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¶àðÆêÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÀ

Սյունյաց աշխարհը հայտնի է եղել իբրև միջնադարյան Հայաստանի
կրթամշակութային խոշոր կենտրոն: Մատենագրական աղբյուրները վկայում են, որ հայոց դպրության ամենահին օջախները հաստատված են եղել
Սյունիքում:
5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցը Վաղինակ ու Վասակ Սյունի իշխանների 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 ուրիշներ, 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 համալսարանը, որն անվանել են «Երկրորդ Աթենք»:
Միջնադարյան Հայաստանի համալսարանները հսկայական դեր են
կատարել գիտության և մշակույթի պատմության մեջ՝ պատրաստելով
գիտության և արվեստի տարբեր 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
հայկական բարձրագույն դպրոցի կյանքը:
Նոր ժամանակներում ևս Սյունիքը աչքի է ընկնում կրթամշակութային
բարձր արժեքներով, որոնք փոխանցվել են նախորդ սերունդների կողմից:
Գորիսի պետական համալսարանը հնավանդ Սյունյաց աշխարհում
Տաթևի վարդապետարանից հետո երկրորդ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունն է և անցել է փառավոր ուղի:
Այս տարի լրացավ համալսարանի հիմնադրման 50-րդ տարեդարձը, որը

50 î²ðºÎ²Ü ¾

ոչ միայն համազգային ու գիտամշակութային հոբելյան է, այլև գիտակրթական
ասպարեզում մեր ձեռքբերումների մի յուրօրինակ ամփոփում է:
Ստեղծման առաջին օրից բուհը մեծ դեր է խաղացել մարզի կրթամշակութային 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,
տնտեսագետն ու իրավագետը, պատմաբանն ու 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, աշխատաշուկայում մեր շրջանավարտների մրցունակությունը:
Գորիսի պետական համալսարանն այն հաստատությունն է, որտեղ
տասնամյակների ընթացքում պահպանվել է սերունդների հաջորդականությունը,
բազմապատկվել են գիտակրթական նվաճումները:
1960-ականների սկզբից Գորիսի շրջանի առջև ծառացան սոցիալտնտեսական, կրթալուսավորական բարեփոխումների խոշորագույն խնդիրներ:
Կառուցվում էին նոր արդյունաբերական ու շինարարական ձեռնարկություններ,
նոր մասնաճյուղեր՝ շրջանների աշխատունակ բնակչության զբաղվածությունն
ապահովելու համար: Այդ ժամանակաընթացքում շրջանի վերադաս կազմակերպություններին 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, առհասարակ, Հայաստանի կրթամշակութային զարգացման կենտրոններից մեկը:
Գորիս քաղաքը Հայաստանի Հանրապտության այն 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-հասարակական գործիչներ:
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
ուսումնական հաստատություն:
Մասնաճյուղի բացմանը մեծապես օժանդակել են տեղական իշխանությունները, 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 գործկոմի նախագահ Արամ Հարությունյանը, որոնք բարձր առաքելություն էին
իրականցնում` հատկապես կադրերի ընտրության, նրանց համար սոցիալտնտեսական անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման ու ապահովման
ուղղությամբ: Ք.Պետրոսյանը և Գ. Հարությունյանը հիմնադրման օրվանից
դասավանդել են մասնաճյուղում:

ºí ÙÇïùÁ ÏÕ½Ç` ëÇñá ÍáíáõÙ:
´³Ûó »ñµ Ëáñ³ó³ ËáÑ»ñÇ Ù»ç,
ÆÙ ëÇñá ÍáíÁ ÏÕ½Ç³ó³í,
ºí Íáí³Ý³Éáí ÇÙ ÙÇïùÝ ³Ýí»ñç
êÇñá ÏÕ½áõ ßáõñçÝ ûíÏÇ³Ý³ó³í...
î»ë³, áñ ÏÛ³ÝùÁ Ñ³ï³Ï ãáõÝÇ,
àõ »ë Ï³ÃÇÉÇ ³÷ÇÝ »Ù ¹»é,
ºí ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ ³Ûë ³ÝÑáõÝÇÝ
ØÇÝã¨ ·»ñ»½Ù³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñ...
ºí ÑÇÙ³ ïÇ»½»ñùÝ ¿ Ùßï³Ñáë
Ø³Ûñ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ÇÙ Éáõë³µ»ñ,
ÈáõëÇÝÝ ¿É ×³Õ³ï ÙÇ ¹³ë³Ëáë,
ºí ³ëïÕ»ñÝ ÇÝÓ Ñ»ï áõë³ÝáÕÝ»ñ...
ÐàìÐ²ÜÜºê ÞÆð²¼
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úðÐÜºð¶À
Êáëù` îÆ¶ð²Ü ¶ðÆ¶àðÚ²ÜÆ
ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝ` ²ðÎ²¸Æ ÞºÎàôÜòÆ

êÛáõÝÛ³ó ãùÝ³Õ É»éÝ³ßË³ñÑÇ
¸áõ` ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ñ Ï³×³é,
àõëáõÙÝ³ï»Ýã ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ`
Ø»ñ Ñá·¨áñ ëáõñµ ï³×³ñ...
¸áõ` Ù»ñ ³½·Ç á·áõó Ñ³éÝ³Í
ÈáõÛëÇ ûç³Ë ÝáñûñÛ³,
¸áõ` î³Ã¨Ç í»ñ³ÍÝí³Í
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý Ù»ñûñÛ³...
¸áõ` Ñ³Û³ßáõÝã »ñ³½Ý»ñÇ
²Ýñç³Íáõ÷ ³Ý¹³ëï³Ý,
àõëÙ³Ý Í³ñ³í Ñá·ÇÝ»ñÇ`
ÜíÇñ³Ï³Ý Ù»ñ áëï³Ý...
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¶äÐ-Æ 50- ²ØÚ²ÎÆÜ

Հոկտեմբերի 19-ին Գորիսի պետական համալսարանում մեկնարկեց
բուհի 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ»
խորագրով երկօրյա հանրապետական գիտաժողովը, որին մասնակացում էին Երևանի պետական համալսարանի, Խ.Աբովյանի անվան
պետական մանկավարժական համալսարանի, Վանաձորի պետական
համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի, Երևանի թատրոնի
և կինոյի պետական ինստիտուտի, Կրթության ազգային ինստիտուտի,
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի,
ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի, Սպահանի
համալսարանի, Ռուսաստանի պետական հումանիտար համալսարանի,
Հայաստանի ազգագրության թանգարանի, ԼՂՀ պետական արխիվի, ՀՀ
Մշակույթի նախարարության բազմաթիվ անվանի գիտնականներ ու
մշակույթի գործիչներ: Գիտաժողովի աշխատանքներում ներգրավված
էր նաև ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը:
Գիտաժողովը նվիրված էր Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգության, կրթական գործի ձեռքբերումների համակողմանի ուսումնասիրություններին:
Գիտաժողովի բացման արարողությանն ու լիագումար նիստին ներկա էին Սյունիքի փոխմարզպետ Վարդան Դավթյանը, Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, պաշտոնատար այլ
անձինք:
ԳՊՀ ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանը, բացման խոսքում ողջունելով ներկաներին, շնորհավորեց Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյա
տարեդարձի առթիվ, որը ոչ միայն համազգային ու կրթամշակութային
հոբելյան է, այլև գիտակրթական ասպարեզում կրթօջախի ձեռքբերումների մի յուրօրինակ ամփոփում: Խոսելով գիտաժողովի օրակարգի, թեմատիկ բազմազանության, գիտագործնական նշանակության
ու առաքելության մասին՝ ռեկտորը հավելեց, որ գիտաժողովը
յուրատեսակ հարթակ է՝ ոչ միայն հետադարձ հայացքով արժևորելու
Սյունիքի պատմամշակութային բազմահարուստ ժառանգությունը, ամփոփելու գիտակրթական արժեքավոր ձեռքբերումները, այլև քննարկելու գիտության, կրթության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներն ու
զարգացման հեռանկարները Սյունիքի մարզում: Նա շնորհակալություն
հայտնեց գիտակրթական այն բոլոր կառույցներին, որոնց
ներկայացուցչական կազմերը մասնակցում են գիտաժողովի
աշխատանքներին՝ իրենց գիտական ներուժը ներդնելով Սյունյաց
հոգևոր արժեքների ուսումնասիրման, կրթության ու մշակույթի

