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Մայիսի 19-ին Գուգարաց թեմի առաջնորդարանի
և Վանաձորի պետական համալսարանի համատեղ
նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ուխտագնացություն
Սանահինի վանական համալիր: Ուխտագնացությունը
նվիրված էր Սանահինի միջնադարյան համալսարանի
հիմնադրման 1050-ամյակին:
Ուխտին մասնակցեցին ՎՊՀ պրոֆեսորադասախո
սական կազմից ներկայացուցիչներ, աշխատակիցներ,
ուսանողներ, Վանաձորի տարբեր կրթական ու մշա
կութային կենտրոններից ներկայացուցիչներ, պետական
ու հոգևոր այրեր:
ՎՊՀ ռեկտորը ողջունեց բոլոր ներկաներին և նշեց,
որ հազարամյակներ շարունակ մեր ժողովրդի համար
կրթությունը, գիտությունը և առհասարակ մշակույթը եղել
և մնում են լինելության կարևոր գործոններ: Այսօր էլ պետք
է արժևորել այդ ամենը և վառ պահել գիտության անմար
կրակը. «Կրթությունը Հայաստանում հազարամյակների
պատմություն ունի: Այն առավել ակնհայտորեն դրսևոր
վեց հայ գրերի գյուտից անմիջապես հետո, երբ Վռամ
շապուհ թագավորի, կաթողիկոս Սահակ Պարթևի և Մես
րոպ Մաշտոցի գործուն մասնակցությամբ ծայր առավ
Հայաստանի նույնիսկ հեռավոր գավառներում մայրենի
լեզվով ուսուցում կազմակերպելու ազգապահպան
գործընթացը:
Միջնադարյան Հայաստանում, սովորական դպրոց
ներից բացի, հիմնվեցին նաև բարձրագույն կրթության
օջախներ, որոնցից իր վաղեմությամբ հայտնի է 966ին Սանահինի վանական համալիրին կից բացված
համալսարանը, որի վկան Սուրբ Աստվածածին և
Ամենափրկիչ եկեղեցիների միջակա տարածքում կա

ռուցված հայկական միջնադարյան աշխարհիկ շինու
թյուններից մեկը՝ Մագիստրոսի ճեմարանն է: Այստեղ
դասավանդում էին տասնյակ առարկաներ, որով
փորձում էին հաղորդակից լինել երկրից դուրս գոր
ծող առավել զարգացած գիտական կենտրոնների
ձեռքբերումներին: Սանահինի հաալսարանը հայտնի
է նաև երկարակեցությամբ և իր նշանավոր սաներով:
Շնորհավորում եմ բոլորիս Սանահինի համալսարանի
1050-րդ ամյակի կապակցությամբ: Համոզված եմ, որ այ
սուհետ ևս, զենքից բացի, մեր ժողովրդի համար կրթու
թյունն ու գիտությունը կլինեն առաջնահերթությունների
շարքում՝ մնալով այն հուսալի հենարանները, որոնց
ապավինել է մեր ժողովուրդը թե´ խաղաղ, թե´ անհան
գիստ օրերին»:
ՎՊՀ ռեկտորը հավելեց, որ այս ոգեկոչման արա
րողության միջոցով փորձել է անցյալը և ներկան կապել
իրար, որպեսզի գալիք սերունդները ևս սրբորեն պահեն
ու պահպանեն կրթության ու գիտության լույսը:
Ներկաներին իր հայրական օրհնանքն էր բերել
Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ
արքեպիսկոպոս Չուլջյանը: Ուխտի մասնակիցները
բարձրաձայն հնչեցրին տերունական աղոթքը, որից հետո
տեղի ունեցավ փոքրիկ ժամերգություն: Սրբազան հայրը
ևս ողջունեց նախաձեռնությունը. «Սանահինի վանքի՝
աղոթքով օծուն և գործով ճառագայթուն պատմությանը
հաղորդակցվելու բացառիկ հնարավորություն է ճե
մարանի հիմնադրման 1050-ամյակը: Հայ ժողովրդի
պատմական կյանքի մեծագույն ժառանգությունն են
մեր վանական համալիրներին կից համալսարաններն
ու ճեմարանները, որոնք դարձան ոչ միայն «տուն
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աղօթից հավատացելուց», այլև տուն դպրութեան
համայն հայութեան»: Մեր պատմության ողջ ընթացքում
հայոց վանքերն ու դպրոցները, վարժարաններն ու ըն
ծայարանները հրաշքներ են գործել. ի՞նչ կարող էր լինել
հայի ապագան, նրա հոգեմտավոր նկարագիրը, մշա
կույթը, եթե չլինեին Վաղարշապատի, Սյունյաց, Նարեկա,
Գետիկի, Հաղպատի և Սանահինի, Տաթևի և Գլաձորի,
Սկևռայի և Դրազարկի, Արմաշի ու Սսի, Երուսաղեմի
ժառանգավորաց և մյուս գիտակրթական կենտրոնները:
Տոնախմբելով Սանահինի ճեմարանի հոբելյանական
1050-ամյակը՝ երախտագետ հոգով աղոթում ենք գիտ
նական հայրերի անմահ հոգիների համար, ովքեր մի
կում ջրով, պատառ հացով կանթեղի աղոտ լույսի տակ
երկնեցին ու մեզ փոխանցեցին աստվածային անանց
արժեքներ»:

