
Հոկտեմբերի 19-ին Գորիսի պետական համալսարանում մեկնարկեց
բուհի 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ»
խորագրով երկօրյա հանրապետական գիտաժողովը, որին մաս-
նակացում էինԵրևանիպետական համալսարանի,Խ.Աբովյանիանվան
պետական մանկավարժական համալսարանի, Վանաձորի պետական
համալսարանի, Արցախիպետականհամալսարանի, Երևանիթատրոնի
և կինոյի պետական ինստիտուտի, Կրթության ազգային ինստիտուտի,
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգա-
գրության ինստիտուտի, ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի,
ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի, Սպահանի
համալսարանի, Ռուսաստանիպետական հումանիտար համալսարանի,
Հայաստանիազգագրության թանգարանի, ԼՂՀպետականարխիվի, ՀՀ
Մշակույթի նախարարության բազմաթիվ անվանի գիտնականներ ու
մշակույթի գործիչներ: Գիտաժողովի աշխատանքներում ներգրավված
էրնաևԳՊՀ-իպրոֆեսորադասախոսականկազմը:

Գիտաժողովը նվիրված էր Սյունիքի պատմամշակութային ժառան-
գության, կրթական գործի ձեռքբերումների համակողմանի ուսումնա-
սիրություններին:

Գիտաժողովի բացման արարողությանն ու լիագումար նիստին ներ-
կա էին Սյունիքի փոխմարզպետ Վարդան Դավթյանը, Արցախի պետա-
կան համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, պաշտոնատար այլ
անձինք:

ԳՊՀռեկտորԱրտուշՂուկասյանը, բացմանխոսքում ողջունելով ներ-
կաներին, շնորհավորեց Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյա
տարեդարձի առթիվ, որը ոչ միայն համազգային ու կրթամշակութային
հոբելյան է, այլև գիտակրթական ասպարեզում կրթօջախի ձեռք-
բերումների մի յուրօրինակ ամփոփում: Խոսելով գիտաժողովի օրա-
կարգի, թեմատիկ բազմազանության, գիտագործնականնշանակության
ու առաքելության մասին՝ ռեկտորը հավելեց, որ գիտաժողովը
յուրատեսակ հարթակ է՝ ոչ միայն հետադարձ հայացքով արժևորելու
Սյունիքի պատմամշակութային բազմահարուստ ժառանգությունը, ամ-
փոփելու գիտակրթական արժեքավոր ձեռքբերումները, այլև քննար-
կելու գիտության, կրթության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներն ու
զարգացման հեռանկարները Սյունիքի մարզում: Նա շնորհակալություն
հայտնեց գիտակրթական այն բոլոր կառու յցներին, որոնց
ներկայացուցչական կազմերը մասնակցում են գիտաժողովի
աշխատանքներին՝ իրենց գիտական ներուժը ներդնելով Սյունյաց
հոգևոր արժեքների ուսումնասիրման, կրթության ու մշակույթի

զարգացմանգործում:
50-ամյա հոբելյանի առթիվ կրթօջախում առաջին անգամ հնչեց նո-

րաստեղծ օրհներգը, որի խոսքերի հեղինակը մերօրյա տաղանդաշատ
բանաստեղծ Տիգրան Գրիգորյանն է, երաժշտության հեղինակը՝ ՀՀ
վաստակավոր գործիչ, ՀՊՄՀ պրոֆեսոր, մեր հայրենակից Արկադի
Շեկունցը:

Գորիսի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ տեր Ահարոն քահանա
Մելքումյանի օրհնությունից ու բարեմաղթանքներից հետո ողջույնի
խոսք ասաց Սյունիքի փոխմարզպետ Վարդան Դավթյանը՝ հավաս-
տելով, որ ստեղծման օրից բուհը մեծ դեր է խաղացել մարզի կրթամշա-
կութային կյանքում և նվաճել հաստատուն տեղ հանրապետության
բուհերի շարքում: «Համալսարանի անցած ճանապարհի արդյունավե-
տության վկայությունը բազմաթիվ նվաճումներն են, հաստատության
հեղինակության շարունակական բարձրացումը, աշխատաշուկայում
բուհի շրջանավարտներիմրցունակությունը»,-նշեցփոխմարզպետը:

Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական

կազմի անունից շնորհավորանքի խոսք ասաց ԱրՊՀ ռեկտոր Մանուշ
Մինասյանը՝ բարձր գնահատելով Գորիսի պետական համալսարանի
դերը տարածաշրջանում և Արցախի հետ կապիամրապնդման գործում:
«Կրթօջախի շնորհիվ երիտասարդ սյունեցին իր տանն է` կապված իր
հող ու ջրին, իր ազգային ու մշակութային ակունքներին»: Նա կարևորեց
երկու համալսարանների փոխգործակցության շարունակա-
կանությունը՝ բազմաթիվ կենսաշահ ծրագրերի իրականացման
հեռանկարներով:

Գորիսի պետական համալսարանի հոբելյանի առթիվ ուղերձ էր հղել
ԵԹԿՊԻ ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը: Ուղերձը ներկայացրեց ինստի-
տուտիարվեստիպատմության,տեսությանևկառավարմանֆակուլտե-
տի դեկան, արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Արմեն Հարու-
թյունյանը:

Լիագումար նիստին զեկուցումներով հանդես եկան ԳՊՀ ռեկտոր,
ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր Արտուշ Ղուկասյանը («Գորիսի պետական համալ-
սարանի անցած ուղին. ձեռքբերումները և զարգացման հեռանկար-
ները»), ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աելիտա Դոլու-
խանյանը («Սյունյաց Մեծ անապատը և հայ հոգևոր կյանքի վերածնուն-
դը») և պ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ Ստեփանյանը («Կրթական գործի
սկզբնավորումը Գորիսում. Սբ Հռիփսիմեի եկեղեցական-ծխական
դպրոցիպատմությունից»):
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Սյունյաց աշխարհը հայտնի է եղել իբրև միջնադարյան Հայաստանի
կրթամշակութային խոշոր կենտրոն: Մատենագրական աղբյուրները վկա-
յում են, որ հայոց դպրության ամենահին օջախները հաստատված են եղել
Սյունիքում:

5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցը Վաղինակ ու Վասակ Սյունի իշխան-
ների աջակցությամբ Սյունիքի Գողթն գավառում բացում է դպրոցներ:
Հետագայում՝ 5-8–րդ դարերում, կրթամշակութային գործը Սյունիքում
նշանավորվել է շնորհիվ մի շարք գործիչների՝ եպիսկոպոս Անանիա
Թարգմանիչ, քերթողներ Պետրոս Սյունեցի, Մաթուսաղա, Մովսես և ուրիշ-
ներ, որոնք առաջնորդել են Սյունյաց վարդապետարանի կրթական գործը:
9-րդ դարից Սյունիքն ապրել է կրթամշակութային վերելք. հիմնադրվել է
Տաթևի համալսարանը, որը համարվում էր «Աղբյուր իմաստից՝ ի
վարդապետարանն Սյունյաց»: Այն հետագայում դարձել է համահայկական
կրթամշակութային կենտրոն: Հռչակավոր է եղել նաև Գլաձորի համալսա-
րանը, որնանվանել են «ԵրկրորդԱթենք»:

Միջնադարյան Հայաստանի համալսարանները հսկայական դեր են
կատարել գիտության և մշակույթի պատմության մեջ՝ պատրաստելով
գիտությանևարվեստիտարբեր բնագավառների մասնագետներ, որոնք ոչ
միայն ստեղծեցին հայ մշակույթի կոթողները, այլև կարևոր նպաստ
բերեցին համաշխարհային քաղաքակրթությանը: Դարեր շարունակ
Սյունյաց աշխարհի հոգևոր ու աշխարհիկ առաջնորդների, մշակութային,
կրթական գործիչների հոգածության շնորհիվ Սյունիքում նույնիսկ
ամենածանր պայմաններում պահպանվել է ազգային կրթօջախների
կենսահաստատությունը:

Հետագայում, ցավոք, հայ պետականության անկման հետ կտրվեց նաև
բարձրագույն կրթության շղթան: Տաթևի (գործել է մինչև 1435թ.) և
Գլաձորի (գործել է մինչև 1340-ական թթ.) համալսարանների փակվելուց
հետո դարերով ընդհատվեց մոտ հազարամյա պատմություն ունեցող
հայկականբարձրագույն դպրոցիկյանքը:

Նոր ժամանակներում ևս Սյունիքը աչքի է ընկնում կրթամշակութային
բարձրարժեքներով, որոնքփոխանցվել են նախորդսերունդների կողմից:

Գորիսի պետական համալսարանը հնավանդ Սյունյաց աշխարհում
Տաթևի վարդապետարանից հետո երկրորդ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունն էևանցել էփառավորուղի:

Այստարի լրացավ համալսարանի հիմնադրման 50-րդտարեդարձը, որը

ոչ միայն համազգային ու գիտամշակութային հոբելյան է, այլև գիտակրթական
ասպարեզում մեր ձեռքբերումների մի յուրօրինակամփոփում է:

Ստեղծման առաջին օրից բուհը մեծ դեր է խաղացել մարզի կրթա-
մշակութային կյանքում, նվաճել հաստատուն տեղ հանրապետության բուհերի
շարքում: Կրթօջախի շնորհիվ երիտասարդ սյունեցին իր տանն է` կապված իր
հող ու ջրին, իր ազգային ու մշակութային ակունքներին: Նա է երկրամասի
առաջին ազգապաշտպանն ու ազգապահպանը, այսօրվա ու վաղվա ուսուցիչը,
տնտեսագետնու իրավագետը,պատմաբաննու բնագետը, էներգետիկը:

Լինելով մարզում բարձրագույն կրթության լավագույն ավանդների ստեղծողն
ու շարունակողը, հետամուտ համաեվրոպական բուհական բարեփոխումներին
ու գիտական առաջընթացին` կրթօջախը իրականացնում է ռազմավարական իր
ծրագիրը, որի արդյունավետության վկայությունը մեր նվաճումներն են,
հաստատության հեղինակության շարունակական բարձրացումը, աշխատաշու-
կայում մեր շրջանավարտներիմրցունակությունը:

Գորիսի պետական համալսարանն այն հաստատությունն է, որտեղ
տասնամյակների ընթացքումպահպանվել է սերունդների հաջորդականությունը,
բազմապատկվել են գիտակրթականնվաճումները:

1960-ականների սկզբից Գորիսի շրջանի առջև ծառացան սոցիալ-
տնտեսական, կրթալուսավորական բարեփոխումների խոշորագույն խնդիրներ:
Կառուցվում էին նոր արդյունաբերական ու շինարարական ձեռնարկություններ,
նոր մասնաճյուղեր՝ շրջանների աշխատունակ բնակչության զբաղվածությունն
ապահովելու համար: Այդ ժամանակաընթացքում շրջանի վերադաս կազմակեր-
պություններին մտահոգում էր երիտասարդության բարձրագույն կրթությունը
տեղում կազմակերպելու հարցը, ուստի ծրագրվում է Խ.Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղ հիմնել
Գորիսում: Նպատակը մեկն էր՝ Գորիսը դարձնել տարածաշրջանի ու, առհասա-
րակ, Հայաստանիկրթամշակութային զարգացմանկենտրոններից մեկը:

Գորիս քաղաքը Հայաստանի Հանրապտությանայն եզակի բնակավայրերից է,
որն ունի կրթամշակութային հարուստ պատմություն և արժեքներ: Դեռևս 19-րդ
դարի 70-ական թվականներից գավառակենտրոն Գորիսում գործել են պետական
(արքունի) կանոնավոր ուսումնարանը (հիմնվել է 1876թ.), Սբ Հռիփսիմեի հայոց
եկեղեցական-ծխական դպրոցը (հիմնվել է 1890թ.), պրոգիմնազիան (հիմնվել է
1915թ.), 1920-ական թվականների վերջերից մանկավարժական ուսումնարանը
և գյուղատնտեսական տեխնիկումը: Վերջիններս կադրեր էին պատրաստում
ժողովրդական տնտեսության, կրթության և առողջապահության ոլորտի համար:
Բավական է նշել, որ մանկավարժական ուսումնարանի շրջանավարտներից մոտ
50-ը դարձել են գիտության թեկնածուներ, 10-ը` գիտության դոկտորներ, 2-ը`
Ս.Բակունցը և Վ.Ղազարյանը` ակադեմիկոսներ: Այդ կրթօջախում են սովորել
անվանի գրողներ Սուրեն Այվազյանը, Սերո Խանզադյանը և մեծահամբավ այլ
մտավորականներ,պետական-հասարակականգործիչներ:

1950-ականներին Գորիսում արդեն կային համապատասխան նախադրյալներ
բարձրագույն կրթության գործի կազմակերպման համար: Խորապես
մտահոգված մարզում բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնադրման
և բարձրորակ կադրերի պատրաստման հարցերով՝ հայրենասեր գործիչներն
ակտիվ աշխատանք են տանում՝ երկրամասում հիմնելու բարձրագույն
ուսումնականհաստատություն:

Մասնաճյուղի բացմանը մեծապես օժանդակել են տեղական իշխա-
նությունները, հատկապես` շրջանային կուսկոմիտեն: Այդ դժվարին, բայց
ազգանվեր գործը պահանջում էր մեծ ջանքեր, նվիրվածություն ու
հետևողականություն: Բուհի հիմնադրման գործում արժանի ավանդ են ներդրել
կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Քրիստափոր Պետրոսյանը, կուսշրջկոմի
երկրորդ քարտուղար Գերասիմ Հարությունյանը, ինչպես նաև շրջանային գործ-
կոմի նախագահ Արամ Հարությունյանը, որոնք բարձր առաքելություն էին
իրականցնում` հատկապես կադրերի ընտրության, նրանց համար սոցիալ-
տնտեսական անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման ու ապահովման
ուղղությամբ: Ք.Պետրոսյանը և Գ. Հարությունյանը հիմնադրման օրվանից
դասավանդել են մասնաճյուղում:
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Լիագումար նիստից հետո գիտական նստաշրջա-
նի երկօր յա աշխատանքը ծավալվեց չորս
մասնախմբերում՝ ա)պատմություն, հնագիտություն,
ազգագրություն, արվեստ, բ) բանասիրական ուսում-
նասիրություններ, գ) կրթական գործ. սկզբնա-
վորումը, ձեռքբերումները և զարգացման արդի
հիմնախնդիրները, դ) բնագիտական ուսումնա-
սիրություններ:

Գիտաժողովին ներկայացված 100-ից ավելի հայ-
տերից զեկուցման էին երաշխավորվել 80-ը:
Ծրագրում ընդգրկված զեկուցումները վերաբերում
էին Սյունիքի պատմության և մշակույթի ողջ լայնույ-
թի (հնագիտություն, ազգագրություն, բանագի-
տություն, լեզու, արվեստ և այլն) հիմնահարցերին:
Օրակարգի թեմատիկ բազմազանությունը վկայում
էր բովանդակային առումով խորքային ընդգրկում
ունեցող նստաշրջանի գիտագործնական առաքե-
լությանմասին:

Պատմության, հնագիտության, ազգագրության և
արվեստի մասնախմբի երեք նիստերում (համա-
նախագահներ՝ Ալբերտ Խառատյան, Գևորգ Ստե-
փանյան, Թամար Հայրապետյան) լսվեցին 30 զեկու-
ցումներ, որոնցթվում՝ «ԳաղթըՍյունիքիցԶմյուռնիա
(17-18-րդ դարեր)»(Ալբերտ Խառատյան, ՀՀ ԳԱԱ
Պատմության ինստիտուտ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ
թղթակից անդամ), «Ստեփանոս Օրբելյանը և Խա-
չատուր Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ»
(Սարգիս Մխիթարյան, ԵՊՀ, բ.գ.դ.), «Զանգեզուրի
գավառի առաջին պարբերական մամուլը. «Գավառ»
շաբաթաթերթը» (Գևորգ Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ
Պատմության ինստիտուտ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր),
«Բանահյուսական նյութերի հավաքման և հրա-
տարակման պատկերը Զանգեզուրում (ըստ 19-րդ
դարի վերջի և 20-րդ դարի գրառումների)» (Թամար
Հայրապետյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազ-

գագրության ինստիտուտ, ԵՊՀ, բ.գ.դ.), «Գորիսի
«Սասուն» տպարանի գրահրատարակչական գոր-
ծունեությունը (1909-1921թթ.)» (Համո Սուքիասյան,
ՀՀ ԳԱԱՊատմության ինստիտուտ, պ.գ.թ., դոցենտ),
«Արցախը Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն
նահանգին Սիսական» երկում» (Լեռնիկ Հակոբյան,
ԼՂՀ պետական արխիվի տնօրեն , բ . գ .թ . ) ,
«Պատմական Սյունիքի ճանապարհացանցի
հետազոտման խնդիրները. մեթոդաբանական
ակնարկ» (Մկրտիչ Զարդարյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագի-
տության և ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.),
Նորա Ենգիբարյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.), Համլետ
Սարգսյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագ-
րության ինստիտուտ, պ.գ.թ.), «Սյունիքի տարազը.
ավանդույթներ և արդիականություն» (Սվետլանա
Պողոսյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրու-
թյան ինստիտուտ, պ.գ.թ.), «Գորիսի և Կապանի
թատրոնները. թատերական մշակույթը Սյունիքում»
(Արմեն Հարո ւթ յ ո ւն յան , ԵԹԿՊԻ , արվես-
տագիտ.թեկ.,դոցենտ), «Նորահայտ վիմագրեր Մա-
դինայի տոհմական գերեզմանատնից» (Սուսաննա
Ադամյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.), «Հայոց Մեծ
Մովսեսը (Մովսես Գ Տաթևացի (Խոտանանցի)»
(Սամվել Ալեքսանյան («Սյունյաց երկիր» թերթի
գլխավոր խմբագիր, ՀՀ վաստակավոր լրագրող),
«Սյունիք-Զանգեզուրի և Արցախի բարձրադիր
սրբավայրերի կապը նախապատմական հսկաների
առասպելաբանության հետ» (Լիլիթ Սիմոնյան, ՀՀ
ԳԱԱՀԱԻ,պ.գ.թ.) «Սողոմոնյան սյուժեներըՍյունիքի
բանահյուսական ժառանգության մեջ» (Էսթեր

Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, բ.գ.թ.), «Ծննդով սյունեցի
երևելի գործիչներն աշխարհում» (Արծվի Բախչին-
յան, ՀՀԳԱԱՊատմության ինստիտուտ, բ.գ.թ.), «Հին
Գորիսի մելիքական ապարանքի պեղումները»
(Արման Նալբանդյան, ՀՀ Մշակույթի նախարարու-
թյուն), «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպությունը և
Սյունիքի պատմահնագիտական հուշարձանների
ուսումնասիրությունը» (Տիգրան Ալեքսանյան, ՀՀ
ԳԱԱՀԱԻ), «ԺողովրդականավանդություններըՍտե-
փանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սի-
սական» երկում» (Սիրանույշ Առաքելյան, ՀՀ ԳԱԱ
ՀԱԻ), «Սյունիքի հեքիաթների խորհրդատու և
նվիրատու պառավը (համադրությամբ պատմաազ-
գագրական այլ տարածաշրջանների հեքիաթների)»
(Մարինե Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), «Սյունիքն ըստ
սեպագիր արձանագրությունների» (Վահե Սարգ ս-ը
յան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ), «Սյունեցի
երաժիշտների ներդրումը 20-րդ դարի հայ
մշակույթում» (Գայանե Թադևոսյան, Կրթության
ազգային ինստիտուտ)ևայլն:

«Բանասիրական ուսումնասիրություններ»
մասնախմբի երեք նիստերում (համանախագահներ՝
Աելիտա Դոլուխանյան, Վանո Եղիազարյան, Հայ-
կանուշ Մեսրոպյան,) լսվեցին 24 զեկուցումներ,
որոնց թվում՝ «Սյունեցիները և հայ հին գրականու-
թյունը» (Վանո Եղիազարյան, ՎՊՀ, բ.գ.դ., պրոֆե-
սոր), «Ստալինյան բռնաճնշումների 80-րդ տարելից.
Ակսե լ Բակունցի ձերբակա լո ւթ յ ո ւնը , դա-
տավարությունը, գնդակահարությունը» (Դավիթ
Գասպարյան, Կրթության ազգային ինստիտուտ,
բ.գ.դ., պրոֆեսոր), «Գորիսի բարբառի իրողու-

թյուններԱկսել Բակունցիարձակում» (ՎազգենՀամ-
բարձումյան, ՀՊՄՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր), «Ն.Վար-
դապետյանի «Սյունյաց բարբառը» ուսումնա-

Այսպիսով՝ մարզի հանրակրթական դպրոցները բարձրագույն
կրթություն ունեցող որակյալ կադրերով ապահովելու նպատակով
Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1967թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի
որոշմամբ Գորիս քաղաքում հիմնադրվում է Խ.Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղը`
«Ֆիզիկա»և«Մաթեմատիկա»մասնագիտություններով:

Այսպիսով՝ սյունեցի երիտասարդության համար բացվում են
համալսարանական կրթություն ստանալու դռները: Մասնաճյուղը
դառնում է այն ձգող կենտրոնը, որը բնօրրանից հեռացածներից
շատերին հետ է կանչում: Կրթօջախի հիմնադրումը մեծ գոհունա-
կությամբ է ընդունում հայ մտավորակությունը, որը խորապես գիտակ-
ցում և բարձր էր գնահատում հայ մշակույթի այդ կարևորագույն
օջախիդերը:

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի ստեղծումը պատմական կարևո-
րագույն իրադարձություն էր: Մասնաճյուղի ստեղծմամբ Սյունիքի
մտավորականները լայն հնարավորություն էին ստանում՝ աշխատելու
մարզում և ծառայելու հայրենակիցների գիտական ու մշակութային
պահանջներին:

Նորաստեղծ կրթօջախի ղեկավարությունը (տնօրեն Շ.Սահակյան)
ևպրոֆեսորադասախոսականկազմը զգալիաշխատանք է կատարում
(ֆակուլտետների, ամբիոնների ձևավորում, լաբորատորիաների, կա-
բինետների ստեղծում, ուսումնական շենքի, ուսանողական հանրակա-
ցարանի վերանորոգում և այլն)՝ նպատակ ունենալով ուսումնագի-
տական այդ հաստատությունը դարձնել ազգային որակյալ կադրերի
պատրաստման, գիտությանու լուսավորությանհոգևորդարբնոց:

Գորիսի նորաստեղծ ինստիտուտը հավաքագրում է դասախոսա-
կաննորկազմ, նոր ուսանողություն՝ իրառաջդնելովառաջանցիկնպա-
տակներ ու խնդիրներ: Գորիս են գալիս բազմաթիվ անվանի մասնա-
գետներ, որոնցթվում՝ Շ.Սահակյանը Լ.Մինասյանը (մասնաճյուղի երկ-
րորդ տնօրենը), Լ.Շահինյանը, Ֆ.Հարությունյանը, Վ.Գնունին, Ս.Հա-
կոբյանը, Դ.Սեդրակյանը, Գ.Բաղդասարյանը, Հ.Չփլախյանը, Յու.Այ-
վազյանը, Ս.Գաբուզյանը, Ռ.Մովսիսյանը, Ս.Կարապետյանը և ուրիշ-
ներ: Մոսկվայից մասնաճյուղում աշխատելու է գալիս գիտ.թեկնածու,
դոցենտ Ջ.Սաֆրազբեկյանը` իր հետ բերելով մեծ քանակությամբ
մասնագիտականգրականությունևարժեքավորսարքավորումներ:

Հարկ է նշել, որ կրթօջախում դասախոսություններով հանդես են
եկել աշխարհահռչակ ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, մի շարք առաջա-
վոր երկրների ԳԱ իսկական ու պատվավոր անդամ Վիկտոր Համբար-
ձումյանը, հայտնի մաթեմատիկոս, Հայաստանի գիտությունների
ակադեմիայի փոխնախագահ Սերգեյ Մերգելյանը, ակադեմիկոսներ
Արտաշես Շահինյանը, Գուրգեն Սահակյանը և շատ ուրիշ անվանի
գիտնականներ, գիտությանու կրթությաներախտավորներ:

Վ.Համբարձումյանի և Ս.Մերգելյանի աջակցությամբ 1971թ.
նոյեմբերի 1-ին Գորիսում բացվում է հանրապետության գիտու-
թյունների ակադեմիայի ֆիզիկոտեխնիկական բաժանմունք` պինդ
մարմնի, պոլիմերների ֆիզիկայի, բիոֆիզիկայի բաժիններով ու
ճյուղերով, որոնք զբաղվում են գիտական, տնտեսական առաջընթացը
ապահովող մի շարք խնդիրների ուսումնասիրություններով:
Ակադեմիայի այդ բաժանմունքը միաժամանակ մասնաճյուղի
ուսանողների փորձագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոն էր,
տեսական մտքի զարգացման օջախ: Բաժանմունքում աշխատում էին
գիտնականներ, որոնք միաժամանակ հատուկ դասախոսություններ
էինանցկացնում մասնաճյուղի ուսանողների համար:

Գորիսի նորաստեղծ բուհը զարգացման նոր փուլ է մտնում 1970-
ական թվականների սկզբին: Այդ շրջանում մասնաճյուղում սովորում
էին շուրջ 430 ուսանողներ: Մասնաճյուղում գործում էին ֆիզիկայի
ֆակուլտետը (դեկան`Հ. Չփլախյան) և մանկավարժության ամբիոնը,
ինչպես նաև Մաթեմատիկայի ֆակուլտետը (դեկան` Վ.Գնունի), որը
միավորում էր մաթեմատիկայի և հասարակական գիտությունների
ամբիոնները: ֆակուլտետներն ունեին 5 լաբորատորիա, բացվում են
նաև մանկավարժության ու ֆիզիկայի կաբինետներ: Հետագայում
կազմակերպվում են հայոց , ռուսաց և օտար լեզուների,

մանկավարժությանևհոգեբանության, սպորտիամբիոններ:
Պրոֆեսորադասախոսական մշտական աշխատակազմին

զուգահեռ մասնաճյուղում համատեղությամբ աշխատում էին նաև
մայր բուհի անվանի դասախոսներ, հանրապետության ճանաչված
ակադեմիկոսներ Ս.Մերգելյանը, Ն.Առաքելյանը, Գ.Բաղդասարյանը,
Ա.Բագդոևը, Գ.Սահակյանը, Է.Չուբարյանը, Դ.Սեդրակյանը,
Յու.Վարդանյանը, Ռ.Ավագյանը, Պ.Բեզիրգանյանը, դոկտոր-
պրոֆեսորներ Ա.Աղզունցյանը, Վ.Ասլանյանը, Ֆ.Հարությունյանը,
Լ.Շահինյանը,Գ.Վիրաբյանը,Վ.Գնունինևայլք:

Այդ շրջանում մասնաճյուղում տեղի են ունենում լուրջ բարե-
փոխություններ: Նկատելի աճում է հաստատության նյութատեխ-
նիկական բազան: Եթե 1967-1968 ուս.տարում մասնաճյուղն ուներ մեկ
ուսումնական շենք` ութ լսարանով, ապա 1978 թվականին արդեն
մասնաճյուղի յուրաքանչյուր ֆակուլտետ ուներ իր նորակառույց ու
հարմարավետ ուսումնական շենքը: Մասնաճյուղի նորակառույց
ուսանողական հանրակացարանում ապրում և սովորում էին
Արցախից, Վրաստանից, Ռուսաստանից և այլ տեղերից եկած
ուսանողները, իսկ հրավիրված դասախոսներն ապահովվում էին
նորակառույց բնակարան-կոտեջներով: Մասնաճյուղում կառուցվում
են նաև ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ութ լաբորատորիաներ,
մանկավարժության և հոգեբանության, ինչպես նաև մյուս ստորաբա-
ժանումների համար ուսումնական աշխատասենյակներ, ֆիզկուլ-
տուրայի և սպորտի հարմարավետ դահլիճ, գրադարան-ընթերցարան,
որնայդ շրջանում ուներ շուրջ 40.000 միավորգիրք:

1974-1975 ուսումնական տարվանից մասնաճյուղում բացվում է
նաև Տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ֆակուլտետ` մանկավար-
ժության և հոգեբանության բաժիններով: Մասնաճյուղի մանկավար-
ժականաշխատանքներնառավել բեղուն ու բովանդակալից ընթացքեն
ստանում: Նոր մասնագիտությունները կայացնելու նպատակով
մասնաճյուղում դասախոսությունների են հրավիրվում Խ.Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի
դոկտոր, պրոֆեսորներ Դ.Դավթյանը, Պ.Սահակյանը, ԵՊՀ-ից`
դոկտոր , պրոֆեսորներ Է .Չո ւբար յանը , Գ .Վիրաբ յանը ,
Յու.Վարդանյանը, Վ.Պապոյանը, Յու.Այվազյանը, Վ.Բաղդագուլյանը,
Ն.Ենգիբարյանը,Ռ.Ավագյանըևուրիշներ:

Կրթօջախի տնօրինությունը անհրաժեշտ աշխատանքներ էր տա-
նում նաև տեղական մանկավարժական կադրեր պատրաստելու
ուղղությամբ՝ ներգրավելով ուսման մեջ առաջադեմ շրջա-
նավարտներին ու դասախոսական կազմի կարող ուժերին: Այդպիսով
տարեցտարի աճում է գիտական համապատասխան որակավորում
ունեցող դասախոսների թիվը (Լ.Մինասյան, Մ.Մելքումյան,
Կ.Մովսիսյան, Ն.Շափաղաթյան, Գ.Դավթյան, Ռ.Մուսայելյան, Ե.Մեժ-
լումյան, Տ.Այվազյան և ուրիշներ): Ասպիրանտական կրթությունն
ավարտելուց հետո մասնաճյուղում իրենց գիտամանկավարժական
աշխատանքն են շարունակում Մ.Դալլաքյանը, Ա.Մկրտչյանը,
Հ.Սահակյանը,Վ.Նարինյանը, Հ.Մանուչարյանը:

Հաստատուն ու հիմնավոր գիտակրթականհիմքեր ունեցող բուհում
նոր շրջափուլ է սկսվում 1980-ականերին: Ելնելով Սյունիքի
տարածաշրջանային արդյունաբերության զարգացման շահերից,
ինժեներական կադրերի պատրաստման պահանջներից՝ ՀԽՍՀ
Մինիստրների խորհրդի 1984թ. հունիսի 25-ի թիվ 382 որոշմամբ
Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի
Գորիսի մասնաճյուղը վերակազմակերպվում է Երևանի պոլիտեխնի-
կական ինստիտուտի մասնաճյուղի, 1991 թվականից` Հայաստանի
պետականճարտարագիտականհամալսարանիմասնաճյուղի:

Ունենալով կադրերի պատրաստման հարուստ փորձ, փայլուն պրո-
ֆեսորադասախոսական կազմ, նորանուն մասնաճյուղը հա-
ջողությամբ շարունակում է ինժեներական բարձրագույն կադրերի
պատրաստմանաշխատանքը:

Պոլիտեխնիկական մասնաճյուղի առաջին տնօրեն է նշանակվում
տ.գ.թ., դոցենտ (այժմ՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր) Արտակ Սահրադյանը: Նրա
ղեկավարության տարիները, հիրավի, նպաստավոր էին մասնաճյուղի
առաջանցիկ զարգացման համար: Բավական է նշել, որ նրա

անմիջական ղեկավարությամբ մասնաճյուղում կազմակերպվում են
հինգ մասնագիտական լսարաններ, որոնց սարքավորումները բերվում
են Խորհրդային միության տարբեր հանրապետություններից:
Կազմակերպվում են երեք նոր ամբիոններ` Ընդհանուր տեխնիկական
առարկաների, Արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի, Մեքենաշինության
տեխնոլոգիայի: Մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակներում
մասնաճյուղի դասախոսները գործուղվում էին հանրապետության
տարբեր շրջաններ և Արցախ` դիմորդների համապատասխան կազմ
ընտրելու համար:

Այդ շրջանում առավել արդյունավետ ու սերտ են դառնում մաս-
նաճյուղի ու մայր ինստիտուտի միջամբիոնային գիտակրթական
կապերը,պարբերականբնույթ են ստանում համատեղդասալսումներն
ու փորձիփոխանակումները:

1989թ.-ին կրթահամալիրի տնօրեն է ընտրվում ֆիզ. մաթ. գ. թ.
(այժմ ֆիզ. մաթ. գ.դ., պրոֆեսոր) Յուրի Սաֆարյանը (պաշտոնավարել
է մինչև 2016 թվականը): Քաջատեղյակ հայրենի մասնաճյուղի
գործունեությանը` Յուրի Սաֆարյանը ձեռնամուխ է լինում
կրթահամալիրի գործունեության բարելավմանը: Այդ ընթացքում
մասնաճյուղը կրկին հարստացվում է մայր բուհից և Գորիսի
ֆիզիկոտեխնիկական բաժանմունքից բերված գիտատեխնիկական
սարքավորումներով: Յու.Սաֆարյանը պրոֆեսորներ Ռ.Վարդանյանի,
Ա . Մարտի ր ո ս յ ա ն ի և Ե . Բաղ դասար յա ն ի ան մ ի ջա կան
մասնակցությամբ երիտասարդ կադրերին ներգրավում է
գիտահետազոտական աշխատանքներում: Նրա ղեկավարության
տարիներին որակական նոր փոփոխություններ են արձանագրվում
պայմանագրային գիտահետազոտական ծրագրերում: 1989
թվականին պոլիտեխնիկական մասնաճյուղում գործում էին երկու
ֆակուլտետներ, որոնք հետագայում վերակազմակերպվում են
դեպարտամենտների:

Գորիսի պետական համալսարանը զարգացման նոր փուլ է ապրում
1990-ական թվականների վերջերին, ինչով էլ շատ կողմերով պայմա-
նավորված է համալսարանիայսօրը: Մասնաճյուղումտեղի են ունենում
լուրջ որակական փոփոխություններ, աշխատաշուկայի թելադրանքով
կրկին բացվում է մանկավարժական հումանիտար մասնագիտություն-
ների ֆակուլտետ՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժու-
թյուն և մեթոդիկա», «Պատմություն» մասնագիտություններով, համա-
պատասխան ստորաբաժանումներով: Մասնաճյուղը համալրվում է
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով: Նորաստեղծ ֆակուլտետը հա-
վաքագրում է դասախոսական նոր կազմ, նոր ուսանողություն՝ իր
առաջդնելով բոլորովինայլ նպատակներուխնդիրներ:Այդտարիներին
բուհում դասախոսելու են հրավիրվում բ.գ.դ., պրոֆեսորներ
Ալեքսանդր Մարգարյանը, Կիմ Աղաբեկյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ
Ստեփանյանըևուրիշներ:Նոր մասնագիտություններիկայացմանգոր-
ծում մեծակշիռ դերակատարություն են ունենում բ.գ.թ., դոցենտ Նինա
Հովսեփյանը, մ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Սահակյանը, հ.գ.թ., դոցենտ
ՋուլիետաԹունյանը, դոցենտՀասմիկԹունյանը, դոցենտՍերգեյ Հախ-
վերդյանըևուրիշ երախտավորներ:

Այսպես, տարիների ընթացքում գործելով ՀՀ հեղինակավոր
ուսումնական հաստատությունների համակարգում, Գորիսի բուհն
անցնում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների հիանալի
դպրոց, կուտակում բուհական համակարգի գործունեության հսկա-
յական փորձ: 1997-1998 ուս.տարվանից բուհում կազմակերպվում է
նաևհեռակաուսուցմանբաժանմունքը:

Կենսունակ ու ներգործուն ավանդույթներ ունեցող կրթօջախի
հիմքի վրա ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 2400
որոշման համաձայն դադարեցվում է «Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության Գորիսի մասնաճյուղի գործունեությունը, և դրա
փոխարեն ստեղծվում է «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը՝
որպես ինքնուրույն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն`
համալսարանի կարգավիճակով: Նոր հաստատված համալսարանի
կառավարման խորհրդի առաջին նախագահ է ընտրվում Սյունիքի
մարզպետ (2004-2016թթ.)ՍուրենԽաչատրյանը:
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àñáßáõÙÝ ñ»
1. -Üå ï Ï áõÝ Ý Éáí ñÓñ óÝ É äÐ Ç ÎñÃáõÃÛ Ý áñ ÏÇ å ÑáíÙ Ý ÙÇç ÛÇÝ Ñ Ù áñ-³ ³ » ³ µ³ ³ » ¶ ³ ³ ³ ³ ³ ¨ ³½·³ ³ ³·

Í ÏóáõÃÛ Ý ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ Ï Ý óíáÕ ßË ï ÝùÝ ñÇ ñ ÛáõÝ í ïáõÃÛáõÝÁ Ñ ßíÇ³ ³ µ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ » ³ ¹ ³ » ¨ ³
³ » ³½·³ ³ ³· ³ ³ ½³ ·³ ³ » ³ ³ » » ³ ³½ ³ » »éÝ Éáí ÙÇç ÛÇÝ Ñ Ù áñÍ ÏóáõÃÛ Ý ñ óÙ Ý Ñ é ÝÏ ñÝ ñÁ í ñ Ï Ù Ï ñå É`
¶äÐ-Ç ÎñÃáõÃÛ Ý áñ ÏÇ å ÑáíÙ Ý ÙÇç ÛÇÝ Ñ Ù áñÍ ÏóáõÃÛ Ý ÅÇÝÁ ñ ÑÇÙùÇ³ ³ ³ ³ ³ ¨ ³½·³ ³ ³· ³ ³ µ³ ¨ ¹ ³
íñ ëï ÕÍ É ñÏáõ é ÝÓÇÝ ÅÇÝÝ ñ ØÇç ÛÇÝ Ñ Ù áñÍ ÏóáõÃÛ Ý Íñ ñ ñÇ ÎñÃáõ-³ » » » ³ ³ µ³ » ³½·³ ³ ³· ³ ³ ¨ ³· »` ,
ÃÛ Ý áñ ÏÇ å ÑáíÙ Ý áõë ÝáÕÝ ñÇ Ï ñÇ ñ ÛÇ ç ÏóÙ Ý³ ³ ³ ³ ³ ¨ ³ » ³ » ³ ³ ³ ³ :

2. ,ÐÇÙù ÁÝ áõÝ Éáí äÐ Ù ÇáÝÇ ûñÇÝ Ï ÉÇ Ï ÝáÝ Ï ñ Á Ñ ßíÇ éÝ Éáí äÐ ýÇ ÇÏ Ï Ý ë-¹ » ¶ ³ µ ³ » ³ ³ ³ · ³ ³ » ¶ ½ ³ ³ ¹³
ïÇ ñ ÏáõÃÛ Ý ëåáñïÇ Ù ÇáÝÇ Çó å Ï ë Çï Ù ÝÏ í ñÅ Ï Ý Ï ÙÇ éÏ ÛáõÃÛáõÝÁ³ ³ ³ ¨ ³ µ ³ ³ · ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³½ ³ ³5-
( ` 1,5 )ÁÝ Ù ÝÁ Ñ ëïÇù é çÇÏ ÛáõÙ í ñçÇÝÇë í É óÙ Ý áã Çñ ï ë Ï Ý ÉÇÝ Éáõ Ñ Ý¹³ » ³ ¨ ³ ³ ³ » ³ » ³ ³ ³ » ³ ³ » ³ ·³-
Ù ÝùÁ ÉáõÍ ñ É ÝßÛ É Ù ÇáÝÁ ÇëÏ Ñ Ù å ï ëË Ý Å Ù ù Ý ÏÁ ï Õ áË É äÐ Ù ÝÏ³ ³ » ³ ³ µ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ » ³÷ » ¶ ³ ³-` ,
í ñÅáõÃÛ Ý Ñá ÝáõÃÛ Ý Ù ÇáÝ³ ³ ¨ ·»µ³ ³ ³ µ :

3. §¶ ³ ³ ³ ³ ¨ ·»µ³ ³ ³ µ ³ ³ » ³ » ³äÐ ÝÏ í ñÅáõÃÛ Ý Ñá ÝáõÃÛ Ý Ù ÇáÝÇ ÏáÕÙÇó ëå ë ñÏíáÕ Î ñå ñí ëï Ýáñ Ù ë-մ
Ý ÇïáõÃÛ Ý áõëáõÙÝ Ï Ý áñÍÁÝÃ óÇ Ï Ù Ï ñåÙ Ý áñÍ éáõÛÃÝ ñÁ Ïó É Ý Çï Ï Ý³· ³ ³ ³ · ³ ³½ ³ » ³ · ³ » » µ ³· ³ ³
Ù ëÝ ÇïáõÃÛáõÝÝ ñÇ ý ÏáõÉï ïÇÝ³ ³· » ³ » :