զարգացման գործում:
50-ամյա հոբելյանի առթիվ կրթօջախում առաջին անգամ հնչեց նորաստեղծ 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՝ հավաստելով, որ ստեղծման օրից բուհը մեծ դեր է խաղացել մարզի կրթամշակութային կյանքում և նվաճել հաստատուն տեղ հանրապետության
բուհերի շարքում: «Համալսարանի անցած ճանապարհի արդյունավետության վկայությունը բազմաթիվ նվաճումներն են, հաստատության
հեղինակության շարունակական բարձրացումը, աշխատաշուկայում
բուհի շրջանավարտների մրցունակությունը»,-նշեց փոխմարզպետը:
Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական

կազմի անունից շնորհավորանքի խոսք ասաց ԱրՊՀ ռեկտոր Մանուշ
Մինասյանը՝ բարձր գնահատելով Գորիսի պետական համալսարանի
դերը տարածաշրջանում և Արցախի հետ կապի ամրապնդման գործում:
«Կրթօջախի շնորհիվ երիտասարդ սյունեցին իր տանն է` կապված իր
հող ու ջրին, իր ազգային ու մշակութային ակունքներին»: Նա կարևորեց
ե ր կ ո ւ հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ն ե ր ի փ ո խ գ ո ր ծ ա կ ց ո ւ թ յ ա ն շ ա ր ո ւ ն ա կ ականությունը՝ բազմաթիվ կենսաշահ ծրագրերի իրականացման
հեռանկարներով:
Գորիսի պետական համալսարանի հոբելյանի առթիվ ուղերձ էր հղել
ԵԹԿՊԻ ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը: Ուղերձը ներկայացրեց ինստիտուտի արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Արմեն Հարությունյանը:
Լիագումար նիստին զեկուցումներով հանդես եկան ԳՊՀ ռեկտոր,
ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր Արտուշ Ղուկասյանը («Գորիսի պետական համալսարանի անցած ուղին. ձեռքբերումները և զարգացման հեռանկարները»), ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աելիտա Դոլուխանյանը («Սյունյաց Մեծ անապատը և հայ հոգևոր կյանքի վերածնունդը») և պ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ Ստեփանյանը («Կրթական գործի
սկզբնավորումը Գորիսում. Սբ Հռիփսիմեի եկեղեցական-ծխական
դպրոցի պատմությունից»):
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¶àðÆêÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÀ
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 գոհունակությամբ է ընդունում հայ մտավորակությունը, որը խորապես գիտակցում և բարձր էր գնահատում հայ մշակույթի այդ կարևորագույն
օջախի դերը:
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի ստեղծումը պատմական կարևորագույն 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)
և պրոֆեսորադասախոսական կազմը զգալի աշխատանք է կատարում
(ֆակուլտետների, ամբիոնների ձևավորում, լաբորատորիաների, կաբինետների ստեղծում, ուսումնական շենքի, ուսանողական հանրակացարանի վերանորոգում և այլն)՝ նպատակ ունենալով ուսումնագիտական այդ հաստատությունը դարձնել ազգային որակյալ կադրերի
պատրաստման, գիտության ու լուսավորության հոգևոր դարբնոց:
Գորիսի նորաստեղծ ինստիտուտը հավաքագրում է դասախոսական նոր կազմ, նոր ուսանողություն՝ իր առաջ դնելով առաջանցիկ նպատակներ ու խնդիրներ: Գորիս են գալիս բազմաթիվ անվանի մասնագետներ, որոնց թվում՝ Շ.Սահակյանը Լ.Մինասյանը (մասնաճյուղի երկրորդ տնօրենը), Լ.Շահինյանը, Ֆ.Հարությունյանը, Վ.Գնունին, Ս.Հակոբյանը, Դ.Սեդրակյանը, Գ.Բաղդասարյանը, Հ.Չփլախյանը, Յու.Այվազյանը, Ս.Գաբուզյանը, Ռ.Մովսիսյանը, Ս.Կարապետյանը և ուրիշներ: Մոսկվայից մասնաճյուղում աշխատելու է գալիս գիտ.թեկնածու,
դոցենտ Ջ.Սաֆրազբեկյանը` իր հետ բերելով մեծ քանակությամբ
մասնագիտական գրականություն և արժեքավոր սարքավորումներ:
Հարկ է նշել, որ կրթօջախում դասախոսություններով հանդես են
եկել աշխարհահռչակ ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, մի շարք առաջավոր երկրների ԳԱ իսկական ու պատվավոր անդամ Վիկտոր Համբարձումյանը, հայտնի մաթեմատիկոս, Հայաստանի գիտությունների
ակադեմիայի փոխնախագահ Սերգեյ Մերգելյանը, ակադեմիկոսներ
Արտաշես Շահինյանը, Գուրգեն Սահակյանը և շատ ուրիշ անվանի
գիտնականներ, գիտության ու կրթության երախտավորներ:
Վ.Համբարձումյանի և Ս.Մերգելյանի աջակցությամբ 1971թ.
նոյեմբերի 1-ին Գորիսում բացվում է հանրապետության գիտությունների 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
էին անցկացնում մասնաճյուղի ուսանողների համար:
Գորիսի նորաստեղծ բուհը զարգացման նոր փուլ է մտնում 1970ական 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,

մանկավարժության և հոգեբանության, սպորտի ամբիոններ:
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, դոկտորպրոֆեսորներ Ա.Աղզունցյանը, Վ.Ասլանյանը, Ֆ.Հարությունյանը,
Լ.Շահինյանը, Գ.Վիրաբյանը, Վ.Գնունին և այլք:
Այդ շրջանում մասնաճյուղում տեղի են ունենում լուրջ բարեփոխություններ: Նկատելի աճում է հաստատության նյութատեխնիկական 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 ստորաբաժանումների համար ուսումնական աշխատասենյակներ, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հարմարավետ դահլիճ, գրադարան-ընթերցարան,
որն այդ շրջանում ուներ շուրջ 40.000 միավոր գիրք:
1974-1975 ուսումնական տարվանից մասնաճյուղում բացվում է
նաև Տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ֆակուլտետ` մանկավարժության և հոգեբանության բաժիններով: Մասնաճյուղի մանկավարժական աշխատանքներն առավել բեղուն ու բովանդակալից ընթացք են
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.Չուբարյանը, Գ.Վիրաբյանը,
Յու.Վարդանյանը, Վ.Պապոյանը, Յու.Այվազյանը, Վ.Բաղդագուլյանը,
Ն.Ենգիբարյանը, Ռ.Ավագյանը և ուրիշներ:
Կրթօջախի տնօրինությունը անհրաժեշտ աշխատանքներ էր տանում նաև տեղական մանկավարժական կադրեր պատրաստելու
ուղղությամբ՝ ներգրավելով ուսման մեջ առաջադեմ շրջանավարտներին 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.Մեժլումյան, 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 գիտակրթական հիմքեր 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 պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մասնաճյուղի, 1991 թվականից` Հայաստանի
պետական ճարտարագիտական համալսարանի մասնաճյուղի:
Ունենալով կադրերի պատրաստման հարուստ փորձ, փայլուն պրոֆեսորադասախոսական կազմ, նորանուն մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է ինժեներական բարձրագույն կադրերի
պատրաստման աշխատանքը:
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
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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 մասնաճյուղի ու մայր ինստիտուտի միջամբիոնային գիտակրթական
կապերը, պարբերական բնույթ են ստանում համատեղ դասալսումներն
ու փորձի փոխանակումները:
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.Մարտիրոսյանի և Ե.Բաղդասարյանի անմիջական
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 պայմանավորված է համալսարանի այսօրը: Մասնաճյուղում տեղի են ունենում
լուրջ որակական փոփոխություններ, աշխատաշուկայի թելադրանքով
կրկին բացվում է մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն» մասնագիտություններով, համապատասխան ստորաբաժանումներով: Մասնաճյուղը համալրվում է
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով: Նորաստեղծ ֆակուլտետը հավաքագրում է դասախոսական նոր կազմ, նոր ուսանողություն՝ իր
առաջ դնելով բոլորովին այլ նպատակներ ու խնդիրներ: Այդ տարիներին
բուհում դասախոսելու են հրավիրվում բ.գ.դ., պրոֆեսորներ
Ալեքսանդր Մարգարյանը, Կիմ Աղաբեկյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ
Ստեփանյանը և ուրիշներ: Նոր մասնագիտությունների կայացման գործում մեծակշիռ դերակատարություն են ունենում բ.գ.թ., դոցենտ Նինա
Հովսեփյանը, մ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Սահակյանը, հ.գ.թ., դոցենտ
Ջուլիետա Թունյանը, դոցենտ Հասմիկ Թունյանը, դոցենտ Սերգեյ Հախվերդյանը և ուրիշ երախտավորներ:
Այսպես, տարիների ընթացքում գործելով ՀՀ հեղինակավոր
ուսումնական հաստատությունների համակարգում, Գորիսի բուհն
անցնում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների հիանալի
դպրոց, կուտակում բուհական համակարգի գործունեության հսկայական փորձ: 1997-1998 ուս.տարվանից բուհում կազմակերպվում է
նաև հեռակա ուսուցման բաժանմունքը:
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 (2004-2016 թթ.) Սուրեն Խաչատրյանը:
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Լիագումար նիստից հետո գիտական նստաշրջանի երկօրյա աշխատանքը ծավալվեց չորս
մասնախմբերում՝ ա) պատմություն, հնագիտություն,
ազգագրություն, արվեստ, բ) բանասիրական ուսումնասիրություններ, գ) կրթական գործ. սկզբնավորումը, ձեռքբերումները և զարգացման արդի
հիմնախնդիրները, դ) բնագիտական ուսումնասիրություններ:
Գիտաժողովին ներկայացված 100-ից ավելի հայտերից զեկուցման էին երաշխավորվել 80-ը:
Ծրագրում ընդգրկված զեկուցումները վերաբերում
էին Սյունիքի պատմության և մշակույթի ողջ լայնույթի (հնագիտություն, ազգագրություն, բանագիտություն, լեզու, արվեստ և այլն) հիմնահարցերին:
Օրակարգի թեմատիկ բազմազանությունը վկայում
էր բովանդակային առումով խորքային ընդգրկում
ունեցող նստաշրջանի գիտագործնական առաքելության մասին:
Պատմության, հնագիտության, ազգագրության և
արվեստի մասնախմբի երեք նիստերում (համանախագահներ՝ Ալբերտ Խառատյան, Գևորգ Ստեփանյան, Թամար Հայրապետյան) լսվեցին 30 զեկուցումներ, որոնց թվում՝ «Գաղթը Սյունիքից Զմյուռնիա
(17-18-րդ դարեր)»(Ալբերտ Խառատյան, ՀՀ ԳԱԱ
Պատմության ինստիտուտ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ
թղթակից անդամ), «Ստեփանոս Օրբելյանը և Խաչատուր 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 հրատարակման 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 գործունեությունը (1909-1921թթ.)» (Համո Սուքիասյան,
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 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 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.),
Նորա Ենգիբարյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.), Համլետ
Սարգսյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.), «Սյունիքի տարազը.
ավանդույթներ և արդիականություն» (Սվետլանա
Պողոսյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պ.գ.թ.), «Գորիսի և Կապանի
թատրոնները. թատերական մշակույթը Սյունիքում»
( Ա ր մ ե ն Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն , Ե Թ Կ Պ Ի , ա ր վ ե ստագիտ.թեկ.,դոցենտ), «Նորահայտ վիմագրեր Մադինայի 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
ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.) «Սողոմոնյան սյուժեները Սյունիքի
բանահյուսական ժառանգության մեջ» (Էսթեր

Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, բ.գ.թ.), «Ծննդով սյունեցի
երևելի գործիչներն աշխարհում» (Արծվի Բախչինյան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, բ.գ.թ.), «Հին
Գորիսի մելիքական ապարանքի պեղումները»
(Արման Նալբանդյան, ՀՀ Մշակույթի նախարարություն), «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպությունը և
Սյունիքի պատմահնագիտական հուշարձանների
ուսումնասիրությունը» (Տիգրան Ալեքսանյան, ՀՀ
ԳԱԱ ՀԱԻ), «Ժողովրդական ավանդությունները Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում» (Սիրանույշ Առաքելյան, ՀՀ ԳԱԱ
ՀԱԻ), «Սյունիքի հեքիաթների խորհրդատու և
նվիրատու պառավը (համադրությամբ պատմաազգագրական այլ տարածաշրջանների հեքիաթների)»
(Մարինե Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), «Սյունիքն ըստ
սեպագիր արձանագրությունների» (Վահե Սարգըսյան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ), «Սյունեցի
երաժիշտների ներդրումը 20-րդ դարի հայ
մշակույթում» (Գայանե Թադևոսյան, Կրթության
ազգային ինստիտուտ) և այլն:
«Բանասիրական ուսումնասիրություններ»
մասնախմբի երեք նիստերում (համանախագահներ՝
Աելիտա Դոլուխանյան, Վանո Եղիազարյան, Հայկանուշ Մեսրոպյան,) լսվեցին 24 զեկուցումներ,
որոնց թվում՝ «Սյունեցիները և հայ հին գրականությունը» (Վանո Եղիազարյան, ՎՊՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր), «Ստալինյան բռնաճնշումների 80-րդ տարելից.
Ա կ ս ե լ Բ ա կ ո ւ ն ց ի ձ ե ր բ ա կ ա լ ո ւ թ յ ո ւ ն ը , դ ատավարությունը, գնդակահարությունը» (Դավիթ
Գասպարյան, Կրթության ազգային ինստիտուտ,
բ.գ.դ., պրոֆեսոր), «Գորիսի բարբառի իրողու-

թյուններ Ակսել Բակունցի արձակում» (Վազգեն Համբարձումյան, ՀՊՄՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր), «Ն.Վարդապետյանի «Սյունյաց բարբառը» ուսումնա-
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¶àðÆêÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ ¶Æî²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ÜÆêîºðàôØ
àñáßáõÙÝ»ñ
1. Üå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí µ³ñÓñ³óÝ»É ¶äÐ-Ç ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ` í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»É
¶äÐ-Ç ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙùÇ
íñ³ ëï»ÕÍ»É »ñÏáõ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñ` ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ, ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñÇ»ñ³ÛÇ ³ç³ÏóÙ³Ý:
2. ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ¶äÐ ³ÙµÇáÝÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¶äÐ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ëåáñïÇ ³ÙµÇáÝÇ 5-Çó å³Ï³ë ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
(ÁÝ¹³Ù»ÝÁ` 1,5 Ñ³ëïÇù) ¨ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ í»ñçÇÝÇë ³í»É³óÙ³Ý áã Çñ³ï»ë³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ` ÉáõÍ³ñ»É ÝßÛ³É ³ÙµÇáÝÁ, ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ ï»Õ³÷áË»É ¶äÐ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝ:
3. ¶äÐ մ³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó ëå³ë³ñÏíáÕ §Î»ñå³ñí»ëï Ýáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ïó»É µÝ³·Çï³Ï³Ý
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÝ:
4.1. ºÉÝ»Éáí ¶äÐ օï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó` áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¶äÐ ×³ñï³ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨
ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ï³éáõóí³ÍùÇó Ñ³Ý»É ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÁ ¨ Ïó»É ³ÛÝ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÝ:
4.2. úï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó ëå³ë³ñÏíáÕ §²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ýáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ïó»É ՀáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÝ:
5. ºÉÝ»Éáí ¶äÐ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó` ÝßÛ³É ³ÙµÇáÝÁ í»ñ³Ýí³Ý»É
ՏÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝ:
6. ¶äÐ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý §Ð³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ïó»É ՀáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÝ, ÇëÏ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý §¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ` Ճ³ñï³ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇÝ:
1. ԳՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրերով 2018-2019 ուստարվա
ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը.
Առկա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 2018-2019 ուստարվա
ընդունելության մասնագիտությունները

Հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 2018-2019 ուստարվա
ընդունելության մասնագիտությունները

