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ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ 

2016-2017 

Պետ`      Սոնյա Անուշևանի Համբարձումյան 

 

Մշակույթի և տեղեկատվության բաժինը գործում է 2016-2017 ուսումնական տարվանից:  

Բաժինն աշխատանքներ է իրականացնում 3 ուղղություններով՝ ուսանողների հետ տարվող 

աշխատանքներ, հանրային կապեր և լրատվություն (այսուհետև` ՈւՀՏԱ, ՀԿ և Լ):  

 

Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժինն իրականացրել 

է ուսանողական, հասարակական և մարզամշակութային առօրյայի ակտիվացմանը, ուսանողների 

մտավոր, գաղափարական, հոգևոր զարգացմանն ուղղված մի շարք ծրագրեր:  

Այս ուղղությամբ բաժնի աշխատանքներն, ընդհանուր առմամբ, կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի. 

1. ուսանողական կառույցի կարողությունների զարգացում, 

2. աջակցություն համալսարանի ուսանողական նախաձեռնություններին և ծրագրերին, 

3. հանդիպում-քննարկումներ, 

Ուսանողական կառույցի կարողությունների զարգացում և աջակցություն` 

 ուսանողների և ուսանողական ինքնավար կառույցի ղեկավարների հանդիպում ԳՆՀ  ղեկավար 

մարմինների հետ, 

 ուսանողական կառավարման մարմինում ընդգրկված ուսանողների մասնակցության 

արդյունավետության բարձրացում, 

 հանդիպումներ հասարակական, քաղաքական, գիտության, արվեստի և սպորտի հայտնի 

գործիչների հետ: 

 

Հանդիպում-քննարկումներ  են կազմակերպվել ուսանողական կառույցի ներկայացուցիչների, առանձին 

խմբերի, անհատ ուսանողների, դասախոսների հետ: Ըստ անհրաժեշտության տրամադրվել է 

խորհրդատվություն` կապված ուսանողների իրավունքների, պարտականությունների, համալսարանի 

կանոնակարգերի և ուսանողների հետ առնչվող այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ: Կատարվել է 

ուսանողների հետ առնչվող խնդիրների վերլուծություն:   

Այս առումով առանձնացնել կարելի է. 

1. ՈւԽ-ի  վերակազմավորման աշխատանքներ, ըստ  անհրաժեշտության` խորհրդատվություն: 

2.ԳՆՀ   ուսանողական  ստեղծագործական, գիտակրթական  ակտիվության բարձրացման, ինչպես նաև 

ուսանողների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու, ակտիվ, տաղանդավոր ուսանողների բացահայտման 

նպատակով Մայրենիի օրվա առթիվ  ինտելեկտուալ խաղի  նախաձեռնություն և կազմակերպում: 
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4. Ուսանողների  գիտական, կրթական, բարոյական և ստեղծագործական  վերելքի  խթանման  

նպատակով  կայացել  է  հանդիպում  բոլոր   կուրսերի  ավագների  հետ  և  իրականացվել  քարոզչական  

աշխատանքներ` 

     ա) ավագի  իրավունքները  և  պարտականությունները 

     բ)   ուսանողի  բարոյահոգեբանական  արժեհամակարգ  և  վարքականոն 

6. Բոլոր տարաբնույթ միջոցառումների, հանդիպումների, արշավների, երթերի նախապատրաստական  

աշխատանքներ, ըստ անհրաժեշտության`  ուսանողների հաշվառում, ցուցակագրում. հասարակական  

ակտիվության  հաշվառման հետ  կապված   աշխատանքներ: 

7. Պարբերաբար տեղեկատվություն է տրամադրվել ուսանողներին ուսման և  այլ վճարների գանձման 

կանոնակարգի վերաբերյալ: 

8. «Նարեկ» ամսագրի, «Դպրատուն» գիտական տարեգրքի, ինչպես նաև համալսարանի 20-ամյակին 

նվիրված գրքի  տարածում ֆակուլտետներում: Հայտարարությունների տարածում  ֆակուլտետներում: 

9.  Բոլոր տարաբնույթ միջոցառումների, հանդիպումների մասին  ըստ անհրաժեշտության  իրազեկում 

ամբիոններին,  ֆակուլտետներին և ստորաբաժանումներին: 

10. Ըստ անհրաժեշտության`  ուսանողներն իրազեկվել են  հանդիպումների, խրախուսանքների, 

պատվոգրերի, շնորհակալագրերի տրամադրման հետ կապված տեղեկատվության մասին: 

 