4.1. `ºÉÝ Éáí äÐ ï ñ É áõÝ ñÇ Ù ÇáÝÇ é ñÏ Û Ï Ý Íñ ñ ñÇó áõëáõÙÝ Ï Ý áñÍÁÝÃ óÇ» ¶ ³ »½ » ³ µ ³ ³ ³ ³ ³ ³· » ³ ³ · ³օ
Ï Ù Ï ñåÙ Ý ñ ÛáõÝ í ïáõÃÛáõÝÁ ñÓñ óÝ Éáõ Ýå ï Ïáí äÐ ñï ñ ÇïáõÃÛ Ý³½ ³ » ³ ³ ¹ ³ » µ³ ³ » ³ ³ ¶ ×³ ³ ³· ³ ¨
ïÝï ë ÇïáõÃÛ Ý ý ÏáõÉï ïÇ Ï éáõóí ÍùÇó Ñ Ý É ûï ñ É áõÝ ñÇ Ù ÇáÝÁ Ïó É ÛÝ Ñáõ-» ³· ³ ³ » ³ ³ ³ » ³ »½ » ³ µ ¨ » ³
Ù ÝÇï ñ Ñ ë ñ Ï Çï Ï Ý Ù ëÝ ÇïáõÃÛáõÝÝ ñÇ ý ÏáõÉï ïÇÝ³ ³ ¨ ³ ³ ³ ³· ³ ³ ³ ³· » ³ » :

4.2. §úï ñ É áõÝ ñÇ Ù ÇáÝÇ ÏáÕÙÇó ëå ë ñÏíáÕ Ý É ñ Ý É áõ ñ Ï ÝáõÃÛáõÝ Ýáñ Ù ëÝ³ »½ » ³ µ ³ ³ ² · » » »½ ¨ · ³ ³ ³ ³-
Հ· ³ ³ ³ · ³ ³½ ³ » ³ · ³ » » ³ ³ ¨ ³-ÇïáõÃÛ Ý áõëáõÙÝ Ï Ý áñÍÁÝÃ óÇ Ï Ù Ï ñåÙ Ý áñÍ éáõÛÃÝ ñÁ Ïó É áõÙ ÝÇï ñ Ñ

ë ñ Ï Çï Ï Ý Ù ëÝ ÇïáõÃÛáõÝÝ ñÇ ý ÏáõÉï ïÇÝ³ ³ ³· ³ ³ ³ ³· » ³ » :
5. `ºÉÝ Éáí äÐ ïÝï ë ÇïáõÃÛ Ý Ù ÇáÝÇ é ñÏ Û Ï Ý Íñ ñ ñÇó ÝßÛ É Ù ÇáÝÁ í ñ Ýí Ý É» ¶ » ³· ³ ³ µ ³ ³ ³ ³ ³ ³· » ³ ³ µ » ³ ³ »

ՏÝï ë ÇïáõÃÛ Ý Ï é í ñÙ Ý Ù ÇáÝ» ³· ³ ¨ ³ ³ ³ ³ ³ µ :
6. §¶ » ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³· ³ ³ ³ ³· ³äÐ Ñ é Ï áõëáõóÙ Ý Ð ïáõÏ Ù ÝÏ í ñÅáõÃÛáõÝ Ù Çëïñáë Ï Ý Ù ëÝ ÇïáõÃÛ Ý áõ-

ՀëáõÙÝ Ï Ý áñÍÁÝÃ óÇ Ï Ù Ï ñåÙ Ý áñÍ éáõÛÃÝ ñÁ Ïó É áõÙ ÝÇï ñ Ñ ë ñ Ï Ç-³ ³ · ³ ³½ ³ » ³ · ³ » » ³ ³ ¨ ³ ³ ³ ³·
ï Ï Ý Ù ëÝ ÇïáõÃÛáõÝÝ ñÇ ý ÏáõÉï ïÇÝ ÇëÏ éÏ áõëáõóÙ Ý áë ßñçáõÃÛ Ý Ï é í³ ³ ³ ³· » ³ » ³ ³ ³ ¼µ ³ ³ ³ ³ ³-, §
ñáõÙ Ù Çëïñáë Ï Ý Ù ëÝ ÇïáõÃÛ Ý áõëáõÙÝ Ï Ý áñÍÁÝÃ óÇ Ï Ù Ï ñåÙ Ý áñÍ³· ³ ³ ³ ³· ³ ³ ³ · ³ ³½ ³ » ³ · ³-

ՃéáõÛÃÝ ñÁ ñï ñ ÇïáõÃÛ Ý ïÝï ë ÇïáõÃÛ Ý ý ÏáõÉï ïÇÝ» ³ ³ ³· ³ ¨ » ³· ³ ³ »` :

1. ԳՊՀառկաևհեռակաուսուցմամբբակալավրիկրթականծրագրերով ուստարվա2018-2019
ընդունելությանմասնագիտություններիցանկը.

Առկա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով ուստարվա2018-2019
ընդունելության մասնագիտությունները

¶ ² ² ² ² ² ² ¶ ² ² ¸àðÆêÆ äºî Î Ü Ð Ø Èê ð ÜÆ Æî Î Ü ÊàðÐð Æ ÜÆêîºðàôØ¶ ² ² ² ² ² ² ¶ ² ² ¸àðÆêÆ äºî Î Ü Ð Ø Èê ð ÜÆ Æî Î Ü ÊàðÐð Æ ÜÆêîºðàôØ
( Ã. Ã.)31.08. 2017 ,  16.11.2017( Ã. Ã.)31.08. 2017 ,  16.11.2017

2. Ղեկավարվելով Գորիսի պետական համալսարան ՊՈԱԿ ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության« » -
դրույթներով և հաշվի առնելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի թ թիվ նիստի որոշմամբ և ռեկտորի31.08.2017 . 4
31.08.2017 . 289- `թ թիվ Ա հրամանով բուհի կառուցվածքում իրականացված փոփոխությունները
համալսարանիֆակուլտետներիկանոնադրություններում կատարել հետևյալփոփոխությունները.
� Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կանոնադրության րդ կետը խմբագրել11–
հետևյալ շարադրմամբ Ֆակուլտետը ԳՊՀ գիտակրթական գործունեություն իրականացնող կառուց-.
վածքային ստորաբաժանում է որն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ըստ, `
կրթականծրագրիևուսուցմանձևիհետևյալ մասնագիտություններով.

Բակալավրի կրթական ծրագիր`
�Էլեկտրոնիկա առկա- ,
� Էլեկտրաէներգետիկա հեռակա- ,
� Կառավարում ըստոլորտի առկա հեռակա/ /- , ,
� նտեսագիտություն առկա հեռակաՏ - , :

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր`
� Տնտեսագիտությանտեսություն առկա- ,
� Զբոսաշրջությանկառավարում առկա- :
� Ձեռնարկություններիտնտեսագիտություն հեռակա- :

� Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կանոնադրության րդ կետը խմբագրել35–
հետևյալ շարադրմամբ Ֆակուլտետը կազմված է Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի Տնտե-. « », «
սագիտության և կառավարման ամբիոններից համակարգչային լսարան կաբինետից էլեկտրոնի-» , - ,
կայի էլեկտրաէներգետիկայի էլեկտրատեխնիկայի ուսումնական լաբորատորիաներից, , :

� Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության րդ կետում Դեղագործա-11- «
կանքիմիա բառերիցհետոավելացնել Կերպարվեստ բառը» « » :

� Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության րդ11–
կետը խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ Ֆակուլտետը ԳՊՀ գիտակրթական գործունեություն իրա-.
կանացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում է որն իրականացնում է բարձրագույն մասնա-,
գիտական կրթություն Հայոց լեզու և գրականություն Մանկավարժություն և մեթոդիկա տարրա-« », « (
կան կրթություն Պատմություն Իրավագիտություն մասնագիտություններով բակալավրիև մա-)», « », « » ,
գիստրոսիկրթականծրագրերով ուսուցմանառկաևհեռակաձևերով, :

« »Անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ կրթությունը իրականացվում է ուսուցմանառկա
ձևով իսկ մասնագիտությամբ` ուսուցմանհեռակաձևով:, « »Հատուկ մանկավարժություն

� Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության րդ35–
կետը խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ Ֆակուլտետը կազմված է Հայոց լեզվի և գրականության. ,
Պատմության Իրավագիտության Մանկավարժության և հոգեբանության Օտար լեզուների ամ-, , ,
բիոններից երկու համակարգչային լսարան կաբինետից Ա Մարգարյանիանվան հայոց լեզվի լսարան, - , . -
կաբինետից Ստ Օրբելյանի անվան պատմության լսարան կաբինետից կրիմինալիստիկայի լաբորա-, . - ,
տորիայից:

3. Հիմք ընդունելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի,
հանձնաժողովի եզրակացությունը` հետաձգել «Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը» ծրագրի
գիտաշխատող, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Համլետ Գևորգյանի հեղինակած «ՀՀ կառավարության մարտավարու-
թյունը Սյունիքում և Արցախում/1918-1920թթ./» աշխատությունը հրատարակության երաշխավորելու հար-

հանձնաժողովիեզրակացությանմեջ նշվածցըմինչև խնդիրների լուծումը:
4. Հիմք ընդունելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի,

հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը հաշվի առնելով ԳՊՀ ի հումանիտար և հասարակագիտական, -
մասնագիտությունների ֆակուլտետիխորհրդի և իրավագիտությանամբիոնի միջնորդությունները ինչպես,
նաև նշյալ աշխատության վերաբերյալ ստացված դրական կարծիքը` « »Համեմատական իրավագիտություն
ուսումնականձեռնարկըերաշխավորել հրատարակության:

5. Հիմք ընդունելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի,
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը հաշվի առնելով ԳՊՀ ի հումանիտար և հասարակագիտական, -
մասնագիտությունների ֆակուլտետիխորհրդի և իրավագիտությանամբիոնի միջնորդությունները ինչպես,
նաև « ,Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները ազատությունները և դրանց
քրեաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ ում մենագրության- » ,վերաբերյալ ստացված դրական կարծիքը
ուստիերաշխավորելայն հրատարակության:

6. ԳՊՀ ում ս թ հոկտեմբերի ը կազմակերպված համալսարանի հիմնադրման ամյակին նվիրված- / . 5-6- 50-
հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի և ս թ հոկտեմբերի ը կազմակերպված Սյունիքը/ . 19-20- «
կրթության և մշակույթի օջախ հանրապետական գիտաժողովի մասին տեղեկատվությունն ընդունել ի»
գիտություն իսկ կատարվածաշխատանքներըգնահատել գերազանց, :

7. ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների,
ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնների տեղակալման վերաբերյալ հայտարարված բացթափուր
մրցույթների մասինտեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն:

8. Հանձնարարել ԳՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահին մինչև ս թ նոյեմբերի ը համա-` / . 27- ,
ձայն Գորիսի պետական համալսարան ՊՈԱԿ ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության նոր խմբա-« » - (
գրություն րդ կետով սահմանված դրույթի արհեստակցական կազմակերպության համապատասխան) 17- ,
մարմնում քննարկել և հստակեցնել համալսարանի ֆակուլտետների խորհուրդներում բուհի
արհեստակցականկազմակերպությաններկայացուցիչների կազմը:

Հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 2018-2019 ուստարվա
ընդունելության մասնագիտությունները

սիրության բարբառագիտական արժեքը (ԳԱ լեզվի
ինստիտուտ, Ե., 1961թ.)» (Հայկանուշ Մեսրոպյան
(ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ,
բ.գ.դ., դոցենտ), «Ակսել Բակունցի գրական
հայացքները» (Կարեն Խանյան, ՀՊՀՄ, բ.գ.թ.,
դոցենտ), «Գագիկ Դավթյանի պոեզիան արդի հայ
գրականության համապատկերում» (Արմեն
Ավանեսյան, ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ,
բ.գ.թ.), «Առաքել Սյունեցու՝ Գրիգոր Տաթևացուն
նվիրված ներբողը» (Լիլիթ Հովսեփյան, ՀՊՄՀ, բ.գ.թ.,
դոցենտ), «Սերո Խանզադյանի «Շուշի» վեպի
պատմափիլիսոփայությունը» (Թեհմինա Մարու-
թյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), «Ալեքսանդր Մար-
գարյանի բարբառագիտական հայացքները»
(Սվետլանա Մանուչարյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ.), «Հոր
կերպարը Ս.Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց
հորս» ինքնակենսագրականվիպակում» (ՌիմաՍտե-
փանյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ.), «Երաժիշտ բառի հնարավոր
տարածումը Սյունյաց աշխարհից դեպի գրական
դասական հայերեն» (Տորք Դալալյան, ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ,
բ.գ.թ.), «Քերականական ոճական իրողությունները
Գուսան Աշոտի ստեղծագործություններում» (Լու-
սինե Ներսիսյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), «Գուսան
Աշոտի մի քանի ժողովածուների նորաբա-
նությունները և դրանց ոճական արժեքը» (Ինգա
Մարգարյան,ԳՊՀ, բ.գ.թ.) ևայլն:

«Կրթական գործ. սկզբնավորումը, ձեռքբերում-
ները և զարգացման արդի հիմնախնդիրները»