( 31.08. 2017 Ã., 16.11.2017 Ã.)
2. Ղեկավարվելով «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության
դրույթներով և հաշվի առնելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի 31.08.2017թ. թիվ 4 նիստի որոշմամբ և ռեկտորի
31.08.2017 թ . թիվ 289- Ա հրամանով բուհի կառուցվածքում իրականացված փոփոխությունները `
համալսարանի ֆակուլտետների կանոնադրություններում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
Ø Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կանոնադրության 11–րդ կետը խմբագրել
հետևյալ շարադրմամբ. Ֆակուլտետը ԳՊՀ գիտակրթական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն` ըստ
կրթական ծրագրի և ուսուցման ձևի հետևյալ մասնագիտություններով.
Բակալավրի կրթական ծրագիր`
a Էլեկտրոնիկա- առկա,
a Էլեկտրաէներգետիկա- հեռակա,
a Կառավարում /ըստ ոլորտի/- առկա, հեռակա,
a Տնտեսագիտություն- առկա, հեռակա:
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր`
a Տնտեսագիտության տեսություն- առկա,
a Զբոսաշրջության կառավարում- առկա:
a Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն - հեռակա:
Ø Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կանոնադրության 35–րդ կետը խմբագրել
հետևյալ շարադրմամբ. Ֆակուլտետը կազմված է «Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի», «Տնտեսագիտության և կառավարման» ամբիոններից, համակարգչային լսարան-կաբինետից, էլեկտրոնիկայի, էլեկտրաէներգետիկայի, էլեկտրատեխնիկայի ուսումնական լաբորատորիաներից:
Ø Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության 11-րդ կետում «Դեղագործական քիմիա» բառերից հետո ավելացնել «Կերպարվեստ» բառը:
Ø Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության 11–րդ
կետը խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ. Ֆակուլտետը ԳՊՀ գիտակրթական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)», «Պատմություն», «Իրավագիտություն» մասնագիտություններով, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով:
«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ կրթությունը իրականացվում է ուսուցման առկա
ձևով, իսկ «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ` ուսուցման հեռակա ձևով:
Ø Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության 35–րդ
կետը խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ. Ֆակուլտետը կազմված է Հայոց լեզվի և գրականության,
Պատմության, Իրավագիտության, Մանկավարժության և հոգեբանության, Օտար լեզուների ամբիոններից, երկու համակարգչային լսարան-կաբինետից, Ա. Մարգարյանի անվան հայոց լեզվի լսարանկաբինետից, Ստ. Օրբելյանի անվան պատմության լսարան-կաբինետից, կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայից:
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 մարտավարությունը Սյունիքում և Արցախում/1918-1920թթ./» աշխատությունը հրատարակության երաշխավորելու հարցը մինչև հանձնաժողովի եզրակացության մեջ նշված խնդիրների լուծումը:
4. Հիմք ընդունելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, հաշվի առնելով ԳՊՀ-ի հումանիտար և հասարակագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի և իրավագիտության ամբիոնի միջնորդությունները, ինչպես
նաև նշյալ աշխատության վերաբերյալ ստացված դրական կարծիքը` «Համեմատական իրավագիտություն»
ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորել հրատարակության:
5. Հիմք ընդունելով ԳՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, հաշվի առնելով ԳՊՀ-ի հումանիտար և հասարակագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի և իրավագիտության ամբիոնի միջնորդությունները, ինչպես
նաև « Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները , ազատությունները և դրանց
քրեաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում» մենագրության վերաբերյալ ստացված դրական կարծիքը,
ուստի երաշխավորել այն հրատարակության:
6. ԳՊՀ-ում ս/թ. հոկտեմբերի 5-6-ը կազմակերպված համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված
հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի և ս/թ. հոկտեմբերի 19-20-ը կազմակերպված «Սյունիքը
կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողովի մասին տեղեկատվությունն ընդունել ի
գիտություն, իսկ կատարված աշխատանքները գնահատել գերազանց:
7. ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների, հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների
ֆակուլտետների դեկանների թափուր պաշտոնների տեղակալման վերաբերյալ հայտարարված բաց
մրցույթների մասին տեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն:
8. Հանձնարարել ԳՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահին` մինչև ս/թ. նոյեմբերի 27-ը, համաձայն «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության (նոր խմբագրություն) 17-րդ կետով սահմանված դրույթի, արհեստակցական կազմակերպության համապատասխան
մարմնում քննարկել և հստակեցնել համալսարանի ֆակուլտետների խորհուրդներում բուհի
արհեստակցական կազմակերպության ներկայացուցիչների կազմը:

§êÚàôÜÆøÀ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ØÞ²ÎàôÚÂÆ úæ²Ê . ¶Æî²ÄàÔàìª ÜìÆðì²Ì
¶äÐ-Æ 50- ²ØÚ²ÎÆÜ

Å2

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 Մարության, ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), «Ալեքսանդր Մարգարյանի բարբառագիտական հայացքները»
(Սվետլանա Մանուչարյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ.), «Հոր
կերպարը Ս.Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց
հորս» ինքնակենսագրական վիպակում» (Ռիմա Ստեփանյան, 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» (Լուսինե Ներսիսյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), «Գուսան
Ա շ ո տ ի մ ի ք ա ն ի ժ ո ղ ո վ ա ծ ո ւ ն ե ր ի ն ո ր ա բ անությունները և դրանց ոճական արժեքը» (Ինգա
Մարգարյան, ԳՊՀ, բ.գ.թ.) և այլն:
«Կրթական գործ. սկզբնավորումը, ձեռքբերումները և զարգացման արդի հիմնախնդիրները»

մասնախմբի երկու նիստերում (համանախագահներ՝ 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 մանկավարժական հայացքները» (Լաուրա Ասատրյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Զարուհի Ասատրյան, ՀՊՄՀ,
մ.գ.թ., դոցենտ), «Սյունիք-Արագածոտն կրթական
առնչությունները միջնադարում» (Աշոտ Մանուչարյան, 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)»
(Արման Մալոյան, Կրթության ազգային ինստիտուտ,,
պ.գ.թ.), «Սյունիքի պատմամշակութային արժեքների
ուսումնասիրումը ստուգատեսի շրջանակում»
(Աստղիկ Բալայան, 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
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ի չ ն ե ր ի լ ո ւ ս ա վ ո ր ա կ ա ն գ ո ր ծ ո ւնեությունը 14-15-րդ դարերում» (Արմինե
Բաղդասարյան, ԱրՊՀ, մ.գ.թ., դոցենտ), «Կրթամշակութային 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 ուսումնասիրման էությունը մտածողության ոճերի բացահայտման համատեքստում» (Նազելի Հախվերդյան, հ.գ.թ.,
դոցենտ), «Գորիս քաղաքի կրթօջախները (19-րդ
դարավերջից մինչև մեր օրերը)», Կարինե Միրաքյան
(ԳՊՀ) և այլն:
Գիտաժողովի «Բնագիտական ուսումնասիրություներ» մասնախմբում (համանախագահներ՝

Աշոտ Մարտիրոսյան, Լուիզա Վարդանյան) ներկայացված 7 զեկուցումները վերաբերում էին մաթեմատիկական կրթության սկզբնավորմանը և
հետագա զարգացմանը Գորիսի տարածաշրջանում
(Ա.Մարտիրոսյան, ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Արփինե Դինունց, ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ), Գորիսի տարածաշրջանում աճող դեղաբույսերի հատկությունների ուսումնասիրության վերլուծությանը (Լուիզա
Վարդանյան, ԳՊՀ, ք.գ.դ., դոցենտ), Սյունիքի լանդշաֆտա-բնապահպանական և էկոլոգամշակութային առանձնահատկություններին
(Արտաշես Զիրոյան, ՀՊՄՀ, կ.գ.դ., Տիգրան Թանգամյան, ՀՊՄՀ, մ.գ.դ, պրոֆեսոր, Քնարիկ
Ուզունյան, ՀՊՄՀ, մ.գ.թ, Արմենուհի Փիլթակյան,
ՀՊՄՀ), ինչպես նաև Սյունիքի մարզում ռազմավարական դեր ունեցող Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականի
վերլուծությանը (Շուշան Շալունց, ԳՊՀ, կ.գ.թ., դոցենտ) և այլն: Կային նաև մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկային 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
որակի առումով:
«Սյունիքը ունակ է ապահովելու հետազոտությունների լայն թեմատիկա, ինչպես իր պատմամշակութային փոխառնչությունների աշխարհագրական
շրջանակների (Հս. Կովկաս, Իրան, Արցախ, Սևանի
ավազան, Արարատյան դաշտավայր–Նախիջևան և
այլն), այնպես էլ քաղաքական պատմության բազմերանգության առումներով» (Մկրտիչ Զարդարյան),
հետևաբար գիտնականները հույս հայտնեցին, որ
թեմատիկ ուղղվածությամբ նմանատիպ գիտաժողովների կազմակերպումը Սյունիքում կլինի շարունակական ու նպատակային:

Ամփոփելով գիտաժողովի աշխատանքները՝ ԳՊՀ
ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանը համոզմունք հայտնեց,
որ գիտաժողովի նիստերում հնչած զեկուցումները
կարևոր կռվաններ են Սյունիքի հոգևոր ու
նյութական հարուստ ժառանգության ուսումնասիրման, վերաարժևորման ու նորահաստատման
գործում:
Նշենք, որ Գորիսի պետական համալսարանում
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ գործում է «Սյունիքի հոգևոր և նյութական
ժառանգությունը» ծրագիրը, որի գիտաշխատողները ակտիվորեն ներգրավված էին գիտաժողովի
նպատակադիր աշխատանքներում:
Գորիսի պետական համալսարանի հոբելյանի
առթիվ ՀՀ Մշակույթի նախարարության
«Մշակութային կանգառ» ծրագրի շրջանակում Գորիսի պետհամալսարանի դահլիճում ուսանողության , պրոֆեսորադասախոսական կազմի և
գիտաժողովի հյուրերի համար համերգային ծրագրով
հանդես եկավ հնագույն երաժշտության «Տաղարան»
համույթը (գեղարվեստական ղեկավար՝ ՀՀ
վաստակավոր արտիստ Սեդրակ Երկանյան): Օրվա
մասն էր կազմում նաև հոբելյանական
ցուցահանդեսի բացումը: Գիտաժողովի
շրջանակներում իրականացվեցին պատմաճանաչողական այցեր ( Ակսել Բակունցի տուն թանգարան, Խնձորեսկ):
ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
Գիտաժողովի պատասխանատու քարտուղար
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Գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հասարակության ու պատմության առաջ՝ համալսարանը սկսում է լայնածավալ կրթական բարեփոխումների գործընթաց` նպատակաուղղելով համալսարանի գործունեությունը ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջները բավարարող որակյալ
կրթության ապահովմանը: Հետևում են բազմաշերտ բովանդակային փոփոխությունները և դրանցից բխող մարտահրավերները, որոնց այսօր էլ փորձում է դիմակայել համալսարանը:
Համալսարանի ստեղծումը մարզի զարգացման համար ռազմավարական նշանակությամբ
կարևոր ծրագիր էր, որ ենթադրում էր կարճ ժամանակում ձեռք բերել պետական կրթական հաստատության կայուն վիճակ, մրցունակության բարձր մակարդակ, այսինքն` առաջատար դիրք տարածաշրջանի այլ բուհերի նկատմամբ, պրոֆեսորադասախոսական կայուն և բավարար կազմ, կրթական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա, գիտահետազոտական գործունեության զարգացման բարենպաստ պայմաններ և այլն: Ի պատիվ բուհի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի՝ պետք է նշել, որ համալսարանը ազգային լավագույն ավանդույթների ու միջազգային առաջավոր փորձի զուգակցմամբ ապահովելով կրթության
մատչելիությունն ու հասանելիությունը, ձգտեց գերազանցության ու նորարարական ուսուցման և
ունեցավ ռազմավարական ծրագրերին համապատասխան առաջանցիկ զարգացում:
2005-2006 ուսումնական տարին Գորիսի պետական 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
մանկավարժական մասնագիտություններ: Ընդլայնվում են արտաքին և միջբուհական կապերը:
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ նախաձեռնությամբ 2008-ից ՀՀ-ում գործում է «Միջբուհական
կոնսորցիում» հիմնադրամը (մասնակիցներ՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ (այժմ Մ. Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական Համալսարան), Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ (այժմ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական Համալսարան), Ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական պետական
ինստիտուտ, Գավառի պետական համալսարան, Գորիսի պետական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ կրթության 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 մեծ աշխատանք է կատարել հանրակրթական դպրոցները և ժողտնտեսությունը որակյալ կադրերով ապահովելու ուղղությամբ:
Բուհի ստեղծումը Գորիսում, բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետներով տարածաշրջանը ապահովելուն զուգընթաց, ի սկզբանե նպատակ է հետապնդել տարածաշրջանից երիտասարդության արտահոսքի կանխման, Արցախի հետ կապի ամրապնդման և բնակչության հասարակական-քաղաքական գիտակցության ակտիվացման:
Այսօր Գորիսի պետական համալսարանը համազգային ու տարածաշրջանային դերակատարությամբ 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, փորձում է մեծացնել իր մրցակցային առավելություններն ու 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 մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների:
Գորիսի պետական համալսարանն այսօր ունի 3 ֆակուլտետ (Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ), 10 ամբիոն, 1 սեկտոր, 97 պրոֆեսորադասախոսական կազմ, այդ թվում՝ 8 գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 32 գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, 57 ասիստենտ ու 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
նախագահը Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն է):
Զգալի աշխատանքներ են կատարվել համալսարանի կառավարման համակարգի կատարելագործման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների՝ արդիականության պահանջներից բխող փոփոխությունների, մասնագիտությունների վերալիցենզավորման, նոր մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ներդրման, ուսումնական գործընթացի բարելավման, ներքին իրավական դաշտի
կարգավորման, ֆինանսական կայունացման, բուհի միջազգայնացման և այլ ուղղություններով:
Գրանցվել է համաչափ առաջընթաց բուհը ներկայացնող բոլոր բաղադրիչներում (ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, ֆինանսատնտեսական, իրավական և այլն):
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 20172018 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`
www.gorsu.am:
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, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով»), Erasmus+ Heritag (Բարձրագույն
կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնակրթական ծրագիր) միջազգային ծրագրերին: Կրթական այս
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 նրանց ուսումնագիտական պահանջները:
Այսօր համաշխարհային քաղաքակրթության արժեքների վերագնահատման ու կրթական
համակարգի բարեփոխումների ու նորացման ժամանանակից փուլում բուհը մեծ առաքելություն ու
պատասխանատվություն է ստանձնել՝ իր գործունեությունը նպատակաուղղելով կրթության
բովանադակության արդիականացմանն ու հիմախնդիրների իրատեսական 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 մշակում և գործնական ներդրում, որը կրել է շարունակական բնույթ:
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 և այլն: Ընթացքի մեջ է կրթության որակի բարելավման
միջոցով ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը: Արդիականության պահանջներից բխող որակի ապահովումը 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 նախնիների թույլ տված սխալներից՝ ժամանակին ստեղծել ազգային
կրթական օջախների անցյալի ու ներկայի ամբողջական պատմությունը, ինչն ուսանելի կլինի
հետագա սերունդների համար»:
ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐ
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Հոկտեմբերի 5-6-ը Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական հանրապետական
գիտաժողով, որին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի և ՀՀ այլ
բուհերի, որոնց թվում՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի,
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի, Գավառի պետական համալսարանի և Վանաձորի պետական համալսարանի շուրջ 60 ուսանողներ:
Գիտաժողովը մեկնարկեց լիագումար նիստով, որի
ընթացքում բացման խոսքով հանդես եկավ Գորիսի
պետական համալսարանի ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանը՝ նախ ողջունելով համալսարանականներին
բուհի կեսդարյա հոբելյանի առթիվ, որ նշանավորվում
է նոր ու նշանակալից ձեռնարկով՝ հանրապետական
գիտաժողովի շրջանակում հյուրընկալելով ՀՀ տարբեր
բուհերի ուսանողներին, նրանց ղեկավարներին,
ՈՒԳԸ-ների պատասխանատուներին, ապա
համառոտ ներկայացրեց համալսարանի անցած
ուղին, գիտակրթական ձեռքբերումներն ու զարգացման հեռանկարները: Ռեկտորը կարևորեց նաև հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի՝ որպես
այդպիսին առաջինը լինելու հանգամանքը, որ մեծապես կակտիվացնի ԳՊՀ-ի և ՀՀ այլ բուհերի ուսանողական գիտական համագործակցությունը՝ նոր ծրագերի կյանքի կոչման հեռանկարով:
Ողջույնի խոսք ասաց ԳՊՀ-ի ՈՒԳԸ նախագահ
Սոնա Ալավերդյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով գիտաժողովին մասնակցության հայտ ներկայացրած բոլոր ուսանողներին, նրանց ղեկավարներին, որոնք
ջանք ու եռանդ չեն խնայել՝ ուսանողների գիտական հետաքրքրությունները ձևավորելու, գիտահետազոտական հակումները զարգացնելու գործում, և նրանց
շնորհիվ շատերն արդեն գիտության մեջ լուրջ նախաքայլեր են անում: Նա ներկայացրեց նաև օրակարգը և
հաջող ընթացք մաղթեց գիտաժողովի աշխատանքներին:
Լիագումար նիստին զեկուցումներով հանդես
եկան ԳՊՀ-ի ՀՀՄ ֆակուլտետի մագիստրատուրայի

«Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նոննա Ալավերդյանը և ԳՊՀ-ի ԲՄ ֆակուլտետի «Մաթեմատիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Արտեմ Բալասայանը: Ն.Ալավերդյանի
զեկուցումն ուշագրավ էր այն առումով, որ ամփոփ
պատկերացում էր տալիս Գորիսի փառապանծ պատմության, այդ պատմության մի կարևոր անկյունադարձի՝ Գորիսի պետհամալսարանի հիմնադրման կենսահանգամանքների, զարգացման ու կայացման ընթացքի մասին: Ուսանողներին մեծ ոգևորություն պատճառեց Արտեմ Բալասանյանը՝ խոսելով ուսանողական
բացառիկ մի նախաձեռնության՝ Գորիսում եռաչափ
տպիչների արտադրության մասին:
Լիագումար նիստից հետո գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին յոթ բաժանմունքներում`
մանկավարժության, հոգեբանության և փիլիսոփայության, լեզվաբանության, գրականության, պատմության և իրավագիտության, կենսաբանության և քիմիայի, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տնտեսագիտության 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 Ակսել Բակունցի տունթանգարան:
Հոկտեմբերի 6-ին ամփոփվեցին ուսանողական
հանրապետական գիտաժողովի արդյունքները:
Բաժանմունքների ղեկավարները ամփոփիչ տվյալներ
ներկայացրին մասնախմբային նիստերի թեմատիկ
քննարկումների մասին և, ընդհանուր առմամբ,
գիտաժողովը համարեցին կայացած:
Ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, ամփոփելով երկօրյա գիտական նստաշրջանը, ողջերթի խոսք հղեց ուսանողներին և նրանց հանձնեց հավաստագրեր:
Ուսանողների համար նախատեսված էր նաև պատմաճանաչողական այց դեպի Խնձորեսկ, ինչն ամբողջացրեց օրվա գունանկարը:
ՆՈՆՆԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
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Նոյեմբերի 1-3-ը Գորիսի պետական համալսարանում էր ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խումբը` ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Խաչատրյանի
ղեկավարությամբ: Գործընթացը համակարգեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) Ինստիտուցիոնալ և
ծրագրային հավատարմագրման բաժնի մասնագետ
Լիլիթ Պիպոյանը: Խմբի մյուս անդամներն էին Լեհաստանի հավատարմագրման կենտրոնի որակի
ապահովման և ԵԽ բարձրագույն կրթության փորձագետ, 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 մագիստրատուրայի 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, շրջանավարտների և գործատուների հետ: Հանդիպումներին
հաջորդեցին այցելություններ ֆակուլտետներ,
ամբիոններ, ուսումնական և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներ, որտեղ
ուսումնասիրվեցին փաստաթղթերը, համապատասխան ռեսուրսները : Փորձագիտական խմբի
ամենօրյ գործունեությունն ամփոփվում էր փակ
քննարկումներով պահանջված փաստաթղթերի
ուսումնասիրությամբ:
Այցելությունների արդյունքում փորձագիտական
խումբը կներկայացնի եզրափակիչ զեկույցը, որտեղ
ներկայացված կլինեն քննարկումների, հանդիպումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում ձևավորված ընդհանրական վերլուծության թույլ և ուժեղ
կողմերը, բուհի բարելավմանը միտված առաջարկները: Համաձայն փորձագիտական խմբի եզրափակիչ զեկույցի և բուհի բարելավման հայեցակարգի`
ՈԱԱԿ-ի հանձնաժողովը կկայացնի հավատարմագրման մասին որոշում:
ՆՈՆՆԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
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արդյունքները` ընդգծելով ութ ուսումնական մոդուլների ստեղծումը և
դրանց պիլոտային իրականացումը գործընկեր հաստատություններում, գրադարանների ազգային իրազեկման օրվա կազմակերպումն ու
հաջող իրականացումը, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացները և դրանց մասնակիցների տպավորիչ
քանակը:
Դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները`
aՈրակի կառավարում և որակի ապահովում
aՈրակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և որակը ԵՄ
կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի համատեքստում
aՈրակի եվրոպական չափորոշիչները բարձրագույն կրթության
ոլորտում
aՈրակի եվրոպական չափորոշիչները և որակի ապահովումը
հանրային սեկտորում
aՌիսկերի վերահսկում
aԱնգլերենը որպես դասավանդման միջոց

E

rasmus+ «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. Գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 24
– 30-ը Կրետեի համալսարանում, Ռեթիմնո, տեղի ունեցան «Որակի
ապահովում» թեմայով դասընթացներ: Դասընթացներին մասնակցեցին ԵՄ փորձագետները և ծրագրի գործընկեր հաստատությունների
ներկայացուցիչները:
Դասընթացներն ընթացան Կրետեի համալսարանի գրադարանի
մասնաշենքում:
Առաջին օրը ծրագրի համակարգող Թ. Խեչոյանը ողջունեց դասընթացի մասնակիցներին և ներկայացրեց ծրագրի ընթացքը, իրականացված աշխատանքները, ձեռքբերած հաջողությունները և շոշափելի

«Որակի եվրոպական չափորոշիչները բարձրագույն կրթության ոլորտում» դասընթացին Մանոլիս Կուկուրակիսը /Կրետեի համալսարան/ և Լիլիանա Ռոգոզևան /Տրանսիլվանիայի համալսարան/ ներկայացրին որակի ապահովման նպատակով իրականացված աշխատանքներն իրենց համալսարաններում:
Մանոլիս Կուկուրակիսը /Կրետեի համալսարան/ և Անջելա Ռեպանովիչին /Տրանսիլվանիայի համալսարան/ ներկայացրին Հայաստանում, իսկ Ջերրի Կուլենը` Մոլդովայում իրականացված ազգային իրազեկման օրվա մշտադիտարկման և SWOT վերլուծությունները, ինչպես
նաև իրենց նկատառումներն ու դիտողությունները:
Դասընթացների ընթացքում ծրագրի գործընկեր հաստատությունների ներկայացուցիչները խոսեցին ազգային իրազեկման օրվա
կազմակերպման ու իրականացման աշխատանքների և հետագա
արդյունքների մասին:
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Հոկտեմբերի 26-27-ը Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցան «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 Եվրոպական ուսումնասիրությունների և Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության
փորձագետ Քրիստինե Գևորգյանը:
Տեղեկատվական օրերի առաջին հանդիպմանը Էրազմուս+ հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Լանա Կառլովան ներկայացրեց, թե ինչպես
պատրաստել Էրազմուս+ Կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային նոր հայտեր՝ ելնելով 2018թ․ ազգային և տարածաշրջանային առաջնահերթություններից։ Այնուհետ ԳՊՀ աշխատակիցների հետ ծավալվեց
քննարկում Էրազմուս+ LNSS («Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում 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 հիմնադրման արդյունքների շուրջ։
Հաջորդ օրը Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության փորձագետ Քրիստինե Գևորգյանը խոսեց Ժան Մոնե գործողություններին դիմելու քայլերի
մասին, և որպես օրինակ, բերեց Երևանի պետական համալսարանի հաջող
փորձը։