Հաշվետու տարում ակտիվ կերպով ապահովվել է ԳՆՀ  ուսանողների մասնակցությունը ԱՀ-ում 

կազմակերպված քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումներին, միջոցառումներին ամառային 

ճամբարներին: ՈՒխ կազմակերպած միջոցառումները: 

 ԳՆՀ մի խումբ ուսանողներ մասնակցեցին նոյեմբերի 25-ին ԱՀ Մշակույթի և երիտասարդության 

հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված «Ճանաչենք մեր երկիրը» 

խորագիրը կրող երիտասարդական արշավին: 

 

 Հոկտեմբերի 21-ին, ԱՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության 

նախաձեռնությամբ, տեղի ունեցավ Արցախի եւ Վրաստանի հայ ուսանողների հանդիպում՝ 

<Իսահակի աղբյուր> ռեստորանային համալիրում: 

 

 Ուսանողների միջազգային օրվա՝ նոյեմբերիի 17-ի կապակցությամբ, Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինը «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» հանդիսությունների 

սրահում կազմակերպել էր երեկույթ, որին մասնակցում էին հանրապետության բոլոր 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները, ներկա էին նաև  ԱՀ 

կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Ս. Ասրյանը,Ստեփանակերտի քաղաքապետ Ս. 

Գրիգորյանը: 

 

 Նոյեմբերի 18-ին նույն վայրում մի խումբ ուսանողներ մասնակցեցին ԱՀ վարչապետ Ա. 

Հարությունյանի հետ 

 ԳՆՀ-ն  մասնակցություն է ունեցել Տողի <Հայրենիք> ճամբարին: 
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 ԳՆՀ ուսանողական մի թիմ /8 հոգուց/ բաղկացած մասնակցել է երիտասարդական 

հայրենաճանաչողական այցին՝ դեպի Ամարաս, Տողի ջրաշխարհի ակտիվ հանգստին: 

 Հունվարի 13-ին <ՀԻն նոր տարի> ՈԻԽ-ի  անձնակազմով, դասախոսներ 

 Փետրվարի 13-ին Տրնդեզի տոնակատարություն ԳՆՀ բակում 

 Փետրվարի 21-26-ին Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավլ քաղաքում տեղի ունեցած 

խառը մենամարտերի (MMA) աշխարհի առաջնությունում Գրիգոր Նարեկացի 

համալսարանի <Ֆիզկուլտուրա եւ սպորտ> բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանող Դավիթ 

Քոչարյանը զբաղեցրեց 3-րդ պատվավոր տեղը: 

 Աննա Իզմայիլյանը՝ իրավագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհին համերգով հանդես 

եկավ Ֆրանսիայում 

 երաժշտասեր թիմը 2017թ. մարտի 30-ին մասնակցեց Արցախի Ժողովրդավարական 

կուսակցության երիտասարդական խորհուրդի կողմից կազմակերպված «Գուշակիր 

մեղեդին» խորագրով միջհամալսարանական խաղ-մրցույթին` նվիրված մայրության և 

գեղեցկության տոնին 

 Ապրիլի 13-ին Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղում շաբաթօրյակի 

շրջանակներում կազմակերպված ծառատունկին մասնակցեցին ԳՆՀ ուսանողներ, 

ներկա էր նաև հանրապետության նախագահը 

Հանրային կապեր: Այս ուղղությամբ բաժինն իրականացրել է աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել  

ԳՆՀ գործունեության և նրա վարկանիշի բարձրացմանը, տեղեկատվական և քարոզչական բնույթի 

միջոցառումների կազմակերպմանն ու իրականացմանը, հանրային նշանակության տարաբնույթ 

միջոցառումների (այդ թվում` տոն օրերին նվիրված միջոցառումների, համաժողովների, հավաքների, 

երթերի) կազմակերպմանը, հանրապետության սահմաններում և դրանից դուրս գործող 

ուսումնակրթական հաստատությունների հետ համագործակցային կապերի հաստատմանն ու 

ամրապնդմանը, համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը, հանրապետության երիտասարդական 

և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցային ծրագրերի իրականացմանը:  

Բաժինը համագործակցում է  ԱՀ-ում գործող տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների և անհատ 

լրագրողների, ինչպես նաև  տարբեր բուհերի  ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների, այլ 

կառույցների հանրային կապերի և լրատվության բաժինների հետ:  

ՈւՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժնի ուշադրության առանցքում է եղել նաև  բուհ-դպրոց համագործակցությունը: 

Մասնավորապես նշենք այս միջոցառումները՝ 

 դեկտեմբերի 9-ին, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 20-ամյակի տոնակատարությունների 