մասնախմբի երկու նիստերում (համանախագահ-
ներ՝ Լաուրա Ասատրյան, Շողիկ Ոսկանյան) լսվեցին
16 զեկուցումներ, որոնց թվում՝ «Տաթևի դպրոցը և
նրա անխոնջ մշակը» (Շողիկ Ոսկանյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Վլադիմիր Կարապետյան, ՀՊՄՀ,
հ.գ.դ., պրոֆեսոր, Զաբելլա Զոհրաբյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.թ, դոցենտ), «Առաքել Սյունեցու մանկավար-
ժական հայացքները» (Լաուրա Ասատրյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Զարուհի Ասատրյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.թ., դոցենտ), «Սյունիք-Արագածոտն կրթական
առնչությունները միջնադարում» (Աշոտ Մա-
նուչարյան, ԵՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), «Գլաձորի
համալսարանի ուսումնականները և նրանց
ազդեցությունը Սյունիքի գիտակրթական մտքի
զարգացման վրա» (Մարգարիտ Ասատրյան, ՀՊՄՀ
մ.գ.թ., դոցենտ, Լյովա Հարությունյան, ՀՊՄՀ, մ.գ.թ.,
դոցենտ), «Սյունիքի նշանավոր ուսումնագիտական
կենտրոնները և ուսուցչապետերը (5-12-րդ դարեր)»
(ԱրմանՄալոյան, Կրթությանազգային ինստիտուտ,,
պ.գ.թ.), «Սյունիքիպատմամշակութայինարժեքների
ուսումնասիրումը ստուգատեսի շրջանակում»
(Աստղիկ Բալա յան , ՀՊՄՀ , ԿԱԻ , մ .գ .թ . ) ,
«Մեծահասակների կրթության ժամանակակից
հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում» (Արմինե
Դալլաքյան, ՀՊՀՄ, մ.գ.թ., Հ.Սարգսյան, ՀՊՀՄ, մ.գ.թ.
դոցենտ), «Սյունյաց նահանգի կրթական գործի
կազմակերպիչների լուսավորական գործու-
նեութ յո ւնը 14-15 -րդ դարերում» (Արմինե
Բաղդասարյան, ԱրՊՀ, մ.գ.թ., դոցենտ), «Կրթամշա-
կութային օջախները Սյունիքում 10-14-րդ
դարերում» (Սուսաննա Ջանիկյան, ՀՊՀՄ, մ.գ.թ.),
«Դասավանդման մեթոդիկայի հարցերը Սյունյաց
վարդապետարաններում» (Քրիստինե Մելքումյան,
ՀՀ ԳԱԱ, Մ.Աբեղյանի անվան Գրականության
ինստիտուտ), «Անձի բազմագործոն ուսումնա-
սիրման էությունը մտածողությանոճերի բացահայտ-
ման համատեքստում» (Նազելի Հախվերդյան, հ.գ.թ.,
դոցենտ), «Գորիս քաղաքի կրթօջախները (19-րդ
դարավերջից մինչև մեր օրերը)», Կարինե Միրաքյան
(ԳՊՀ) ևայլն:

Գիտաժողովի «Բնագիտական ուսումնասի-
րություներ» մասնախմբում (համանախագահներ՝

Աշոտ Մարտիրոսյան, Լուիզա Վարդանյան) ներ-
կայացված 7 զեկուցումները վերաբերում էին մաթե-
մատիկական կրթության սկզբնավորմանը և
հետագա զարգացմանը Գորիսի տարածաշրջանում
(Ա.Մարտիրոսյան, ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Ար-
փինե Դինունց, ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ), Գորիսի տա-
րածաշրջանում աճող դեղաբույսերի հատկություն-
ների ուսումնասիրության վերլուծությանը (Լուիզա
Վարդանյան, ԳՊՀ, ք.գ.դ., դոցենտ), Սյունիքի լանդ-
շաֆտա - բ նապահպանական և է կ ո լ ո գա -
մշակութային առանձնահատկություններին
(Արտաշես Զիրոյան, ՀՊՄՀ, կ.գ.դ., Տիգրան Թան-
գամյան, ՀՊՄՀ, մ.գ.դ, պրոֆեսոր, Քնարիկ
Ուզունյան, ՀՊՄՀ, մ.գ.թ, Արմենուհի Փիլթակյան,
ՀՊՄՀ), ինչպես նաև Սյունիքի մարզում ռազմավա-
րական դեր ունեցող Որոտան գետի և նրա ջրա-
հավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականի
վերլուծությանը (Շուշան Շալունց, ԳՊՀ, կ.գ.թ., դո-
ցենտ) և այլն: Կային նաև մաթեմատիկայի դասա-
վանդմանմեթոդիկային վերաբերող զեկուցումներ:

Հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ գիտաժողովի
փակման լիագումար նիստը: Մասնախմբերի
ղեկավարները հաղորդեցին քննարկումների մասին:
Կարևորելով նման թեմատիկայով գիտաժողովի
կազմակերպումը՝ նրանք բարձր գնահատեցին այն
թե կազմակերպական մակարդակի և թե գիտական՛ ՛
որակիառումով:

«Սյունիքը ունակ է ապահովելու հետազոտու-
թյունների լայն թեմատիկա ինչպես իր պատմամշա-,
կութային փոխառնչությունների աշխարհագրական
շրջանակների Հս Կովկաս Իրան Արցախ Սևանի( . , , ,
ավազան Արարատյան դաշտավայր Նախիջևան և, –
այլն այնպես էլ քաղաքական պատմության բազմե-),
րանգության առումներով Մկրտիչ Զարդարյան» ( ),
հետևաբար գիտնականները հույս հայտնեցին որ,
թեմատիկ ուղղվածությամբ նմանատիպ գիտաժո-
ղովների կազմակերպումը Սյունիքում կլինի շա-
րունակականու նպատակային:

Ամփոփելով գիտաժողովի աշխատանքները՝ ԳՊՀ
ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանը համոզմունք հայտնեց,
որ գիտաժողովի նիստերում հնչած զեկուցումները
կարևոր կռվաններ են Սյունիքի հոգևոր ու
նյութական հարուստ ժառանգության ուսում-
նասիրման վերաարժևորման ու նորահաստատման,
գործում:

Նշենք որ Գորիսի պետական համալսարանում,
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսա-
վորմամբ գործում է Սյունիքի հոգևոր և նյութական«
ժառանգությունը ծրագիրը որի գիտաշխատող-» ,
ները ակտիվորեն ներգրավված էին գիտաժողովի
նպատակադիրաշխատանքներում:

Գորիսի պետական համալսարանի հոբելյանի
առթիվ ՀՀ Մշակո ւ յ թ ի նախարարո ւթ յան
« »Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում Գո-
րիսի պետհամալսարանի դահլիճում ուսանո-
ղության պրոֆեսորադասախոսական կազմի և,
գիտաժողովի հյուրերի համարհամերգային ծրագրով
հանդես եկավ հնագույն երաժշտության Տաղարան« »
համու յթը գեղարվեստական ղեկավար՝ ՀՀ(
վաստակավոր արտիստ Սեդրակ Երկանյան Օրվա):
մա ս ն է ր կա զ մ ո ւ մ նաև հ ո բ ե լ յ ա նա կա ն
ց ո ւ ցահանդ ե ս ի բաց ո ւ մ ը Գ իտաժո ղ ո վ ի:
շրջանակներում իրականացվեցին պատմաճա-
նաչողական այցեր Ակսել Բակունցի տուն( -
թանգարան Խնձորեսկ, ):

ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
Գիտաժողովի պատասխանատու քարտուղար
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Գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հասարակության ու պատմության առաջ՝ համալսա-
րանը սկսում է լայնածավալ կրթական բարեփոխումների գործընթաց` նպատակաուղղելով համալ-
սարանի գործունեությունը ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջները բավարարող որակյալ
կրթության ապահովմանը: Հետևում են բազմաշերտ բովանդակային փոփոխությունները և դրան-
ցից բխողմարտահրավերները, որոնցայսօր էլփորձում է դիմակայել համալսարանը:

Համալսարանի ստեղծումը մարզի զարգացման համար ռազմավարական նշանակությամբ
կարևոր ծրագիր էր, որ ենթադրում էր կարճ ժամանակում ձեռք բերել պետական կրթական հաստա-
տության կայուն վիճակ, մրցունակության բարձր մակարդակ, այսինքն` առաջատար դիրք տարա-
ծաշրջանի այլ բուհերի նկատմամբ, պրոֆեսորադասախոսական կայուն և բավարար կազմ, կրթա-
կան ծառայությունների մատուցման համարանհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա, գիտահետա-
զոտական գործունեության զարգացման բարենպաստ պայմաններ և այլն: Ի պատիվ բուհի պրոֆե-
սորադասախոսական անձնակազմի՝ պետք է նշել, որ համալսարանը ազգային լավագույն ավան-
դույթների ու միջազգային առաջավոր փորձի զուգակցմամբ ապահովելով կրթության
մատչելիությունն ու հասանելիությունը, ձգտեց գերազանցության ու նորարարական ուսուցման և
ունեցավռազմավարականծրագրերինհամապատասխանառաջանցիկզարգացում:

2005-2006 ուսումնականտարինԳորիսիպետական համալսարանի համար նշանավորվում է նոր
ուսումնական գործընթացի սկզբնավորմամբ: Հանրապետությունում միջազգային չափանիշներին
համապատասխան նոր և որակյալ կրթակարգ ունենալով ԳՊՀ-ն, ինչպես նաև հայաստանյան մի
շարք բուհեր, անցնում են երկաստիճան կրթական համակարգի։ Այդ շրջանից մինչև օրս
հետևողական աշխատանք է տարվում բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերի
չափորոշիչների, ուսումնական գործընթացի բարելավման հետ կապված չափանիշների և
կանոնակարգերի մշակման ու ներդրման ուղղությամբ։ Այդ շրջանից սկսած լուրջ
վերակառուցումների են ենթարկվում համալսարանի ֆակուլտետներն ու ամբիոնները: 2007
թվականին ձևավորվում է նաև պատմաիրավագիտության ֆակուլտետը, ներդրվում են նոր
մանկավարժականմասնագիտություններ:Ընդլայնվում ենարտաքինևմիջբուհականկապերը:

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ նախաձեռնությամբ 2008-ից ՀՀ-ում գործում է «Միջբուհական
կոնսորցիում» հիմնադրամը (մասնակիցներ՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկա-
վարժական ինստիտուտ (այժմ Մ. Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական Համալսարան), Վանա-
ձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ (այժմ Վանաձորի Հ. Թու-
մանյանի անվան պետական Համալսարան), Ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական պետական
ինստիտուտ, Գավառի պետական համալսարան, Գորիսի պետական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ կրթու-
թյան ազգային ինստիտուտ), որի ստեղծման հիմնական նպատակը Մանկավարժական
բարձրագույն կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում Բոլոնիայի
համաձայնագրի հիմնական դրույթների՝ համակարգված ու միասնական ներդնումն էր: Լինելով
կոնսորցիումի լիիրավ անդամ՝ Գորիսի պետական համալսարանը համագործակցության
արդյունքում բարելավել է իր կրթական պրոցեսը` ունենալով կրեդիտային-մոդուլային համակարգին
համապատասխանող նոր ուսումնական պլաններ, ուսումնական ծրագրերի բովանդակությունը
համապատասխանեցնելով ավարտական բնութագրիչներին և որակավորումներին ներկայացվող
պահանջներին:

Այսպիսով, Գորիսի պետական համալսարանը հինգ տասնամյակ շարունակ բեղմնավոր
գործունեություն է ծավալել և մեծաշխատանք է կատարել հանրակրթականդպրոցներըևժողտնտե-
սությունը որակյալ կադրերովապահովելու ուղղությամբ:

Բուհի ստեղծումը Գորիսում, բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետներով տարա-
ծաշրջանը ապահովելուն զուգընթաց, ի սկզբանե նպատակ է հետապնդել տարածաշրջանից երի-
տասարդությանարտահոսքի կանխման, Արցախի հետ կապիամրապնդմանև բնակչության հասա-
րակական-քաղաքականգիտակցությանակտիվացման:

Այսօր Գորիսի պետական համալսարանը համազգային ու տարածաշրջանային դերակատարու-
թյամբ կրթական ու գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որ ժողովրդագրական,
տեխնոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային բազմազան ու բազմաբնույթ գործոններով
պայմանավորված՝ վերագնահատում ու վերանայում է իր դերն ու պատասխանատվությունը, փոր-
ձում է մեծացնել իր մրցակցայինառավելություններնու ներուժը:

Գորիսի պետական համալսարանում գործում է կրթության երկաստիճան համակարգ
(բակալավրիատ, մագիստրատուրա): Առաջին աստիճանի՝ բակալավրիատի ուսումնական
ծրագրերը 4-ամյա ուսումնառությամբ կազմակերպված են ըստ 14 մասնագիտությունների: Երկրորդ
աստիճանի՝ մագիստրոսական ուսումնառության 2-ամյա ծրագրերը կազմված են ըստ 12 մասնա-
գիտությունների ու մասնագիտացումների:

Գորիսիպետական համալսարաննայսօր ունի 3ֆակուլտետ (Հումանիտարև հասարակագիտա-
կանմասնագիտություններիֆակուլտետ,Բնագիտականմասնագիտություններիֆակուլտետ,Ճար-

ևտարագիտության տնտեսագիտությանֆակուլտետ), 10ամբիոն, 1 սեկտոր, 97պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմ, այդ թվում՝ 8 գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 32 գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, 57ասիստենտու դասախոս: Համալսարանում սովորում է շուրջ 1400 ուսանող:

2016թ. նշանակվելով ԳՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատար և նույն թվականի հունիսի 9-ին ԳՊՀ
խորհրդի նիստում ընտրվելով ԳՊՀ-ի ռեկտոր՝ շարունակել եմ իրականացնել գործառույթներ, որոնք
վերաբերում են ԲՈՒՀ-ի բովանդակային բարեփոխումներին: (2017թ. փետրվարից ԳՊՀ խորհրդի
նախագահըՍյունիքի մարզպետՎահեՀակոբյանն է):

