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Վանաձորի պետական համալսարանի նիս
տերի դահլիճում տեղի ունեցավ բուհի կա
ռավարման խորհրդի նիստ, որին մասնակցում 
էին ՀՀ կրթության և գիտության փոխ նա
խա րար Մանուկ Մկրտչյանը, նա խա րա րու 
թյան կրթության պետական տեսչության պետ 
Արամ Կարապետյանը, Լոռու մարզպետ Ար
թուր Նալբանդյանը, փոխմարզպետ Արսեն 
Դար բինյանը: Օրա կարգի առաջին հարցը վե
րա բերում էր կառավար ման խորհրդի նա խա
գա հի ընտրությանը: Առաջադրվեց Ար թուր 
Նալբանդյանի թեկնածությունը: Ներկաները մի
աձայն ՎՊՀ կառավարման խորհրդի նախագահ 
ընտ րե ցին Արթուր Նալբանդյանին: Նա խորհրդի 
անդամներին շնորհակալություն հայտնեց վստա 
հության համար: Խորհրդի քարտուղար վեր
ընտրվեց մանկավարժության ֆակուլտետի դե
կան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր Թերեզա Շահվերդյանը: Ապա բուհի 
ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը հանդես եկավ 
2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշ
վետվությամբ: Նա պատասխանեց ներկաների հար  
ցերին: Բուհի 2016 թվականի բյուջեի մասին զե կու
ցեց գլխավոր հաշվապահ Գոհար Բաղդասարյանը: 

Խորհուրդը հաստատեց բուհի այս տարվա բյուջեն: 
Անցած տարի բուհում իրականացված հակակոռուպ
ցիոն միջոցառումների մասին հաշվետվությամբ հան դես 
եկավ ՎՊՀ պրոռեկտոր, բանասիրական գիտություն նե  րի 
թեկնածու, դոցենտ Արեն Սանթոյանը: Նա պատասխա
նեց ներկաների հարցերին: 

Ա Ր Թ Ո Ւ Ր  Ն Ա Լ Բ Ա Ն Դ Յ Ա Ն Ը ՝
ՎՊՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 
ծննդյան և Գիրք նվիրելու օրը՝ փետրվարի 19ին, Վա
նաձորի պետական համալսարանում մեծ շուքով նշվեց 
բանասիրական ֆակուլտետի օրը: 

Միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն 
Խաչատրյանը, ֆակուլտետի դեկան Ալբերտ Պո ղոս
յանը, ՎՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմից ներ կա
յացուցիչ  ներ, տարբեր ֆակուլտետներից ուսա նող ներ: 

Բացման խոսքով հանդես եկավ ՎՊՀ ռեկտոր                
Գ. Խա  չատրյանը: Նա իր շնորհավորական խոսքում 

նշեց, որ անչափ ուրախ է ավանդական դարձած մի
ջոցառման համար. «Բանասիրական ֆա կուլ տե տին 
նվիրված միջոցառումը ավանդույթ է դար ձել: Ես ուրախ 
եմ դրա համար, հատկապես որ այս ֆակուլտետի 
առաջին շրջանավարտներից եմ: Ավելի ուր ախ եմ, 
որ այն ավանդույթները, որոնք ձևավորվել էին դեռ 
առաջին օրվանից, այսօր էլ պահպանվում են: Ուզում 
եմ շնորհավորել բոլորիդ այս օրվա կապակցությամբ, 
հատկապես Ձեզ, պարո´ն Պողոսյան: Ուզում եմ հիշել նաև 
նախկին դեկաններին: Բոլոր ամբիոնների վարիչներին 
և աշխատակիցներին մաղթում եմ առողջություն, ստեղ
ծագործական հաջողություններ և դասախոսի կեց վածք: 
Ուսանողներին ցանկանում եմ, որ հավատարիմ մնան 
իրենց կոչմանը: Դուք եկել եք զարգացնելու հայ, ռուս և 
անգլերեն լեզուների բանասիրությունը: Շնորհավորոմ 
եմ ձեզ նաև Գրքի օրվա և մեծն Թումանյանի ծննդյան 
տարեդարձի կապակցությամբ: Ուզում եմ հուսալ, որ 
Թումանյանի հայացքի ներքո արժանի կլի նենք նրա 
բարեհաճ օրհնանքին»: 