Սրբազան հայրը մաղթեց, որ ներկա և գալիք սե
րունդները սրբորեն պահեն ու զարգացնեն մեզ փո
խանցված հոգևոր, ազգային ու մշակութային մեծ ժա
ռանգությունը՝ ի փրկություն հայ տոհմիկ ժողովրդի:
Օրհնության խոսքից հետո ներկաները բարձրաձայն
դարձյալ հնչեցրին տերունական աղոթքը՝ Սանահինի
վանքը լցնելով սիրո ու հավատի ելևէջներով:
Վանաձորի պետական համալսարանի պատմության
ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկ
նածու Մարիա Բրուտյանը հենց վանքում դասախոսեց
Սանահինի 1050-ամյա պատմության մասին: Ներկաները
մեծ ուշադրությամբ ունկնդրում էին դասախոսին:
9-11-րդ դարերում հոգևոր նշանակության կենտրոն
լինելուց բացի այդ ժամանակաշրջանի մշակութային
հեղինակավոր գիտակրթական հաստատություններից
էր Սանահինի համալսարանը, որը հիմնադրվել է 966
թվականին Աշոտ Գ. Ողորմածի կնոջ՝ Խոսրովանուշ
թագուհու ցանկությամբ: Համալսարան են հրավիրվել
հայտնի հոգևորականներ, գիտնական վարդապետ
ներ, գրիչներ: Այստեղ դասավանդվել է «յոթ ազատ ար
վեստներ», տոմարագիտություն, աստվածաբանություն,
հռետորական արվեստ, տրամաբանություն, քերակա
նություն, իմաստասիրություն, երաժշտություն: Մ. Բրուտ
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յանն իր խոսքում անդրադարձավ նաև վանքի առաջ
նորդ, մեծ հռետոր Դիոսկորոսին, նրա հետնորդ Հակոբ
Սանահնեցուն, ինչպես նաև Գրիգոր Մագիստրոսին, որը
հենց այս վանքում կարդացել է իր դասախոսությունները՝
շարված քարե նստարաններին բազմած սաների համար:
Սանահինի համալսարանը ծաղկում է Գրիգոր Տուտեորդի
և Գրիգոր Աբասաորդի մատենագիր րաբունապետների
օրոք: Սանահինում գործունեություն է ծավալել նաև
Կիրակոս Գանձակեցին, այս հոգևոր դպրոցի սաներից է
եղել Սայաթ-Նովան: Սանահինի համալսարանը կարճատև
ընդմիջումներով գոյատևել է մինչև նոր ժամանակներ: Այն
հաճախ է ենթարկվել ասպատակությունների:
Վանաձորի պետական համալսարանի երգչախումը
միջոցառման ողջ ընթացքում հանդես եկավ հոգևոր
երգերի կատարումներով, որին ձայնակցում էին նաև
մյուս ուսանողները:
ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ Վրույր Այվազյանը ուսանող
ների անունից շնորհակալություն հայտնեց ՎՊՀ ռեկտո
րին ընձեռված հնարավորության և աստվածահաճո նա
խաձեռնության համար: Մի բան ակնհայտ էր. օրը դեռ
երկար կհիշվի ոչ միայն բուհի պատմության էջերում, այլև
ուխտավորների հուշերում:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ԵՎ
ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ
ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ
Օրերս Վանաձորի պետական համալսարանի և
Մոլդովայի առևտրի և կոոպերացիայի ինստիտուտի միջև
կնքվեց համագործակցության պայմանագիր:
Աշխատանքային այցով Վանաձորի պետական հա
մալսարանում էր Մոլդովայի առևտրի և կոոպերացիայի
ինստիտուտի «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի «Էմինենս»
նախագծի համակարգող, տնտեսագիտության ամբիոնի
պրոֆեսոր Վիկտորյա Տրոֆիմովան:
Այցի նպատակն էր ամփոփել «Էմինենս» ծրագրի՝
ուսանողների շարժունության արդյունքները, ինչպես նաև
նոր համագործակցության եզրեր գտնել:
ՎՊՀ ռեկտորը ընդունեց Վ. Տրոֆիմովային: Նրանք
քննարկեցին երկու բուհերի միջև հնարավոր համագոր