Զգալի աշխատանքներ են կատարվել համալսարանի կառավարման համակարգի կատարե-
լագործման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների՝ արդիականության պահանջներից բխող փո-
փոխությունների, մասնագիտություններիվերալիցենզավորման, նոր մասնագիտություններիևմաս-
նագիտացումների ներդրման, ուսումնական գործընթացի բարելավման, ներքին իրավական դաշտի
կարգավորման, ֆինանսական կայունացման, բուհի միջազգայնացման և այլ ուղղություններով:
Գրանցվել է համաչափառաջընթաց բուհը ներկայացնող բոլոր բաղադրիչներում (ուսումնամեթոդա-
կան, գիտահետազոտական,ֆինանսատնտեսական, իրավականևայլն):

Ստեղծվել են նոր բաժիններ, վերակազմակերպվել են ֆակուլտետները, վերալիցենզավորվել են
բոլոր մասնագիտությունները: Ներդրվել են նոր մասնագիտություններ (առկա կրթաձևում`
«Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Կերպարվեստ», «Իրավագիտություն», «Կառավարում(ըստ
ոլորտի)», հեռակա կրթաձևում մագիստրոսական ծրագրով` «Հատուկ մանկավարժություն»,
«Զբոսաշրջության կառավարում»), որոնց գծով առաջին անգամ ընդունելություն կատարվեց 2017-
2018 ուստարում:

2016 թվականին Գորիսի պետական համալսարանը ունեցավ նոր լոգո (տարբերանշան),
վերահիմնադրվեց պաշտոնաթերթը («Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի») ԳՊՀ-ն,
ունեցավ ժամանակակից մեդիաչափանիշներին համապատասխանող նոր վեբ-կայք`
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Նոր ձեռքբերումներ արձանագրվեցին միջազգային համագործակցության ոլորտում: 2016-ին
ԳՊՀ-ն Erasmus+ միջազգային կրթական ծրագրի շրջանակներում մասնակցեց Erasmus+ LNSS
(«Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. Գրադարանների արդիականացում
Հայաստանում, ՄոլդովայումևԲելառուսում` գրադարաններիանձնակազմի զարգացմանևգրադա-
րանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով»), Erasmus+ Heritag (Բարձրագույն
կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և երկրա-
տեղեկատվության ոլորտների ուսումնակրթական ծրագիր) միջազգային ծրագրերին: Կրթականայս
ծրագրերի շրջանակներում ԳՊՀ համակարգողներն ու աշխատակիցները հանդիպումներ են
ունենում եվրոպական մի շարք երկրների համալսարանների պրոֆեսորադասախոսական կազմի,
գրադարանային աշխատակիցների հետ: Իրականացվել ու դեռևս ընթացքի մեջ են գրադարանային
գործի արդիականացմանն ուղղված դասընթացներն ու աշխատանքները: Ծրագրի արդյունքն է
ԳՊՀ-ի վերանորոգված և արդի չափանիշներին համապատասխանող ընթերցասրահը, որն արդեն
ծառայում է ուսանողներին`ապահովելով նրանցուսումնագիտականպահանջները:

Այսօր համաշխարհային քաղաքակրթության արժեքների վերագնահատման ու կրթական
համակարգի բարեփոխումների ու նորացման ժամանանակից փուլում բուհը մեծ առաքելություն ու
պատասխանատվություն է ստանձնել իր գործունեությունը նպատակաուղղելով կրթության՝
բովանադակությանարդիականացմաննու հիմախնդիրներիիրատեսական լուծմանը:

Համալսարանի ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել է կրթական բարեփոխումների
արդյունավետ զարգացումը՝ իբրև ուղեցույց ունենալով ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական ոլորտում
Բոլոնիայի սկզբունքների իրագործումը երկու ուղղություններով՝ բարեփոխումների տեսական
դրույթների մշակումևգործնականներդրում, որը կրել է շարունակականբնույթ:

Մշակման փուլում է համալսարանի 2017-2021 թթ. ռազմավարական ծրագիրը՝ դիմագրավելու
ներկա ժամանակաշրջանում բուհի համար ոչ շահեկան մի շարք գործոնների ազդեցությանը, որոնց
թվում են՝ ուսանողների թվաքանակի ու ֆինանսական ռեսուրսների նվազումը, աշխատակազմի
թույլ մոտիվացիան՝ պայամավորված սոցիալական իրադրությամբ, երիտասարդ մասնագետների
գիտական գործունեության ոչ գրավիչ դիրքը ևայլն: Ընթացքի մեջ է կրթության որակի բարելավման
միջոցով ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը: Արդիականության պահանջ-
ներից բխող որակիապահովումը շարունակական գործընթաց է և հանդիսանում է բուհի հիմնական
գործառույթը:

Անշուշտ, հետագայում հետազոտողներն ու տարեգիրներն ավելի մանրամասնորեն կգրեն
Գորիսի պետական համալսարանի բազմաբովանդակ պատմությունը, և դրանով կլրացվի Սյունիքի
դպրության 1600-ամյա ամբողջական պատմության մի մասը: Տեղին է նշել Րաֆֆու այն ուսանելի
դրույթը, որ «պատմությունը մի վարդապետարան է, մի դասարան, որի մեջ ապագա սերունդները
կրթվում են՝ զգուշանալով իրենց նախնիներիթույլ տվածսխալներից՝ ժամանակին ստեղծելազգային
կրթական օջախների անցյալի ու ներկայի ամբողջական պատմությունը, ինչն ուսանելի կլինի
հետագասերունդների համար»:

ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐ

Հոկտեմբերի 5-6-ը Գորիսի պետական համալսա-
րանումտեղի ունեցավԳՊՀ-ի հիմնադրման50-րդտա-
րեդարձին նվիրված ուսանողական հանրապետական
գիտաժողով, որին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի և ՀՀ այլ
բուհերի, որոնց թվում՝Խ.Աբովյանիանվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի,
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասա-
րակագիտական համալսարանի, Շիրակի Մ.Նալբանդ-
յանի անվան պետական համալսարանի, Գավառի պե-
տական համալսարանի և Վանաձորի պետական հա-
մալսարանի շուրջ 60 ուսանողներ:

Գիտաժողովը մեկնարկեց լիագումար նիստով, որի
ընթացքում բացման խոսքով հանդես եկավ Գորիսի
պետական համալսարանի ռեկտոր Արտուշ Ղուկաս-
յանը՝ նախ ողջունելով համալսարանականներին
բուհի կեսդարյա հոբելյանի առթիվ, որ նշանավորվում
է նոր ու նշանակալից ձեռնարկով՝ հանրապետական
գիտաժողովի շրջանակում հյուրընկալելով ՀՀտարբեր
բուհերի ուսանողներին, նրանց ղեկավարներին,
ՈՒԳԸ-ների պատասխանատուներին , ապա
համառոտ ներկայացրեց համալսարանի անցած
ուղին, գիտակրթական ձեռքբերումներն ու զարգաց-
ման հեռանկարները: Ռեկտորը կարևորեց նաև հան-
րապետական ուսանողական գիտաժողովի՝ որպես
այդպիսին առաջինը լինելու հանգամանքը, որ մեծա-
պես կակտիվացնի ԳՊՀ-ի և ՀՀ այլ բուհերի ուսանո-
ղական գիտական համագործակցությունը՝ նոր ծրա-
գերի կյանքիկոչմանհեռանկարով:

Ողջույնի խոսք ասաց ԳՊՀ-ի ՈՒԳԸ նախագահ
ՍոնաԱլավերդյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով գի-
տաժողովին մասնակցության հայտ ներկայացրած բո-
լոր ուսանողներին, նրանց ղեկավարներին, որոնք
ջանքու եռանդ չենխնայել՝ ուսանողներիգիտականհե-
տաքրքրությունները ձևավորելու, գիտահետազոտա-
կան հակումները զարգացնելու գործում, և նրանց
շնորհիվ շատերն արդեն գիտության մեջ լուրջ նախա-
քայլեր են անում: Նա ներկայացրեց նաև օրակարգը և
հաջող ընթացք մաղթեց գիտաժողովի աշխատանք-
ներին:

Լիագումար նիստին զեկուցումներով հանդես
եկան ԳՊՀ-ի ՀՀՄ ֆակուլտետի մագիստրատուրայի

«Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսա-
նողուհի Նոննա Ալավերդյանը և ԳՊՀ-ի ԲՄ ֆակուլ-
տետի «Մաթեմատիկա» մասնագիտության 4-րդ կուր-
սի ուսանող Արտեմ Բալասայանը: Ն.Ալավերդյանի
զեկուցումն ուշագրավ էր այն առումով, որ ամփոփ
պատկերացում էր տալիս Գորիսի փառապանծ պատ-
մության, այդ պատմության մի կարևորանկյունադար-
ձի՝ Գորիսի պետհամալսարանի հիմնադրման կենսա-
հանգամանքների, զարգացման ու կայացման ընթաց-
քի մասին: Ուսանողներին մեծ ոգևորություն պատճա-
ռեց Արտեմ Բալասանյանը՝ խոսելով ուսանողական
բացառիկ մի նախաձեռնության՝ Գորիսում եռաչափ
տպիչներիարտադրությանմասին:

Լիագումար նիստից հետո գիտաժողովի աշխա-
տանքները շարունակվեցին յոթ բաժանմունքներում`
մանկավարժության, հոգեբանության և փիլիսոփայու-
թյան, լեզվաբանության, գրականության, պատմու-
թյան և իրավագիտության, կենսաբանության և քի-
միայի, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տնտեսագիտու-
թյան և կառավարման: Նիստերն ուղեկցվեցին ակտիվ
քննարկումներով, ելույթներով:

Գիտաժողովի առաջին բովանդակալից օրվա
ավարտին հյուրերը շրջայց կատարեցին Գորիսում,
ծանոթացան քաղաքի պատմամշակութային
հուշարձաններին, այցելեցին գորիսեցիների համար
սրբավայր դարձած Ակսե լ Բակունցի տուն-
թանգարան:

Հոկտեմբերի 6-ին ամփոփվեցին ուսանողական
հանրապետական գիտաժողովի արդյունքները:
Բաժանմունքների ղեկավարները ամփոփիչ տվյալներ
ներկայացրին մասնախմբային նիստերի թեմատիկ
քննարկումների մասին և, ընդհանուր առմամբ,
գիտաժողովըհամարեցինկայացած:

Ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, ամփոփելով երկօրյա գի-
տական նստաշրջանը, ողջերթի խոսք հղեց ուսանող-
ներինևնրանցհանձնեց հավաստագրեր:

Ուսանողների համարնախատեսվածէրնաևպատ-
մաճանաչողական այց դեպի Խնձորեսկ, ինչն ամբող-
ջացրեցօրվագունանկարը:
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Նոյեմբերի 1-3-ը Գորիսի պետական համալսարա-
նում էր ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ար-
տաքին գնահատում իրականացնող փորձագի-
տական խումբը` ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտ-
րոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլա-
նավորման ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտու-
թյուններիթեկնածու, դոցենտՌոբերտԽաչատրյանի
ղեկավարությամբ: Գործընթացը համակարգեց Մաս-
նագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) Ինստիտուցիոնալ և
ծրագրային հավատարմագրման բաժնի մասնագետ
ԼիլիթՊիպոյանը:Խմբի մյուսանդամներն էին Լեհաս-
տանի հավատարմագրման կենտրոնի որակի
ապահովմանևԵԽբարձրագույն կրթությանփորձա-
գետ, Բարձրագույն կրթության հավատարմագրման
եվրոպական կոնսորցիումի խորհրդի անդամ Մաչեյ
Մարկովսկին, ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի
ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության
ամբիոնի վարիչ, ֆիզ մաթ գիտությունների դոկտոր. .
Վարուժան Աթաբեկյանը, ՀԱՊՀ Կիբեռնետիկայի
ֆակուլտետի «Էլեկտրոնային չափիչ համակարգեր և
չափագրություն» ամբիոնի դոցենտ, տեխն գիտ. .
թեկնածու Կարեն Միրզաբեկյանը, ՀՊՄՀ Տարրական
մանկավարժության և մեթոդիկայի բաժնի մա-
գիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անահիտ
Հովակիմյանը:

Եռօրյա այցի ընթացքում փորձագիտական խմբի
ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցան ԳՊՀ
ռեկտորի,պրոռեկտորի,ինքնավերլուծություն
իրականացնող խմբի անդամների, դեկանների,
ամբիոնների վարիչների, ուսանողների, շրջանա-
վարտների և գործատուների հետ: Հանդիպումներին
հաջորդեցին այցելություններ ֆակուլտետներ,
ամբիոններ, ուսումնական և վարչական գործունեու-
թյուն իրականացնող ստորաբաժանումներ, որտեղ
ուսումնասիրվեցին փաստաթղթերը, համապա-

:տասխան ռեսուրսները Փորձագիտական խմբի
ամենօրյ գործունեությունն ամփոփվում էր փակ
քննարկումներով պահանջված փաստաթղթերի
ուսումնասիրությամբ:

Այցելությունների արդյունքում փորձագիտական
խումբը կներկայացնի եզրափակիչ զեկույցը, որտեղ
ներկայացված կլինեն քննարկումների, հանդիպում-
ների և ուսումնասիրությունների արդյունքում ձևա-
վորված ընդհանրական վերլուծության թույլ և ուժեղ
կողմերը, բուհի բարելավմանը միտված առաջարկ-
ները: Համաձայն փորձագիտական խմբի եզրափա-
կիչ զեկույցի և բուհի բարելավման հայեցակարգի`
ՈԱԱԿ-ի հանձնաժողովը կկայացնի հավատար-
մագրմանմասինորոշում:
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Ս.թ. նոյեմբերի 27-ին Գորիսի պետական համալսարանում
Erasmus+ «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություն-
ներ. Գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովա-
յում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և
գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով»
(LNSS) ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց մոդուլ 4-ը՝ Տեղե-«

»կատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ
պիլոտային դասընթացը, որին մասնակցում էին ԳՊՀ գրադարանի
աշխատակիցները,պրոֆեսորադասախոսականևվարչականկազ-
մի ներկայացուցիչները, Գուսան Աշոտի անվան մշակույթի կենտ-
րոնիգրադարանային բաժնիևայլ համայնքայինգրադարանավար-
ները:

Դասընթացի մեկնարկին ներկա էին նաև ԵՄ փորձագետներ՝
Բրաշովի Տրանսիլվանիայի համալսարանի պրոֆեսոր Անջելա Ռե-

-պանովիչըևՀունաստանիԿրետեիհամալսարանիգրադարանիվա
րիչՄանոլիսԿոուկոուրակիսը:Ծրագրիընթացքըդիտարկելու նպա-
տակովԵՄփորձագետներըերրորդանգամէինայցելումԳՊՀ-ը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը`
կարևորելով միջազգային համագործակցության շրջանակներում
իրականացվող ծրագրի հերթական միջոցառման մեկնարկը և դրա
անհրաժեշտությունն ուակնկալվողարդյունքները:

Ողջույնի խոսք ասաց նաև ԳՊՀ-ի դասախոս, ծրագրի համա-
կարգողՆաիրաՍաֆարյանը, որը համառոտներկայացրեց մոդուլի
բովանդակությունը, ընդհանուր նկարագիրն ու իրականացման
նպատակները: Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտա-«

»կան հմտություններ դասընթացն ընդգրկում է հետևյալ թեմա-
ները.