Միջոցառման մասնակիցները ներկայացրին ֆա կուլ
տետի անցած ուղին, գործող մասնագիտությունները, 
ուսանողների և դասախոսների ձեռք բե րում ները: Այս 
ամենն առավել ամբողջական դարձավ, երբ ցուցադրվեց 
ֆակուլտետի 20142015 թթ. գործունեության մասին 
պատ  մող ամփոփ տեսանյութ: 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐ
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Վանաձորի պետական համալսարանի ման կա վար
ժության ֆակուլտետը հանդես եկավ ամենամյա «Ման
կավարժության ֆակուլտետի օր» միջոցառմամբ: Ինչպես 
ամեն տարի, այս տարի ևս օրը հիշարժան դարձավ:

Միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն 
Խաչատրյանը, ֆակուլտետի դեկան Թերեզա Շահ վերդ
յանը, բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմից ներ
կայացուցիչներ, աշխատակիցներ, ուսանողներ: 

Ներկաները դի տեցին ֆակուլտետում 20142015 ու
սում նական տարում կատարված աշխատանքների, հա
ջողությունների, կազ  մակերպված միջոցառումների մա  
սին տեսանյութ: Ներ կաներին հնարավորություն տրվեց 
ամբողջական պատ կերացում կազմելու ֆակուլտե  տի 
գոր ծունեության, ուսա   նողների կատարած աշ խա տանք 
ների, նվիրումի, ձեռք   բերումների մասին: 

ՎՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, բա

նասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Թ. 
Շահվերդյանը ողջունեց ներկաներին և նշեց, որ մի
ջոցառումն ամբողջությամբ կազմակերպել է ֆա կուլ տե
տի ուսանողական խորհուրդը՝ նպատակ ունենալով օրը 
վերածել տոնի: 

Մանկավարժության ֆակուլտետի ներ կա յա ցու ցիչ 
ներին օրվա առթիվ շնորհավորեց նաև ՎՊՀ ՈՒԽ նա
խագահ Վրույր Այվազյանը. «Մեծ է մանկավարժության 
ֆա կուլտետի դերը, քանի որ այս ֆակուլտետն ավար
տած մասնագետների ձեռքերում է մեր վաղվա օրը, 
ովքեր կրթել և կրթելու են հայ մանուկներին: Շնորհավո´ր 

տոնդ, մանավարժությա´ն ֆակուլտետ, քեզ երկար և 
ծաղ  կուն ճանապարհ»: 

Հայրենասիրական երգեր, պարային գեղեցիկ կա
տարումները  միավորեցին ֆակուլտետի տարբեր կուր
սերի շնորհալի ուսանողների: 

Հնչեցին նաև շնորհավորանքներ՝ նվիրված դա հ լի ճում 
ներկա գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին: 

Ֆակուլտետի դեկանի կող
մից պատվոգրե րի և ծա ղիկ նե րի 
ար ժանացան բարձր ա ռա   ջա դի
մու  թյուն, հա սա րա  կա կան ակ տի
վություն ցու ցա բե րած՝ առ  կա և հե
ռակա հա մա կարգերում սո վորող 
տասնյակ ուսա նող ներ: 

Ֆակուլտետին նվիրված մի
ջոցառ ման տոնական տորթը 

կտրե   լու պատիվը սիրված դեկան Թ. Շահ վերդ յանինն էր: 
Մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանողական 

խորհրդի նախագահ Տաթև Տոնոյանը ֆակուլտետի 
ուսանողության անունից շնորհակալություն հայտնեց 
դեկանին լավ առաջնորդ լինելու, իրենց բոլոր հարցե  րում 
աջակցելու համար: Տ. Տոնոյանը հավելեց, որ այս ան գամ 
փորձել են ֆակուլտետի ձեռքբերումները ներկայաց նե
լուց զատ միջոցառումը երանգավորել նաև հայրենասի
րա կան երգ ու պարով, ինչը նրանց լիովին հաջողվեց: 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆա կուլտետի դեկան, դոցենտ Ալբերտ Պողոսյանը 
ևս շնորհավորեց ներկաներին հիշարժան օրվա առթիվ. 
«Մեծարգո´ պարոն ռեկտոր, հարգելի´ գործընկերներ, 
իմ շատ սիրելի ուսանողնե´ր, այսօր մենք ամփոփում ենք 
2015 թվականը և նշում մեր ֆակուլտետի օրը: Ընտրել 
ենք մի օր, որը մեծն Թումանյանի ծննդյան օրն է, Գիրք 
նվիրելու օրը, մի քանի օր անց՝ Մայրենիի օրը: Այսինքն՝ 
սա մի օր է, երբ իրոք բանասիրական ֆակուլտետն 
ասելիք ունի: Ցանկությունս մեկն է, որ ամեն տարի այս 
օրը նշվի յուրովի՝ թվարկելով մեր ֆակուլտետի նորանոր 
ձեռքբերումներն ու հաղթանակները: Շնորհավո´ր տոնդ, 
բանասիրակա´ն ֆակուլտետ»: 