ծակցության ծրագրերը: Վ. Տրոֆիմովան հանդիպում
ունեցավ նաև ՎՊՀ ուսումնական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր Սուսաննա Թումանյանի և համալսա
րանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի աշխա
տակիցների հետ: Հանդիպումների ժամանակ քննարկ
վեցին համատեղ հետազոտական հարցեր, կրթական
ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմար
կինգ) քայլերը և այլն: Ներկայացված լավագույն ծրագ
րերը կներդրվեն երկու բուհերում (ֆրանչայզինգ):
Վ. Տրոֆիմովան աշխատանքային այցի ժամանակ
հանդիպել է նաև «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի շրջա
նակում արտասահմանյան տարբեր բուհերում կրթությու
նը շարունակած ՎՊՀ ուսանողների հետ:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՎԱՆ

Մայիսի 28-ին Վանաձորի Կոտրած եկեղեցու մոտ
տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված Հանրապետու
թյան օրվան: Տասնյակ քաղաքացիների հետ միջոցառ
մանը ներկա էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը,
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը, Գու
գարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս
Չուլջյանը, ինչպես նաև Վանաձորի պետական հա
մալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը, դասա
խոսներ և ուսանողներ:
Եկեղեցու հարևանությամբ կառուցված հուշարձանին
ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին և հարգանքի տուրք

մատուցեցին 1918 թ. Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում
զոհված հերոսների հիշատակին:
Ելույթով հանդես եկավ ՎՊՀ պատմության ամբիո
նի դասախոս Արման Բերնեցյանը, որը կարևորեց հե
րոսամարտը և հետագա դեպքերը: Միջոցառումն ուղե
կցվեց ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությամբ, հատուկ
հետախուզական ջոկատի ցուցադրական ելույթներով և
զինվորական շքերթով:
Սերինե ՍԵՐՈԲՅԱՆ
«Լրագրություն», 1-ին կուրս
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ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
ՎՊՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ
Մայիսի 12-ին Վանաձորի պետական համալսարա
նում՝ բանասիրական ֆակուլտետի Հրանտ Դինքի անու
նը կրող լսարանում տեղի ունեցավ «Իմ առաջին աշ
խատանքը» խորագրով ցուցահանդես-միջոցառում:
Ներկայացվեցին ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտե
տի «Անգլերեն լեզու» մասնագիտության առաջին կուր
սի ուսանողուհի Էմմա Սարգսյանի աշխատանքները:
Ցուցահանդեսին ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանը, բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
Ալբերտ Պողոսյանը, դասախոսներ և ուսանողներ:
Ուսանողուհուն շնորհավորեց ռեկտոր Գ. Խաչատրյանը.
«Շնորհավորում եմ այս միջոցառման կապակցությամբ:
Պարզվում է՝ ես դեռ իմ ուսանողական, դասախոսական
տարիներից ճանաչում եմ Էմմայի տատիկին, ով շատ
մոտ է գրականությանը, արվեստին և դրանից հետևու
թյուն՝ ինչ-որ բան փոխանցվել է մեր ուսանողուհուն»:
Էմմային շնորհավորեց նաև բանասիրական ֆակուլ
տետի դեկան Ա. Պողոսյանը:
Ֆակուլտետի ուսանողները Էմմայի համար պատ
րաստել էին փոքրիկ անակնկալ-նվեր: Շնորհակալական
խոսք ասաց Էմմայի մայրը. «Շնորհակալ եմ անչափ իմ
աղջկան գնահատելու և նման հնարավորության տալու
համար»:
Միջոցառումից հետո ինձ հաջողվեց մի քանի հարցեր
ուղղել և ավելին իմանալ Էմմայի մասին.
– Էմմա, ինչո՞ւ ընտրեցիր անգլերեն լեզուն, եթե սերը
քեզ տանում է դեպի արվեստ:
– Նկարելն ինձ համար ավելի շատ հոբբի է, տխուր
և ուրախ պահերի ընկեր: Նկարչության ոլորտում դեռևս
մասնագիտական կրթություն ստանալու ուղղությամբ չեմ
մտածել: Ցանկանում եմ հիմնավոր կրթություն ստանալ
ընտրածս մասնագիտությամբ, քանի որ անչափ շատ եմ
սիրում լեզուներ:
– Հիշու՞մ ես՝ առաջին անգամ ե՞րբ ես նկարել և ի՞նչ:
– Իհարկե, հիշում եմ: Փոքր հասակից շատ էի սիրում
նկարել: Թուղթ ու վրձին. ահա թե ինչ էր ինձ պետք
ժամերով լուռ նկարելու համար: Հիշում եմ՝ ծաղրածու էի
պատկերել, գունավոր ծաղրածու:
– Որո՞նք են քո նախընտրած գույներն ու երանգները:

– Մուգ գույների սիրահար եմ, սիրում եմ սևը, և նկար
ներիս մեջ էլ, եթե նկատեցիք, գերակշռում են մուգ երանգ
ները: Սովորաբար սև գույնը զուգորդվում է բացասակա
նի հետ, բայց ինձ մոտ միանգամայն հակառակն է:
Իհարկե, բաց երանգներն էլ իրենց յուրահատկություն
ներն ունեն, բայց հոգումս ինչ կա, արտահայտում եմ
սևով:
– Նկարներից ո՞րն է քեզ համար ավելի հոգեհարա
զատ:
– Չեմ ուզում և չեմ կարող առանձնացել որևէ մեկը,
որովհետև ամեն մի աշխատանք կապված է ինչ-որ հուշի
կամ հիշողության հետ:
– Որևէ նկարիչ ազդեցություն ունեցե՞լ է քեզ վրա:
– Պապիկս… Նա նկարիչ է՝ Խաչիկ Ավետիսյան:
Վստահ կարող եմ ասել՝ իմ ներշնչանքի աղբյուրը հենց
նա է: Հիշում եմ՝ նստում էի կողքին և լուռ նայում, թե
ինչպես է վրձնի մի քանի հարվածով հրաշք պատկերներ
ստեղծում:
– Ինչպե՞ս ծնվեց այսօրվա ցուցահանդեսի գաղա
փարը:
– Անսպասելի (ժպտում է)… Մեր ֆակուլտետի դե
կան ընկեր Պողոսյանն ինձ շատ աջակցեց, 5 րոպեում
ամեն հարց լուծեց և հնարավորություն տվեց այսօր
ներկայանալու: Շատ շնորհակալ եմ գնահատելու համար.
ամեն մեկը չէ, որ կարող է այսպիսի հնարավորություն
ունենալ. չեք պատկերացնի՝ որքան երջանիկ եմ: Ուզում
եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Ն. Անտոնյանին՝ իմ
շատ սիրելի դասախոսին: Գիտե՞ք՝ դժվար է այնքան
բարի և կամեցող լինել, որքան ընկեր Անտոնյանն է…
Տատյանա ԱՎԱԳՅԱՆ
«Լրագություն», 3-րդ կուրս

ՍԵՄԻՆԱՐ` ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՎ
ՎՊՀ-ում տեղի ունեցավ սեմինար գերմաներեն լեզվով,
որին մասնակցեցին մեծ թվով ուսանողներ, դասախոսներ:
Սեմինարը վարեցին համալսարան ժամանած Գեր
մանիայի ակադեմիական փոխանակման գործակալու
թյան (DAAD) երկու աշխատակցուհիներ՝ Անգելա Ներենցը
և Լիզա Շթայնբերգը:
DAAD աշխատակիցները նշեցին, որ այցի և սեմի
նարի անցկացման նպատակը ուսանողների շրջանում
գերմաներենի նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձրաց
նելն է:
Նրանք գործնական խաղերի և վարժությունների մի
ջոցով առավել հետաքրքիր անցկացրին դասը՝ նպաս
տելով գերմաներեն սովորող ուսանողների գիտելիքների
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ավելացմանը:
Սեմինարավարներին հաջողվեց չորսժամյա դաս
ընթացի արդյունքում դասախոսներին և գերմաներեն
ուսումնասիրող ուսանողներին ծանոթացնել օտար լեզվի
կատարելագործման տարբեր հնարքների: Օրինակ՝
ինչպես կարելի է հարստացնել գերմաներենի բառա
պաշարը տարբեր խաղերի և երգերի օգնությամբ կամ
կատարելագործել ուղղագրությունը խաղ-թելադրության
և խմբային աշխատանքի միջոցով և այլն:
Տեսնելով ուսանողների խանդավառությունը և սե
մինարի ընթացքում ցուցաբերած ակտիվությունը՝ DAAD
ներկայացուցիչները խոստացան առավել հաճախակի
այցելել Վանաձորի պետական համալսարան:

ԲԱՑ ԴԱՍ «ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍՈՒՄ

ՎՊՀ «Լրագրություն» մասնագիտության 3-րդ կուր
սի ուսանողները կազմակերպել էին թոք-շոու-բաց դաս:
Թեման խորհրդային մամուլն էր: Ներկաները տեսանյութի
միջոցով ծանոթացան դրա պատմությանը:
Թոք-շոուին հրավիրված էին Սամվել Խալաթյանը,
Գագիկ Անտոնյանը, Հովհաննես Կարապետյանը և
Ֆահրադ Ափուջանյանը՝ մարդիկ, ովքեր աշխատակցել
են խորհրդահայ մամուլին: Ուսանողները նրանց միջոցով
փորձեցին պարզել խորհրդային մամուլի առանձնա
հատկությունները, բնորոշ գծերը, գաղափարական պար
տադրումները. խոսեցին նաև գրաքննության մասին: Վեր
ջինիս պատճառը լրատվամիջոցների ղեկավարման

