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Եր ևա նի պե տա կան հա մա լ սա րա նի ման կա վար ժու թյան և 
կրթու թյան զար գաց ման կենտ րո նում գոր ծող Ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ո նը տո նում է իր հա րյու րա մյա կը: Հա մալ սա րա նին 
գրե թե տա րե կից ամ բի ո նը հիմ ադր վել է 1921 թ. հոկ տեմ բե-
րի 10-ին: Այս տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բի ո նը, ի սկ այ նու հետև՝ 
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտ րո նը, բազ-
մա շերտ գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել կր թու թյան և գի տու թյան 
ո լորտ նե րում՝ պահ պա նե լով կր թա կան ա վան դույթ նե րը և որ դեգ-
րե լով ի նո վա ցի ոն մո տե ցում եր: Ու շագրավ է նաև Ման կա վար-
ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյու-
նը գի տա հե տա զո տա կան ո լոր տում, և դրա վառ ա պա ցույցն են 
վեր ջին տա րի նե րին լույս տես նող բազ մա թիվ մե նագ րու թյուն նե-
րը, դա սագր քե րը, մե թո դա կան ու ղե ցույց նե րը, ի նչ պես նաև 2019 
թվականից լույս տես նող «Կր թությու նը 21-րդ դա րում» գի տա մե-
թո դա կան մի ջազ գային գրա խոս վող հան դե սը:

Այ սօր ՄԿԶԿ-ն ի րա կա նաց նում է ե րեք բարձ րո րակ և շատ 
պա հան ջարկ ված կր թա կան ծրագ րեր մա գիստ րա տու րա յում և 
բա կա լավ րի ա տում: Կենտ րո նին հա ջող վել է դառ նալ ի նո վա ցի ոն 
հար թակ, որ տեղ փոր ձարկ վում են և այ նու հետև ներդր վում բազ-
մա թիվ կր թա կան ի նո վա ցի ոն մո տե ցում եր: 
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Այ սօր ու զում եմ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել և շնոր հա վո րել 
կենտ րո նի ո ղջ պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան ան ձնա կազ մին և 
մաղ թել ար դյու նա բեր և ար դյու նա վետ աշ խա տանք հա ջորդ հա-
րյու րա մյա կում: 

 
 Է լի նա Աս րի յան 

ԵՊՀ հու մա նի տար և հա սա րա կա գի տա կան
 մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով պրո ռեկ տոր
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 Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ, սի րե լի՛ ու սա նող ներ և շր ջա նա-
վարտ ներ,  այս տա րի լրա նում է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո-
նի 100-ա մյա կը, ի սկ դա նշա նա կում է գի տակր թա կան ար դյու նա-
վետ գոր ծու նե ու թյան եր կար ու ձիգ ճա նա պարհ, ձեռք բե րում եր 
և հա ջո ղու թյուն ներ, մեծ նվի րում, ստեղ ծա գործ աշ խա տանք և 
ե րի տա սարդ սե րունդ կր թե լու և դաս տի ա րա կե լու մեծ ա ռա քե լու-
թյուն:

Ս տանձ նե լով Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րի չի պար տա-
կա նու թյուն նե րը՝ ես իմ ա ռջև դրել է ի մի մեծ նպա տակ` պահ պա-
նել մեր ա վագ գոր ծըն կեր նե րի ստեղ ծած ար ժեք ներն ու ձեռք բե-
րում ե րը, զար գաց նել ու մի նոր ո րա կի հասց նել ամ բի ո նի աշ-
խա տան քնե րը՝ նպաս տե լով նրա վար կա նի շի բարձ րաց մա նը և 
Հա յաս տա նում ման կա վար ժու թյան զար գաց մա նը:

Եվ այ սօր ես մեծ հպար տու թյամբ ու գո հու նա կու թյամբ կա րող 
եմ ա սել, որ Մանկա վար ժու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազմ իր մեծ ջան քե րի ու նվի րու մի և ստեղ ծա գործ 
աշ խա տան քի շնոր հիվ հա վա տա րիմ է մա ցել իր մեծ ա ռա քե լու-
թյա նը` մեր ե րկ րի, մեր ժո ղովր դի հա մար կր թել ար ժա նի ե րի տա-
սարդ սե րունդ և մեծ ներդ րում բե րել Հա յաս տա նում ման կա վար-
ժու թյան զար գաց ման գոր ծին:

 Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ, սի րե լի՛ ու սա նող ներ և շր ջա նա-
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վարտ ներ, այս տո նա կան օ րով ու զում եմ սր տանց շնոր հա վո րել 
բո լո րիս Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 100 -ա մյա հո բե լյա նա կան 
տա րե դար ձի առ թիվ, մաղ թել մեզ է ՛լ ա վե լի ո ւժ, կո րով ու ե ռանդ` 
սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցի մեկ նած լույ սի ջա հը ան մար պա հե լու և 
այն է ՛լ ա վե լի բո ցա վա ռե լու համար:

Շ նոր հա վո՛ր ծնունդդ, Ման կա վար ժու թյա՛ն ամ բի ոն:

 Նա զիկ Հա րու թյու նյան 
ԵՊՀ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման 

կենտ րո նի տնօ րեն, Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ
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Շնոր հա վո րան քի և ե րախ տա գի տու թյան խոսքս եմ ո ւղ ղում 
100-ա մյա փա ռա հեղ կեն սագ րու թյուն կեր տած Ե ՊՀ ման կա վար-
ժու թյան ամ բի ո նին:

 Սի րե լի՛ գոր ծըն կեր ներ, ան գնա հա տե լի և ան փո խա րի նե լի է 
Ձեր ա վան դը ոչ մի այն ման կա վար ժու թյան, այլ նաև սե րունդ նե-
րի կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան զար գաց ման պա տաս խա-
նա տու գոր ծում: 

Ու ժը գի տե լիք է, գի տե լի քը՝ ու ժ: 
Անս պառ ո ւժ և հա ջո ղու թյուն ներ եմ մաղ թում հայ դպ րոցը, 

ա նա ղարտ մայ րե նին և հայոց ո գին ան կոտ րում պա հե լու և պահ-
պա նե լու բարդ ու ա ստ վա ծա հա ճո գոր ծում: 

Դուք կր թու թյան այն նվի րյալ ա ռա քյալն երն եք, ո րոնց սփ ռած 
լույ սի ներ քո դեռ բա զում տա րի ներ շա րու նակ վե լու է նույն քան 
լու սա վոր, պայ ծառ ու մր ցու նակ սերն դա փո խու թյուն:

Ծ նունդդ շնոր հա վոր, հա րա զա՛տ ամ բի ոն: 
Խո րին խո նար հում:
 

Գա յա նե Սո ղո մո նյան
« Վար դա նանք» կր թա հա մա լի րի հիմ ա դիր տնօ րեն
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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ
 
ԵՊՀ ման կավ ար ժու թյան ամ բի ո նը 100 տար վա կեն սագ րու-

թյուն ու նի և այդ տա րի նե րի ըն թաց քում ու նե ցել է մեծ ձեռք բե-
րում եր ու նվա ճում եր ի նչ պես կր թու թյան, այն պես էլ գի տու-
թյան ո լորտ նե րում:

«ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 100 -ա մյա ան ցած ու ղին» 
գիր քը նվիր ված է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 100 տար վա 
ար դյու նա վետ գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ա ռա-
ջին ան գամ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի պատ մու թյան մեջ 
գր վում է գիրք, ո րը հան գա մա նո րեն ու հա մա պար փակ լու սա բա-
նում է Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ան ցած ու ղին՝ հիմ ադր ման 
օր վա նից մինչև մեր օ րե րը՝ ը ստ ար ժան վույն գնա հա տե լով մեր 
ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, մեր գիտ նա կան-ման կա վարժ նե րի մեծ 
ներդ րու մը Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի և գի տու թյան զար գաց-
ման գոր ծում: Եվ այ սօր մենք ոչ մի այն պահ պա նել ե նք այդ ար-
ժեք նե րը, այլև նայե լով ա ռաջ և հա մըն թաց գնա լով ժա մա նա կի 
հետ՝ զար գաց րել են դրանք՝ տա լով մի նոր ո րակ ու մա կար դակ:

Գր քում ներ կա յաց վում է Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ա ռա-
վե լա պես վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց րած ար-
դյու նա վետ մաս նա գի տա կան կր թա կան գոր ծու նե ու թյու նը մա-
գիստ րա տու րայի եր կու՝ «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» և «Դպրո-
ցա կան ման կա վար ժու թյուն և մե թո դի կա» և բա կա լավ րիա տում 
մեկ՝ «Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րե րով:

 Լու սա բան վում են Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի գի տա հե-
տա զո տա կան լայ նա ծավալ աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նում 
ման կա վար ժու թյան տար բեր գի տա ճյու ղե րի զար գաց ման գոր-
ծում՝ Ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն և պատ մու թյուն, Կր թու-



- 9 -

թյան կա ռա վա րում, Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն, Ման-
կա վար ժա կան աք սե ո լո գի ա, Ման կա վար ժա կան վա լե ո լո գի ա, 
Ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի ա, Հա մե մա տա կան ման կա-
վար ժու թյուն, Եր ջան կու թյան ման կա վար ժու թյուն, Ար վես տի 
ման կա վար ժու թյուն, Ման կա վար ժա կան աք մե ո լո գի ա, Ման կա-
վար ժա կան ռիս կա բա նու թյուն, Ման կա վար ժա կան քվա լի մետ-
րի ա, Ման կա վար ժա կան ի նո վա տի կա, Ժա ման ցի ման կա վար-
ժու թյուն, Ման կա վար ժա կան կան խա տե սում (ֆու տուրո լո գի ա), 
ո րոնց ար դյուն քում ամ բի ո նում պաշտ պան վել է 3 դոկ տո րա կան 
և 20 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն, և տպագր վել է 300- ից 
ա վե լի գի տա կան հոդ ված : 

Ամ բի ոնն իր 100- ա մյա գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րի ար դյունք ում տպագ րել է 52 մե նագ րու թյուն, 16 դպ րո ցա կան 
դա սա գիրք, 16 մե թո դա կան ձեռ նարկ, 5 բու հա կան ձեռ նարկ, 
« Ման կա վար ժա կան հան րա գի տա րան»՝ 2 հա տո րով, «Ման կա-
վար ժա կան բա ռա րան» և ա վե լի քան 1500 գի տա կան հոդ ված և՛ 
Հա յաս տա նում, և՛ ար տերկ րում:

Գր քում ներ կա յաց վել են նաև Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը 
մի ջազ գային տար բեր գի տա ժո ղով ե րին Հուն գա րի ա յում, Լի բա-
նա նում, Ա ՄՆ-ո ւմ, Ա նգ լի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Իս պա նի ա յում, 
Ա վստ րի ա յում, Շվեյ ցա րի ա յում, ՌԴ-ո ւմ, Ո ւկ րաի նա յում և Լե հաս-
տա նում:

Գր քում իր ու րույն տեղն ու նի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նում գոր ծող ՀՀ ԲՈԿ- ի Ման կա վար ժու թյան 058 մաս նա գի տա-
կան խորհր դի 8 տար վա գոր ծու նե ու թյան մեկ նա բա նու թյու նը՝ 58 
ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյուն, ո րից 7-ը՝ դոկ տո րա կան և 
51-ը՝ թեկ նա ծո ւա կան, այդ թվում 6-ը՝ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տու թյու նից։ 

Գր քում լու սա բան վում է նաև Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի տար բեր բու հե րի 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ոն նե րի, Հա յաս տա նում գոր ծող մի ջազ-
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գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դես պա նատ նե րի հետ՝ մաս-
նակ ցե լով նրանց կր թա կան ծրագ րե րին, հա մա տեղ կազ մա կեր-
պե լով մի ջազ գային գի տա ժո ղով եր: 

2016 թ. կնք ված միջ բու հա կան պայ մա նագ րի շր ջա նա կում հա-
մա գոր ծակ ցու թյան մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ են բաց վել Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և Մոսկ վայի ման կա վար ժա կան 
պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ոն նե րի հա-
մար:

2017 թ. և 2018 թ.  հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նագ րեր են 
կնք վել նաև Ժ ե շո վի հա մալ սա րա նի ( Լե հաս տան), Օ դե սայի Ու-
շինս կու ան վան հա մալ սա րա նի (Ո ւկ րաի նա) և Կի րո վագ րա դի 
Լյոտ նա յա ա կա  դե մի այի (Ո ւկ րաի նա) հետ:

Գր քում ներ կա յաց ված են նաև Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
կազ մա կեր պած մի ջազ գային գի տա ժո ղով ե րը՝ 2014 թ. (տա րա-
ծաշր ջա նային), 2017 թ. (Եվ րո պա կան և Ա ՊՀ ե րկր նե րի մաս նակ-
ցու թյամբ) և 2019 թ. Ա մա ռային դպ րոցը (Գրա ցի հա մալ սա րա նի 
մաս նակ ցու թյամբ)։

Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո-
նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը 2014 թվականից Եվ րո պա կան 
կրթա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի այի ան դամ է ։

Գիրքն ամ բող ջա նում է Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան 
զար գաց ման կենտ րո նի ու սա նո ղա կան կյան քի ներ կա յաց մամբ: 
Ներ կա յաց վում են ՈՒ ԳԸ և ՈՒԽ աշ խա տանք նե րը և ու սա նո ղա-
կան մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոնք ա ռա վել ի մաս տա վո րում և ամ բող-
ջաց նում են ու սա նող նե րի ու սում ա ռու թյու նը Ման կա վար ժու-
թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո նում։

 Գիրքն ա վարտ վում է Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի տարբեր 
տա րի նե րի աս պի րանտ նե րի և հայ ցորդ նե րի, «Կր թու թյան կազ-
մա կեր պում», «Դպ րո ցա կան ման կա վար ժու թյուն և մե թո դի կա», 
«Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րե րի շր ջա-
նա վարտ նե րի երախտագիտության խոս քե րով:

«ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 100 -ա մյա ան ցած ու ղին» 



- 11 -

գիր քը Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի մի յու րա տե սակ հաշ վետ-
վու թյուն է հա մալ սա րա նին, ու սա նող նե րին, գոր ծըն կեր նե րին 
և հա սա րա կու թյա նը, հաշ վետ վու թյուն՝ կա տար ված այն հս կա-
յա կան գի տակր թա կան գոր ծու նեու թյան, որը միտված է եղել և 
ներկայումս էլ նպատակաուղղված է մեր ե րկ րի կր թու թյան հա-
մա կար գի բա րե լավ մա նը, Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ու գի-
տու թյան զար գաց մա նը և մեր ե րկ րի ու ժո ղովր դի հա մար ար ժա-
նի ե րի տա սարդ սե րունդ կր թե լու վեհ գոր ծին: 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան և կրթու թյան զար գաց ման կենտ րո-
նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի գի տակր թա կան ա ռա քե լու թյան 
ճա նա պար հը և ման կա վար ժա կան մտ քի թռիչք նե րը շա րու նա-
կա կան են:

 Նա զիկ Հա րու թյու նյան 
ԵՊՀ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման 

կենտ րո նի տնօ րեն,
 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ
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« Հայ րե նիք ստեղ ծե լը հե րո սու թյուն է, հայ րե նիք շե նաց նե լը` 
ա ռա քի նու թյուն»,− այս պես էր կար ծում Հայ ա ռա քե լա կան ե կե-
ղե ցու Լու սա վոր չի գա հի 130 -րդ գա հա կալ Վազ գեն Ա ռա ջի նը՝ 
«հայ րե նիք» բա ռի մեջ տես նե լով մեր ի նք նու թյան խոր ու դա րա-
վոր ար մատ նե րը, միև նույն ժա մա նակ` մեր պատ մա կան հի շո ղու-
թյան վե րըն ձյուղ ված շի վի կող քին ներ կայի կա նաչ ու նո րա թուխ 
սա ղար թը»1:

20 -րդ դա րասկզ բին հայ ժո ղովր դի կող մից հե րո սու թյան և 
ա ռա քի նու թյան պոռթ կուն մի քայլ էր ա զատ եր կիր, քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կու թյուն ձևա վո րե լը:

 Խառ նակ ժա մա նակ նե րի ա նո րո շու թյու նից, կո րուստ նե րից 
ու ան կում ե րից հե տո Սար դա րա պա տի, Բաշ Ա պա րա նի հե րո-
սա մար տե րում ան նկուն կամք ցու ցա բե րած, հաղ թա կան, բայց 
սո վի, ար հա վիրք նե րի, Մեծ ե ղեռ նի կո տո րած նե րի վե րապ րում-
նե րը դեռ չհաղ թա հա րած, վշ տա բեկ ժո ղովր դի հա մախմբ ման 
հա մար Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նը ու ժեր էր կենտ րո նաց նում: 
Խն դիր նե րի բազ մա զա նու թյան մեջ ա ռա ջի նը գրա գետ ու բարձ-
րա կարգ հա սա րա կու թյուն ու նե նալն էր, ո րը հնա րա վոր էր մի այն 
կր թա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման պա րա գա յում: 1919 թ., կար ևո-
րե լով կր թու թյան հար ցը, ո րո շում է ըն դուն վում ե րկ րում ան վճար 
տար րա կան կր թու թյուն կազ մա կեր պե լու մա սին:  Սա կայն դրա 
կող քին դժ վա րին պայ ման նե րում հայ մտա վո րա կան նե րի շար-