Շնորհավորանքի խոսքերից զատ Ա. Պողոսյանը 
հանդես եկավ նաև ամփոփ հաշվետվությամբ՝ խոսե
լով մի քանի նշանակալից իրադարձությունների մասին: 
Նա նշեց, որ ֆակուլտետի առաջադիմությունը 2014
2015 ուստարում, ինչպես և նախորդ տարի, բարձր է 
եղել: Հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնները 
ծավալել են արդյունավետ գիտահետազոտական գոր
ծունեություն, լույս է տեսել 3 մենագրություն: Տպավորիչ 

էին նաև ուսանողների ձեռքբերումները: Նրանցից շա
տերը մասնակցել են շար ժունության ծրագրերին. այս 
պահին ֆակուլտետի 7 ուսանող կրթությունը շարունա
կում է եվրոպական տար բեր բուհերում: 

Նա նաև նշեց, որ 2րդ տարին անընդմեջ հա յա
գիտության ոլորտում լավագույնն է ճանաչվում բա նա
սիրական ֆակուլտետի ուսանողը, ինչը ևս գո վե լի է: 

Ա. Պողոսյանը բարեխիղճ աշխատանքի, գերազանց 
առաջադիմության, հասարակական ակտիվության հա
մար պատվոգրեր, շնորհակալագրեր հանձնեց ֆակուլտե
տի աշխատակիցներին և ուսանողներին: 

Տոնը շա րունակվեց մեծ դահլիճի նախասրահում, 
որտեղ Ա. Պո ղոսյանը կտրեց տոնական տորթը, շնոր
հակալություն հայտնեց ֆակուլտետի ՈՒԽ նա խա
գահ Տատյանա Ավագյանին կազմակերպչական 
աշ      խա տանքների և գեղեցիկ միջոցառման համար: Հան  
դի   սատեսին մեկ այլ անակնկալ էլ էր սպասվում. հնա
րա   վորություն տրվեց նախապես տե ղա դրված հա րուստ 
գրքերի տեսականուց ընտրել ամե նա հո գե հարազատը: 

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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2016 թ. փետրվարի 24ին և 26ին «Հայաստանի 
մանուկներ» հիմնադրամ բարեգործական կազ մա կեր 
պության մասնագիտական կողմնորոշման ծրագ րի 
շրջանակներում Ալավերդու տարածաշրջանի 10 րդ և 
11րդ դասարանների 40 աշակերտներ այ  ցելեցին Վա
նաձո րի պետական համալսարան: Խումբը ներկայաց
նում էր Դսեղի, Թու     մանյանի, Դե  բեդի, Քա րին ջի, Մեծ 
Այրումի, Մար     ցի, Արևածագի, Աքո րու միջնա կարգ 
դպրոց նե  րի` հումանիտար մաս նա գիտություններով 
կողմ   նո րոշ ված աշակերտներին: Այ ցելության նպա տակն 
էր ա շա կերտներին ծանոթացնել հա մալ սարանի պատ   
մու թյանը, մասնագիտացման հնա րա վո րու թյուն   նե րին, 
տե ղեկություններ հաղորդել հու մա նի տար մաս նա գի
տությունների ուսումնական բազայի, ուսա նողական 

խորհրդի ծավալած աշխատանքների, դասապրոցեսի 
վերաբերյալ:

Աշակերտները հանդիպեցին գիտության և մի ջազ        գա   յին 
կապերի գծով պրոռեկտորի, պատ մաշ խարհա  գրա  կան, 
բանասիրական և ման կա   վար  ժության ֆակուլ տե  տնե
րի դեկանների և դա   սա խոսների հետ, հնչեցրին տար     բեր 
հարցեր` կապ ված  մասնագիտությունների, ընդունելու     
թյան քննու թյուն   ների, զեղչերի համակարգի, բակա լավ
րիա  տի և մա  գիստրատուրայի կրթական ծրագրերի, ու սա
նողնե րի շարժունության, կրեդիտային համակարգի հետ: 
Երկօրյա հանդիպումների ընթացքում աշակերտների 
հա մար կազմակերպվեցին «հոգեբանություն» և «լրագ
րություն» մասնագիտությունների բաց դա սեր, որոնք 
վա րեցին դասախոսներ Վ. Այվազ յանը, Տ. Դանիելյանը, 
Դ. Խա նաղյանը: Հա մալ սա րանի ուսանողական խոր
հրդի նախագահ Վ. Այվազյանը ներկայացրեց ուսա
նո    ղական առօրյան և կազմակերպեց հե տաքրքիր 
էքսկուր սիա. աշակերտներն այ ցե  լեցին համակարգչային 
լա բորատորիաներ և կենտրոն, գրադարան, իրա վա
բանական և հո գե  բանական խորհրդատվության կենտ
րոններ, լրագ    րության, գրականության և հոգեբանության 
կա  բի նետներ, մշակույթի կենտրոն, խմբագրություն: Հա
մա  գործակցության և կապերի բաժինը աշակերտներին 
տրա  մադրեց 20162017 թթ. ուստարվա ՎՊՀ մաս նա
գիտությունների ցանկը, համալսարանի բուկ լետ ները, 
«Լրագրություն» մասնագիտության ԲՀՄ քննու թյան հար
ցաշարը և հուշանվերներ:

Կազմակերպության ներկայացուցիչներն ու աշա
կերտներն իրենց երախտիքի խոսքը հայտ նե ցին բու հի 
ղեկավարությանը բարեգործական նա խաձեռնու թյանն 
աջակցելու և անհրաժեշտ տե ղե կատվություն տրա  մա
դրելու համար: Ծրագրի նա խաձեռնողները նշեցին, որ 
այցելություններ նա խատեսվում են նաև բնա գիտական 
մաս նա գի տու թյունների գծով:

2016 թ. մարտի 1ին բուհդպրոց կապերի շրջա
նակներում մանկավարժության ամբիոնը ՎՊՀում անց
կացրեց Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական ման
կա վարժների սեմինար պարապմունք` «Սոցիալական 
ման կավարժի պրակտիկ աշխատանքի կազմակերպու
մը» թեմայով: Սեմինարին մասնակցեցին Լոռու մար
զի 23 դպրոցների սոցիալական մանկավարժներ, ինչ
պես նաև Լոռու մարզպետարանի և «Օրրան» ԲՀԿ 
ներ կայացուցիչներ: Մասնակիցներին ողջունեցին ման
կավարժության ամբիոնի վա րիչ Պ. Գևորգյանը, դա
սախոսներ Ս. Բեժանյանը, Ա. Հով հաննիսյանը, Լ. Բաղ
դա սարյանը, Ս. Խաչատրյանը: Սեմինարը վարում էին 
ման կավարժության ամբիոնի դոցենտ Ս. Բեժանյանը 

և Վանաձորի թ. 25 դպրոցի սոցիալական մանկավարժ 
Ան նա Ասլանյանը, որը մեր բուհի ուսանողուհին է եղել: 
Սե մինարին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել 
Վանաձորի թ. 1, 3, 4, 5, 27, 17, 18, 25, 30, Էվրիկա 
դպրոցների, ՎՊՀ վարժարանի, Ստեփանավանի թ. 1, 2, 
ավագ դպրոցների, Սպիտակի թ. 8, Ալավերդու թ. 2, 8, 
Արևաշողի, Բազումի, Աքորու դպրոցների սոցիալական 
մանկավարժները: Առաջարկվեց ստեղծել Լոռու մարզի 
սոցիալական մանկավարժների ասոցիացիա, որի գոր
ծունեությունն ուղղված կլինի դպրոցների սո ցիա լա կան 
մանկավարժների աշխատանքային փորձի հարստաց
մանը և մանկավարժական գործունեության ընդլայնմանը: 

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 
   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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2016 թ. մարտի 2ին բուհդպրոց կապերի շրջա
նակ  ներում հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնը 
ՎՊՀում անցկացրեց Լոռու մարզի դպրոցների հոգե   
բանների հերթական սեմինար պարապմունքը: Սե      մի
նարին մասնակցեցին Լոռու մարզի թվով 27 դ պրոց   ների 