միակուսակցական համակարգն
էր: Զուգահեռներ անցկացվեցին
խորհրդային և արդի մամուլի
միջև: Հյուրերը խոսեցին հրա
պարակումների գրագիտության
մասին, ինչը խորհրդային մա
մուլի ամենաբնորոշ հատկու
թյունը կարելի է համարել, իսկ
արդի մամուլում դրա պակասը
շատ է զգացվում: Գրաքննության
և ձևական բաժանորդագրության
պայմաններում խոհրդային մա
մուլի էջերում տեղ գտած հրա
պարակումները հասարակության ավելի մեծ զանգված
ների էին հասանելի և իրենց արձագանքն էին ունենում՝ ի
տարբերություն արդի մամուլի:
Գործնական դասին ներկա էին նաև ՎՊՀ ռեկտոր
Գուրգեն Խաչատրյանը, բանասիրական ֆակուլտետի
դեկան Ալբերտ Պողոսյանը, գրականության ամբիոնի
վարիչ Վալերի Փիլոյանը, դասախոս Հերմինե Բաբուռյանը
և ուսանողներ այլ բաժիններից:
Վերջում ներկաներն իրենց գնահատականը տվեցին
ուսանողներին և մատնանշեցին թերությունները:
Մարինե ՍԱՐՅԱՆ
«Լրագրություն», 3-րդ կուրս

Համագործակցության կամուրջ
Վանաձորի և Պորտուի
համալսարանների միջև

ՎՊՀ հարատև կրթության կենտրոնի լեզուների ուսուց
ման աշխատանքների համակարգող Գոհար Դոխոլյանը
«Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի «Էմինենս» նախագծի
շրջանակում աշխատանքային այցով ապրիլի 4-ից մայիսի
4-ը եղել է Պորտուգալիայի Պորտուի համալսարանում:
Նա մասնակցել է օտար լեզուների դասերի, հաճախել
է նաև դասավանդման մեթոդիկայի դասախոսություննե
րին, ծանոթացել բուհի դասավանդման մեթոդներին:
Դասընթացի ավարտին նրան տրվել է համապատաս
խան վկայական:
Գ. Դոխոլյանը Պորտուի համալսարանում վարել է
նաև գործնական դաս, որին մասնակցել են բուհի շուրջ
40 ուսանողներ: Դասընթացի թեման եղել է Հայաստա
նը: Դասը վարել է ժամանակակից տեխնոլոգիական
մեթոդներով՝ փորձելով հնարավորինս պատկերավոր
և ամբողջական ներկայացնել Հայաստան աշխարհը,
Վանաձոր քաղաքն ու մեր բուհը:

Դասախոսը հանձնարարել
է
խմբային
աշխատանք,
որի միջոցով տարվել են
համեմատություններ
Հայաս
տանի և Պորտուգալիայի ազ
գային մշակույթի, կրթական
համակարգի, երաժշտության,
պարի, ընդհանուր նախասի
րությունների, ազգային ուտեստ
ների, հայտնի մարդկանց միջև:
Դասի ընթացքում նկատվել է ուսանողների ակտի
վությունը, հետաքրքրությունը հատկապես Հայաստանի
տեսարժան վայրերի և ազգային ուտեստների մասին
նյութերի հանդեպ, քանի որ երկու երկրներում էլ
կարևորվում է պատմական արժեքների պահպանումը:
Ներկաներից շատերի համար նորովի է բացահայտ
վել Հայաստանը: Պորտուի ուսանողները շնորհակալու
թյուն են հայտնել ստացած մեծածավալ ինֆորմացիայի
համար:
Լավ մասնագետի համար նմանատիպ ծրագրերի
մասնակցելը միշտ էլ տալիս է իր դրական արդյունքը: Մեզ
հետ զրույցում Գ. Դոխոլյանն ասաց. «Շատ տպավորված
եմ Պորտուի համալսարանով: Կցանկանայի, որ մեզանում
ևս որոշ բարեփոխումներ ներմուծվեին դասավանդման
մեթոդիկայի, դասախոսության վարման ոճի ուղղությամբ»:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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ՀԻՇԱՏԱԿԻ,
ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԻ,
ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ
ԱՄԻՍ
«Ես գիտեմ, դուն ալ գիտես, որ սոսկ լալով ու ողբալով
եթե շաղախենք մեր հայրենյաց հողը՝ հայրենիք չի շինվի»
Խրիմյան Հայրիկ