1 Վազգեն Ա Հայրապետ Հայոց, Կոնդակներ, քարոզներ, ճառեր, ելٳյթներ, Գիրք 
երրորդ, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1976, էջ 293:

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ ԱՆ ՑԱԾ 
ՈՒ ՂՈՒ ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԱԿ ՆԱՐԿ
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քե րում լայ նո րեն քն նարկ վում է նաև բարձ րա գույն դպ րոց ու նե-
նա լու հար ցը:

 Հատ կա պես մեծ ոգ ևո րու թյուն էր ապ րում Հովհաննես Թու-
մա նյա նը, ո րը շեշ տում ու կար ևո րում էր. «Եվ պետք է ստեղ ծել 
Հայոց Հա մալ սա րա նը, ո ւր կա րե լի լի նի բարձ րա գույն գի տու-
թյուն նե րը ա վան դել ու սո վո րել հայե րեն լեզ վով։ Մեր տար րա-
կան ու միջ նա կարգ դպ րոց նե րի մեջ տե ղը պետք է կա ռու ցա նել ու 
պա հել մի գի տու թյան տա ճար, մեր մանր ու մեծ ճրագ նե րի մեջ-
տե ղը պետք է վա ռել մի մեծ ջահ՝ Հայ կա կան Հա մալ սա րան»2:

 Թեև հա սա րա կու թյան ո րոշ շեր տեր վա ղա ժամ հա մա րե ցին 
հա մալ սա րան ու նե նա լու ո րո շու մը, սա կայն ան կախ նման տա րա-
կար ծու թյուն նե րից, հա մոզ ված լի նե լով գա ղա փա րի ի րա վա ցի ու-
թյան մեջ` ՀՀ խորհր դա րա նը 1919 թ. մայի սի 16- ին ո րո շում ըն դու-
նեց Հա յաս տա նի հա մալ սա րան հիմ ե լու մա սին, ո րի «ծննդյան 
վկա յա կա նը» ստո րագր վեց Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյան օ րոք՝ 1919 թ. մայի սի 16 -ին: 

Այսպիսով՝ 20- րդ դա րի ա ռա ջին կե սե րին` փո թոր կուն ժամա-
նակ նե րի քու րա յում, Ար ևե լյան Հա յաս տա նում մի խումբ մտա վո-
րա կան նե րի հա մար ձակ ե րա զան քի ար դյուն քում ոչ մի այն ծնունդ 
ա ռավ Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նը, այլև բարձ րա-
գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյու նը` հա մալ սա րա նը:

 Շեն քային սուղ պայ ման նե րի պատ ճա ռով հա մալ սա րա նը 
սկսեց գոր ծել ոչ թե մայ րա քա ղա քում, ի նչ պես նա խա տես ված էր, 
այլ Ա լեք սանդ րա պո լի ա ռևտ րային վար ժա րանի շեն քում:

 Ռեկ տոր նշա նակ վեց վաս տա կա շատ գիտ նա կան Յու րի Ղամ-
բա րյա նը: 

Ա ռա ջի նը բաց վեց պատ մա լեզ վագ րա կան ֆա կուլ տե տը, ո րի 
դե կանն էր Մես րոպ ե պիս կո պո սը:

 Հայ տա րար վեց ըն դու նե լու թյուն: Ար ձա գան քե ցին միջ նա կարգ 
դպ րոցն ա վար տած 121 անձ, 139 կողմ ա կի ո ւնկն դիր, ո րոնք միջ-

2 «Հովհաննես Թٳմանյանը քննադատ», հոդվածների ժողովածٳ, Հայպետ-
հրատ, Երևան, 1939, էջ 326:
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նա կարգ դպ րոց չէ ին ա վար տել, սա կայն ու նե ին հա սա րա կա կան 
ո րո շա կի դիրք:

1920 թ. հու նի սի 21- ին Մի նիստր նե րի խոր հուր դը ո րո շում է բա-
վա րա րել լու սա վո րու թյան և ար վես տի նա խա րար Նի կոլ Աղ բա-
լյա նի՝ հա մալ սա րա նը մայ րա քա ղաք տե ղա փո խե լու պա հան ջը:

 Նույն թվականի աշ նա նը` հոկ տեմ բե րի 16 -ին, ու սուց չա կան 
սե մի նա րի այի շեն քում պետք է վերսկս վե ին դա սե րը, սա կայն 
ե րկ րում ստեղծ ված բարդ ի րադ րու թյան պատ ճա ռով դա սե րը հե-
տաձգ վե ցին մինչև դեկ տեմ բեր:

1920 թ. նոյեմ բե րի 29 -ին Հա յաս տա նում հաս տատ վե ցին 
խորհր դային կար գեր:  Դեռևս ոչ ոք չգի տեր, թե ա պա գա յում ի նչ 
ճա կա տագ րի կար ժա նա նար եր կի րը, ա ռա վել ևս` ի նչ պես կզար-
գա նար նո րա թուխ հա մալ սա րա նի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը նոր 
ի շխ անու թյուն նե րի օ րոք:

1920 թ. Եր ևա նի հա մալ սա րա նը, որը վե րան վան վեց Եր-
ևա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա րան, ու ներ ըն դա մե նը եր կու 
ֆակուլտետ` բնա գի տա կան և հա սա րա կա գի տա կան: Ը նդ հատ-
ված պա րապ մուն քե րը վերսկս վեցին միայն 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 
10-ին, սա կայն նախ կին եր կու ֆա կուլ տետ նե րի փո խա րեն ար-
դեն գոր ծում էր 5 ֆա կուլ տետ ̀ ման կա վար ժա կան, տեխ նի կա-
կան, խորհրդային շի նա րա րու թյան, ար ևե լա գի տու թյան, գյու-
ղատնտե սու թյան:

 Հան րա պե տու թյու նը բա նի մաց ման կա վարժ նե րի կա րիք ու-
ներ թե՛ հան րակր թու թյան ո լոր տում և թե՛ բու հում: 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը ստեղծ վել է 1921 թ. ման-
կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի հիմ ադր ման հետ մի ա ժա մա նակ։ 
Իր 100 տար վա գի տակր թա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ու-
նե ցել է մեծ ձեռք բե րում եր և նվա ճում եր ի նչ պես կր թու թյան, 
այն պես էլ գի տու թյան ո լոր տում։ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
կա յաց ման և ու սում ա գի տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
ման ու զար գաց ման գոր ծում ի րենց ծան րակ շիռ ներդ րում են 
ու նե ցել ճա նաչ ված պրո ֆե սոր ներ Գ. է դի լյա նը, Ա. Շա վար շյա նը, 
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Մ. Սանթ րո սյա նը, Ա. Մով սի սյա նը, Հ. Քա րա մյա նը, Թ. Ջու հա-
րյա նը, Հ. Մախ չա նյա նը, դո ցենտ ներ Ա. Իգ նա տյա նը, Ս. Խու դո-
յա նը, Ա. Մա նու կյա նը, Թ. Հու րի խա նյա նը, Թ. Բա լա սա նյա նը,             
Լ. Ա լեք սա նյա նը: 

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հիմ ա դիր նե րի ստեղ ծած ար-
ժեք նե րի պահ պան ման և զար գաց ման գոր ծին այ սօր ի րենց մեծ 
վաս տակն են բե րում ամ բի ո նի վա րիչ, ման կա վար ժա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը, դո-
ցենտներ Գ.  Բա բա յա նը, Վ. Գյուլ բու դա ղյա նը, Թ.  Հա րու թյու նյա-
նը, Ա. Ղա զա րյա նը, Ա. Ա շի կյա նը, Ա . Գրի գո րյա նը, Ս. Ա սատ րյա-
նը, Ա . Ա լեք սա նյա նը, Լ.  Հայ րա պե տյա նը, Մ. Ա վե տի սյա նը և այլք։ 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը հիմ ադր ման օր վա նից իր 
կար ևոր ներդ րում է ու նե ցել և այ սօր էլ ու նի Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի գի տակր թա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
մեջ։ 

Ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը: Այ սօր ամ բիո-
նում աշ խա տում է հիմ ա կան դրույ քով 12 դա սա խոս, ներ քին 
հա մա տե ղու թյամբ՝ 9 դա սա խոս, ար տա քին հա մա տե ղու թյամբ՝ 
8 դա սա խոս։ Ամ բի ո նում դա սա վան դում են 5 գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 15 գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, 2 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ա սիս տենտ և 5 
դա սա խոս: Ամ բի ոնն ու նի մեկ դրույ քով լա բո րանտ։ Ամ բի ո նում 
աշ խա տում են ի նչ պես Ե ՊՀ, այն պես էլ հան րա պե տու թյան տար-
բեր բու հե րի դա սա խոս ներ, ինչն էլ ա պա ցույց է ներ դաշ նակ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան։ Սա հուն և լի ար ժեք է ի րա կա նաց վում ամ բիո-
նի սերն դա փո խու թյու նը։ Ամ բի ո նը մաս նա գի տա կան ջան քեր է 
կի րա ռում հայ ցորդ նե րի կա յաց ման և ի նք նաի րաց ման գոր ծում։ 
Ամ բի ո նում ա ռողջ են մի ջան ձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և 
բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը։
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 Գուր գեն Է դի լյան

 Հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի հիմ ա դի-
րը ման կա վարժ  -հո գե բան, գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Գուր գեն Է դի լյանն է, որը դար ձավ ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին դե կա նը 
և Ման կա վար ժու թյան ամ բիո նի հիմ ա դիր  -վա րի չը: Ա նգ նա հա-
տե լի է Գուր գեն Է դի լյա նի մեծ ժա ռան գու թյու նը Ման կա վար ժու-
թյան ֆա կուլ տե տի կազ մա կերպ ման ու ամ րապնդ ման գոր ծում: 

Գ. Էդիլյանը ծն վել է Իջ ևան քա ղա քում (նախ կի նում՝ գյուղ 
Քար վան սարա): Սո վո րել է տե ղի ծխա կան, ա պա` Թիֆ լի սի Ներ-
սիսյան դպ րոց նե րում (1896- 1898 թթ.)։ Այ նու հետև ըն դուն վել է Էջ-
մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի լսա րա նա կան բա ժի նը (1898- 1903 
թթ.)։ Բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ցու ցա բե րե լով` 1904 թ. մեկ նել է 
ար տա սահ ման, սո վո րել Ե նայի (Գեր մա նի ա), Լայպ ցի գի (Գեր-
մա նի ա) և Բեռ նի (Շ վեյ ցա րի ա) հա մալ սա րան նե րում։ 1909 թ. գի-
տու թյուն նե րի փի լի սո փա յա կան դոկ տո րի աս տի ճան է ստա ցել 
«Քն նա դա տու թյուն Ցիլ լե րի ձևա կան աս տի ճան նե րի» թե մայով 
ու սում ա սիրու թյան հա մար: Աշ խա տու թյու նը 1912 թ. տպագր վել 
է հայե րեն ու մեծ համ բավ և ճա նա չում բե րել հե ղի նա կին։

ԵՊՀ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ 
Ե ՐԱԽ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԸ
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1909 թ. Գ. Է դի լյա նը վե րա դարձել է հայ րե նիք և շուրջ 30 տա րի 
զբաղ վել ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Նա ման կա վար-
ժա կան աշ խա տանք է կա տա րել Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա-
նում։ 1909- 1914 թթ. Գևոր գյան ճե մա րա նի դա սա րա նա կան բաժ-
նում դա սա վան դում էր տար բեր ա ռար կա ներ (հո գե բա նու թյուն, 
ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն և պատ մու թյուն, փի լի սո փա յու-
թյուն, հայոց լեզ վի դա սա վանդ ման մե թո դի կա, գեր մա նե րեն), 
ի սկ լսա րա նա կան բաժ նում՝ փի լի սո փա յու թյուն, ման կա վար ժու-
թյուն, հո գե բա նու թյուն ղե կա վա րում էր ման կա վար ժա կան գործ-
նա կան պա րապ մունք նե րը։ 1914 -1919 թթ. աշ խա տել է Ներ սի սյան 
դպ րո ցում։ 1916 թվականից՝ պա տե րազ մա կան ծանր տա րի նե-
րին, ե ղել է Կով կա սի գաղ թա կա նա կան որ բա նոց նե րի տե սուչ, 
կազ մա կեր պել ա նա պաս տան ե րե խա նե րի կր թու թյան և դաս-
տիա րա կու թյան գոր ծը։

1918 թ.՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մից հե տո, 
ստանձ նել է հան րա պե տու թյան տար րա կան դպ րոց նե րի տես չի 
պար տա կա նու թյուն նե րը։ Ե րկ րորդ հան րա պե տու թյան ա ռա ջին 
տա րի նե րին ղե կա վա րել է Գյում րու ա մերի կյան որ բա նո ցը։

1921 թ. Գ. է դի լյա նը հրա վիր վել է հա մալ սա րան և նշա նակ-
վել ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան։ Նա Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի հիմ ա դիր նե րից մեկն է, հա մալ սա րա-
նի ման կա վար ժու թյան ու հո գե բա նու թյան ա ռա ջին դա սա խո սը։ 
 Դա սա վան դել է հո գե բա նու թյուն, մայ րե նի լեզ վի մե թո դի կա։ 
Ու սում ա սի րել է ու սուց ման տե սու թյու նը, ը նդ հա նուր և ման-
կա վար ժա կան հո գե բա նու թյու նը, զբաղ վել հայոց լեզ վի դա սա-
վանդ ման, մե թո դա բա նու թյան, դպ րո ցա կան դա սագր քե րի և 
ձեռ նարկ նե րի ստեղծ ման, դա տա կան հո գե բա նու թյան, գե ղար-
վես տա կան եր կի հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյան, հայ կա կան տա-
ռա տե սակ նե րի և նրանց դյու րըն թեռ նե լի ու թյան հար ցե րով։ Հե-
ղի նակ է հո գե բա նու թյա նը, ման կա վար ժու թյա նը, մայ րե նի լեզ վի 
դա սա վանդ ման մե թո դի կային, հայ գրա կա նու թյան պատ մու-
թյա նը վե րա բե րող մի շարք աշ խա տու թյուն նե րի։ Ն րա գր չին են 
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պատ կա նում հետևյալ եր կե րը` 
•  «Դա սա վանդ ման ձևեր», Վա ղար շա պատ, 1913 թ.,
•  «Դա սա վանդ ման խն դիր ներ», Էջ մի ա ծին, 1914 թ.,
•  «Գաղ թա կա նա կան որ բա նոց ներ», Թիֆ լիս, 1917 թ.,
• «Աշ խա տան քի դպ րոց», Էջ մի ա ծին, 1922 թ.,
•  «Հայոց լեզ վի մե թո դի կա», Թիֆլիս, 1923 թ.,
• «Դպ րո ցա կան շենք», Եր ևան, 1927 թ.,
•  «Ձե ռագ րի ու սուց ման մե թո դի կա», Եր ևան, 1927 թ.,
• «Ուղ ղագ րու թյան ու սուց ման մե թո դի կա», Եր ևան, 1927 թ.:
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 Ար շա վիր Շա վար շյան

 Ման կա վար ժա կան մտ քի հարս տաց ման գոր ծում բա ցա ռիկ 
ա վանդ է ու նե ցել ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս, 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ար շա-
վիր Շա վար շյա նը: 

Ար շա վիր Շա վար շյա նը ծն վել է 1884 թ. մայիսի 26-ին Նոր Բա-
յա զե տում, ու սուց չի ըն տա նի քում: Տար րա կան կրթու թյուն է ստա-
ցել Սուր մա լու գա վա ռի Իգ դիր քա ղա քում: 

Ա վար տել է Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցը (1896- 1998 թթ.), 
Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նը (1898- 1906 թթ.), Ե նայի հա մալ-
սա րա նի, 1910 -1914 թթ. նաև Լայպ ցի գի հա մալ սա րա նի փի լի սո-
փա յու թյան ֆա կուլ տե տի ման կա վար ժու թյան բա ժի նը: Ման կա-
վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սո րը մեր ե րկ րի 
ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում բա ցա ռիկ 
ա վանդ ու նի: 1914- 1918 թթ. աշ խա տել է Գևոր գյան հոգ ևոր ճե մա-
րա նում, ի սկ այ նու հետև՝ 1918 թվականից, նշա նակ վել է Եր ևա նի 
տար րա կան դպ րոց նե րի տե սուչ:

Ն րա ման կա վար ժա կան բե ղուն հա յացք նե րը 1921 թվականից 
մինչև 1934 թվականը ծա ռայեց վել են հա մալ սա րա նի տար բեր 
ֆա կուլ տետ նե րի հա մար ման կա վարժ ներ պատ րաս տելու ազ-
նիվ գոր ծին: Նրա շնոր հիվ լու սա բան վե ց հայ ման կա վարժ նե րից 
շա տե րի գոր ծու նե ու թյու նը, մո ռա ցու մից փրկ վե ցին ա նուն ներ, 
ո րոնք հայ ման կա վար ժա կան մտ քի զար գաց ման ըն թաց քում եվ-
րո պա կան հայ տնի ման կա վարժ տե սա բան նե րից դեռ տա րի ներ 
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ա ռաջ ա ռա ջա դեմ գա ղափար ներ են ար տա հայ տել ի րենց գոր-
ծում և աշ խա տանքնե րում: Ար շա վիր Շա վար շյա նը մա հա ցել 1960 
թ. սեպ տեմ բե ր 11 -ին:

Պ րո ֆե սոր Ա. Շա վար շյա նը հայ ման կա վար ժու թյան պատ մու-
թյան դա սըն թա ցի ա ռա ջին ստեղ ծողն է, մի շարք մե նագ րու թյուն-
նե րի հե ղի նակ: Նա « Հայ ման կա վարժ ներ» ե րկ հա տո րա նոց 
քրես տո մա տի այի հե ղի նակն է (1958 թ.): Եր կա րա մյա և բեղմ ա-
վոր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում պրոֆ. Շա վար շյա նը ա ճեց րել է 
բազ մա թիվ գի տա ման կա վար ժա կան կադ րեր:
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 Մու շեղ Սանթ րո սյան

 Մու շեղ Սանթ րո սյա նը ծն վել է 1894 թ. հուն վա րի 1 -ին Դի լի ջա-
նում: Ա վար տել է Դի լի ջա նի ծխա կան դպ րո ցը, այ նու հետև` Էջ-
միած նի Գևոր գյան հոգ ևոր ճե մա րա նը:

1922- 1926 թթ. ա վար տել է Մոսկ վայի Ն. Կ. Կրուպս կա յայի ան-
վան կու մու նիս տա կան դաս տի ա րա կու թյան ա կա դե մի ան:

1926 թվականից վաս տա կա շատ մեծ գիտ նա կա նին տես նում 
ե նք Եր ևա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան 
ֆա կուլ տե տի դե կա նի և ամ բի ո նի վա րի չի պաշ տո նում: Մու շեղ 
Սանթ րո սյա նը 1937 թ. ստա նում է պրո ֆե սո րի կո չում, ի սկ 1948 
թ. ար ժա նա նում է ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի 
աս տի ճա նին:

1957 թ. ը նտր վել է ՌՍՖՍՀ ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե-
րի թղ թա կից ան դամ:

 Շուրջ 20 տա րի ղե կա վա րե լով Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նը՝ Մ. Սանթ րո սյա նը ևս զար գացրել է ման կա վար ժու թյան 
պատ մու թյան գի տա ճյու ղը:

 Մու շեղ Սանթ րո սյա նի ման կա վար ժա կան գոր ծունեու թյու նը 
սկս վել էր դեռևս ե րի տա սարդ տա րի նե րից: Նա ե ղել է Դի լի ջա նի 
շր ջա նային լուս բաժ նի վա րիչ, շրջ գործ կո մի նա խա գա հի տե ղա-
կալ, ա պա՝ գործ կո մի նա խա գահ: 1934 թ. Մ. Սանթ րո սյա նը նշա-
նակ վել է Եր ևա նի ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի դի րեկ տոր, 
1937 թ. աշ խա տել է որ պես ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման, 
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ի սկ 1941 թ.` դպ րոց նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի դի-
րեկ տոր:

Գ րել է մի շարք մե նագ րու թյուն ներ և գի տա կան հոդ ված ներ` 
նվիր ված հայ ման կա վար ժու թյան ու դպ րո ցի պատ մու թյա նը, 
ո րոն ցից ա ռանձ նա պես կար ևոր են՝ « Հայ մեծ լու սա վո րիչ  -ման-
կա վարժ Խ. Ա բո վյա նը» (1958 թ)., « Մես րոպ Թա ղի ա դյա նը որ-
պես ման կա վարժ» (1959 թ.), «Ար ևե լա հայ դպ րո ցը 19 -րդ դա րի 
1 -ին կե սին» (1964 թ.) աշխա տու թյուն նե րը:

1945 թ. ՀՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյու նը նրան 
շնոր հել է գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում:
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 Աբ գար Մով սի սյան

 Ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Աբ-
գար Մով սի սյա նը ծն վել է 1905 թ. ապ րի լի 1- ին Է րզ րու մի վի լայե-
թի Խնուս գա վա ռի Խալ չա վուշ գյու ղում: Ստա ցել է բարձ րա գույն 
կր թու թյուն, ա վար տել Երևանի պետական համալսարանի աս-
պի րան տու րան: 

1932 -1934 թթ. աշ խա տել է Լու սա վո րու թյան նա խա րա րու թյան 
բաժ նի վա րիչ, 1934 -1935 թթ.՝  բարձ րա գույն կր թու թյան վար չու-
թյան պետ, 1944- 1946 թթ.՝ Ման կա վար ժու թյան գի տա հե տա զո-
տա կան ի նս տի տու տի տնօ րեն, 1946 -1948 թթ.՝ լու սա վո րու թյան 
փոխ նա խա րար: 1932 -1962 թթ. դա սա խո սել է Եր ևա նի պետական 
հա մալ սա րա նում: 1962- 1967 թթ. ե ղել է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ո նի վա րիչ: Նա հա մոզ ված պն դում էր. « Մենք հա վա տա ցած 
ե նք, որ աշ խար հի բազ մա թիվ մա սե րում գտն վող մո տա վորա պես 
30.000 ձե ռագ րե րում դեռ շատ կան ու շադ րու թյան ար ժա նի, բայց 
ան հայ տու թյան մեջ պահ վող ման կա վար ժա կան ի մաս տու թյուն-
ներ»: 

Այ սօր էլ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նում որ պես թանկ 
մա սունք պահ պան վում է մեծ գիտ նա կա նի ի նք նագիրն իր հե ղի-
նա կած «Ուր վագ ծեր հայ դպ րո ցի և մանկավար ժու թյան պատ մու-
թյան» ար ժե քա վոր մե նագ րու թյան ա ռա ջին է ջին:

 Ա. Մով սի սյա նը հե ղի նակ է 3 մե նագ րու թյուն նե րի` «Ակնարկ 
հին հայե րե նի կր թու թյան մա սին» (1939 թ.), «Ուր վագ ծեր հայ 
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դպրո ցի և ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան» (1958 թ.), « Հայ 
դպրո ցի և ման կա վար ժու թյան պատ մու թյու նից, սկզբից մինչև 18- 
րդ դար» (1968 թ.): Նա տաս նա մյակ ներ շա րունակ ու սում ա սի-
րել է մա գա ղա թյա մա տյան նե րը, նրա գրչի տակ նոր բո վան դա-
կու թյուն են ստա ցել միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի բարձ րա կարգ 
դպրոց նե րը, ճե մա րան նե րը, Գլաձորի և Տաթ ևի հա մալ սա րան նե-
րը:

Պ րոֆ. Մով սի սյա նը Հայ րե նա կան պա տե րազ մի մաս նակից է: 
Պարգ ևատր վել է Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 1- ին աստի ճա նի, 
«Աշ խա տան քային կար միր դրո շ» շքան շան ներով: 1961 թ. նրան 
շնորհ վել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում:
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 Թոր գոմ Ջու հա րյան

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հաջորդ վա րի չը ման կա-
վար ժա կան գի տություն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Թորգոմ Ջու-
հա րյանն է: 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի պատ մու թյան մեջ մեծ 
ա վանդ ու նի պրո ֆե սոր Թ. Ջու հա րյա նը, որն ա ռա ջին փորձն 
ա րեց ամ բող ջաց նե լու հայ դպ րո ցի և ման կա վար ժա կան մտ քի 
1500- ա մյա պատ մու թյու նը, հե ղի նա կեց նաև « Հայ գրա կա նու-
թյան մե թո դի կայի ձեռ նարկ» ու սու ցիչնե րի հա մար:

 Թ. Ջու հա րյա նը ծն վել է 1905 թ. դեկտեմբերի 27-ին Կար սում:  
Ա վար տել է Ա լեք սանդ րա պո լի ա ռևտ րա կան դպ րո ցը և ին դուստ-
րի ալ տեխ նի կու մը: 1926- 1930 թթ. սո վո րել և ա վար տել է Երևանի 
համալսարանի ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի պատ մագ րա-
կան բա ժի նը:

 Ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր է: 
Աշ խա տել է Ե ղեգ նա ձո րի շր ջա նում որ պես ժողկրթբաժ նի վա-

րիչ, ՀԽՍՀ լու սա վո րու թյան մի նիստ րու թյու նում՝ որ պես տե սուչ, 
այ նու հետև` գի տաշ խա տող, ա պա` հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան 
սեկ տո րի վա րիչ: 1975 -1980 թթ. եղել է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ո նի վա րիչը:

Զ բաղ վել է հայ րե նա գի տու թյան և պատ մու թյան դա սա վանդ-
ման հիմ ախն դիր նե րով, հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան դա սա-
վանդ ման մե թո դի կայի հար ցե րով:
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Հ րա տա րա կել է « Հայ րե նա գի տա կան աշ խա տան քը դպ րո-
ցում» (1949 թ.), « Սո վո րող նե րի տնային աշ խա տան քը պատմու-
թյու նից» (1951 թ.), « Սո վե տա կան Հա յաս տա նի պատ կան հու շար-
ձան նե րը» (1961 թ.) աշ խա տու թյուն նե րը:

Թ. Ջուհարյանը հեղինակ է հայոց լեզվի և գրականության 
դպրոցական և բուհական դասագրքերի ու ձեռնարկների, հայ 
դպրոցի և մանկավարժական մտքի ավելի քան 1500-ամյա 
պատմության, որը «Հայ գրականության մեթոդիկայի» հետ 
մեկտեղ հայ իրականության մեջ առաջին փորձն էր ամբողջաց-
նելու հայ մանկավարժության այդ բնագավառի բազմադարյան 
նվաճումերը:

Պ րոֆ. Ջու հա րյա նին շնորհ վել է վաս տա կա վոր ու սուց չի կո-
չում, նա պարգ ևատր վել է «Պատ վո նշան» շքան շա նով, Ա բո վյա-
նի ան վան և մի շարք մե դալ նե րով ու պատ վոգ րով:
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 Ար տա վազդ Իգ նա տյան

1980- 1987 թթ. Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը ղեկավարել 
է վաս տա կա շատ գիտ նա կան, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե-
րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Ար տա վազդ Իգ նա տյա նը:

 Ման կա վար ժու թյան խն դիր նե րը հա տուկ ու շադ րության 
ա ռար կա են ե ղել նաև Ար տա վազդ Իգ նա տյա նի հա մար: Նա 
հան գա մա նո րեն ու սում ա սի րել է Լա զա րյան ճե մա րա նում 
կրթու թյան գոր ծի կազ մա կերպ ման հար ցե րը: Ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ո նի վա րիչ Ա. Իգ նա տյա նը հայ ման կա վար ժու թյան 
պատ մու թյան լա վա գույն գի տակ նե րից էր: Մե ծա նուն գիտ նա կա-
նի գր չին են պատ կա նում 2 մե նագրու թյուն և 5 տաս նյա կից ա վե լի 
գի տա կան հոդ ված ներ: Մեծ է նրա ներդ րու մը ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան նե րի պատ րաստ ման գոր ծում: Նրա սա ներն այ սօր ղե կա-
վա րում են հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րի ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ոն նե րը: Ա. Իգ նա տյանն ան բա սիր մարդ էր, մեծ հայ-
րե նա սեր և հրա շա լի ման կա վարժ։
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 Հեն րիկ Մախ չա նյան

1987 -1995 թթ. Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը ղե կա վա րել 
է Հեն րիկ Մախ չա նյա նը:

 Ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հեն-
րիկ Մախ չա նյա նը զար գաց րել է ման կա վար ժու թյուն գի տու թյան 
մի շարք գի տա ճյու ղեր:

Ծն վել է 1926 թ. հու նի սի 1- ին Թիֆ լի սում: 1950 թ. ա վար տել է 
Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ռո մա նա գեր մա նա կան բա-
ժի նը (ա նգ լե րեն լե զու):

1963 թվականից եղել է ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
թեկ նա ծու, 1984 թվա կա նից` ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի  
դոկ տոր: Պրո ֆե սո րի կո չում է ստա ցել 1986 թ վա կա նին: 

Աշ խա տել է Կո տայ քի շր ջա նի Ա կունք գյու ղի 8 -ա մյա դպ րո ցում 
որ պես տնօ րեն, Եր ևա նի թիվ 1 և թիվ 29 միջնակարգ դպրոց նե-
րում հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան, ան գլե րենի ու սու ցիչ, դա սա-
վան դել է հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րում:

1964 թվականից աշ խա տել է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո-
նում: 1987- 1995 թթ. ե ղել է նույն ամ բի ո նի վա րի չը:

 Հե ղի նակ է 7 մե նագ րու թյան, 6 դա սագր քի, մե թո դա կան ձեռ-
նարկ նե րի և ա վե լի քան 200 գի տա կան հոդ ված նե րի:

Պ րո ֆե սոր Մախ չա նյա նը ե ղել է Հա յաս տա նի կր թու թյան նա-
խա րա րու թյան գի տա մե թո դա կան վար չու թյան, ԵՊՀ և տար բեր 
բու հե րի գի տա կան խոր հուրդ նե րի և փոր ձա գի տա կան հանձ-
նա ժո ղով ե րի, ման կա վար ժու թյան գծով գի տա կան աս տի ճան-
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ներ շնոր հող մաս նա գի տա կան խոորհր դի ան դամ, « Սո վե տա-
կան ման կա վարժ» ամ սագ րի պա տաս խա նա տու քար տու ղար, 
« Հայոց լե զուն և գրա կա նու թյու նը դպ րո ցում» ամ սագ րի խմ բագ-
րա կան խորհրդի ան դամ:

Պ րո ֆե սոր Մախ չա նյա նը Հա յաս տա նի կր թու թյան հա մակար-
գի վե րա բե րյալ դա սա խո սու թյուն ներ է կար դա ցել 1978 թ. Սի-
րիա յում, 1982 թ.` Բելգ րա դում, 1995 թ.` Կա լի ֆոռնի ա յում:

 Պարգ ևատր վել է Խ. Ա բո վյա նի ան վան մե դա լով, 1941-1945 
թթ. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 40 և 
50- ա մյակ նե րի հո բե լյա նա կան մե դալ նե րով, Մազ մա նյա նա կան 
մր ցա նա կով և պատ վոգ րե րով:

 



- 31 -

Նա զիկ Հա րու թյու նյան

Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ար դյու նա վետ աշ խա-
տանք նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը 1996 թվականից առ այ-
սօր ստանձ նել է ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը: Շա րու նա կե լով ման կա-
վար ժության պատ մու թյան է ջե րի հարս տա ցու մը` նա նոր լույ սի 
տակ հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել է 19 -րդ դա րի հայ դե մոկ-
րատ  -ման կա վարժ Ա ռա քել Բա հաթ րյա նի կյան քը, գի տա ման-
կա վարժա կան-  հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը և հո գե բա նա-
ման կա վար ժա կան հա յացք նե րը «Ա ռա քել Բա հաթ րյան. Կյան քը 
և գոր ծը» մե նագ րու թյու նում:

Ն. Հա րու թյու նյա նի գր չին են պատ կա նում ման կա վար ժու-
թյան ար դի հիմ ա հար ցե րը շո շա փող 100-ից ա վե լի գի տա կան 
հոդ ված ներ, ո րոնք ար ժե քա վոր գի տա կան ներդ րում են մեր նո-
րան կախ ե րկ րի կր թու թյան գոր ծի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ-
ման հա մար: Նա հե ղի նակ է 3 մե նագ րու թյան, 3 բու հա կան ձեռ-
նար կի, 2 դպ րո ցա կան դա սագր քի, ու սուց չի 2 մե թո դա կան ձեռ-
նար կի, «Ման կա վար ժա կան հան րա գի տա րա նի» ե րկ հա տո րյա-
կի և «Ման կա վար ժա կան բա ռա րա նի»:

Ն. Հարությունյանի կող մից կա տար ված ը նդ գր կուն հե տա զո-
տու թյան ար դյուն քում վեր լուծ վել են հայ կր թա կան գոր ծի կազ-
մա կերպ ման հար ցե րը սփյուռ քում, ո րին էլ նվիր ված է գիտ նա-
կա նի դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյու նը, ի նչ պես նաև « Լի բա-
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նա նի և Սի րի այի հայ կա կան դպ րոց նե րը» մե նագ րու թյու նը: 
Իր « Հայ ման կա վարժ կա թո ղի կոս նե րը» գր քով պրո ֆե սոր            

Ն. Հա րու թյու նյանն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րել է Վազ գեն 
Ա ռա ջին և Գա րե գին Ա ռա ջին Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս նե րի 
գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը:

Բազ միցս դա սա խո սու թյուն նե րով հան դես է ե կել ար տերկ-
րում. 1993 թ.՝ Ա ՄՆ, 1998 թ.՝ Լի բա նան, 1999 թ.՝ Սի րի ա, 2001 թ.՝ 
Ի րան: Նա մաս նակ ցել է տար բեր ե րկր նե րի մի ջազ գային գի տա-
ժողով ե րին. 1994 թ.՝ Ա ՄՆ, 2000 թ.՝ Հուն գա րի ա, 2002 թ.՝ Լի բա-
նան, 2005 թ.՝ Ա ՄՆ, 2009 թ.՝ Ա նգ լի ա:

Պ րոֆ. Ն. Հա րու թյու նյա նը Ե ՊՀ գի տա կան խորհր դի ան դամ 
է, Ե ՊՀ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո-
նի գի տա կան խորհր դի նա խա գա հը, հա մալ սա րա նում գոր ծող 
ԲՈԿ -ի գի տա կան աստիճան ներ շնոր հող Ման կա վար ժու թյան 
058 մաս նա գի տա կան խորհր դի նա խա գահն է, «Կր թու թյու նը          
21-րդ դա րում» մի ջազ գային գի տա մե թո դա կան հան դե սի գլ խա-
վոր խմ բա գի րը։

 Մեծ է պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նի վաս տա կը գի տա կան 
կադ րեր պատ րաս տե լու գոր ծում: Վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց-
քում պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նը պատ րաս տել է 2 գի տու թյուն-
նե րի դոկ տոր, 17 գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ո րից 6- ը՝ Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյու նից: 

Պ րո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նի գի տա կան հե տաքրքրու թյուն-
նե րի հիմ ա կան ո լորտ ներն են՝ ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն 
և պատ մու թյուն, սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն, կր թու թյան 
կա ռա վա րում, հայ կր թա կան գոր ծը սփյուռ քում, ֆրան սե րեն լեզ-
վի դա սա վանդ ման մե թո դի կա, ման կա վար ժա կան հո գե բա նու-
թյուն, եր ջան կու թյան ման կա վար ժու թյուն, ման կա վար ժա կան 
աք մե ո լո գի ա, ման կա վար ժա կան ֆու տու րո լո գի ա:

Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ պրո ֆե սոր Ն. Հա-
րու թյու նյա նի վաս տա կը հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել 
պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կող մից: Ն. Հա րու թյու նյա նի 
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գի տակր թա կան գոր ծու նե ու թյու նը 2009 թ. ա րժ ևոր վել է ՀՀ ԿԳ 
նա խա րա րի հու շա մե դա լով, 2014 թ. հու նի սին՝ ՀՀ վար չա պե տի 
հու շա մե դա լով, ի սկ 2014 թ. սեպ տեմ բե րին ՀՀ նա խա գա հի կող-
մից պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նին շնորհ վել է ՀՀ վաս տա կա-
վոր ման կա վար ժի կո չում: 2016 թ. Ման կա վար ժորւ թյան ամ բի ո-
նի 95-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ Ն. Հա րու թյու նյա նին շնորհ վել է 
Ե ՊՀ ոս կե մե դալ: 

Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, ման կա վար ժա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի 
գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ճա նա պար հը շա րու-
նա կա կան է:
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Ամբիոնի դասախոսական կազմը 1980 -ական թթ.
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Ամբիոնի դասախոսները և մագիստրանտները, 2004 թ.
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ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, 
2021 թ.
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2017 թ. հու լի սի 6-ին Ե ՊՀ գիտ խոր հուր դը մի ա ձայն ո րո շում 
կա յաց րեց Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ-
րոն ստեղ ծե լու վե րա բե րյալ (19 հու լիս, 2017 թ., ռեկ տո րի թիվ 133, 
46 հրա ման), ի սկ 2017 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին Ե ՊՀ հո գա բար ձու-
նե րի խոր հուր դը հաս տա տեց Ե ՊՀ գիտ խորհր դի ո րո շու մը: Ման-
կա վար ժու թյան ամ բի ո նը դուրս ե կավ Ե ՊՀ հայ բա նա սի րու թյան 
ֆա կուլ տե տի կազ մից, և Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի բա զայի 
հի ման վրա ձևա վոր վեց Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար-
գաց ման կենտ րո նը: Վեր ջինս Ե ՊՀ ի նք նու րույն կա ռուց ված-
քային ստո րա բա ժա նում է, ո րը գոր ծում է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ Ե ՊՀ ու ՄԿԶԿ 
կա նո նադ րու թյան (2018 թ., փետր վար) հի ման վրա:

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ
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ԵՊՀ ման կա վար-
ժու թյան ամ բի ո նը 100 
տար վա կենսագ րու-
թյուն ու նի և այդ տա-
րի նե րի ըն թաց քում 
ու նե ցել է մեծ ձեռք բե-
րում եր և նվա ճում եր: 
Այ սօր ամ բի ո նի պրո-

ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմ ը ստ ար ժան վույն ա րժ ևո րել և 
գնա հա տել է մեր ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, մեր գիտ նա կան  -ման-
կա վարժ նե րի մեծ ներդ րու մը ման կա վար ժու թյան զարգաց ման 
գոր ծում: 

Եվ այսօր նրանք ոչ միայն պահպանել, այլև առաջ նայելով 
և ժամանակի հետ համընթաց գնալով՝ զարգացրել են այն՝ 
այդ ներդրմանը տալով նոր որակ ու մակարդակ: ԵՊՀ 
մանկավարժության ամբիոնն իրականացնում է արդյունավետ 
մասնագիտական կրթական գործունեություն երեք կրթական 
ծրագրով:

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ 
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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Ամբիոնի աշխատանքային առօրյան, 2021 թ.
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Ամբիոնի աշխատանքային առօրյան, 2021 թ.
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1998 թ. ա ռա ջին ան գամ հանրա պե տու-
թյու նում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի մա գիստ րա տու րա յում բաց վեց «Կր թու-
թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան 
կր թա կան ծրա գի րը, ո րը պատ րաս տում 
է կր թու թյան կազ մա կեր պիչ ներ  հան-
րակրթու թյան և բարձ րա գույն կր թու թյան 

ո լորտ նե րի հա մար: Կր թա կան ծրա գի րը կր թու թյան կազ մա կեր-
պիչ ներ է պատ րաս տում ոչ մի այն Հա յաս տա նի, այլև սփյուռ քի 
ա մե նօ րյա հայ կա կան դպ րոց նե րի հա մար:

«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում կր թա կան գոր ծի ա պա գա կազ մա կեր պիչ նե րը 
տե ղե կա նում են ՀՀ կր թու թյան հա մա կար գի, նրա կա ռուց ված քի, 
ի նչ պես նաև կր թա կան բա րե փո խում ե րի մա սին, ո րոնք կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման և զար-
գաց ման գոր ծում: Հան գա մա նո րեն վեր լուծ վում և քն նարկ վում 
են կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րը, խն դիր նե րը, 
ռազ մա վա րու թյու նը, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ի րա կա նաց-
ման ճա նա պարհ նե րը: «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ-
րո սա կան ծրագ րում ու սա նե լու տա րի նե րին ու սա նող նե րը ծա նո-
թա նում են կր թու թյան ո լոր տը կար գա վո րող նոր մա տիվ փաս-
տաթղ թե րին, օ րենսդ րա կան դաշ տին, անհրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
են ձեռք բե րում ՀՀ բյու ջե տային հա մա կար գի և կր թա կան գոր-
ծու նե ու թյան ֆի նան սա վոր ման ե ղա նակ նե րի մա սին:

«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի 

«ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ» 
ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ
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շր ջա նակ նե րում ու սա նող նե րին ներ կա յաց վում են կր թու թյան 
հա մա կար գի կա ռա վար ման նպա տա կը, խն դիր նե րը, գոր ծու-
նե ու թյան չա փա նիշ նե րը, տե սու թյուն նե րը, սկզ բունք նե րը, գոր-
ծա ռույթ նե րը, մե թոդ ներն ու ո ճե րը, կա ռա վար ման են թա հա մա-
կար գե րը, կա ռա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյունն ու ի րա-
վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կը: Այս ա մե նի ար դյուն քում կր թա կան 
գոր ծի ա պա գա կազ մա կեր պիչ նե րը գի տա ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի ըն թաց քում կա րո ղա նում են տե սա կան գի տե լիք-
նե րը կի րա ռել կոնկ րետ ի րա վի ճա կում, ճկուն, ա րագ դիր քո րո-
շում եր ու նե նալ, հիմք ըն դու նել կա ռա վար ման սկզ բունք ներն ու 
մե թոդ նե րը, այս կերպ բարձ րաց նել կա ռա վար ման ար դյու նա վե-
տու թյու նը:

2006 թվա կա նից այս կր թա կան ծրագ րում ան հա տա կան գրա-
ֆի կով սո վո րել և սո վո րում են սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ ներ և տնօ-
րեն ներ Լի բա նա նից, Սի րի այից, Թուր քի այից, Ե գիպ տո սից և 
Ի րա նից:

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» 
մա գիստ րո սա կան կր թա կան ծրա գի րը լուրջ ա ռա քե լու թյուն ու-
նի: Նրան է վե րա պահ ված մաս նա գի տա կան լուրջ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով օ ժտ ված կր թու թյան ո լոր տի վար չա կան ան ձնա կազ-
մի պատ րաս տու մը: 

Հաշ վի առ նե լով այն ի րո ղու թյու նը, որ այ սօր Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հան րակր թա կան և բարձ րա գույն դպ րոց նե-
րին ան հրա ժեշտ են ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան գի տե լիք նե րով զին ված բա նի մաց կա ռա վա րիչ ներ, ար դի ա-
կան է նրանց մաս նա գի տա կան պատ րաս տու մը:

«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի 
տևո ղու թյու նը եր կու տա րի է, ո րի ա վար տին շրջա նա վար տը 
ստա նում է կր թու թյան մա գիստ րո սի աս տի ճան և կր թու թյան 
կազ մա կերպ չի ո րա կա վո րում:

 Գոր ծում է նաև մա գիստ րո սա կան ծրագ րի հե ռա կա ու սուց-
ման հա մա կար գը. ո ւս ման տևո ղու թյու նը 2,5 տա րի է:
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Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության հանձնաժողով ամբիոնի 
դասախոսների հետ, 2016 թ.

«Կրթության կազմակերպում» մագիստրոսական ծրագրի ուսանողները 
(EXPO-2014)
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Պրոֆ. Ն. Հարությունյանը մագիստրանտների հետ, 2014 թ.

Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության հանձնաժողովը, 2005 թ.
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Դոց. Թ. Հարությունյանը մագիստրանտների հետ, 2007 թ.

Ամբիոնի դասախոսները սփյուռքահայ ուսանողների հետ, 2009 թ.
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Ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները «EXPO-2014»-ին
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Ամբիոնի դասախոսները և աշխատակիցները, 2021 թ.
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2016-2017 թթ. ու սում ա կան տա րում Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը բա ցել է ե րկ րորդ մա-
գիստ րո սա կան կր թա կան ծրա գի րը՝ «Դպ րո ցա կան ման կա վար-
ժու թյուն և մե թո դի կա»:

Ծ րագ րի նպա տակն է պատ րաս տել ու սու ցիչ ներ հան րակրթա-
կան դպ րոց նե րի հա մար:

Կր թա կան ծրա գի րը նա խա տես ված է այն ան ձանց հա մար, 
որոնք ու նեն բա կա լավ րի աս տի ճան կամ դիպ լո մա վոր ված մաս-
նա գետ ներ են, սա կայն չու նեն ու սուց չի ո րա կա վո րում:

Կր թա կան ծրագ րին կա րող են դի մել նաև դպ րո ցում գոր ծող 
ու սու ցիչ ները, ո րոնք չու նեն ման կա վար ժի ո րա կա վո րում: 

Ու սում ա ռու թյան ա վար տին տր վում է ման կա վար ժու թյան 
մա գիստ րո սի աս տի ճան և ու սուց չի ո րա կա վո րում:

Կր թա կան ծրագ րի տևո ղու թյու նը 1,5 տա րի է, ուսուցման ձևը՝ 
հե ռա կա:

«ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ» ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ 

ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ
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Ամբիոնի ասիստենտ Մ. Հովհաննիսյանի խորհրդատվությունը 
մագիստրանտին, 2021 թ.
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«Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի 
ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան դպրոցում, 2021 թ.
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ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը 
կրթու թյան ո լոր տում մշ տապես ներ կա-
յա նում է նո րա րա րի և նա խա ձեռ նո ղի իր 
ի նք նա տիպ ձե ռագ րով: Այս ա ռու մով ու-
շագրավ էր նաև 2010 թ. Ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ո նի նա խա ձեռ նու թյամբ ու ջան-
քե րով բա կա լավ րի ա տում « Սո ցիա լա կան 

ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րի բա ցու մը:
 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի բազ մա մյա փոր ձը, վաս տա կա-

շատ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, հրա վի րյալ մաս նա-
գետ նե րը և ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի նե րու ժը շատ լավ հնա-
րա վո րու թյուն և խոս տում ա լից հիմ քեր է ին ստեղ ծում մի նոր 
մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի ներդր ման հա մար, ո րը ժա-
մա նա կի հրա մա յա կան էր դար ձել հայ հա սա րա կու թյան ա ռջև:

 Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյան ձևա վո րում 
ու կա յա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ին պատ մամշա կու թային նա-
խադ րյալ նե րով, ո րոնք ու նե ին սո ցի ալ-  հո գե բա նա կան, ի նչ պես 
նաև էթ նոգ րա ֆիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ և ո րոշ վում է ին 
հա սա րա կու թյան սո ցի ալ -տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա-
կով:

 Ճիշտ է այս մաս նա գի տու թյու նը նոր է մեր ե րկ րում, սա կայն 
սո ցի ալ  -ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյունն ար մա տա վոր ված է 
հայ հա սա րա կու թյու նում, և հատ կա պես փո խօգ նու թյան պատ-
րաս տա կա մու թյու նը մե զա նում նոր եր ևույթ չէր: Ա ջակ ցու թյան 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին օգ նու թյու նը հայ հա սա րա կու թյու-

« ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ ԲԱ ԿԱ ԼԱՎ ՐԻ Ա ՏՈՒՄ
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նում կար գա վոր ված է բա րո յա կան նոր մե րով և բխում է ազ գային 
ար ժեք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Այդ ա վան դույ թը չի 
մա րում «օ րի նա կի» ու ժով, քան զի օ րի նակ ծա ռայող նե րի կեր պար 
ներն ըն դօ րի նակ վում են, ներք նայ նաց վում, ո րի ար դյուն քում տե-
ղի է ու նե նում նույ նա կա նա ցում, ի նչն էլ մեր ազ գային ի նք նու թյան 
կար ևոր և հու զա կան բա ղա դիչն է: Այս ա մե նը կազ մում է սո ցի ա-
լա կան ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյան ձևա վոր ման ու կա յաց-
ման, պատ մամ շա կու թային նա խադ րյալ նե րի ժո ղովր դագ րա կան 
հիմ քե րը:

 Հայ հա սա րա կու թյան պայ ման նե րում սո ցի ա լա կան ման-
կա վար ժի մաս նա գի տու թյան ձևա վոր ման ու կա յաց ման պատ-
մամշա կու թային նա խադ րյալ նե րի սո ցի ալ  -հո գե բա նա կան բա-
ղադ րի չը ևս ու նի իր յու րա հա տուկ մեկ նա բա նու թյու նը: Հայի 
հո գե բա նու թյան մեջ ար մա տա ցած է, որ Հա յաս տանն ա ռա ջին 
պե տու թյունն է, որն ըն դու նեց քրիս տո նե ու թյու նը որ պես պե տա-
կան կրոն, և դա պար տա վո րեց նող է հայ մար դու հա մար, ին չը 
նշա նա կում է, որ պետք է հոգ տա նել մի մյանց, հատ կա պես այն 
մարդ կանց նկատմամբ, որոնք ու նեն տա րաբ նույթ խն դիր ներ: 
Օգ նու թյան հաս նե լը բա րե խիղճ քրիս տո նյայի հիմ ա կան բնու-
թագ րիչ նե րից մեկն է, այն պի սի օգ նու թյուն, ո րը կա րող է բնու-
թագր վել որ պես անձնուրաց, հանդուրժող, ինքնանվիրումով ու 
սիրով իրականացվող: Ար ժա նա վայել ու բա րե խիղճ քրիս տո-
նյայի կեր պարն ար մա տա ցած է մեր ի նք նու թյան մեջ և կար ևոր է 
հայ մար դու հա մար ոչ մի այն որ պես սե փա կան խղ ճի ա ռաջ պա-
տաս խա նա տու լի նե լու մե խա նիզմ, այլև օգ նու թյան կա րիք ու նե-
ցող մարդ կանց ա ջակ ցե լու տե սան կյու նից: Հայ ժո ղովր դի պատ-
մու թյան ըն թացքն ու նի դրա վառ օ րի նա կը: Ի նչ պես գի տենք 
հայ ժո ղովր դի պատ մու թյու նից, Հա յաս տա նում ման կատ ներն 
ա ռանձ նա պես տա րա ծում չեն ու նե ցել. նույ նիսկ դեռևս Մեծ ե ղեռ-
նի տա րի նե րից հե տո, ե րբ ա մե րի կյան ման կատ ներ է ին բաց վում 
Հա յաս տա նում ո րբ ե րե խա նե րի հա մար, այդ ե րե խա նե րին շատ 
ա րագ որ դեգ րում է ին հայ ըն տա նիք նե րը` նշե լով, որ « հայ ե րե-
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խան չպետք է ման կա տա նը մե ծա նա»: Դա նշա նա կում է, որ մե-
զա նում շատ խիստ ու բա րո յա կան նոր մե րով կար գա վորված է 
ե ղել մի մյանց մա սին հոգ տա նե լը:

 Հայ հա սա րա կու թյու նում ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
մո դե լը ևս յու րա հա տուկ է և ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ ըն-
տա նի քի փոքր ան դամ ե րի մա սին հոգ է տար վում ըն տա նի քի 
մե ծա հա սակ նե րի կող մից մինչև փոք րե րի լի ար ժեք ին տեգ րու մը 
հա սա րա կու թյուն, և եր բեմ նույ նիսկ դրա նից հե տո էլ շա րու նակ-
վում է այդ ա ջակ ցու թյու նը` կրե լով մշ տա կան, ին չու չէ, նաև չա-
փա զանց ված բնույթ:

 Ժա մա նա կա կից շր ջա նում ար դի հա սա րա կա կան փոխակեր-
պում ե րի, սո ցի ալ -տն տե սա կան ճգ նա ժա մե րի, հետ պա տե րազ-
մա կան հո գե բա նու թյան, բնա կան ա ղե տի թո ղած հետ ևանք նե րի, 
մշա կու թային ու ազ գային ար ժեք նե րի պահ պան ման պայ ման նե-
րում մեր հա սա րա կու թյու նում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը 
վեր ջին տաս նա մյակ նե րում ա ռաջ են բե րել նոր հրա տապ լու ծում 
պա հան ջող հիմ ախն դիր, այն է՝ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց-
ման հա մա պա տաս խա նե ցու մը 21 -րդ դա րի պա հանջ նե րին: Քան-
զի այ սօր մե ծա թիվ են ման կա տան ե րե խա նե րը մե զա նում, ա ճում 
է շեղ վող վարք ու նե ցող ե րե խա նե րի, ան չա փա հաս նե րի շր ջա-
նում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ալ կո հո լի, ծխա խո տի նկատ մամբ 
հա կում ու նե ցող ան չա փա հաս նե րի թի վը: Հենց այս ա մենն էլ իր 
հեր թին պատ ճառ է դառնում ֆի զի կա կան զար գաց ման հա պա-
ղում ե րի և ա րա տա վոր այլ եր ևույթ նե րի տա րած ման հա մար: 

Այս բո լո րը կազ մում է ին այն նա խադ րյալ նե րը, ո րոնք տե սա-
կան և գործ նա կան հիմք է ին ստեղ ծում Հա յաս տա նում սո ցի ա-
լա կան ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյան ներ մուծ ման և հե տա գա 
կա յաց ման հա մար: Նախ սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի մաս նա-
գի տու թյան ներ մու ծու մը ՀՀ -ում կար գա վոր վեց ի րա վա կան հիմ-
քե րով: Մշակ վեց և կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ վեց ՀՀ 
հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ, որ ում ամ րագր վեց, որ 
ՀՀ բո լոր հան րակր թա կան դպ րոց նե րը պետք է ու նե նան սո ցի ա-
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լա կան ման կա վար ժի հաս տիք:
 Ե վս մի կար ևոր հան գա մանք: Մեր դպ րոց նե րում ներկայումս 

նե րա ռա կան կր թու թյուն է ի րա կա նաց վում: Այ սօր սահ մա նա-
փակ կա րո ղու թյուն նե րի տեր ե րե խա ներն ին տեգր վում են հան-
րակրթա կան դպ րոց, ի սկ այդ ե րե խա նե րը հա ղորդակ ցա կան 
խն դիր ներ ու նեն, ո րով հետև նրանք տար բեր կա րիք նե րի տեր են, 
հետ ևա բար այս տեղ դար ձյալ կա սո ցի ա լա կան մա նա կա վար ժի 
կա րիք՝ առավել դյուրին դարձնելու համար նրանց միասնական 
կրթական գործունեությունը: Այս ե րե խա նե րի խն դիր նե րի լուծ-
ման հար ցում սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը պետք է հա մա գոր-
ծակ ցի, ի հար կե, հա տուկ ման կա վարժ նե րի և հո գե բան նե րի հետ: 
Ու րեմ պե տա կա նո րեն, հա սա րա կու թյան պա հան ջով, սահ մա-
նա փակ կա րո ղու թյուն նե րի տեր ե րե խա նե րի հիմ ախն դիր նե րով 
պայ մա նա վոր ված` մեր հան րակր թա կան դպ րոց նե րում ա ռա ջա-
ցավ սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց-
ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Հենց դա էր պատ ճա ռը, որ սո ցի ա լա-
կան ման կա վար ժի ի նս տի տու տի ձևա վո րու մը դար ձավ ժա մա-
նա կի հրա մա յա կա նը: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նի բա կա լավ րի ա տի «Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
կրթա կան ծրագ րի նպա տա կը դար ձավ Հա յաս տա նի հան-
րակրթա կան դպ րոց նե րի հա մար պատ րաս տել սո ցի ա լա կան 
ման կա վարժ ներ, որոնք կն պաս տեն վե րոն շալ խն դիր նե րի լուծ-
մա նը՝ ել նե լով ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նպա-
տա կից, խն դիր նե րից, գոր ծա ռույթ ներից, թի րա խային խմ բե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տեխ նո լո գի ա նե րից և այլն: Կր թա-
կան ծրագ րի նպա տակն է ու սա նող նե րին ներ կա յաց նել սո ցիա-
լա կան ման կա վար ժու թյան ու սում ա սի րու թյան հիմ ախն դիր նե-
րը, մեկ նա բա նել սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի դաս տի ա րակ չա կան 
մեծ ներ գոր ծու թյու նը տար բեր տա րի քային խմ բե րի և տար բեր 
սո ցի ա լա կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցի վրա սո ցիա լա կա նաց ման հա մա տեքս տում:
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 Հան րակր թա կան դպ րո ցում սո ցի ա լա կան ման կա վարժն ի րա-
կա նաց նում է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը. նա ու սում ա սի րում, հե-
տա զո տում, ախ տո րո շում է ա շա կեր տի ա ռջև ծա ռա ցած խն դի րը, 
այ նու հետև այն լու ծե լու հա մար օգ նում, ա ջակ ցում, ո ւղ ղոր դում, 
վե րա դաս տի ա րա կում, խորհր դատ վու թյուն և վե րա կանգ նո ղա-
կան (հո գե բա նա ման կա վար ժա կան) աշ խա տանք ներ է ի րա կա-
նաց նում: Սրանք կա տար վում են տար բեր մե թոդ նե րի և տեխ նո-
լո գի ա նե րի մի ջո ցով: 

Այժմ բո լոր դպ րոց ներն ու նեն սո ցի ա լա կան ման կավար ժի 
հաս տի քի ի րա վունք: Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը մե զա նում 
ձեռք է բե րում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի, դաս տի ա-
րա կու թյան, ար դյու նա վետ և հա մա կարգ ված օգ նու թյան, ե րե-
խա նե րի ա ջակ ցու թյան խորհր դա նիշ: 

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը ե րե-
խա նե րի ար դյու նա վետ սո ցի ա լա կա նաց ման ու սո ցի ա լա կան 
հար մար ման հա մար ան վտանգ պայ ման նե րի ստեղ ծում է, ե րե-
խայի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մամբ սո ցի ա լա կան, ի րա վա-
կան, հո գե բա նա կան, բժշ կա կան և սո ցի ալ  -ման կա վար ժա կան 
մե խա նիզմ ե րով կան խար գե լելն ու բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի 
հաղթահարումը ե րե խայի կյան քում, նրա ըն տա նի քում, դպ րո-
ցում, նրան շրջապատող միջա վայ րե րում:

 Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան մաս նա գի տա-
կան խն դիրն է օգ նել սո ցի ա լա կա նաց ման և հա սա րա կու թյուն 
ին տեգր վե լու գոր ծըն թա ցում ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նե ցող ե րե-
խա նե րին:

 Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, թե որ-
տեղ է ի րա կա նաց վում այդ գոր ծու նե ու թյու նը: Ի սկ սո ցի ալ-ման-
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում է ե րեք ո լորտ-
նե րում՝ ըն տա նիք նե րում, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 
հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում: Սո ցի ալ  -ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյունն այն քան է կար ևոր վում այ սօր, որ մի տում կա 
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ա ռող ջա պա հա կան հիմարկ նե րը ևս դի տար կելու որ պես ա ռան-
ձին ո լորտ: 

Ըստ ՄԱԿ -ի «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին» հա մա ձայ-
նագ րի` սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան ա մե նա-
կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից է ե րե խա նե րի կյան քի և ա ռողջ զար-
գաց ման, կր թու թյուն ստա նա լու և սե փա կան հա յացք նե րի ա զատ 
ար տա հայտ ման ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

Սո ցի ալ  -ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը և սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյու նը են թադ րում են մաս նա գե տի 
հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն, այն պի սի մաս նա գե տի, որն ու-
նի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու-
թյուն նե րի հա մա կարգ և կա րող է ա ջակ ցել սո ցի ա լա կան, դաս-
տի ա րակ չա կան և բա րո յա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կա րիք 
ու նե ցող ան ձանց:

 Հենց այդ ա մե նի նպա տա կով սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու-
թյան բաժ նում դա սա վանդ վում են հա տուկ ը նտ րած մաս նա գի-
տա կան և ը նդ հա նուր զար գաց վա ծու թյուն ա պա հո վող ա ռար կա-
ներ, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց վում է մաս նա գի տա կան պրակ տի-
կա դպ րոց նե րում, ո րն անհրա ժեշտ է հա տուկ ա ռա քե լու թյուն ու-
նե ցող մաս նա գետ նե րին հա սա րա կու թյու նում լի ար ժեք գոր ծե լու 
և այն դե պի զար գա ցում տա նե լու հա մար:

 Բա կա լավ րի ա տի « Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» կր թա-
կան ծրագ րում ու սում ա ռու թյու նը չորս տա րի է, ո րի ա վար տին 
շր ջա նա վար տը ստա նում է ման կա վար ժու թյան բա կա լավ րի և 
սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի ո րա կա վո րում: 

Տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում այս կր թա կան ծրա գի րը տվել 
է շուրջ 300 շր ջա նա վարտ, ո րոնք տար բեր հա ջո ղու թյուն ներ են 
ար ձա նագ րել ի րենց հե տա գա ու սում ա ռու թյան և աշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման մեջ:
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«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի ուսանողները 
դասախոսների հետ, 2015 թ.

«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի ուսանողները 
«EXPO-2014»-ին
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«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի տարբեր 
տարիների շրջանավարտները
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 Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո-
նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը բա կա լավ րի ա տի « Սո ցի ա լա-
կան ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
կազ մա կեր պում է 4-րդ կուր սի ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կան հան րակր թա կան դպ րոց նե րում, որ տեղ ու սա նող-
ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են սո ցի ալ-ման կա վար ժա կան 
աշ խա տանք նե րին և ի րա կա նաց նում խորհր դատ վա կան, ա ջակ-
ցող, ախ տո րո շիչ, վե րա կանգ նո ղա կան, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա-
կան ման կա վար ժի այլ գոր ծա ռույթ նե րից բխող գոր ծու նե ու թյուն։ 

Պ րակ տի կայի ըն թաց քում ու սա նող ներն ի րա կա նաց նում են 
նաև ի նք նու րույն ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
ներ, ո րոնք բխում են նրանց դիպ լո մային աշ խա տանք նե րի թե-
մա նե րից։ 

Մասնագիտական պրակտիկան մագիստրատուրայում 
իրականացվում է հետևյալ կրթական ծրագրերում. 

• «Կրթության կազմակերպում» կրթական ծրագիր,
• «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական 

ծրագիր:
«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան կրթա կան 

ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կր թա կան գոր ծի ա պա գա կազ մա կեր-
պիչ նե րը մաս նա գի տա կան պրակ տի կան ան ցկաց նում են ՀՀ 
դպ րոց նե րում և բու հե րում։ Պրակ տի կան հնա րա վո րու թյուն է ըն-

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ 

ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ
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ձե ռում ու սա նող նե րին տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում 
կի րա ռելու, ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում ճկուն և ա րագ ո րո շում-
ներ կա յաց նելու՝ հիմք ըն դու նե լով կա ռա վար ման սկզ բունք ներն 
ու մե թոդ նե րը։ 

«Դպ րո ցա կան ման կա վար ժու թյուն և մե թո դի կա» մա գիստ րո-
սա կան կր թա կան ծրագ րի ու սա նող ներն ի րենց ման կա վար ժա-
կան պրակ տի կան ան ցկաց նում են ՀՀ տար բեր դպ րոց նե րում՝ 
ման կա վար ժա կան տե սա կան գի տե լիք նե րը կի րա ռե լով գործ նա-
կա նում (2-րդ և 3-րդ կի սա մյակ նե րում, յու րա քան չյուր կի սա մյա-
կում՝ 4 շա բաթ)։

2016-2017 թթ. ո ւս տար վա նից Ե ՊՀ 12 ֆա կուլ տետ նե րում մեկ-
նար կել է ման կա վար ժի ո րա կա վոր ման շնորհ ման նոր հա մա-
կարգ, ո րի ի րա գործ ման ար դյուն քում նշյալ ֆա կուլ տետ նե րի ու-
սա նող նե րը, բա ցի մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րու մից, ստա նում 
են նաև ման կա վար ժի ո րա կա վո րում։ ԿԳՄՍ նա խա րա րու թյան 
կող մից հաս տատ ված ման կա վար ժի ո րա կա վոր ման շնորհ ման 
«240+30 կրե դիտ» նոր հա մա կար գով ու սա նող ներն անցնում են 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կան ու սում ա ռու թյան 6-րդ և 8-րդ 
կի սա մյակ նե րում։ 

Եր կամ սյա ման կա վար ժա կան պրակ տի կան հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ու սա նող նե րին տե սա կան գի տե լիք նե րը կի րա ռելու 
գործ նա կա նում՝ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ստու գե լով դրանց 
ո րակն ու հիմ ա րա րու թյու նը։
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Կադրեր մասնագիտական 
պրակտիկայից
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Կադրեր մասնագիտական 
պրակտիկայից
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2000 թվականից մինչ օ րս Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բիո-
նում բարձր մա կար դա կով կազ մա կերպ վում են «Կր թու թյան 
կազ մա կեր պում» և «Դպ րո ցա կան ման կա վար ժու թյուն և մե թո-
դի կա» կր թա կան ծրագ րե րի մա գիստ րո սա կան թե զե րի և « Սո-
ցիա լա կան ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րի ա վար տա-
կան աշ խա տանք նե րի պաշտ պա նու թյու նները: Այդ աշ խա տանք-
նե րը ներ կա յաց վում են հանձ նա ժո ղո վին ժա մա նա կա կից տեխ-
նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ:

 Ներ կա յաց վող աշ խա տանք նե րի թե մա տի կան ը նդ գրկում է 
կր թու թյան ո լոր տի ար դի ա կան հիմ ախն դիր նե րը: Հենց այդ 
է պատճառը, որ հանձնաժողովի անդամերը, որոնք տարբեր 
բուհերի մասնագետներ են, պաշտպանությունների վերջում 
փաստում են աշխատանքների բարձր գիտական մակարդակը, 
ուսանողների կատարած ինքնուրույն հետազոտական աշխա-
տանքների որակը՝ բարձր գնահատելով ուսանողների վերլուծա-
համադրական մտածողությունը և նյութի մատուցման կարողու-
թյունները:

 Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ ԹԵ ԶԵ ՐԻ 

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
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«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի ավարտական 
աշխատանքների պաշտպանությունը, 2016 թ.
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Մանկավարժության ամբիոնի շրջանավարտները, 2019 թ.
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նում ար դյու նա վետ է կազ մա կերպ վում կուրս ղեկ նե րի գոր-
ծու նե ու թյու նը: Կուրս ղեկը, ի րա պես, կոչ ված է կազ մա կեր պե լու 
և ո ւղ ղոր դե լու իր կուր սի ու սա նող նե րի ար դյու նա վետ ու սում-
նա ռու թյու նը, կար գա պա հու թյու նը, նաև ու սա նո ղա կան ակ տի-
վու թյու նը: Նման կար գա խո սով ա ռաջ նորդ վե լով՝ կուրս ղեկ ներն 
ար դյու նա վե տո րեն ի րա գոր ծում են ֆա սի լի տա տո րի ի րենց դե րը 
կուր սե րում: Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս-  կուրս ղեկ-
նե րը լու ծում են կուր սում ծա ռա ցած ոչ մի այն կր թա կան, այլև սո-
ցի ա լա կան և տա րաբ նույթ այլ խն դիր ներ:

« ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՒՐՍ ՂԵԿ ՆԵ ՐԻ 

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի կուրսղեկները 
ուսանողների հետ, 2018 թ.
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 Բեղմ ա վոր է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի գի տա-

հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ Ման կա վար ժու թյան ամ-
բիոնն իր գոր ծու նե ու թյան 100 տա րի նե րի ըն թաց քում կա տա րել 
է հսկա յա ծա վալ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ, ո րոնց 
ար դյուն քում տպագր վել են 51 մե նագ րու թյուն, 16 դպ րո ցա կան 
դա սա գիրք, ու սուց չի 16 մե թո դա կան ձեռ նարկ, 7 բու հա կան ձեռ-
նարկ, ման կա վար ժա կան հան րա գի տա րան՝ 2 հա տո րով, ման-
կա վար ժա կան բա ռա րան, ա վե լի քան 1650 գի տա կան հոդ ված և՛ 
Հա յաս տա նում, և՛ ար տերկր ներում (Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, 
Վրաս տան, Ո ւկ րաի նա, Ա ՄՆ, Հուն գա րի ա, Գեր մա նի ա, Լի բա-
նան, Ա վստ րի ա, Իս պա նի ա, Բել գի ա)։ 

Հս կա յա կան են ամ բի ո նի կա տա րած աշ խա տանք նե րը ման-
կա վար ժու թյան նո րա գույն գի տա ճյու ղե րի կա յաց ման և զար գաց-
ման գոր ծում։ Վեր ջին 25 տա րի նե րի ըն թաց քում ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ոնն իր հրա տա րա կած գի տա կան աշ խա տանք նե րով 
զար գաց րել է ման կա վար ժու թյան 14 գի տա ճյուղ՝ ման կա վար-
ժու թյան պատ մու թյուն, հա մե մա տա կան ման կա վար ժու թյուն, սո-
ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն, կր թու թյան կա ռա վա րում, ման-
կա վար ժա կան վա լե ո լո գի ա, ման կա վար ժա կան աքսեոլոգիա, 
ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի ա, ման կա վար ժա կան ի նո վա-
տի կա, եր ջան կու թյան ման կա վար ժու թյուն, ար վես տի ման կա-
վար ժու թյուն, ման կա վար ժա կան աք մե ո լո գի ա, ման կա վար ժա-
կան ֆու տու րո լո գի ա, ման կա վար ժա կան քվա լի մետ րի ա և ման-
կա վար ժա կան ռիս կա բա նու թյուն։ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ 
ԳԻ ՏԱ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ
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25 տա րի նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
տպագրվել է շուրջ 300 գի տա կան հոդ ված ի նչ պես Հա յաս տա-
նում, այն պես էլ ար տա սահ մա նյան տար բեր ե րկր նե րի գի տա-
կան հան դես նե րում։

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը գի տա կան կադ րեր է պատ րաս-
տում ոչ միայն Հա յաս տա նի, այլև սփյուռ քի և Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տու թյան հա մար: Ներ կա յումս ամ բի ո նում սո վո րում են 
2 հայ ցորդ Հա յաս տա նից և 2 աս պի րանտ Ի րա նից: 

2012 թվականից Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի կազ մի հի ման 
վրա և հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րի ա ռա ջա տար մաս նա-
գետ նե րի մաս նակ ցու թյամբ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նին կից 
գոր ծում է ԲՈԿ-ի գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող Ման կա վար-
ժու թյան 065, այժմ՝ 058 մաս նա գի տա կան խոր հուր դը՝ ԺԳ.00.01-
«Ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն և պատ մու թյուն» թվա նի շով։ 
Մաս նա գի տա կան խորհր դի նա խա գահն է ման կա վար ժա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ն. Կ. Հա րու թյու նյանը, գի-
տա կան քար տու ղա րը՝ մանկ.  գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ Ա.  Ղա զա-
րյա նը։ Ման կա վար ժու թյան մաս նա գի տա կան խոր հուր դը 2012 թ. 
մար տից մինչև 2021 թ. հու նի սը կազ մա կեր պել է 59 ա տե նա խո-
սու թյան պաշտ պա նու թյուն, ո րից 7-ը՝ դոկ տո րա կան, 52-ը՝ թեկ-
նա ծո ւա կան, այդ թվում՝ 6-ը Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու-
թյու նից։ 

Վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում Ման կա վար ժու թյան ամ-
բիո նը ման կա վար ժու թյան ո լոր տին տվել է 4 գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, 18 գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ո րից 6-ը՝ Ի ԻՀ քա ղա քա-
ցի։ 

Այ սօր Ման կա վար ժու թյան 058 մաս նա գի տա կան խորհր դի 
գոր ծու նե ու թյու նը գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունք է 
հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ-
նե րի հետ, որոնք ի րենց ներդ րում ու նեն ման կա վար ժու թյան 
զար գաց ման գոր ծում։ 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն ի րա կա նաց նում է ար դյու-
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նա վետ գոր ծու նե ու թյուն տար բեր ե րկր նե րի մի ջազ գային գի տա-
ժո ղով ե րին մաս նակ ցե լով. 1994 թ.՝ ԱՄՆ, 2000 թ.՝ Հուն գա րի ա, 
2002 թ.՝ Լի բա նան, 2005 թ.՝ Ա ՄՆ, 2009 թ.՝ Անգ լի ա, 2009 թ.՝ Գեր-
մա նի ա, 2010 թ.՝ Հուն գա րի ա, 2010 թ.՝ Գեր մա նի ա, 2011 թ.՝ Շվեյ-
ցա րի ա, 2012 թ.՝ Իս պա նի ա , 2013 թ.՝ Ավստ րի ա, 2014 թ.՝ Գեր մա-
նի ա, 2016 թ.՝ Շվեյ ցա րի ա, 2020 թ.՝ ՌԴ: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նը ոչ մի այն մաս նակ ցում է այլ ե րկր նե րի միջազ գային գի տա-
ժո ղով ե րին, այլ նաև կազ մա կեր պում է մի ջազ գային գի տա ժո-
ղով եր և կլոր սե ղան ներ Հա յաս տա նում: Այս պես՝ 1997 թ. մայի-
սին Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը կազ մա կեր պել է մի ջազ գային 
գի տա ժո ղով՝ «Ան չա փա հաս նե րի դաս տի ա րա կու թյան հիմ ա-
հար ցե րը շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում» 
խո րագ րով, ո րին մաս նակ ցում է ին ման կա վարժ ներ Ա ՄՆ- ից, 
Լի բա նա նից և Սի րի այից:

2004 թ. հու նի սին կազ մա կերպ վել է կլոր սե ղան՝ « Նո րո վի մո-
տե ցում կր թու թյան հա մա կար գի կա ռա վար մա նը» թե մայով, ո րին 
մաս նակ ցում է ին ման կա վարժ ներ Ի րա նից և Հա յաս տա նից:

2014 թ. հոկ տեմ բե րի 17 -18- ին Ծաղ կա ձո րում կա յա ցավ Ե ՊՀ 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի կազ մա կեր պած « Ման կա վար ժու-
թյան ժա մա նա կա կից հիմ ախն դիր նե րը» խո րագ րով տա րա-
ծաշր ջա նային մի ջազ գային գի տա ժո ղով, ո րը նվիր ված էր Ե ՊՀ 
հիմ ադր ման 95 և Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 93-ա մյակ նե-
րին: Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում է ին գիտ նա կան-  ման կա վարժ-
ներ Հա յաս տա նից, Ի րա նից և Վրաս տա նից: Գի տա ժո ղո վը կազ-
մա կերպ վել էր ԿԳ նա խա րա րու թյան գի տու թյան պե տա կան կո-
մի տե ի, Ե ՊՀ- ի, Հա յաս տա նում Ի ԻՀ դես պա նա տան և « Տաթև» 
գի տակր թա կան հա մա լի րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ: Ներ-
կա է ին Հա յաս տա նում Ի ԻՀ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան Մո-
համ մադ Ռե ի սին, Հա յաս տա նում Վրաս տա նի ար տա կարգ և լի-
ա զոր դես պան Թեն գիզ Շար մա նաշ վի լին:

 Գի տա ժո ղո վի նպա տակն էր հա մախմ բել և մեկ տե ղել տա րա-
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ծաշր ջա նի ե րեք ե րկր նե րի՝ Հա յաս տա նի, Ի րա նի և Վրաս տա նի 
գիտ նա կան  -ման կա վարժ նե րին՝ քն նար կե լու ման կա վար ժու թյան 
տա րաբ նույթ հիմ ա հար ցեր, ո րոնք առ կա են այս ե րկր նե րում և 
սպա սում են ի րենց լու ծում ե րին: Այն նաև նշված ե րկր նե րի ման-
կա վարժ նե րի հե տա գա ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
նպաս տա վոր գի տա կան հար թակ էր: 

2017 թ. հոկ տեմ բե րին Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը կազ մա-
կեր պեց «Կր թու թյան հիմ ա հար ցե րը 21-րդ դա րում» եր կօ րյա մի-
ջազ գային գի տա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցում է ին ոչ մի այն Հա յաս-
տա նի, այլև աշ խար հի 7 ե րկ րի (Ա վստ րի ա, Գեր մա նի ա, Ա նգ լի ա, 
Նի դեր լանդ ներ, Վրաս տան, Ո ւկ րաի նա, Ռու սաս տա նի Դաշ նու-
թյուն) 16 գիտ նա կան-ման կա վարժ ներ։

2019 թ. հու լի սի 3-ին Մանկավարժության և կրթության 
զարգացման կենտրոնը կազ մա կեր պել է «Կր թու թյան կա ռա-
վար ման հիմ ախն դիր նե րը բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար-
գում» խո րագ րով մե կօ րյա ա մա ռային դպ րոց՝ նվիր ված Ե ՊՀ 
100-ա մյա կին: Ա մա ռային դպ րո ցին մաս նակ ցում էին Ա վստ րիայի 
Գրա ցի հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 
դոկ տոր պրո ֆե սոր Յո հան նա Հոպֆ նե րը, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի տար բեր բու հե րի կր թու թյան կա ռա վար ման ո լոր տի մաս-
նա գետ ներ և ման կա վարժ ներ: 

2018 թ. նոյեմ բե րին ամ բի ո նը 4 դա սա խոս նե րի կազ մով՝ պրոֆ. 
Ն. Հա րու թյու նյան, դոց. Ա. Գրի գո րյան, դոց. Ա. Ա լեք սա նյան և 
հայ ցորդ Ա. Աբ րա հա մյան, մաս նակ ցել է ՀՀ գի տու թյան կո մի-
տե ի գի տա կան և գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյան պայ-
մա նագրային (թե մա տիկ) ֆի նան սա վոր ման մր ցույ թին և շա հել 
է մր ցույ թը։ Թե ման է՝ «Ե ԱՏՄ ան դամ ե րկր նե րի՝ Հա յաս տա-
նի, Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի և Ղա զախս տա նի բարձ րա գույն 
կրթու թյան հա մա կար գե րի կա ռա վար ման հա մե մա տա կան վեր-
լու ծու թյուն» (ժամ ե տը՝ 2 տա րի): Հե տա զո տու թյան ա վար տին 
տպագր վել է 18 գի տա կան հոդ ված հե տա զո տա կան թի մի բո լոր 
ան դամ ե րի կող մից։ Վե րոնշյալ հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
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ե ղել են հե տա զո տա կան թի մի ան դամ ե րի գոր ծու ղում եր հե-
տա զո տու թյու նում ը նդ գրկ ված ե րկր ներ՝ Բե լա ռուս, Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյուն, ո րի ար դյուն քում հաս տատ վել են հա մա գոր-
ծակ ցային կա պեր։ 

Ամ բի ո նը սերտորեն հա մա գոր ծակ ցում է հան րա պե տու թյան 
բո լոր բու հե րի, ի նչ պես նաև ար տերկ րի տար բեր հա մալ սա րան-
նե րի ման կա վար ժու թյան ամ բի ոն նե րի հետ, մաս նակ ցում նրանց 
կազ մա կեր պած գի տա ժո ղով ե րին:

2015 թ. Ե ՊՀ Իջ ևա նի մաս նա ճյու ղի կազ մա կեր պած հան րա-
պե տա կան գի տա ժո ղո վին՝ «Սահ մա նա մերձ գո տու ազ գաբնակ-
չու թյան հո գե բա նաման կա վար ժա կան հիմ ախն դիր նե րը» 
խորագրով, Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նից մաս նակ ցել 
են պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նը, դո ցենտ ներ Ա. Ա շի կյա նը և               
Ա. Ղա զա րյանը:

2015 թ. Խ. Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի կազ-
մա կեր պած հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վին՝ « Ման կա վար ժու-
թյան ար դի խն դիր նե րը. մար տահ րա վեր ներ և լու ծում եր» խո-
րագ րով, մաս նակ ցել են պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նը, դո ցենտ-
ներ Ա. Ա շի կյա նը և Ա. Ղա զա րյա նը:

Բա վա կա նին ար դյու նա վետ է ամ բի ո նի հա մա գոր ծակ ցու թյու-
նը նաև « Տաթև» գի տակր թա կան հա մա լի րի հետ։ Գի տա հե տա-
զո տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում տպագր վել են 
«Հայ մանկավարժական հանրագիտարանի» ե րեք հա տոր նե րը`  
Գիրք Ա՝ «Հայ ման կա վար ժու թյան նշա նա վոր դեմ քեր», Գիրք Բ՝ 
« Ման կա վար ժա կան մա մուլ», Գիրք Գ՝ « Ման կա վար ժա կան բա-
ռա րան»:

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում 
է Հա յաս տա նում գոր ծող մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
դես պա նատ նե րի հետ՝ մաս նակ ցե լով նրանց կր թա կան ծրագ րե-
րին, կլոր սե ղան նե րին:
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«Հայ մանկավարժական հանրագիտարանի» երեք հատորները
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Կադրեր Մանկավարժության ամբիոնի՝ Ծաղկաձորում կազմակերպած 
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմախնդիրները» 
տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովից, 2014 թ.
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Կադրեր Մանկավարժության ամբիոնի՝ Ծաղկաձորում  կազմակերպած 
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմախնդիրները» 
տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովից, 2014 թ.
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Կադրեր Մանկավարժության ամբիոնի՝ Ծաղկաձորում  կազմակերպած 
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմախնդիրները» 
տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովից, 2014 թ.
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Կադրեր Մանկավարժության ամբիոնի՝ Ծաղկաձորում  կազմակերպած 
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմախնդիրները» 
տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովից, 2014 թ.
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Կադրեր Մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյակի հոբելյանական նիստից, 
2016 թ.
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Դրվագներ «Կրթության հիմախնդիրները 21-րդ դարում» միջազգային 
գիտաժողովից, 2017 թ.
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Դրվագ «Կրթության հիմախնդիրները 21-րդ դարում» միջազգային 
գիտաժողովից, 2017 թ.