հոգեբաններ: Սեմինարը վարում էին հոգե  բանության և 
սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, հ. գ. թ. Վ. Միրզոյանը, 
մ. գ. թ. Զ. Գրիգորյանը, դասախոս Ն. Հով սեփյանը: 
Սեմինարին ակտիվորեն մասնակցեցին Վանաձորի 
թ. 1, 2, 27, 17, 16, 20, 22, 25, 27, Էվրիկա դպրոցների, 
ՎՊՀ վարժարանի, Ստեփանավանի թ. 1, ավագ դպրոց
ների, Սպիտակի թ. 1, 2, 4, 8, Ալավերդու թ. 2, 12, 
Արևաշողի, Բազումի, Դարպասի, Գուգարքի, Գյու լա
գարակի, Օձունի, Կուրթանի, Թումանյանի դպրոց ների 
հոգեբանները: Սեմինարի ընթացքում հոգեբան նե րը 
լսարանի քննարկմանը ներկայացրին աշխատանքային 
պրակտիկայում ամրագրված տարաբնույթ հո գե  բա նա
կան խնդիրներ, առաջարկեցին լուծման ուղի ներ: Մաս
նագիտական հմտությունների և փորձի հարստաց ման 
տեսանկյունից կարևորելով սեմինարները՝ ամ րագ րեցին 
հաջորդ սեմինարի օրը:

Աիդա ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
Բուհդպրոց կապերի համակարգող

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը 
օրերս հաստատեց ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ. Օրբելու անվան 
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից
անդամ, կենսաբանական գիտությունների դոկ տոր 
Լևոն Մանվելյանի նախագահությամբ գործող մաս
նագիտական խորհրդի 15.12.2015 թ. որոշումը՝ Վա նա
ձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարա
նի շրջանավարտ Ալեքսանդր Վալերիի Ջաղինյանին 
կենսաբանական գիտություննե րի թեկնածուի գիտական 
աստիճան շնորհելու մասին: «Էվոլյուցիոն զարգացման 
տարբեր մակարդակներում գտնվող օրգանիզմների 
ինտեգրատիվ վիճակի առանձ նահատկությունները» թե
մայով թեկնածուական ատե նախոսությունը գնահատ վել 
է որպես տեսական և գործ   նական լուրջ հետազոտու
թյուն, որն ուղղված է կեն սա բանական համակարգերի 
ֆիզիոլոգիական վիճակի գնա հատման համար այլ ընտ
րանքային մեթոդների մշակ մանը։ Դրա հետ կապված 
գի տափորձերը ամբողջությամբ իրականացվել են նոր 
«Բիոսկոպ» սարքային համալիրի միջոցով։

Ա. Ջաղինյանը 10 գիտական հոդվածների հեղինակ է։
Գիտական աշխատանքը ամբողջացել է ՀՀ ԳԱԱ 

ակադ. Լ. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի 

Վ Պ Հ  Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Տ Ը ՝ 
Կ Ե Ն Ս Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
Թ Ե Կ Ն Ա Ծ Ո Ւ

Ինտեգրատիվ կենսաբանության լաբորատորիայի, առա
վելաբար՝ գիտական ղեկավար, կենսաբանական գի
տությունների դոկտոր Ռաֆիկ Սարգսյանի աջակցության 
և արժեքավոր խորհուրդների հիման վրա, իսկ պաշ
տոնական գրախոսներ և ընդդիմախոսներ են եղել 
կեն սաբանական գիտությունների դոկտորներ, պրո
ֆե սորներ Գագիկ Սարգիսովը, Ջոն Սարգսյանը, կեն
սաբանական գիտությունների թեկնածու Էդգար Միր
զոյանը, ովքեր միայն դրվատանքի խոսքեր ասացին 
վա նաձորցու կատարած աշխատանքի, նաև գիտական 
մա կարդակի, փորձարարական հմտությունների մա
սին: Ատենախոսության մասին առաջատար կազ մա
կերպության՝ Երևանի պետական համալսարանի կողմից 
տրված մասնագիտական կարծիքը հաստատել է ԵՊՀ 
պրոռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գեղամ Գևորգյանը։