�Ինչ էՏՀՏ,
� Համացանցի նշանակությունը և զարգացման ուղղություն-
ները,

�Գրադարաններիդերը ինֆորմացիայի որոնմանգործում,
�Թվայինգրագիտություն,
�Գիտականտեղեկատվության որոնումը և ստացումը ժամա-
նակակիցաշխարհում,

� : Scopus, Web of Science, ScienceՓնտրման համակարգեր
Direct համակարգեր,

�Տեղեկատվությանպահպանմանշտեմարաններ, մեթոդներ,
�Գրադարաններիզարգացմանռազմավարություն,
� Գրադարանների ավտոմատ կառավարման համակարգեր
(Koha):

Դասընթացիառաջին մասիավարտինՄանոլիս Կոուկոուրակի-
սը արտահայտեց դրական կարծիք դասընթացի բովանդակու-
թյան, կազմակերպվածության, մասնակիցների ակտիվ մասնակ-
ցության, դասընթացավարների հմտության և ծրագրի շրջանակնե-
րում իրականացված աշխատանքների ակնհայտ արդյունքների
մասին:

ԳՊՀ-ում քառօրյա դասընթացն անցկացվեց նոյեմբերի 27-ից
դեկտեմբերի10-ը:

Դասընթացնիրականացավհամակարգիչներովհագեցված լսա-
րաններում, որն էլ հնարավորություն տվեց մասնակիցներին գործ-
նականում կիրառելտեսականգիտելիքները:

Դասընթացավարներն էին ԳՊՀ-ի միջազգային համագործակ-
ցության և ծրագրերի բաժնի ղեկավար, ծրագրի համակարգող

Ն.Սաֆարյանը, ՏՏ ոլորտի մասնագետԱ.ՎարդազարյանըևԳՊՀ-ի
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, ծրագրի
աշխատակիցԱ.Օրդյանը:

Դասընթացի վերջին օրվա ամփոփմանը ներկա էր նաև ԳՊՀ
ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը: Նա կարևորեց նման արդիական թեմանե-
րով դասընթացների անցկացումը բուհում: Լսելով մասնակիցների
ելույթները դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների,
դրանց կիրառական կարևորության և թեմայի արդիականության
մասին, ծանոթանալով գրադարանային համակարգի աշխատա-
կիցների կարծիքներին, ԳՊՀ-ի գրադարանային համակարգի գոր-
ծունեության մեջ գրադարանների ավտոմատ կառավարման հա-
մակարգի (Koha) կիրառման փորձերին` ԳՊՀ ռեկտորը նշեց, որ
ստացած գիտելիքներնայսուհետպետք է կիրառել գրադարանների
ավտոմատ կառավարման համակարգերի ամբողջական ներդ ր-ը
ման, ԳՊՀ-ում էլեկտրոնային գրադարանների կիրառության գործ-
ընթացներում, ինչպես նաև ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջի գրադա-
րանային բաժնում նախատեսվող կառուցվածքային փոփոխու-
թյուններում:

«Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտու-
թյուններ» դասընթացի ավարտին մասնակիցները ստացան հա-
վաստագրեր:

ՆԱԻՐԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ԳՊՀ-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
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rasmus+ «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայու-
թյուններ. Գրադարանների արդիականացում Հայաստա-
նում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնա-

կազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփո-
խումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 24
– 30-ը Կրետեի համալսարանում, Ռեթիմնո, տեղի ունեցան «Որակի
ապահովում» թեմայով դասընթացներ: Դասընթացներին մասնակցե-
ցին ԵՄ փորձագետները և ծրագրի գործընկեր հաստատությունների
ներկայացուցիչները:

Դասընթացներն ընթացան Կրետեի համալսարանի գրադարանի
մասնաշենքում:

Առաջին օրը ծրագրի համակարգող Թ. Խեչոյանը ողջունեց դասըն-
թացի մասնակիցներին և ներկայացրեց ծրագրի ընթացքը, իրակա-
նացվածաշխատանքները, ձեռքբերած հաջողությունները և շոշափելի

արդյունքները` ընդգծելով ութ ուսումնական մոդուլների ստեղծումը և
դրանց պիլոտային իրականացումը գործընկեր հաստատություննե-
րում, գրադարանների ազգային իրազեկման օրվա կազմակերպումն ու
հաջող իրականացումը, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակներում կազմա-
կերպված դասընթացները և դրանց մասնակիցների տպավորիչ
քանակը:

Դասընթացնընդգրկում էր հետևյալ թեմաները`
�Որակիկառավարումևորակիապահովում
�Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և որակը ԵՄ
կողմիցֆինանսավորվողծրագրերիհամատեքստում

�Որակի եվրոպական չափորոշիչները բարձրագույն կրթության
ոլորտում

�Որակի եվրոպական չափորոշիչները և որակի ապահովումը
հանրային սեկտորում

�Ռիսկերի վերահսկում
�Անգլերենը որպեսդասավանդմանմիջոց

«Որակի եվրոպական չափորոշիչները բարձրագույն կրթության ո-
լորտում» դասընթացին Մանոլիս Կուկուրակիսը /Կրետեի համալսա-
րան/ և Լիլիանա Ռոգոզևան /Տրանսիլվանիայի համալսարան/ ներկա-
յացրին որակիապահովմաննպատակով իրականացվածաշխատանք-
ներն իրենց համալսարաններում:

Մանոլիս Կուկուրակիսը /Կրետեի համալսարան/ և Անջելա Ռեպա-
նովիչին /Տրանսիլվանիայի համալսարան/ ներկայացրին Հայաստա-
նում, իսկ Ջերրի Կուլենը` Մոլդովայում իրականացված ազգային իրա-
զեկման օրվա մշտադիտարկմանև SWOTվերլուծությունները, ինչպես
նաևիրենց նկատառումներն ու դիտողությունները:

Դասընթացների ընթացքում ծրագրի գործընկեր հաստատու-
թյունների ներկայացուցիչները խոսեցին ազգային իրազեկման օրվա
կազմակերպման ու իրականացման աշխատանքների և հետագա
արդյունքների մասին:

Դասընթացի մասնակիցները քննարկեցին նաև ծրագրի շրջա-
նակներում ստեղծված ութ ուսումնական մոդւլների վերանայման և
լրամշակմանհարցերը: Նախատեսվում էպլանավորել և իրականացնել
երկրորդ պիլոտային դասընթացը`ընտրելով մեկ այլ մոդուլ և ելնելով
տվյալ հաստատության նախապատվություններից ու կարիքներից.
պիլոտային դասընթացը կսկսվի նոյեմբերին և կավարտվի
դեկտեմբերի սկզբին:

ՋերրիԿուլենը /Պիրամիդխումբ/առաջարկեց ներդնել մոդուլները
համալսարանների ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաև գրադա-
րանի և վարչականաշխատակազմի վերապատրաստման դասընթաց-
ներում: Նա նաև ներկայացրեց «Անգլերենը որպես դասավանդման մի-
ջոց» թեման: Քանի որ ավելի ու ավելի շատ համալսարաններ սկսել են
օգտագործել անգլերենը` որպես դասավանդման միջոց, ապակառուց-
վածքային փոփոխությունների, բազմազան մեթոդաբանություն օգ-
տագործելու հարցըդառնում էարդիական:Նախոսեցիրենցփորձի մա-
սին Դրեզդենի տեխնիկական համալսարանում և ընդգծեց «Անգլերեն
հատուկ նպատակներով» դասընթացի ներմուծման կարևորությունը
կրթական հաստատության ծրագրերում և վերապատրաստման դաս-
ընթացներում՝ դիմակայելու համար բարձրագույն կրթության հա-
մաշխարհային մրցակցային շուկայում:

Փորձի փոխանակման նպատակով դասընթացի մասնակիցները
հրավիրվեցին Կրետեի համալսարանիևՌեթիմնոյի քաղաքային նորա-
կառույց գրադարաններ, որտեղ ծանոթացան բաց և փակ հասանե-
լիության, հանրագիտարանների, հին գրքերի վերականգնման և պահ-
պանման, եվրոպական փաստաթղթերի պահպանման բաժիններին,
արխիվներին ու թանգարաններին: Առանձնահատուկ ուշադրության
էին արժանի հունական պատմությունն ու քաղաքակրթությունը ներ-
կայացնող հազվագյուտ գրքերը և պարբերականների հավաքածու-
ները:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները ստացան որակի
ապահովմանդասընթացիմասնակցությանհավաստագրեր:

E
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Հոկտեմբերի 26-27-ը Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունե-
ցան «Էրազմուս+ Տեղեկատվական օրերը» երկօրյա դասընթացները, որին
ներկա էին ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, Էրազմուս+ հայաստանյան
գրասենյակի համակարգող Լանա Կառլովան, Էրազմուս+ գրասենյակի
Ծրագրերի պատասխանատու Էդիթ Սողոմոնյանը, Էրազմուս+ ազգային
գրասենյակի Ծրագրերի պատասխանատու Անի Թորոսյանն ու Եվրոպա-
կան ուսումնասիրությունների և Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության
փորձագետՔրիստինեԳևորգյանը:

Տեղեկատվականօրերիառաջին հանդիպմանըԷրազմուս+ հայաստան-
յան գրասենյակի համակարգող ԼանաԿառլովան ներկայացրեց, թե ինչպես
պատրաստել Էրազմուս+ Կարողությունների զարգացման դրամաշնոր-
հային նոր հայտեր՝ ելնելով 2018թ ազգային և տարածաշրջանային առաջ-․

նահերթություններից։ Այնուհետ ԳՊՀ աշխատակիցների հետ ծավալվեց
քննարկում Էրազմուս+ LNSS («Գրադարանային ցանցի աջակցության ծա-
ռայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլ-
դովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և
գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով») և
HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ
զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության
ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրերի առաջընթացի ու ԳՊՀ-ի
գրադարանային ցանցի թվայնացման, ընդլայնման և գեոտեղեկատվական
լաբարատորիայի հիմնադրմանարդյունքների շուրջ։

Հաջորդ օրը Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության փորձագետ Քրիստի-
նե Գևորգյանը խոսեց Ժան Մոնե գործողություններին դիմելու քայլերի
մասին, և որպես օրինակ, բերեցԵրևանիպետական համալսարանի հաջող
փորձը։

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի Ծրագրերի պատասխանատու Անի
Թորոսյանը դասախոսներին և վարչակազմին ներկայացրեց Կրեդիտային
շարժունության միջոցով Եվրոպական (Ծրագրային) երկրների հետ երկ-
կողմանի փոխանակումներ իրականացնելու հնարավորությունները,
2018թ-ի նորույթը՝ Էրազմուս+ պրակտիկան ուսանողների համար։
Հանդիպման ավարտին Էրազմուս+ գրասենյակի Ծրագրերի պատասխա-
նատու Էդիթ Սողոմոնյանը ԳՊՀ ուսանողներին մանրամասն իրազեկեց
«Էրազմուս Մունդուս» համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի, վերջիննե-
րիս դիմելու ընթացակարգի ու հայ դիմորդների վիճակագրական տվյալնե-
րի մասին, ինչպես նաև կիսվեց «Էրազմուս Մունդուս» մագիստրոսական
կրթաթոշակային ծրագրինդիմելու սեփականփորձիտեղեկատվությամբ։
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rasmus+ HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկա-
յական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և
կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսում-

նական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 26 – 28-ը
Շ.Ռուսթավելու անվ. Բաթումիի պետական համալսարանում տեղի
ունեցան «Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակար-
գում» դասընթաց և ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հան-
դիպում: Միջոցառումներին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ
ծրագրիգործընկերկազմակերպություններից:

«Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում»
դասընթացնընդգրկում էր հետևյալ թեմաները.
� ՈԱ չափորոշիչներ և ուղենիշեր եվրոպական բարձրագույն կ ր-ը
թությանտարածքում

� Որակի ներքին ապահովումը և իրականացումը Բոլոնիայի հա-
մալսարանում

� Հավատարմագրմանիրականացում
� Կարողություններիևուսումնառությանարդյունքների վրահիմն-
վածկրթականծրագրերի ստեղծում

� ՈԱքաղաքականությունըևիրականացումըՀՊՏՀ-ում
� Ուսումնառությանարդյունքների վրահիմնվածկրթության կազ-
մակերպում (Ճարտարապետության և շինարարարության Հա-
յաստանի ազգային համալսարանի և Իլիայի պետական համալ-
սարաններիփորձը)

� ՈրակիապահովումըԻլիայիպետականհամալսարանում:
Յուրաքանչյուր տեսական դասընթացից հետո տեղի էին ունենում

գործնականպարապմունքներ, քննարկումներև քեյս-ստադիներ (case
studies):

Ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպման ընթաց-
քում քննարկվեցին հետևյալ հարցերը.