շրջանակում մարզադահլիճում անցկացվեց <<Ուրախ մեկնարկ>> մարզական մրցույթ: 

Լրատվություն: Այս ուղղությամբ բաժինն իրականացրել է աշխատանքներ, որոնք նպաստել են ԳՆՀ 

ինտերնետային ռեսուրսների ակտիվացմանը, պաշտոնական կայքի զարգացմանը, սոցիալական-

տեղեկատվական ցանցերում ներկայացվածությանը, հետադարձ կապի ապահովմանը:  
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Հավելված 1 

ԳՆՀ-ի մասին տեղեկատվության տարածում 

N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔԱՆԱԿԸ 2016-17 

1.  Ինտերնետային ռեսուրսների 

զարգացում 

ԳՆՀ պաշտոնական կայքէջի ինտերֆեսյի 

ձևավորում, ներքին ցանցի 

համակարգում 

 

 

- 

2.  <<Դպրատուն>> տարեգիրք 2 համար - 

3.  grigornarekatsi.am 

պաշտոնական կայքէջ 

2013 2014 2015-16 2016-17 

75 25 43 14  

4.  Ընդամենը     157 նյութ 

5.  grigornarekatsi.am 

պաշտոնական կայքէջ 

(հաճախելիություն) 

2013 2014 2015 2015 2016 

1475 3402 3400 3405 4508 

6.  ԳՆՀ-ն Facebook-ում հղում` համապատասխան 

լուսանկարներով 

40 նյութ 

2014-15 15-16 16-17 

հետևողների թիվը 

2015-16 2016-2017 40 48 51 

800 1100 

7.  Տեսանյութեր  20 նյութ  

 

- 

8.  Հեռուստաէկրան տեղադրված մոտ 60 նյութ 

 

ՈւՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժնի կողմից կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ. 

 

1. ԳՆՀ ուսանողների հանդիպումը գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի հետ,  Արիության դաս 

2. Պարային համարներ՝  Ուսանողների միջազգային տոնի առթիվ 

3. Ուսանողական օր, գրական երաժշտական երեկո 

4. Ցերեկույթ՝ նվիրված Արիստոտելի 2600-ամյակին 
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5. <Ուրախ մեկնարկ> սպորտային մրցույթներ 

6. ԳՆՀ 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներ / Գիտաժողով, գրական-երաժշտական երեկո/ 

7. Դասախոսությունների շարքը՝ հրավիրված պրոֆեսորների հետ, նվիրված ԼՂՀ անկախության 

հռչակման 25-ամյակին 

8. Տեառնընդառաջին նվիրված տոնական միջոցառում  

9. Սահմանադրական բարեփոխումների քարոզչական այցելություններ գյուղեր 

10. Մայրենիի տոն օրվան նվիրված ինտելեկտուալ խաղ 

11. Հայրենիքի պաշտպանի օրվան նվիրված հայրենասիրական «Գուշակիր մեղեդին» երաժշտական խաղ 

12. Բանավեճ-քննարկում` նվիրված ուսանողների իրավունքներին և վարքականոններին 

13. Հանդիպումներ արդի հայ և սփյուռքահայ գրողների հետ 

14. Գրքերի շնորհանդեսներ 

15. Ամառային ճամբարներ: 
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Հավելված 1 

ԳՆՀ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ԵՎ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ 

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ԱՄՍԱԹ

ԻՎ 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆԵՐ 

01.09.2016 
 

Արիության դաս ՊԲ հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով 

տեղակալ, գեներալ-մայոր 

Վարդան Բալայան, 

ԿԳՍ փոխնախարար Արմեն 

Սարգսյան, 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, ուսանողներ 
15.09.2016 Հանդիպում ազգային նվիրյալ, երաժիշտ, խմբավար, 

Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան և 

երիտասարդական պետական երգչախմբի հիմնադիր 

Զաքար Քեշիշյանի ու նրա տիկնոջ՝ դաշնակահարուհի, 

բանաստեղծուհի, գեղանկարչուհի Կամիլա Երկանյան-

Քեշիշյանի հետ 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, հյուրեր, գրողներ 

26.09.2016 
 

ՈՒսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություններ Ուսանողներ 
 

14.10.2016 
 

Հանդիպում կուրսերի ավագների հետ դասախոսներ, ուսանողներ 

26.10.2016 Հանդիպում Ամերիկաբնակ սիրիահայ մտավորական, 

մատենագիր Հովսեփ Նալբանդյանի և նրա տիկնոջ՝ 

Կարոլին Նալբանդյանի հետ 

դասախոսներ, ուսանողներ, 

հյուրեր 

27-29 
10.2016 

Մուրացանյան օրերի մի շարք միջոցառումներ, 

այցելություն գյուղեր, դպրոցներ 

դասախոսներ, ուսանողներ, 

հյուրեր 

01.10.2016 Գիտաժողով <Հայրենյաց պաշտպանի կերպարը 

Մուրացանի երկերում> 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, ուսուցիչներ, 