Դասընթացի մասնակիցները քննարկեցին նաև ծրագրի շրջանակներում ստեղծված ութ ուսումնական մոդւլների վերանայման և
լրամշակման հարցերը: Նախատեսվում է պլանավորել և իրականացնել
երկրորդ պիլոտային դասընթացը`ընտրելով մեկ այլ մոդուլ և ելնելով
տվյալ հաստատության նախապատվություններից ու կարիքներից.
պիլոտային դասընթացը կսկսվի նոյեմբերին և կավարտվի
դեկտեմբերի սկզբին:
Ջերրի Կուլենը /Պիրամիդ խումբ/ առաջարկեց ներդնել մոդուլները
համալսարանների ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաև գրադարանի և վարչական աշխատակազմի վերապատրաստման դասընթացներում: Նա նաև ներկայացրեց «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» թեման: Քանի որ ավելի ու ավելի շատ համալսարաններ սկսել են
օգտագործել անգլերենը` որպես դասավանդման միջոց, ապակառուցվածքային փոփոխությունների, բազմազան մեթոդաբանություն օգտագործելու հարցը դառնում է արդիական: Նա խոսեց իրենց փորձի մասին Դրեզդենի տեխնիկական համալսարանում և ընդգծեց «Անգլերեն
հատուկ նպատակներով» դասընթացի ներմուծման կարևորությունը
կրթական հաստատության ծրագրերում և վերապատրաստման դասընթացներում՝ դիմակայելու համար բարձրագույն կրթության համաշխարհային մրցակցային շուկայում:
Փորձի փոխանակման նպատակով դասընթացի մասնակիցները
հրավիրվեցին Կրետեի համալսարանի և Ռեթիմնոյի քաղաքային նորակառույց գրադարաններ, որտեղ ծանոթացան բաց և փակ հասանելիության, հանրագիտարանների, հին գրքերի վերականգնման և պահպանման, եվրոպական փաստաթղթերի պահպանման բաժիններին,
արխիվներին ու թանգարաններին: Առանձնահատուկ ուշադրության
էին արժանի հունական պատմությունն ու քաղաքակրթությունը ներկայացնող հազվագյուտ գրքերը և պարբերականների հավաքածուները:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցները ստացան որակի
ապահովման դասընթացի մասնակցության հավաստագրեր:
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Ս.թ. նոյեմբերի 27-ին Գորիսի պետական համալսարանում
Erasmus+ «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. Գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և
գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով»
(LNSS) ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց մոդուլ 4-ը՝ «Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ»
պիլոտային դասընթացը, որին մասնակցում էին ԳՊՀ գրադարանի
աշխատակիցները, պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի ներկայացուցիչները, Գուսան Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոնի գրադարանային բաժնի և այլ համայնքային գրադարանավարները:
Դասընթացի մեկնարկին ներկա էին նաև ԵՄ փորձագետներ՝
Բրաշովի Տրանսիլվանիայի համալսարանի պրոֆեսոր Անջելա Ռեպանովիչը և Հունաստանի Կրետեի համալսարանի գրադարանի վարիչ ՄանոլիսԿոուկոուրակիսը: Ծրագրի ընթացքը դիտարկելու նպատակով ԵՄ փորձագետները երրորդ անգամ էին այցելում ԳՊՀ-ը:
Բացման խոսքով հանդես եկավ ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը`
կարևորելով միջազգային համագործակցության շրջանակներում
իրականացվող ծրագրի հերթական միջոցառման մեկնարկը և դրա
անհրաժեշտությունն ու ակնկալվող արդյունքները:
Ողջույնի խոսք ասաց նաև ԳՊՀ-ի դասախոս, ծրագրի համակարգող Նաիրա Սաֆարյանը, որը համառոտ ներկայացրեց մոդուլի
բովանդակությունը, ընդհանուր նկարագիրն ու իրականացման
նպատակները: «Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ» դասընթացն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.
a Ինչ է ՏՀՏ,
a Համացանցի նշանակությունը և զարգացման ուղղությունները,
a Գրադարանների դերը ինֆորմացիայի որոնման գործում,
a Թվային գրագիտություն,
a Գիտական տեղեկատվության որոնումը և ստացումը ժամանակակից աշխարհում,
a Փնտրման համակարգեր: Scopus, Web of Science, Science
Direct համակարգեր,
a Տեղեկատվության պահպանման շտեմարաններ, մեթոդներ,
a Գրադարանների զարգացման ռազմավարություն,
a Գրադարանների ավտոմատ կառավարման համակարգեր
(Koha):

Ն.Սաֆարյանը, ՏՏ ոլորտի մասնագետ Ա.Վարդազարյանը և ԳՊՀ-ի
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, ծրագրի
աշխատակից Ա.Օրդյանը:
Դասընթացի վերջին օրվա ամփոփմանը ներկա էր նաև ԳՊՀ
ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը: Նա կարևորեց նման արդիական թեմաներով դասընթացների անցկացումը բուհում: Լսելով մասնակիցների
ելույթները դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների,
դրանց կիրառական կարևորության և թեմայի արդիականության
մասին, ծանոթանալով գրադարանային համակարգի աշխատակիցների կարծիքներին, ԳՊՀ-ի գրադարանային համակարգի գործունեության մեջ գրադարանների ավտոմատ կառավարման համակարգի (Koha) կիրառման փորձերին` ԳՊՀ ռեկտորը նշեց, որ
ստացած գիտելիքներն այսուհետ պետք է կիրառել գրադարանների
ավտոմատ կառավարման համակարգերի ամբողջական ներդըրման, ԳՊՀ-ում էլեկտրոնային գրադարանների կիրառության գործընթացներում, ինչպես նաև ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջի գրադարանային բաժնում նախատեսվող կառուցվածքային փոփոխություններում:
«Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ» դասընթացի ավարտին մասնակիցները ստացան հավաստագրեր:
ՆԱԻՐԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ԳՊՀ-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի Ծրագրերի պատասխանատու Անի
Թորոսյանը դասախոսներին և վարչակազմին ներկայացրեց Կրեդիտային
շարժունության միջոցով Եվրոպական (Ծրագրային) երկրների հետ երկկողմանի փոխանակումներ իրականացնելու հնարավորությունները,
2018թ-ի նորույթը՝ Էրազմուս+ պրակտիկան ուսանողների համար։
Հանդիպման ավարտին Էրազմուս+ գրասենյակի Ծրագրերի պատասխանատու Էդիթ Սողոմոնյանը ԳՊՀ ուսանողներին մանրամասն իրազեկեց
«Էրազմուս Մունդուս» համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի, վերջիններիս դիմելու ընթացակարգի ու հայ դիմորդների վիճակագրական տվյալների մասին, ինչպես նաև կիսվեց «Էրազմուս Մունդուս» մագիստրոսական
կրթաթոշակային ծրագրին դիմելու սեփական փորձի տեղեկատվությամբ։

Դասընթացի առաջին մասի ավարտին Մանոլիս Կոուկոուրակիսը արտահայտեց դրական կարծիք դասընթացի բովանդակության, կազմակերպվածության, մասնակիցների ակտիվ մասնակցության, դասընթացավարների հմտության և ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների ակնհայտ արդյունքների
մասին:
ԳՊՀ-ում քառօրյա դասընթացն անցկացվեց նոյեմբերի 27-ից
դեկտեմբերի 10-ը:
Դասընթացն իրականացավ համակարգիչներով հագեցված լսարաններում, որն էլ հնարավորություն տվեց մասնակիցներին գործնականում կիրառել տեսական գիտելիքները:
Դասընթացավարներն էին ԳՊՀ-ի միջազգային համագործակցության և ծրագրերի բաժնի ղեկավար, ծրագրի համակարգող
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rasmus+ HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և
կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 26 – 28-ը
Շ.Ռուսթավելու անվ. Բաթումիի պետական համալսարանում տեղի
ունեցան «Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում» դասընթաց և ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպում: Միջոցառումներին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ
ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններից:
«Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում»
դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները.
· ՈԱ չափորոշիչներ և ուղենիշեր եվրոպական բարձրագույն կըրթության տարածքում
· Որակի ներքին ապահովումը և իրականացումը Բոլոնիայի համալսարանում
· Հավատարմագրման իրականացում
· Կարողությունների և ուսումնառության արդյունքների վրա հիմնված կրթական ծրագրերի ստեղծում
· ՈԱ քաղաքականությունը և իրականացումը ՀՊՏՀ-ում
· Ուսումնառության արդյունքների վրա հիմնված կրթության կազմակերպում (Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Իլիայի պետական համալսարանների փորձը)
· Որակի ապահովումը Իլիայի պետական համալսարանում:
Յուրաքանչյուր տեսական դասընթացից հետո տեղի էին ունենում
գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ և քեյս-ստադիներ (case
studies):
Ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ հարցերը.

· Աշխատանքային փաթեթների վերանայում, իրականացված աշխատանքներ և միջանկյալ հաշվետվություն
· Խորհրդատվական մարմնի ստեղծման համաձայնագրերի կընքում
· Կարիքների բացահայտման և հնարավորությունների վերլուծման վերաբերյալ հաշվետվություններ
· Սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում, լաբորատորիաների բացում
Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը /SERF/ կնախապատրաստի հիմնական դասընթացների ծրագիր, որը սարքավորումների տեղադրումից անմիջապես հետո կիրականացվի ԳՊՀ-ում: Լաբորատորիաների բացման արարողությունները նախատեսվում է իրա-

կանացնել աշխատաշուկայի/կարիերայի օրվան նվիրված միջոցառումների կամ արտաքին գնահատման նպատակով այցելությունների
ընթացքում:
· Կրթական ծրագրերի բարեփոխում, առարկայական ծրագրեր և
դրանց բովանդակությունը, շարունակական կրթության մոդուլների ստեղծում
· Արտաքին գնահատում և մշտադիտարկման ազգային համակարգ
2018թ. հունվար-փետրվար ամիսներին երեք փորձագետներ կայցելեն գործընկեր համալսարաններ և կներկայացնեն հաշվետվություններ, որոնք կընդգրկեն խորհուրդներ հետագա աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար:
· ՈԱ ռազմավարական պլանի ստեղծում
· Աշխատաշուկայի/կարիերայի օրեր
Վրաստանյան և հայաստանյան երկրների գործընկեր համալսարաններին հանձնարարվեց տեղեկացնել աշխատաշուկայի/կարիերայի օրերի ձևաչափերն ու իրականացման ամսաթվերը մինչև նոյեմբերի
1-ը: Նախատեսվում է լաբորատորիաների բացման արարողություները և տեղեկատվության տարածման հետ կապված աշխատանքները
համատեղել այդ օրվա հետ:
· Դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ դասընթաց
Աշխատանքային փաթեթ 6-ում նախատեսված այս դասընթացը
կանցկացվի ԳՊՀ-ում, 2018թ. մայիսի 16-19-ը. ԵՄ գործընկերները կապահովեն դասընթացը դասընթացավարներով և անհրաժեշտ նյութերով:
· Տեղեկատվության տարածմանն ուղղված աշխատանքներ
· 2018թ. աշխատանքների օրացույցային պլան
· Ֆինանսական հարցեր
· Եզրակացություններ և վերջնաժամկետներ:

²ðÆàôÂÚ²Ü ¸²ê-òºðºÎàôÚÂ`
ÜìÆðì²Ì Þ²Ð²Ü Ü²Â²ÈÆÆÜ

Սեպտեմբերի 27-ին Գորիսի պետական համալսարանի ՀՀՄ ֆակուլտետում ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ 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 իրագործման հետ, որ, ինչպես ինքն է բնորոշում, «սրբազան խենթի» ամբողջական ու

անմնացորդ նվիրումն էր եղեռնազարկ
հայրենիքին:
«Նեմեսիս» գործողության կատարման պատմական որոշումը կայացվեց
1919 թվականի սեպտեմբերի 27-ին
Երևանում ՀՅԴ Բյուրոյի գումարած
Ընդհանուր ժողովում: Ծրագրի
գլխավոր ներշնչողը, նախաձեռնողն ու
ոգին Շահան Նաթալին էր: ՀՅԴ Բյուրոն՝ մասնավորաբար Սիմոն
Վրացյանը, Ռուբեն տեր Մինասյանը և
Ռուբեն Դարբինյանը, որոշել էին
արգելք լինել Նաթալիի հանդգնամիտ ծրագրին, բայց
Նաթալին վճիռ էր կայացրել, որն ավելի քան
մեկուկես միլիոն հայ զոհերի պահանջն էր:
«Նեմեսիս»-ի փառավոր իրագործումից անցել է
98 տարի, և այսօր էլ յուրաքանչյուր 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 տեսանյութերի դիտումով, Նաթալիի գեղարվեստական,
հրապարակախոսական էջերի ընթերցումներով,
ելույթներով: Ազգագրական երգերի կատարումներով 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 հայրենասիրությամբ, մատուցել այն բազմահարուստ
նյութերը, որոնք ազգային խոր գիտակցություն են
ձևավորում և լայնահուն դարձնում հայկականության երակը: «Մեզ բախտ է վիճակվել ամեն օր
համալսարան ոտք դնել մեծ հայրենասերի իմաստուն հայացքի ու լայն ճակատի պայծառության
ներքո, – նշեց նա, – Շահան Նաթալիի կիսանդրին,
որպես մշակութային մեծակշիռ իրագործում, առաջինն է Հայաստանում, հետևաբար մեծ պարգև է
պատմությանը, Նաթալիի հիշատակին, հայ
սերունդներին: Մենք պետք է խորապես գիտակցենք՝ ինչպիսի արժեքների տեր ենք, և ինչպես
Նաթալին է պատգամել՝ զարգանանք ազգային
արժեքներով»:
Համալսարանի ՈՒԳԸ նախագահ Սոնա Ալավերդյանը, ամփոփելով արիության դասը, նշեց միջոցառման գլխավոր նպատակը՝ ուսանողներին և
հատկապես առաջին կուրսեցիներին ծանոթացնել
մեծ հայորդու կյանքին ու գործին, հաղորդակից
դարձնել նրա հայրենաշունչ գաղափարներին,
գլխավոր պատգամներին:

Ü²ÆðÚ²Ü ìàÎ²È Ð²ØàôÚÂÆ Ð²Øºð¶À ¶àðÆêÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜàôØ
Նոյեմբերի 9-ին «Ադաջո» ՀԿ-ի նախագահ,
ԳՊՀ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Կարինե Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ և Վիեննի հայ մշակույթի տան (Ֆրանսիա) հովանավորությամբ Գորիսի պետական
համալսարանի դահլիճում տեղի ունեցավ Նաիրյան վոկալ համույթի համերգը` նվիրված ԳՊՀ-ի
հիմնադրման 50-ամյակին: Համերգին ներկա էին
ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի ներկայացուցիչներ, մշակութասերներ:
Մշակութային ցերեկույթին բացման խոսք

հղեց Նաիրյան ոկալ համույթի ղեկավար Նաիրա
Մուղդուսյանը: Համերգի երգացանկում ընդգրկված էին Կոմիտասի, Բարսեղ Կանաչյանի, Թաթուլ Ալթունյանի, Կարո Զաքարյանի հեղինակային գործերը: Յուրաքանչյուր կատարումից առաջ
մեներգչուհիները ներկայացնում էին երգի պատմությունը, խորհուրդն ու ծիսակարգերը, որոնց ընթացքում հնչել են դրանք:
Միջոցառման համերգային մասը բացվեց Կարո Զաքարյանի «Դերիկո և Ջան Մարալ» երկու
ստեղծագործություններից սինթեզված նոր ստեղծագործությամբ :

Համույթի մեներգչուհիները ոչ միայն բուռն
հույզեր պարգևեցին կոմիտասյան կենդանի կատարումներով, այլև հանդիսականին ոգևորեցին
ժողգործիքներին տիրապետելու յուրօրինակ
հմտություններով:
Միջոցառումն ավարտվեց հոտնկայս ծափահարություններով, հյուրերը խորհրդանշական հուշանվերներ փոխանցեցին ԳՊՀ-ի ղեկավարությանն ու
շնորհակալություն հայտնեցին ջերմ ընդունելության համար: ՀՀՄ ֆակուլտետի ղեկավարությունը
մեներգչուհիներին հանձնեց ծաղկեփնջեր գեղեցիկ
կատարումների համար:
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Ս.թ. դեկտեմբերի 11-13-ը ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն անցկացրեց առաջին քիմիական
ուսանողական օլիմպիադան: «Հայկական քիմիական ուսանողական օլիմպիադան» առաջին ուսանողական քիմիական օլիմպիադան էր Հայաստանում: Այն միջհամալսարանական էր, որին կարող էին
մասնակցել բոլոր այն բուհերի ուսանողները, որտեղ
որպես մասնագիտական առարկա դասավանդվում է
քիմիա: Օլիմպիադայի մասնակցությունը թիմային
էր: Օլիմպիադային մասնակցության հայտ էր
ներկայացրել նաև ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի չորս ուսանողներից
ձևավորված թիմը:
Թիմի կազմում էին ուսանողներ Մարիամ Հրայրի
Գյուրջյանը (թիմի ավագ, ԲՄՖ ՈւԳԸ նախագահ, Կենսաբանություն մասնագիտության բակալավրիատի
3-րդ կուրսի ուսանողուհի), Հայարփի Կամոյի Աղաջանյանը (Դեղագործական քիմիա մասնագիտության բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի),
Մելինե Մատվեյի Տոռոզյանը (Դեղագործական
քիմիա մասնագիտության բակալավրիատի 2-րդ
կուրսի ուսանողուհի), Մարիամ Ստեփանի Օհան-

ջանյանը (Դեղագործական քիմիա մասնագիտ ո ւ թ յ ա ն բ ա կ ա լ ա վրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի):
Օլիմպիադան անցկացվեց երեք փուլով`
1. տեսական հարցեր
2. զեկուցումներ նախապես առաջադրված
թեմաներով
3. գործնական փուլ
Ֆակուլտետի թիմը
նախապատրաստել էր
«Իզոպրենային կաուչուկի արտադրությունը» թեմայով զեկույց: Այն ներկայացրեց թիմի ավագ Մարիամ
Գյուրջյանը: Անդրադարձ կատարվեց ինչպես ընդհանուր արտադրությանը, այնպես էլ մոնոմերի իզոպրենի ստացման եղանակին: Արդյունքների ամփոփումից հետո ԳՊՀ-ն ներկայացնող Մարիամ Գյուրջյանն արժանացավ պատվոգրի ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված
«Հայկական քիմիական ուսանողական օլիմպիադային» ներկայացրած լավագույն զեկույցի համար:
ԳՊՀ ԲՄՖ ուսանողական
գիտական ընկերություն

