ուսանողական խոր
հուրդն այցելեցին Վանաձորի տարեցների տուն: Այցը
ճանաչողական էր` տեղում ծանոթանալ հաստատության
խնդիրներին:

Իրենց հարկի տակ ջերմ ընդունելությունից հետո
տարեցներն ունկնդրեցին բուհի շնորհալիների կատա
րումները: Գեղարվեստական մասին հաջորդեց հյուրասի
րություն:
Ուսանողները հեռացան տպավորված` կրկին վերա
դառնալու խոստումով:
Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ
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