Ալեքսանդր Ջաղինյանը գերազանցությամբ է ուսա
նել Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական հա
մալսարանում (2005 թ. ավարտել է հենակետային 
վար   ժարանը, 2009 թ.՝ բակալավրիատը, 2011 թ.՝ մա
գիստ րատուրան), ճանաչվել է 20092010 ուստարվա 
«Լավագույն ուսանող», իսկ 2008 թ.՝ ՎՊՀ ուսանողական 
գիտական ընկերության «Կենսաբանություն» մաս նա
գի տության գծով նրա զեկույցը ճանաչվել է լավագույն 
գի տական աշխատանք։ 20112013 թթ. մարտական 
հեր թապահություն է իրականացրել ԼՂՀ Մարտակերտի 
սահ մանապահ N զորամասում։ 

«Վանաձորի պետական համալսարանը» շնոր հա
վորում է Ալեքսանդր Ջաղինյանին՝ մաղթելով նորանոր 
նվաճումներ գիտական ասպարեզում:
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Մարտի 10ին Վանաձորի պետական հա մալ
սար ա նի Զ. Գևորգյանի անվան հենակետային վար
ժարանի Xզ և XIգ դասարանների պատմության 
հոսքի աշակերտնե րը հանդես եկան բաց դասով: 
«Հնդկաս տան՝ արևելքի մարգարիտ» խո րագրով 
միջոցառ ման նախաձեռնողը պատ մության ուսուց
չուհի Հասմիկ Աղաջանյանն էր: 

Ներկա էին հենակետային վար ժա րանի ու սու
ցիչներ, աշխատակիցներ, տարբեր դա սա րաննե
րից աշակերտներ: 

Մասնակիցները բաժանվել էին չորս խմբի, որոն ցից 
յուրաքանչյուրը մանրամասնորեն ներկայացրեց Հնդկաս
տա նի պատմական հուշարձանները, աշխարհագրական 
առանձնահատկությունները, ազգային խոհանոցն ու յուր
օրինակ մշակույթը: 

Աշակերտներին հաջողվել էր թեմատիկ զար դա 
րան  քով, հնդկական ճարտարապետական գլուխ գոր
ծոց  ների նկարներով, հնդիկներին հատուկ կե րակ րա
տե   սակներով, սպասքով, յուրօրինակ համեմունքների 
բույ րով հնդկական շունչ հաղորդել դասարանին: 

Փետրվարի 17ին Վանաձորի պետական հա մալ
սարանի ուսանողական խորհրդի հարկի տակ էին հա
վաքվել քաղաքի բուհերի ՈՒԽների նախագահները: 
Ներկայացուցիչներ կային Թատերական ինստիտուտից, 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակա
դեմիայից, «Մխթար Գոշ» հայռուսական մի ջազ
գա       յին համալսարանից, Հայաստանի ազգային պո
լի      տեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցից և 
Վա       նաձորի պետական բժշկական քոլեջից:

Հավաքի նպատակը միմյանց հետ ծանոթանալն ու 
ուսա նողական կառույցների միջև կապը սերտացնելն էր:

Ուսանողները խոսեցին խնդիրների մասին, քննար
կե ցին այն մո տի վացիաները, որոնք դրդում են նրանց 
աշ   խատանքում լա վագույնը լինելուն, ներկայացրին 
գա  ղափարներ, որոնք կարելի կլինի իրագործել հա մա
գործակցության ընթացքում:

Բարձրաձայնված խնդիրներից մեկն այն էր, որ վե
րոնշյալ ՈՒԽները ավելի փոքր են և չունեն հստակ կա
նոնադրություն և կազմ: Այս կերպ աշխատելը ուսանողնե

Էլ ի՞նչ հնդկական մշակույթ՝ առանց երգ ու պարի. 
ա շա կերտները հանդես եկան նաև պարային գեղեցիկ կա
տարումներով: Պարը Հնդկաստանի ամենազար գա ցած 
մշակույթի ճյուղերից է: Այն տաճարներում աստվածնե րին 
երկրպագելու անբաժանելի մասն էր: Հնդկական պարն 
առանձնանում է ձեռքի արտահայտիչ շարժում նե րով, 
որոնք իրենց խորհուրդն ու նշանակությունն ունեն: 

Միջոցառման հեղինակ Հ. Աղաջանյանը համոզված 
է, որ այս կերպ աշակերտները նորովի բացահայտե ցին 
արևելքի մարգարիտ Հնդկաստանը: 