Վանաձորի պետական համալսարանի մանկավար
ժության ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և մեթոդի
կա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողները
ակադեմիական խորհրդատու Լիզա Հարոյանի նախա
ձեռնությամբ հանդես եկան գեղեցիկ միջոցառմամբ, որը
կրում էր «Հիշատակի, խոնարհումի, հաղթանակի ամիս»
խորագիրը:
Միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանը, մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
Թերեզա Շահվերդյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:
Միջոցառման մասնակիցները տեսանյութի միջոցով
անդրադարձ կատարեցին մայիսյան տոներին, նախ՝
Ավարայրի ճակատամարտ, հետո՝ Մեծ հայրենական,
ապա՝ Շուշիի ազատագրում: Այսօր էլ շարունակվում
է մայիսյան հաղթանակների շղթան, այսօր էլ թշնամին
չի դադարում իր վայրագություններով խաթարել մեր

անդորրը՝ չիմանալով, թե ինչ քաջարի մարտիկներ են
կանգնած հայոց սահմանին:
Ուսանողներն անդրադարձ կատարեցին նաև ապ
րիլյան քառօրյա պատերազմին:
Միջոցառման ողջ ընթացքում հնչեցին հայրենասի
րական կատարումներ, պարային համարներով հանդես
եկան «Քրիստինա» պարային խմբի սաները: Փոքրիկ
ներկայացումով նկարագրեցին հայ զինվորին սպասող
հայ մայրերին, քույրերին ու սիրած աղջիկներին, ովքեր
աղոթքը շուրթերին հավատով սպասում են՝ Աստծուց
միայն խաղաղ երկինք աղերսելով:
Տպավորիչ էր նաև պատանի երկրապահների բեմելը:
Փոքրիկները, զինվորական համազգեստներով, խոս
տացան լինել հայրենիքին արժանի զավակներ:
Միջոցառումը եզրափակեց պ. գ. թ., դոցենտ Յու
րա Ղուլյանը: Նա շնորհակալություն հայտնեց հայրենա
սիրական այս միջոցառման համար և ներկաների համար
կատարեց բոլորի կողմից սիրված «Գետաշեն» երգը:
Նրան ձայնակցեցին փոքրիկ երկրապահները:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՓԱՅԼԵՑԻՆ
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՄԲ

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության առա
ջին կուրսի ուսանողները «Լատիներեն» առարկայից
կազմակերպել էին բաց դաս:
Լատիներենի դասախոս Արևիկ Լոքյանը նշեց, որ դասը
նպատակ ունի ևս մեկ անգամ կարևորելու լատիներենի
իմացությունը բժշկության մեջ:
Բաց դասին ներկա էին կենսաբանաքիմիական ֆա
կուլտետի դեկան Զարուհի Վարդանյանը, դասախոսներ,
«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության տարբեր
կուրսերից ուսանողներ:
Առաջին կուրսեցիները սլայդի միջոցով խոսեցին
լատիներենի կարևորության մասին՝ հավաստելով, որ
չկա բժշկություն առանց լատիներենի: Դասի առաջին
հատվածում ուսանողները խոսեցին բժշկության ոլորտում
հայտնի դեմքերի մասին, ներկայացրին Հիպոկրատի
երդումը, ե՞րբ և ի՞նչ բժշկական հայտնագործություններ
են տեղի ունեցել, ե՞րբ է կիրառվել առաջին բժշկական
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խալաթը, շտապ օգնության մեքենան, առաջին ներար
կիչները, ջերմաչափը և այլն՝ տալով դրանց լատիներեն
անվանումն ու բառի ծագումը:
«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բարձր
կուրսերի ուսանողներին ևս դասին մասնակից դարձ
նելու համար առաջին կուրսեցիները կազմել էին մաս
նագիտական խաչբառ:
Մասնագիտական հարցերը գտան իրենց ճիշտ պա
տասխանները՝ մեջտեղում կազմելով «Դեղագործներ»
խորհրդանշական բառը:
«Ինքնուրույն աշխատանք» բաժինն ավարտելուց
հետո դասախոս Ա. Լոքյանը ստուգեց նաև ուսանողների
գործնական պատրաստվածությունը:
Ակնհայտ է. ՎՊՀ ուսանողները դեռ առաջին կուրսից
ճանապարհ են հարթում լավ մասնագետներ դառնալու
համար:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ

Ֆիզիկական դաստիարակության և արտակարգ իրա
վիճակների ամբիոնի ասիստենտ Արման Բարսեղյանը
ապրիլի 4-ից մայիսի 4-ը «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի
«էմինենս II» նախագծի շրջանակում մասնակցել է
ակադեմիական շարժունությանը Պորտուգալիայի Պոր
տուի համալսարանի ադապտիվ ֆիզիկական կրթու
թյան և հանդբոլի ամբիոններում, ինչպես նաև մաս
նակցել է Բրագա քաղաքի հանդբոլի «ABC ակումբի»
պարապմունքներին:
Ա. Բարսեղյանը ծանոթացել է սպորտի ֆակուլտետի
ընդհանուր գործունեությանը, գործնական և տեսական
դասընթացների հարաբերական բաշխվածությանը, ար
տաքին շահակիցների հետ կապերին և պրակտիկայի
անցկացման գործընթացին:
Նա մասնակցել է նաև հաշմանդամների համար
կազմակերպված սուզման (դայվինգի) սեմինարին, որտեղ
նախապես ուղղություն էր տրվում բուհի ուսանողներին,
թե ինչպես պետք է աշխատել հաշմանդամների հետ,
այնուհետև գործնականում հաշմանդամները սուզվել
էին սովորում ուսանողների օգնությամբ: Նույն ձևով