� Աշխատանքայինփաթեթների վերանայում, իրականացվածաշ-
խատանքներևմիջանկյալ հաշվետվություն

� Խորհրդատվական մարմնի ստեղծման համաձայնագրերի կ ն-ը
քում

� Կարիքների բացահայտման և հնարավորությունների վերլուծ-
մանվերաբերյալ հաշվետվություններ

� Սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում, լաբորատորիա-
ների բացում

Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը /SERF/ կնախա-
պատրաստի հիմնական դասընթացների ծրագիր, որը սարքավորում-
ներիտեղադրումիցանմիջապես հետո կիրականացվիԳՊՀ-ում: Լաբո-

նրատորիաների բացման արարողությու ները նախատեսվում է իրա-

կանացնել աշխատաշուկայի/կարիերայի օրվան նվիրված միջոցա-
ռումների կամ արտաքին գնահատման նպատակով այցելությունների
ընթացքում:
� Կրթական ծրագրերի բարեփոխում, առարկայական ծրագրեր և
դրանց բովանդակությունը, շարունակական կրթության մոդուլ-
ների ստեղծում

� Արտաքին գնահատում և մշտադիտարկման ազգային համա-
կարգ

2018թ հունվար-փետրվարամիսներին երեքփորձագետներ կայցե-.
լեն գործընկեր համալսարաններ և կներկայացնեն հաշվետվություն-
ներ, որոնք կընդգրկեն խորհուրդներ հետագա աշխատանքների ար-
դյունավետիրականացմանհամար:
� ՈԱռազմավարականպլանիստեղծում
� Աշխատաշուկայի/կարիերայի օրեր
Վրաստանյան և հայաստանյան երկրների գործընկեր համալսա-

րաններին հանձնարարվեց տեղեկացնել աշխատաշուկայի/կարիերա-
յի օրերի ձևաչափերն ու իրականացման ամսաթվերը մինչև նոյեմբերի
1-ը: Նախատեսվում է լաբորատորիաների բացման արարողությունե-
րը և տեղեկատվության տարածման հետ կապված աշխատանքները
համատեղելայդ օրվահետ:
� Դասավանդմանմեթոդներիվերաբերյալ դասընթաց
Աշխատանքային փաթեթ 6-ում նախատեսված այս դասընթացը

կանցկացվի ԳՊՀ-ում, 2018թ մայիսի 16-19-ը. ԵՄ գործընկերները կա-.
պահովեն դասընթացը դասընթացավարներով և անհրաժեշտ նյու-
թերով:
� Տեղեկատվությանտարածմաննուղղվածաշխատանքներ
� 2018թ աշխատանքներիօրացույցայինպլան.
� Ֆինանսականհարցեր
� Եզրակացություններևվերջնաժամկետներ:

E
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Սեպտեմբերի 27-ին Գորիսի պետական համալ-
սարանի ՀՀՄ ֆակուլտետում ՈՒԳԸ նախաձեռնու-
թյամբ տեղի ունեցավ արիության դաս-ցերեկույթ՝
նվիրված հայ ազգային-քաղաքական գործիչ, գրող,
փիլիսոփա, հրապարակախոս Շահան Նաթալիին:
Հայրենասեր մտավորականի ու ազգային գործչի
բազմարդյունք գործունեությունը փառազարդում են
այն էջերը, որոնք կապվում են «Նեմեսիսի»՝ Եղեռնի
կազմակերպիչների հետ հաշվեհարդար տեսնելու
ծրագրի իրագործմանհետ, որ, ինչպես ինքն է բնորո-
շում, «սրբազան խենթի» ամբողջական ու

անմնացորդ նվիրումն էր եղեռնազարկ
հայրենիքին:

«Նեմեսիս» գործողության կատար-
ման պատմական որոշումը կայացվեց
1919 թվականի սեպտեմբերի 27-ին
Երևանում ՀՅԴ Բյուրոյի գումարած
Ընդհանուր ժողովում : Ծրագրի
գլխավոր ներշնչողը, նախաձեռնողն ու
ոգին Շահան Նաթալին էր: ՀՅԴ Բյու-
ր ո ն ՝ մա ս նա վ ո րա բա ր Ս ի մ ո ն
Վրացյանը, Ռուբեն տեր Մինասյանը և
Ռուբեն Դարբինյանը, որոշել էին

արգելք լինել Նաթալիի հանդգնամիտծրագրին, բայց
Նաթալին վճիռ էր կայացրել, որն ավելի քան
մեկուկես միլիոն հայ զոհերիպահանջն էր:

«Նեմեսիս»-ի փառավոր իրագործումից անցել է
98 տարի, և այսօր է լ յո ւրաքանչ յուր հայ
հպարտությամբ ու երախտագիտությամբ է
խոնարհվում հայ ազգի դահիճներին պատուհասած
քաջազուն հայորդիների՝ Սողոմոն Թեհլերյանի,
Արամ Երկանյանի, Միսաք Թորլաքյանի, Արշավիր
Շիրակյանի, Ստեփան Ծաղիկյանի, Պետրոս Տեր-

Պողոսյանի և մյուսների հիշատակի առջև,
ոգեշնչվում նրանց անօրինակ ազգասիրությամբ:
Համալսարանականները ծաղիկներ խոնարհեցին
կրթօջախի բակում կանգնեցված Նաթալիի
հուշարձանին՝ ի նշան «Նեմեսիս» գործողության
խորհրդանշական օրվա, այնուհետև մասնակցեցին
Նաթալիի կյանքի ու գործի էջերը լուսաբանող,
արժևորող արիության դասին, որի ընթացքում ըստ
ամենայնի ամբողջացավ մեծ հայի, ազգասերի,
մտավորականի, գրչի անխոնջ մշակի լուսավոր
նկարագիրը:

Միջոցառումն ուղեկցվեց թեմատիկ տեսանյու-
թերի դիտումով, Նաթալիի գեղարվեստական,
հրապարակախոսական էջերի ընթերցումներով,
ելույթներով: Ազգագրական երգերի կատարումնե-
րով հանդես եկավ ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղի
տաղանդավոր սան Անդրանիկ Հայրապետյանը:
ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
Թ.Մարությանը, կարևորելով օրվա խորհուրդը,
Նաթալիի գործի պատմական նշանակությունը,
շեշտեց, որ այսօր անհրաժեշտ է բոլոր միջոցներով
Նաթալիի գործի արժեքը տեղ հասցնել նորահաս

սերնդին, խանդավառել նրա անօրինակ հայրենա-
սիրությամբ, մատուցել այն բազմահարուստ
նյութերը, որոնք ազգային խոր գիտակցություն են
ձևավորում և լայնահուն դարձնում հայկակա-
նության երակը: «Մեզ բախտ է վիճակվել ամեն օր
համալսարան ոտք դնել մեծ հայրենասերի իմաս-
տուն հայացքի ու լայն ճակատի պայծառության
ներքո, – նշեց նա, – Շահան Նաթալիի կիսանդրին,
որպես մշակութային մեծակշիռ իրագործում, առա-
ջինն է Հայաստանում, հետևաբար մեծ պարգև է
պատմությանը, Նաթալիի հիշատակին, հայ
սերունդներին: Մենք պետք է խորապես գիտակ-
ցենք՝ ինչպիսի արժեքների տեր ենք, և ինչպես
Նաթալին է պատգամել՝ զարգանանք ազգային
արժեքներով»:

Համալսարանի ՈՒԳԸ նախագահ Սոնա Ալավեր-
դյանը, ամփոփելով արիության դասը, նշեց միջո-
ցառման գլխավոր նպատակը՝ ուսանողներին և
հատկապես առաջին կուրսեցիներին ծանոթացնել
մեծ հայորդու կյանքին ու գործին, հաղորդակից
դարձնել նրա հայրենաշունչ գաղափարներին,
գլխավորպատգամներին:
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Նոյեմբերի 9-ին «Ադաջո» ՀԿ-ի նախագահ,
ԳՊՀ-ի մանկավարժությանևհոգեբանությանամ-
բիոնի դասախոս Կարինե Գրիգորյանի նախա-
ձեռնությամբևՎիեննի հայ մշակույթիտան (Ֆրա-
նսիա) հովանավորությամբ Գորիսի պետական
համալսարանի դահլիճում տեղի ունեցավ Նաիր-
յան վոկալ համույթի համերգը` նվիրված ԳՊՀ-ի
հիմնադրման 50-ամյակին: Համերգին ներկա էին
ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, պրոֆեսորադասա-
խոսական և վարչական կազմի ներկայացուցիչ-
ներ, մշակութասերներ:

Մշակութային ցերեկույթին բացման խոսք

հղեց Նաիրյան ոկալ համույթի ղեկավար Նաիրա
Մուղդուսյանը: Համերգի երգացանկում ընդգրկ-
ված էին Կոմիտասի, Բարսեղ Կանաչյանի, Թա-
թուլ Ալթունյանի, Կարո Զաքարյանի հեղինակա-
յին գործերը: Յուրաքանչյուր կատարումից առաջ
մեներգչուհիները ներկայացնում էին երգի պատ-
մությունը,խորհուրդնու ծիսակարգերը, որոնց ըն-
թացքում հնչել են դրանք:

Միջոցառման համերգային մասը բացվեց Կա-
րո Զաքարյանի «Դերիկո և Ջան Մարալ» երկու
ստեղծագործություններից սինթեզված նոր ստեղ-
ծագործությամբ :

Համույթի մեներգչուհիները ոչ միայն բուռն
հույզեր պարգևեցին կոմիտասյան կենդանի կա-
տարումներով, այլև հանդիսականին ոգևորեցին
ժողգործիքներին տիրապետելու յուրօրինակ
հմտություններով:

Միջոցառումնավարտվեց հոտնկայս ծափահա-
րություններով, հյուրերը խորհրդանշական հուշա-
նվերներ փոխանցեցին ԳՊՀ-ի ղեկավարությանն ու
շնորհակալություն հայտնեցին ջերմ ընդունելու-

ՀՀՄ ֆակուլտետի ղեկավարությունըթյան համար:
մեներգչուհիներին հանձնեց ծաղկեփնջեր գեղեցիկ
կատարումների համար:

Ս.թ. դեկտեմբերի 11-13-ը ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլ-
տետի ՈՒԳԸ-ն անցկացրեց առաջին քիմիական
ուսանողական օլիմպիադան: «Հայկական քիմիա-
կան ուսանողական օլիմպիադան» առաջին ուսա-
նողական քիմիական օլիմպիադան էր Հայաստա-
նում: Այն միջհամալսարանական էր, որին կարող էին
մասնակցել բոլոր այն բուհերի ուսանողները, որտեղ
որպես մասնագիտականառարկա դասավանդվում է
քիմիա: Օլիմպիադայի մասնակցությունը թիմային
էր: Օլիմպիադային մասնակցության հայտ էր
ներկայացրել նաև ԳՊՀ բնագիտական մասնագի-
տությունների ֆակուլտետի չորս ուսանողներից
ձևավորվածթիմը:

Թիմի կազմում էին ուսանողներ Մարիամ Հրայրի
Գյուրջյանը (թիմիավագ,ԲՄՖՈւԳԸնախագահ,Կեն-
սաբանություն մասնագիտության բակալավրիատի
3-րդ կուրսի ուսանողուհի), Հայարփի Կամոյի Աղա-
ջանյանը (Դեղագործական քիմիա մասնագիտու-
թյան բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի),
Մելինե Մատվեյի Տոռոզյանը (Դեղագործական
քիմիա մասնագիտության բակալավրիատի 2-րդ
կուրսի ուսանողուհի), Մարիամ Ստեփանի Օհան-

ջանյանը (Դեղագործա-
կան քիմիա մասնագի-
տության բակալավ-
րիատի 4-րդ կուրսի ու-
սանողուհի):

Օլիմպիադան անց-
կացվեցերեքփուլով`
1.տեսականհարցեր
2. զեկուցումներ նախա-
պես առաջադրված
թեմաներով

3. գործնականփուլ
Ֆակուլտետի թիմը

նախապատրաստել էր
«Իզոպրենային կաուչուկի արտադրությունը» թեմա-
յով զեկույց: Այն ներկայացրեց թիմի ավագ Մարիամ
Գյուրջյանը: Անդրադարձ կատարվեց ինչպես ընդհա-
նուր արտադրությանը, այնպես էլ մոնոմերի իզոպ-
րենի ստացման եղանակին: Արդյունքների ամփո-
փումից հետո ԳՊՀ-ն ներկայացնող Մարիամ Գյուրջ-
յանն արժանացավ պատվոգրի ԵՊՀ քիմիայի ֆա-
կուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված
«Հայկական քիմիական ուսանողական օլիմպիա-
դային» ներկայացրած լավագույն զեկույցի համար:

ԳՊՀ ԲՄՖ ուսանողական
գիտական ընկերություն
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