Հնդկաստանի շունչը՝  
ՎՊՀ հենակետային
վարժարանում

ԿԱՅԱՑԱՎ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
ՔԱՂԱՔԻ ԲՈՒՀԵՐԻ ՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻՋԵՒ

րի համար ավելի դժվար է: ՎՊՀ ուսանողական խոր հուր դը 
պատրաստակամություն հայտնեց նրանց օգնելու՝ որպես 
մեծ ուսանողական խորհուրդ:

Ուսխորհուրդների նախագահները հերթով ներկայաց
րին իրենց ծավալած գործունեության ընդհանուր պատ 
կերը, որից հետո քննարկման առարկա դարձան հա
մատեղ իրականացվելիք ծրագրերը: Դրանցից մեկը 
նա խատեսվում է կյանքի կոչել ամռանը: Նախնական 
ծրագ րով այն կլինի ճամբարի ձևաչափով: 

ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ Վրույր Այվազյանն ասաց, որ 
բու հերի համագործակցության հիմքերն արդեն դրված 
են: Առաջիկայում ևս նախատեսվում են հանդիպումներ 
ուսխորհուրդների միջև:

Մարինե ՍԱՐՅԱՆ
«Լրագրություն», 3րդ կուրս
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– Որդյա՜կ իմ, տե՞ր ես,– կասկածանքով հարցրեց 
Տերը:

– Տե՜ր եմ,– պատասխանեցի:
– Որդյա՜կ իմ, տե՞ր ես,– կարծես չհա վա տա լով` 

հարցրեց Տերը:
– Տե՜ր եմ,– պատասխանեցի:
– Որդյա՜կ իմ, տե՞ր ես,– զարմանքով հարցրեց 

Տերը:
– Տե՜ր եմ,– պատասխանեցի...
Զարմացել էր Աստված, թե`օտարասեր քո երկ

րում ինչպե´ս պիտի պայքարես...Ես կախեցի գլուխս: 
Երբևէ չեղած այդ օրը՝ միայն երազում բացված մի 
առավոտ ինձ խոսելու դատապարտեց Տերը, ու Ինքը 
հավերժ լռեց: Ինձ պահապան կարգեց ու մեր միջև 
հավասարման նշան դրեց, բայց ինձ լեզու տվեց, Ինքն 
էլ չխոսեց. գուցե Ի´ր լեզուն տվեց... Փեսայացա հա  յոց 
լեզվին ու դարձա նրա տերը… ՈՒ տրվեց ինձ հարսս 
իր անըմբռնելի էությամբ, պտտեցրեց իր խորա  ման 
կությամբ, զարմացրեց իր գեղեցկությամբ, հիաց րեց 
իր ճկունությամբ, և ես հասկացա, որ երկնքից բա  ժին 
ընկած բոլոր դժվարությունների հետ հայն օրհնվել 

...Ով ուրանա այս լեզուն բուրյան՝
Ոռնալո՛վ պիտի ապաշխարի:

Խ. Մանուկյան

Դասի գնալիս երթուղայինից ուշացա: Տաքսի 
նստե ցի: Վարորդի բարբառից միանգամից զգացի, որ 
գյումրեցի է: Ուրեմն սիրտը բաց է, հյուրասեր, կա
տակասեր է, մի քիչ էլ կոպիտ է ու թունոտ:

Ինստիտուտ տանող ճանապարհին խո սա կ ցու
թյուն լսեցի.

 – Ռուբլին էժա՜ն, էժանացե՜լ ա, ինչ տենք անի՜, 
չգի՛ տենք:– Լոռեցիներն են: Լոռվա բարբառի հետ 
հով վի սրինգից թռած մեղեդու նման հնչում է Լոռվա 
ձո րերի միամիտ երգը:

Մեր լեզուն է, մեր հոգու երգն է, որ բոլորիս հա
մար նույնն է ու բոլորիս մեջ՝ տարբեր:

Փոքր ժամանակ, երբ հորս գրկի մեջ նրան ասում 
էի` «պա՜պ, ամպի չափ սիրում եմ քեզ», հայրս 
հուզվում էր, համբուրում այտս: Հետո՝ դպրոցական 
ժամանակ, երբ կանգնում էի սենյակի մեջ տեղում ու 
հպարտհպարտ արտասանում «Ես իմ անուշը» կամ 
գրածս շարադրություն էի կարդում, որոնց համար 
դպրոցում հինգ էի ստացել, հայրս դարձյալ հուզվում 
էր: Առաջ չէի հասկանում, թե ինչու: Հիմա հասկա
նում եմ. այդպես հուզվում էր, որովհետև ես դրանք 
անում էի հայերեն, և ինքն էլ հուզվում էր հայերե՛ն:

Իմ երգեցի՛կ լեզու, բառերդ իրենց մեջ մեղեդիներ 
ունեն, որ իրար հետ համանվագ են դարձել ու կոչվել 

է մի շնորհով`լեզվով, որը Աստծո բոլոր շնորհների 
նման միայն հայտնաբերման կարիք ունի և քո ձեռ
քերում է, ինչպես երջանկությունը կամ բախտը: 
Պար ծենկոտ մեր էությանը համապատասխան շքեղ 
բառագանձ տվեց մեզ Տերը, խորախորհուրդ մեր 
մտքե րը արտահայտելու համար` ոչ սովորական 
շա  րադասություն, աստանդական մեր կյանքը տես     
նելով` պանդուխտ անդամներ տվեց, որ նա խա  
դա  սությունաշխարհի տարբեր ծայրերում են` 
հանուն իմաստի, ինչպես և մենք` հանուն գո յու
թյան` բավարարվելով մեկս մյուսի ողջության գի
տակցումով` սոսկ մի բութով... Մեր էությունից կեր
տեց, մեր թերություններից անկանոնություններ 
ձևեց, մեր առավելություններից՝ բացառություններ: 
Իր սովորության համաձայն՝ մեր լեզվում բաբելոն
յան խառնաշփոթի պես մի բան արեց՝ վաթսուն 
բարբառ ստեղծեց, հետո նրանց ու գրական լեզվի 
միջև հաշտության ծիածան կապեց: Տվե՜ց, տվե՜ց, 
ամեն ինչ տվեց, միայն պահպանելու ցանկություն 
չտվեց…

Թինա ԱՅՎԱԶՅԱՆ
«Հայոց լեզու և գրականություն», 4րդ կուրս

Տե՜ր եմ, Տե՜ր իմ

Մեր լեզուն մենք ենք որ կանք
հայերեն: Աշխարհի բոլոր լեզուների մեջ միա յն քո 
հնչյունները նոտաների պես իրար կողք շար վել ու 
մեղեդի դառնալ գիտեն. տարբերտարբեր մե ղե
դիներ, որ մերթ հնչում են ծանր, մերթ՝ կոպիտ, մերթ՝ 
թավշյա ու նուրբ, մերթ՝ սեթևեթ: Մեծ Մաշտոցը 
Աստծո առաջնորդությամբ քեզ նոտագրել ու անունդ 
դրել է հայոց այբուբեն:

Իմ սիրելի, իմ հարազատ, դու մեր շուրթին ես 
մայրական կաթի առաջին կաթիլների հետ ու նույն
քան ենթագիտակցական ես, որքան նորածնի՝ ի՛ր 
մոր կրծքի կաթն ուտելու ցանկությունն է: Դու մեր 
մտքի, գիտակցության մեջ չես, սոսկ լեզվական կա
յուն համակարգ ու հաղորդակցական միավոր չե՛ս, 
ինչպես լեզվաբաններն են սահմանել: Դու մեր ար  յա՛ն 
մեջ ես, մեր արյան բաղադրության կարևոր տարրն ես: 
Ու քանի որ դու սոսկ հաղորդակցական միավոր չես, 
օտարներին էլ չես թողել հեշտությամբ քեզ յուրաց
նել. քո անհուն գանձերը, քո գաղտնիքները միայն 
եզակի հան ճար ների առաջ ես բացել, որովհետև դու 
օտար, հա սարակ մահկանացուներին հասու չե՛ս, 
որովհետև հասա րակ մահկանացուները չգիտեն, որ 
«քրքրվես դու» ասել նշանակում է սիրել: Դու քմահաճ 
ես, ան հասան ելի ես ու ծու՛ռ ես սասունցիների պես, 
քո մանուկներին «բոյդ թաղեմ»ով փաղաքշող իմ խև, 
իմ սասնա ծուռ, իմ խե՜նթ լեզու:

Նարինե ԳԱԼՈՅԱՆ
«Հայոց լեզու և գրականություն», 4րդ կուրս
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