անցկացվում էին նաև պրակտիկայի այլ դասերը՝
սայլակներով հանդբոլի, բասկետբոլի, գոլբոլի (կույրերի
հետ), նստած վոլեյբոլի կազմակերպման համար: Առա
վել հետաքրքրություն առաջացրին ուղեղի կաթված ունե
ցող, աուտիզմով և շիզոֆրենիայով տառապող անձանց
հետ տարվող ֆիզիկական պատրաստականության
աշխատանքները:
Նշենք, որ մեր բուհում ադապտիվ ֆիզիկական
կրթությունը նոր ներդրվող առարկաների թվին է
պատկանում: Ա. Բարսեղյանը համոզված է, որ Պորտուի
համալսարանի գրեթե 30 տարվա փորձն անշուշտ
օգտակար կլինի մեր բուհի համար:
Նրա կարծիքով՝ անհրաժեշտ է ավելի սերտ հա
մագործակցության եզրեր գտնել Պորտուի համալսարանի,
այլ եվրոպական բուհերի հետ և ֆինանսական աղբյուր
ներ որոնել՝ սպորտի բնագավառում նյութատեխնիկական
բազայի ստեղծման, ինչպես նաև դասավանդող կազմի
կատարելագործման համար:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՎՊՀ ՍԱՆԸ՝
ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ
ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ

Մայիսի 1-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության
մայրաքաղաք Թեհրանում մեկնարկել էր խուլ ու համրերի
ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը:
Հայաստանի հավաքականի կազմում էր Վանաձորի
պետական համալսարանի կենսաբանաքիմիական ֆա
կուլտետի «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» մաս
նագիտության երկրորդ կուրսի (հեռակա) ուսանող Սենիկ
Սերոբյանը (50 կգ քաշային կարգ, մարզիչ՝ Գագիկ
Սերոբյան):

Մայիսի 2-ին մրցագորգ դուրս եկած վանաձորցի ըմ
բիշը հունահռոմեական ոճում բացարձակ հաղթանակ
է տարել թուրք ըմբիշ Սահլամ Սայֆուլահի և ռուս Ալեք
սանդր Գրյումովի նկատմամբ և դուրս եկել եզրափակիչ
փուլ: Եզրափակչում 13:4 հաշվով հաղթելով իրանցի
մարզիկ Մոտջաբա Ասաբիդիջվանդին՝ գրավել է առաջին
տեղը:
Երիտասարդ մարզիկն իր հաղթանակը նվիրեց
առաջնագծում կանգնած բոլոր զինվորներին, ովքեր
կյանքի գնով պահպանում են մեր խաղաղությունը:
Նշենք, որ Սենիկ Սերոբյանը 2014 թ.-ին ևս դարձել է
աշխարհի երիտասարդների առաջնության հաղթող:
Առաջիկայում մեր ըմբիշին սպասվում են նոր մրցա
շարեր:
ՎՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշխա
տակիցները և ուսանողները շնորհավորում են Սենիկ
Սերոբյանին, մաղթում նորանոր հաղթանակներ:
Սերինե ՍԵՐՈԲՅԱՆ
«Լրագրություն» 1-ին կուրս
Խմբագրության կողմից: Նյութի հեղինակը չեմպիոնի քույրն է:
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ԿԳՈՐԾԱՐԿՎԻ ՎՊՀ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔԱՐՏԱՐԱՆԸ
Օրերս Վանաձորի պետական համալսարանի գրա
դարանում տեղի ունեցավ էլեկտրոնային քարտարանի
գործարկման ծրագրի ցուցադրությունը: Միջոցառմանը
ներկա էին ՎՊՀ մասնագիտական կաբինետների
վարիչները, լաբորանտական կազմից ներկայացուցիչ
ներ, դասախոսներ, ուսանողներ: Գրադարանի տնօրեն,
պ. գ. թ., դոցենտ Արթուր Մելիքյանը ողջունեց ներկա
ներին և նշեց, որ մեծ աշխատանք է տարվել գրադարա
նային սպասարկումն ավելի բարձր մակարդակով
իրականացնելու և միջազգային չափանիշներին համա
պատասխան գրադարան ստեղծելու համար:
Գրադարանի տնօրենն ասաց, որ շուտով բոլոր
բաժանորդները հնարավորություն կունենան իրենց ցան
կացած գիրքը պատվիրել էլեկտրոնային քարտարանի
միջոցով: Նշենք, որ թվայնացված քարտարանները
հնարավորություն են տալիս ընթերցողին որոնումն իրա
կանացնել էլեկտրոնային տարբերակով, ցանկացած
տեղից և վայրից՝ իրենց բջջային հեռախոսների, պլան
շետների միջոցով:
Ընթերցողը նախապես կարող է ճշտել իր փնտրած
գրքի առկայությունը գրադարանում. այս տարբերակով
կարող է պատվիրվել նաև կաբինետներում առկա
գրականությունը: Առցանց պատվերը կատարելուց հե