հյուրեր 

17.11.2016 Գրական –երաժշտական երեկո  ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ 

18.11.2016 Ցերեկույթ՝ նվիրված դասական փիլիսոփայության 

խոշորագույն ներկայացուցիչ Արիստոտելի 2400-

ամյակին 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ 

26.11.2016 Դասախոսություններ «Ղարաբաղյան հիմնահարցի 

պատմաքաղաքական և միջազգային իրավական 

հիմքերի վերլուծությունը» թեմայով, փիլիսոփայական 

գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 

Երևանի պետական համալսարանի տեսական 

փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, 

քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը եւ Հայ-Ռուսական 

(Սլավոնական) համալսարանի համաշխարհային 

քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերություն-

ների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 

Արման Նավասարդյանը: 

Դասախոսներ, ուսանողներ 

02.12.2016 Գրող Նորեկ Գասպարյանի <<Երկնքից ընկնող գույն-

գույն խնձորներ>> գրքի շնորհանդեսը: 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

09.12.2016 <Ուրախ մեկնարկ> սպորտային մրցաշար ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=848%3A2016-09-26-13-04-09&catid=11%3A2011-03-28-07-25-39&Itemid=61&lang=am
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ուսանողներ, հյուրեր 

09.12.2016 Դավիթ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ «Խորհրդավոր ժամադրություն» 

զվարճապատումների ժողովածուի շնորհանդեսը 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

15.12.2016 Գիտաժողով <<Ժամանակակից բուհին ներկայացվող 

գիտակրթական պահանջները և Գրիգոր Նարեկացի 

համալսարանը>> խորագրի ներքո, նվիրված էր բուհի 

20-ամյակին 

 

21.12.2016 Հանդիպում Կրթության, գիտութան և սպորտի 

նախարար Սլավա Ասրյանի հետ 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ 

21.12.2016 Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 20-ամյակի 

միջոցառումների ամփոփում, երեկույթ 

ԱՀ նախագահ, նախարարներ, 

ԱԺ նախագահ, ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, ուսանողներ 

19.02.2017  փետրվարի 19-ին՝ գիրք նվիրելու օրը ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

21.02.2017 
 

Ինտելեկտուալ խաղ՝ նվիրված Մայրենիի տոն օրվան դասախոսներ, ուսանողներ 

24.02.2017 հանդիպում Բակուր Կարապետյանի հետ՝ 

գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, հեռուստալրագրող-

հրապարակախոս, Արցախի թեժ կետերի 

վավերագրող, արձակագիր, <Շուշի> 

բարեգործական հիմնադրամի նախագահ 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

21.03.2017 պոեզիայի միջազգային օր ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

04.04.2017 գրական-երաժշտական ցերեկույթ՝ նվիրված Եղիշե 

Չարենցի ծննդյան 120-ամյակին 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ 

05.05.2017 գրական ցերեկույթ` նվիրված Մայիսյան եռատոնին ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ, հյուրեր 

06.05.2017 Մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ արիության 

դաս ,  ԱՀ ՊԲ հրամանատարի տեղակալ, գեներալ-

մայոր Վարդան Բալայանը և կրթության, 

գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել 

Համբարձումյանը 

Դասախոսներ, ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

16.05.2017  Դասախոսություններ ամերիկահայ գրող և 

հրատարակիչ, Ստեփանակերտի Գրիգոր 

Նարեկացի համալսարանի պատվավոր դոկտոր 
Հովսեփ Նալբանդյանի կողմից <Սփյուռք և հայրենիք> 

ԳՆՀ ռեկտոր, դասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ, հյուրեր 

25.05.2017 Սուրբ Նարեկացու վարդատոն ԳՆՀ ռեկտոր, Հայ Առաքելական 

Եկեղեցու Արցախի թեմի 

առաջնորդ Պարգև 

արքեպիսկոպոս 

Մարտիրոսյանդասախոսներ, 

ուսանողներ, գրողներ, հյուրեր 

 

Հաշվետու`                                  Ս.Ա. Համբարձումյան 

http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=864%3A-25-&catid=11%3A2011-03-28-07-25-39&Itemid=61&lang=am
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