Պրոֆ. Ն. Հարությունյանը գիտաժողովի՝ Ուկրաինայի պատվիրակության 
անդամերի հետ, 2017 թ.
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«Կրթության կառավարման հիմախնդիրները», Ամառային դպրոց, 2019 թ.
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 Մ

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը 2014 թվականից դար ձել է Եվ-
րո պա կան կր թա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի այի ան-
դամ, ո րի Կոնգ րե սը 2022 թ. կկազ մա կերպ վի Հա յաս տա նում՝ 
Ե ՊՀ -ում (կազ մա կեր պի չը Ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն է)։

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում է Մոսկ վայի ման կա վար ժա կան պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի հետ։ 2016 թ.  մայի սին կնք վեց 
միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գիր ՄՄՊՀ-ի և 
Ե ՊՀ-ի միջև։ Այս պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում 2017 թ. ապ րի լին 
Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նից 1 հայ ցորդ և 1 մա գիստ րանտ մեծ 
հա ջո ղու թյամբ մաս նակ ցել են ՄՊՄՀ կազ մա կեր պած միջ բու հա-
կան ու սա նո ղա կան մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին՝ ար ժա նա նա լով 
« Լա վա գույն զե կույց» ան վա նա կար գին։

 Մոսկ վայի պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րանում 
2018 թ. ապ րի լին Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ                     
Ա. Ա լեք սա նյա նը մաս նակ ցել է « Ման կա վար ժա կան սկիզբ» Ա ՊՀ 
ե րկրնե րի ե րի տա սարդ դա սա խոս նե րի մի ջազ գային մր ցույ թին, 
ո րը կազ մա կերպ վել էր Բու հե րի եվ րո պա կան մի ա վոր ման կող-
մից։ Նա Ա ՊՀ ե րկր նե րից մաս նա կ ցող 150 մաս նա կցից ճա նաչ վել 
է լա վա գույն 5 դա սա խոս նե րից մե կը ու հաղ թել «Մր ցու թային լա-
վա գույն նյու թեր» ան վա նա կար գում: 

Միջ բու հա կան, միջ ֆա կուլ տե տային պայ մա նագ րեր են 
կնք վել նաև՝ 

•	 Օ դե սայի Կ. Դ. Ու շինս կու ան վան հա մալ սա րա նի հետ (Ուկ-
րաի նա, 2017 թ.)։

•	 Լե հաս տա նի Ժե շո վի հա մալ սա րա նի հետ (2018 թ.)։ 
•	 Ուկ րաի նայի Կի րո վագ րա դի Լյոտ նա յա ա կա դե մի այի հետ 

(2018 թ.)։

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ ԿՆ ՔԱԾ 
ՄԻՋ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԸ
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Համագործակցություն ԵՊՀ-ի և ՄՄՊՀ-ի միջև, 2016 թ.

ԵՊՀ-ի և ՄՄՊՀ-ի միջև կնքվում է միջբուհական համագործակցության 
պայմանագիր, 2016 թ.
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ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
Հա յաս տա նի բու հե րի հետ

Համագործակցություն ԵՊՀ 
մանկավարժության և ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղի ամբիոնների միջև, 
2015 թ.

Համագործակցություն ԵՊՀ-ի, ՎՄԻ-ի, ԳՊՄԻ-ի միջև, 2005 թ.
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ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի մաս նակ ցու թյու նը 
մի ջազ գային գի տա ժո ղով ե րին և թրեյ նինգ նե րին

ԱՄՆ, 1994 թ.

Անգլիա, 2009 թ.
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Գերմանիա, 2010 թ.

Շվեյցարիա, 2011 թ.
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 Սերտ է Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
սփյուռ քի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի հետ՝ Ա ՄՆ, Լի բա նան, Սի-
րի ա, Ի րան։ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի աս պի րան տու րա յում 
և «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան կր թա կան 
ծրագ րում սո վո րում են նաև սփյուռ քա հայ մեր հայ րե նա կից նե րը։ 

1992 թվականից մինչ օ րս Ման կա վար ժու թյան ամ բիո նը հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք է կա տա րում սփյուռ քի հայ կա կան 
դպ րոց նե րի կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե-
րյալ։ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ դոկ տոր, պ րո ֆե սոր 
Ն. Հա րու թյու նյա նը դա սա խո սու թյուն նե րով հան դես է ե կել վե-
րո հի շյալ գաղ թօ ջախ նե րի հա յա գի տա կան կենտ րոն նե րում, ի նչ-
պես նաև մաս նակ ցել է տե ղի հայ կա կան դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե-
րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին (գաղ թօ ջախ նե րում)։

2017-2018 թթ. Ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցել է Ե ՊՀ հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի-
տու տի և Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան հա մա տեղ կազ մա կեր պած 
սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին 
դա սա խո սու թյուն նե րով և կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րով։ 

Ման կա վար ժը ե րկ րի գի տա կան մտ քի դար բինն է, ազ գի գո յու-
թյան և ա ռա ջըն թա ցի ու ղին լու սա վո րո ղը: Այս գի տակ ցու թյամբ 
էլ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը շա րու նա կում է ու րույն 
խոսք ա սել ե րկ րի ման կա վար ժա կան, գի տակր թա կան ո լոր տում 
ման կա վար ժա կան հմուտ կադ րե րի պատ րաստ ման և գի տա կան 
տար բեր ծրագ րե րի բեղմ ա վոր գոր ծե լաո ճով:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ 
ՀԱՄԱԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԳԱՂ ԹՕ ՋԱԽ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
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Բեյրութ, Լիբանան, 1998 թ. 

Հալեպ, Սիրիա, 1999 թ.
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ԵՊՀ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ-
րո նում 2019 թվականից գոր ծում է «Կր թու թյու նը 21-րդ դա րում» 
մի ջազ գային գի տա մե թո դա կան գրա խոս վող հան դե սը, ո րը 
2021 թ. հուն վա րից ը նդ գրկ ված է ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րու թյան 
ԲՈԿ-ի կող մից ըն դու նե լի պար բե րա կան գի տա կան հրա տա րա-
կու թյուն նե րի ցան կում: Հիմ ադր ման գա ղա փա րը մանկ. գիտ. 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նինն է։ Հան դե սի 3 
տար վա տպա գիր հա մար նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն ա րթ նաց-
րին հա յաս տա նյան և ար տերկ րի ման կա վարժ-գիտ նա կան նե րի 
շր ջա նում: Տար վա մեջ եր կո ւան գա մյա պար բե րա կա նու թյամբ 
տպագր վող հան դեսն իր է ջե րում քն նար կում է ման կա վար ժու-
թյան և կր թու թյան այն պի սի հիմ ա հար ցեր, ո րոնք աչ քի են ը նկ-
նում ի րենց ար դի ա կա նու թյամբ և բե րած գիտական նո րույթ նե-
րով: Այ սօր հան դեսն իր շուրջն է հա մախմ բել հա յաս տա նյան և 
ար տա սահ մա նյան գիտ նա կան-ման կա վարժ նե րին, վե րած վել 
ար ժե քա վոր հար թա կի, որ տեղ կշա րու նակ վեն քն նարկ վել 21-րդ 
դա րի կր թու թյան հիմ ա հար ցե րը: Հան դե սին հա մա գոր ծակ ցում 
են ման կա վարժ-գիտ նա կան ներ՝ եվ րո պա կան և Ա ՊՀ 8 երկր նե-
րից՝ Ա վստ րի այից, Գեր մա նի այից, Լե հաս տա նից, Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյու նից, Ո ւկ րաի նայից, Բե լա ռու սից, Վրաս տա նից, 
Ղրղզս տա նից։ Հան դե սի խմ բագ րա կան խորհր դի կազ մում են 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ 

«ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 21-ՐԴ ԴԱ ՐՈՒՄ» 
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԳԻ ՏԱ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ 

ՀԱՆ ԴԵ ՍԸ
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գիտ նա կան-ման կա վարժ ներ ի նչ պես Հա յաս տա նից, այն պես էլ 
ՌԴ-ից, Վրաս տա նից, Ո ւկ րաի նայից, Ա վստ րի այից, Լե հաս տա-
նից: Հան դե սում հոդ ված նե րը տպագր վում են ան վճար, քա նի որ 
այն տպագր վում է ա մե րի կա հայ բա րե րար ներ տեր և տի կին Ար-
մեն և Սալ բի Սո սի կյան նե րի մե կե նա սու թյամբ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
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«Կր թու թյու նը 21-րդ դա րում» մի ջազ գային գի տա մե թո դա կան 
հան դե սում հոդ ված նե րը տպագր վում են ե րեք լե զվով՝ 
հայե րեն, ռու սե րեն և ան գլե րեն։
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ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

 Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան 
զար գաց ման կենտ րո նի Ո ՒԽ-ն գոր ծում 
է 2017 թվականից: Ու սա նո ղա կան կա-
ռույցն իր շուրջն է հա մախմ բել կենտ-
րո նում գոր ծող և՛ բա կա լավ րի ա տի, և՛ 
մա գիստ րա տու րայի կր թա կան ծրագ րե-
րում սո վո րող ու սա նող նե րին: Կենտ րո-
նի Ո ՒԽ-ն նպա տակ ու նի ծա նո թաց նելու 

և ի րա զե կելու ու սա նող նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա-
կա նու թյու նե րի մա սին, պաշտ պա նելու ու սա նող նե րի շա հե րը: 
ՈՒԽ-ին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ված մաս նակ ցելու ՄԿԶԿ-
ում գոր ծող գի տա կան խորհր դի նիս տե րին, բարձ րա ձայ նելու և 
քննարկ ման ներ կա յաց նելու ու սա նո ղու թյանն ա ռնչ վող հար ցեր, 
ի նչ պես նաև ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման և ար-
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նելու: 

Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո նի 
Ո ՒԽ-ն ու սա նող նե րի հա մար պար բե րա բար կազ մա կեր պում է 
մի ջո ցա ռում եր, ո րոնց ար դյուն քում խթան վում է ու սա նող նե րի 
գի տակր թա կան, մշա կու թային, ստեղ ծա գոր ծա կան և ֆի զի կա-
կան զար գա ցու մը:

ՄԿԶԿ Ո ՒԽ գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն մասն է կազ մում 
նաև սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ու սա նող նե րին հա մա պա տաս-
խան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր-

ԵՊՀ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒՅՑ ՆԵ ՐԸ 
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պումը:
ՄԿԶԿ ո ւս խորհր դի նա խա գա հու թյունն ու նի մշ տա կան հանձ-

նա ժո ղով եր` մշա կույ թի, սպոր տի, լրատ վու թյան և հա սա րա-
կայ նու թյան հետ կա պե րի, ար տա քին կա պե րի, ի րա վա կան, 
գի տակր թա կան, ֆի նան սատն տե սա կան, սո ցի ա լա կան: Ո ՒԽ 
աշ խա տանք նե րին կա րող է մաս նակ ցել ՄԿԶԿ-ում սո վո րող յու-
րա քան չյուր ու սա նող: Այդ մաս նակ ցու թյու նը կա րող է լի նել տար-
բեր և կախ ված է ու սա նո ղի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ-
նե րից: 

Ու սա նո ղը կա րող է ը նտր վել և մաս նակ ցել Մանկավարժության 
և կրթության զարգացման կենտ րո նի կամ հա մալ սա րա նի ու-
սա նո ղա կան խորհր դի կող մից կա տար վող աշ խա տանք նե րին, 
ի նչ պես նաև հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ-
րե րին: ՄԿԶԿ Ո ՒԽ-ից Ե ՊՀ Ո ՒԽ պատ վի րակ ներ և ան դամ եր 
կա րող են ը նտր վել այն ու սա նող նե րը, որոնք ստա նում են կուր-
սի մե ծա մաս նու թյան ձայ նե րը, և որոնց մի ջին ո րա կա կան գնա-
հա տա կա նը (ՄՈԳ) վեր ջին եր կու կի սա մյա կում 13 է և դրանից 
բարձր: 

Իր գոր ծու նե ու թյան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում ՄԿԶԿ Ո ՒԽ-ն 
կազ մա կեր պել է տար բեր մի ջո ցա ռում եր, ո րոն ցից են՝ « Ման կա-
վարժ նե րը հի շում են և պա հան ջում», « Կո մի տա սի ա ռա քե լու թյու-
նը», ա մա նո րյա տո նա կա տա րու թյուն նե րը: Իր նշա նա կու թյամբ 
ա ռանձ նա հա տուկ է հատ կա պես ա մեն տա րի հոկ տեմ բե րի 2-ին 
տե ղի ու նե ցող Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի մի ջազ գային օր վան 
նվիր ված մի ջո ցա ռու մը՝ «Ես սո ցի ա լա կան ման կա վարժ եմ» խո-
րագ րով, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում ա ռա ջինկուր սե ցի նե րի 
ե րդ ման ա րա րո ղու թյու նը: Մեծ հե տաքրքրու թյուն ա ռա ջաց նող 
այս մաս նա գի տա կան տո նը մի ջազ գային մասշ տաբ նե րով նշ վում 
է մի շարք ե րկր նե րում։ Սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րի մի ջազ-
գային ա սո ցի ա ցի այի նա խա գահ Բեն նի Ան դեր սե նի կող մից 2010 
թ. հոկ տեմ բե րի 2-ը հայ տա րար վեց Սո ցի ա լա կան ման կա վար-
ժի մի ջազ գային օր: Մի ջո ցառ ման նպա տակն է « Սո ցի ա լա կան 



- 95 -

ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րի ու սա նող նե րի շր ջա նում 
սեր և հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նել ի րենց մաս նա գի տու թյան 
հան դեպ: Ի նչ պես նշում է մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ն. Հա-
րու թյու նյա նը, « սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյու նը ոչ 
թե սոսկ պար տա կա նու թյուն է, այլ ա ռա քե լու թյուն, և ա մե նա մեծ 
ո րա կը, որ պետք է դրս ևո րի սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը, սերն 
է ե րե խա նե րի և մարդ կանց հան դեպ»: ՄԿԶԿ «Սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան ծրագ րի չոր րորդկուր սե ցի նե րի 
կող մից ա ռա ջինկուր սե ցի նե րին են շնորհ վում ժա պա վեն ներ և 
կրծ քան շան ներ՝ որ պես ա պա գա սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րի 
բարձր ու պա տաս խա նա տու ա ռա քե լու թյան խորհր դա նիշ ներ:

 Մե րօ րյա ար ցա խյան պա տե րազ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե-
րին ևս ար ձա գան քե ցին ՄԿԶԿ Ո ՒԽ ու սա նող նե րը՝ թե՛ պա տե-
րազ մի ըն թաց քում, թե՛ դրա նից հե տո՝ կա մա վո րա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լե լով, այ ցե լե լով պա տե րազ մից տու ժած զին վոր-
նե րին, օ ժան դա կե լով պա տե րազ մից տու ժած ի րենց ու սա նող 
ըն կեր նե րին:

2020-2021 թթ. հա մա վա րա կի պայ ման նե րում առ ցանց կեր-
պով ի րա կա նաց րած մի ջո ցա ռում ե րի բազ մա զա նու թյու նը ար-
տա ցոլ վել է ՄԿԶԿ Ո ՒԽ ֆեյս բու քյան է ջում և կազ մա կերպ վել 
«Zoom» հար թա կի օգ նու թյամբ: Գրե թե մեկ տա րի, ա մեն ա միս 
առ ցանց հան դի պում եր են կազ մա կերպ վել ան ձնա կան ա ճի, 
մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման և ու սա նող նե-
րին հե տաքրք րող այլ հար ցե րի ո ւղ ղու թյամբ: Առ ցանց տի րույ թից 
դուրս նրանք կազ մա կեր պել են նաև այ ցեր ման կա տուն, ծե րա-
նոց՝ ի րա կա նաց նե լով սո ցի ալ-դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ-
վու թյուն, նաև կա մա վո րա կան աշ խա տանք ներ: 

Ու սա նո ղա կան խորհր դի աշ խա տան քային ծրա գի րը միշտ 
հա գե ցած է տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում ե րով, ո րոնք ի րենց նշա-
նա կա լի ազ դե ցու թյունն են ու նե նում ու սա նող նե րի ը նդ հա նուր 
զար գաց վա ծու թյան, աշ խար հա յաց քի ը նդ լայն ման և ու սում ա-
կան աշ խա տանք նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման 
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տե սան կյու նից:
 Կենտ րո նում գոր ծող Ո ՒԽ ակ տիվ աշ խա տանք ներն ու նա խա-

ձեռ նո ղա կա նու թյու նը միշտ խրա խուս վում են ՄԿԶԿ ղե կա վա-
րու թյան կող մից. նրանց ա ջակ ցու թյամբ ցան կա ցած գա ղա փար 
ու սա նող նե րը կա րո ղա նում են կյան քի կո չել թե՛ առ դեմ, թե՛ առ-
ցանց պայ ման նե րում:

 

ՈՒԽ-ի աշխատանքային առօրյան, 2018 թ.