ԵՊՀ հրատարակչություն
1. Ս. Հարությունյան, Երկուսը աշնան ցրտում և այլ
պիեսներ, ՀԳՄ, Երևան, 2004 թ., 320 էջ
2. Ս. Արզումանյան, Արդի հայ վեպը, Հատոր 5, ՀԳՄ,
Երևան, 2004 թ., 411 էջ
3. Դ. Մուրադյան, Ժառանգության իրավունք, ՀԳՄ, Երևան,
2005 թ., 184 էջ
4. Ռ. Մալինյան, Ժամանակ, ժամանակ, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ.,
176 էջ
5. Կ. Եղիազարյան, Կսմիթներ, ՀԳՄ, Երևան, 2014 թ., 192 էջ
6. Կ. Սուրենյան, Հայ լինելու առեղծվածը, ՀԳՄ, Երևան,
2012 թ., 248 էջ
7. Հ. Վարդումյան, Բաժանարար գիծ, ՀԳՄ, Երևան, 2011 թ.,
160 էջ
8. Զ. Բեկյան, Ժամը չորսը, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 80 էջ
9. Մանասե, Անկանոն քայլեր, ՀԳՄ, Երևան, 2014 թ., 136 էջ
10. Զ. Կասյան, Հատընտիր, ՀԳՄ, Երևան, 2011թ., 208 էջ
11. Ս. Կոսյան, Հույսը շարունակելի, ՀԳՄ, Երևան, 2012 թ.,
176 էջ
12. Ռ. Կարայան, Կյանքականչ, ՀԳՄ, Երևան, 2013 թ., 256 էջ
13. Ի. Գասպարյան, Կապույտ հրդեհ, Երևան, 2015 թ., 127 էջ
14. Ս. Բեգլարյան, Ճանապարհ դեպի երկինք, ՀԳՄ, Երևան,
2015 թ., 56 էջ
15. Ս. Ղազարյան, Վաղը կգա…, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 104 էջ
16. Թովմա քահանա (Վահան) Անդրեասյան, Մորու բացատ
որբանոցը, Երևան, 2014 թ., 214 էջ

տո բաժանորդները կարող են երկօրյա ժամկետում
գրադարանից ստանալ նախընտրած գիրքը:
Ա. Մելիքյանը հավելեց, որ թվայնացումը ժամանա
կի, ընթերցողի պահանջն է. հիմա ուսանողները
օգտվում են այն գրադարաններից, որոնք հագեցած
են նոր տեխնոլոգիաներով, համապատասխանում են
միջազգային չափանիշներին:
Նա շնորհակալություն հայտնեց գրադարանի տարբեր
ստորաբաժանումների աշխատակիցներին՝ կատարված
մեծածավալ և դեռևս շարունակվող աշխատանքների
համար:
Ծրագրավորող, ծրագրի հեղինակ Վաղարշ Հա
կոբյանը ներկաներին ցուցադրեց էլեկտրոնային քար
տարանի վարման կարգը, գործող բաժինները, գրքի
փնտրման կանոնները: Վ. Հակոբյանը նշեց, որ ծրագիրը
հնարավորություն է տալիս տեսնելու՝ նախկինում ինչ
գրականությունից է օգտվել տվյալ բաժանորդը: Նա նաև
թվարկեց մի շարք այլ առավելություններ:
Առաջիկայում գրադարանի աշխատակիցներն առա
վել մանրամասն կծանոթանան ծրագրի գործարկմանը,
որից հետո այն լիովին կշրջանառվի (հունիս ամսից):
Նշենք, որ ՎՊՀ գրադարանում զուգահեռաբար կգործի
առարկայական քարտարանը:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

17. Ա. Նազարեթյան, Հայկական պատմություններ դուդուկի
համար, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 160 էջ
18. Ա. Պետրոսյան, Ձկնորսական մշակույթը Հայաստանում,
ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 216 էջ
19. Աշուղ Երազ Մարգարեցի, Երգս ու դու, ՀԳՄ, Երևան,
2014 թ., 199 էջ
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