- 97 -

ՈՒԽ-ի կազմակերպած միջոցառումերը
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ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ԸՆ ԿԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
ԵՊՀ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո-

նի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյունն ակ տիվ կա ռույց է, 
ո րն իր շուրջն է հա մախմ բել հե տա զո տե լու, պրպ տե լու ցան կու-
թյուն ու նե ցող, կազ մա կերպ չա կան ձիրք ու նե ցող ու սա նող նե րին:

 Կա ռույ ցի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վում են նրա 
շուր ջը հա մախմբ ված կենտ րո նի տար բեր կր թա կան ծրագ րե րի 
ու սա նող նե րը։ ՈՒ ԳԸ աշ խա տան քը բա ժան ված է տար բեր ո ւղ-
ղու թյուն նե րի՝ տե ղե կատ վա կան, կազ մա կերպ չա կան, գի տա հե-
տա զո տա կան և ժա ման ցային, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար ու-
սա նող նե րից տար բեր խմ բեր են ձևա վոր վել և հաշ վետ վո ղա կան 
հա մա կար գով հա մա գոր ծակ ցում են ի րար հետ։ Շատ կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի ՈՒ ԳԸ կա ռույ ցի հա մար ու սա նո ղա կան գի-
տա կան նե րու ժի կազ մա կերպ ման հար ցը։ Գի տա կան հոդ ված-
նե րի ո րա կա կան կող մը զար գաց նե լու նկա տա ռու մով ու սա նող ին 
դեռևս ու սա նո ղա կան նս տա րա նից խորհր դատ վա կան ա ջակ ցու-
թյուն ցույց տա լու հա մար ՄԿԶԿ տնօ րեն պրոֆ. Ն. Կ. Հա րու թյու-
նյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձնա-
կազ մից ձևա վոր վել է հանձ նա ժո ղով, ո րը կազ մա կեր պում է 
խորհր դատ վու թյուն, քն նար կում է գի տա կան նս տաշրջան նե րին 
ե լույթ-զե կուցումով մաս նա կից ու սա նող նե րի աշ խա տանք նե րի 
ո րա կը, գրա խո սում և ե րաշ խա վո րում նրանց հոդ ված ե րը Ե ՊՀ 
ՈՒ ԳԸ գի տա կան տե ղե կագ րում տպագ րու թյան հա մար:

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի՝ իր ակ տի վու թյամբ աչ քի ըն-
կած ՈՒ ԳԸ-ն, 2017 թվականից սկ սած, իր ի նք նու րույն նա խա ձեռ-
նո ղա կա նու թյամբ է հան դես գա լիս ի բրև Ման կա վար ժու թյան 
և կրթու թյան զար գաց ման կենտ րո նի ակ տիվ ու սա նո ղա կան 
կա ռույց, ո րի կազ մա կեր պած գի տա կան նս տաշր ջան նե րը չեն 
սահ մա նա փակ վում բու հի շրջա նակ նե րով: 2019 թ. հոկ տեմ բե րի 
3-4-ին Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո-
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նի ՈՒԳԸ-ի կազ մա կեր պած Ե ՊՀ 100-ա մյա կին նվիր ված մի ջազ-
գային ու սա նո ղա կան գի տա կան նս տաշր ջա նին մաս նակ ցել են 
ու սա նող ներ ոչ մի այն Ե ՊՀ-ից, Հա յաս տա նի տար բեր բու հե րից, 
այլև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 2 բու հե րից (4 մաս նա կից):

 Կենտ րո նի ու սա նող ներն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում են 
հա յաս տա նյան այլ բու հե րի ՈՒ ԳԸ-նե րի հետ՝ մաս նակ ցե լով միջ-
բու հա կան ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա-
տանք նե րին և ար ժա նա նա լով տար բեր մր ցա նակ նե րի։ 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ-
րո նի ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հա մալ սա րա-
նա կան մշա կու թային կյան քին, ու սա նո ղա կան փա ռա տո նե րին, 
«Ու րախ նե րի ու հնա րա միտ նե րի ա կումբի» մի ջո ցա ռում ե րին, 
կա մա վո րա կան աշ խա տանք նե րին:

2017 թվականից Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց-
ման կենտ րո նի ու սա նող նե րը մաս նակ ցում են կենտ րո նի գիտ-
խորհր դի աշ խա տանք նե րին՝ դրա նով ի րենց մաս նակ ցու թյունն 
ու նե նա լով կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցին։ Այ սօր առ ցանց ու սուց-
ման պայ ման նե րում ՄԿԶԿ ՈՒ ԳԸ-ն ակ տի վաց րել է ֆեյս բու քյան 
հար թա կը և հա մախմ բել կր թա կան տար բեր ծրագ րե րով սո վո-

ՈՒԳԸ միջազգային գիտաժողովի մասնակիցները դասախոսների հետ, 
2019 թ.
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րող նե րին իր ա ռանց քի շուրջ: 2019/2020/2021 ո ւս տա րի նե րի աշ-
խա տանք նե րը պլա նա վո րե լիս կենտ րո նի ՈՒ ԳԸ-ն հետևո ղա-
կա նո րեն զար գաց նում է բա կա լավ րի ա տի « Սո ցի ա լա կան ման-
կա վար ժու թյուն», ի նչ պես նաև մա գիստ րա տու րայի «Կր թու թյան 
կազ մա կեր պում» և «Դպ րո ցա կան ման կա վար ժու թյուն և մե-
թո դի կա» կր թա կան ծրագ րե րի ու սա նող նե րի հան դի պում ե րը 
միաս նա կան առ ցանց հար թա կում, պար բե րա բար կազ մա կեր-
պում է հե տա զո տա կան նա խագ ծե րի քն նար կում եր:

 Թեև թա գա վա րա կի պայ ման նե րում նա խա տես ված ո րոշ մի-
ջո ցա ռում եր փո խադր վե ցին առ ցանց տի րույթ, սա կայն ու սա նո-
ղա կան ակ տիվ կյան քի զար կե րա կը մո տեց նե լով փո փոխ վող աշ-
խար հի պա հանջ կոտ տրա մա բա նու թյա նը՝ Մանկավարժության 
և կրթության զարգացման կենտ րո նի ջան քե րով ու սա նող ներն 
այ սօր էլ շա րու նա կում են գտ նել նո րա նոր ձևա չա փեր մի մյանց 
հետ հա ղոր դակց վե լու, մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
ստա նա լու, զար գաց ման կրկ նա պատկ ված տեմ պին հա մա հունչ 
ա րա րե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու ու ղի ներ: 

ՈՒԳԸ միջազգային գիտաժողովի արտասահմանցի մասնակիցները, 
2019 թ.
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Կադրեր ՈՒԳԸ տարբեր տարիների գիտաժողովերից, 2015 թ., 2016 թ.
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Սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժի
 մի ջազ գային օ րը

 Տի րում է սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն Ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նի դա սա խո սա կազ մի և ուսանողների միջև, որը դրսևորվում 
է  տարբեր միջոցառումերի և հանդիպումերի ձևով: Այդ պի-
սի մի ջո ցա ռում ե րի թվին կա րե լի է դա սել յու րա քան չյուր տա րի 
հոկ տեմ բե րի 2 -ին տե ղի ու նե ցող Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի 
մի ջազ գային օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռու մը՝ «Ես սո ցի ա լա կան 
ման կա վարժ եմ» խո րագ րով, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 
ա ռա ջինկուր սե ցի նե րի ե րդ ման ա րա րո ղու թյու նը:

 Մեծ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նող այս տո նը նշ վում է մի 
շարք ե րկր նե րում:

 Մի ջո ցառ ման նպա տակն է « Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու-
թյուն» կր թա կան ծրագ րի ու սա նող նե րի շր ջա նում սեր և հե-
տաքրքրու թյուն ա ռա ջաց նել ի րենց մաս նա գի տու թյան հան դեպ:

« Պա տա հա կան չէ, որ տար բեր ե րկր նե րում հոկ տեմ բե րի 2 -ը 
մեծ շու քով նշ վում է որ պես Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի օր: Այս 
օ րը, ի նչ պես ու սա նող նե րը, այն պես էլ դա սա խոս նե րը մեծ խան-
դա վա ռու թյամբ են լց վում և այն վե րա ծում հան դի սա վոր մի տո-
նի: Ես հա մոզ ված եմ, որ այս տո նի նշում օգ նե լու է ու սա նող նե-
րին ա ռա վել լավ հաս կա նալ մաս նա գի տու թյան կար ևո րու թյունն 

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ
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ու է ու թյու նը»,− նշում է Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ 
Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ու սա նող նե րը ման րա մասն ներ-
կա յաց նում են սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան զար գաց ման 
պատ մու թյու նը՝ ա ռանձ նաց նե լով այն ե րախ տա վոր նե րին ու 
նրանց աշ խա տու թյուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով մաս նա գի տու թյու-
նը տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում կա տա րե լա գործ վել և դար ձել է 
ման կա վար ժու թյան ի նք նու րույն գի տա ճյուղ:

 Բա րի ա վան դույ թի վե րած վող այս մի ջո ցառ ման ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում նաև ա ռա ջինկուր սե ցի նե րի մաս նա գի տա կան 
ե րդ ման հան դի սա վոր ա րա րո ղու թյու նը, ո րին հա ջոր դում է չոր-
րորդ կուր սի ու սա նող նե րի կող մից խորհր դան շա կան վզ կապ նե-
րի ու կրծ քան շան նե րի հանձ նու մը: 

Ա պա գա սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րը ե րդ վում են հա վա-
տա րիմ լի նել ի րենց մաս նա գի տու թյա նը, օգ նել, ա ջակ ցել, կր թել 
ու դաս տի ա րա կել ե րե խա նե րին տար բեր խն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում: Նրանք ի րենց պարտքն են համա րում հի շա տա կել, որ 
ը նտ րել են այն պի սի մի մաս նագիտու թյուն, ո րի նպա տակն է ե րե-
խա նե րի և ե րի տա սարդների շր ջա նում դաս տի ա րա կել սեր, հա-
մախմբ վա ծու թյուն և պատրաստակամու թյուն: 

Ա ռա ջինկուր սե ցի նե րի ե րդ ման խոս քը
 
Ընտ րե լով սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի բարձր ու պատ վա վոր, 

հու մա նիս տա կան ու պա տաս խա նա տու մաս նա գի տու թյու նը՝ 
ե րդ վում ե մ՝

լի նել 
• ե րե խա յա սեր,
•  բա րի, ար դար ու ազ նիվ, 
• օգ նող ու ա ջակ ցող,
• գ թա սիրտ,
•  համ բե րա տար,
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•  հա ղոր դակց վող,
• սկզ բուն քային, 
• ե րե խա նե րի շա հե րի պաշտ պան,
•  բա րո յա կան և հոգ ևոր բարձր ար ժեք նե րի տեր,
• կր թող ու դաս տի ա րա կող,
ու նե նալ
•  պա տաս խա նատ վու թյան բարձր զգա ցում, 
• ինք նա տի րա պետ ման և ի նք նա կա ռա վար ման կա րողու-

թյուն,
•  հա ղոր դակ ցա կան և կազ մա կերպ չա կան հմ տու թյուն ներ,
դրս ևո րել 
• է մո ցի ո նալ կա յու նու թյուն,
•  հան դուր ժո ղա կա նու թյուն,
•  ման կա վար ժա կան տակտ,
•  ման կա վար ժա կան ին տո ւի ցի ա,
•  ման կա վար ժա կան վար պե տու թյուն, ման կա վար ժա կան 

ապ րու մակ ցում: 

Երդ վում եմ:

 Մի ջո ցառ մանն ա մեն տա րի ներ կա են լի նում Ման կա վար-
ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո նի ղե կա վա րու թյու-
նը, ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, ու սա նող նե-
րը, տար բեր դպ րոց նե րի ման կա վարժ ներ, տնօ րեն ներ, ա վագ 
դպրոց նե րի ա շա կերտ ներ, ի նչ պես նաև հյու րեր ար տա սահ մա-
նից, մաս նա վո րա պես 2018 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ի միջո ցառ մա նը 
ներ կա էին հյու րեր Լի բա նա նից:
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Դրվագներ տարբեր տարիների Սոցիալական մանկավարժի միջազգային 
օրվան նվիրված միջոցառումերից
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Դրվագներ տարբեր տարիների Սոցիալական մանկավարժի միջազգային 
օրվան նվիրված միջոցառումերից
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Դրվագներ տարբեր տարիների Սոցիալական մանկավարժի միջազգային 
օրվան նվիրված միջոցառումերից
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 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս նե րը սո ցիա լա կան 
ման կա վարժ նե րի և «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» կր թա կան 
ծրագ րի մա գիստ րանտ նե րի հետ Մեծ ե ղեռ նի հա րյու րա մյա 
տարե լի ցին նվիր ված մի ջո ցառ մանն իրենց ձայ նը հն չեց րին՝ 
կազ մա կեր պե լով « Ման կա վարժ նե րը հի շում են և պա հան ջում» 
խո րագ րով բո ղո քի և ո գե կոչ ման մի ջո ցա ռու մը: 

Ա ռա ջին ան գամ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ըն թաց քում սպան ված հայ ման կա վարժ նե րի մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը:  Այդ տե ղե կու թյուն նե րի հայ թայթ ման և հրա-
պա րակ ման նա խա ձեռ նո ղը Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն 
էր: Զոհ ված ման կա վարժ նե րի ա նուն նե րը հրա պա րակ վե ցին ամ-
բի ո նի կազ մա կեր պած « Ման կա վարժ նե րը հի շում են և պահան-
ջում» մի ջո ցառ ման շր ջա նակում:

« Մեր նպա տա կը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա-

« ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐԺ ՆԵ ՐԸ ՀԻ ՇՈՒՄ ԵՆ
ԵՎ ՊԱ ՀԱՆ ՋՈՒՄ»
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կը ո գե կո չելն էր, բայց ե կել է ոչ մի այն ո գե կո չե լու, այլև ո ՛չ ա սե լու 
բռ նու թյա նը, մարդ կային ան տար բե րու թյանն ու լռու թյա նը: Ե րբ 
1915 թ. 1.5 մլն հայ կո տոր վեց, նրանց մեջ հա զա րա վոր ման կա-
վարժ ներ կային, և նրանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն առ 
այ սօր չկար: Ի նչ պե՞ս կա րող է ինք մենք դրա կող քով ան տար բեր 
ան ցնել»,− նկա տեց Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ Նա զիկ 
Հա րու թյու նյա նը:

 Ման կա վարժ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներն ու նրանց լու-
սանկար նե րը Հա յաս տա նի ազ գային ար խի վից հայ թայ թել 
են ամ բի ո նի ե րի տա սարդ դա սա խոս նե րը: Ար խի վային փաս-
տաթղթե րից հա ջող վել էր ա ռանձ նաց նել տե ղե կու թյուն ներ շուրջ 
60 ման կա վարժ ի մա սին, սա կայն մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ցու-
ցադր վե ցին 22 -ի լուսանկար նե րը, քա նի որ մյուս նե րի լու սանկար-
նե րը հնամաշ ու թյան պատ ճա ռով ցու ցադր ման են թա կա չէ ին: 
Նրանք են՝ Ա րամ Վար ժա պետ, Մար գա րիտ Նալ բան դյան, Միհ-
րան Իս պի րյան, Պետ րոս Պեն նե, Պո ղոս Զեն նե յան, Ես թեր Ոս-
կե րի չյան, Ռու բեն Տեր- Հե քի մյան, Ար տա շես Տեր -Ս տե փա նյան, 
Հա կոբ Ա ղա սեր, Սմ բատ Բյու րատ, Գա գիկ Օզա նյան, Գաբ րի ել 
Ան սու րյան և ու րիշ ներ…: Նրանց անուն նե րը մեկառմեկ հն չեց րին 
մի ջո ցառ ման մաս նա կից ու սա նող նե րը:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում հն չե ցին աս մունք, ե րգ, որոնց մի ջո-
ցով բարձ րա ձայն վեց 1915 թ. հայոց ցե ղաս պա նու թյան ո ղջ ե ղե-
լու թյու նը:

 Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում զոհ ված ման կա վարժ նե րին 
ներ կա յաց նե լուց բա ցի՝ ցու ցադր վե ցին նաև ար խի վային այլ 
կադ րեր, ջար դե րի ու տե ղա հան ման մա սին պատ մող փոք րիկ 
տե սա ֆիլմ, ի նչ պես նաև լու սան կար ներ, ո րոն ցում պատ կեր ված 
է ին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րը:

 Թեև մի ջո ցառ ման ըն թաց քում խոս վում էր Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան, կորց րած հայ րե նի քի ու կորս ված ճա կա տագ րե րի մա-
սին, ա վար տը, սա կայն, բո լո րո վին էլ այդ ո գով չէր: Որ պես այդ 
ա մե նի եզ րա փա կում՝ մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ նե րը տես նում 
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է ին մե րօ րյա պա հան ջա տի րու թյունն ու պայ քա րը:
 Մի ջո ցառ ման ա վար տին մաս նա կից ու սա նող նե րը մաս նա-

շեն քի բա կում սպի տակ ա ղավ ի ներ բաց թո ղե ցին եր կինք՝ ի 
նշան խա ղա ղու թյան: 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն ու նի մեծ ա ռա քե լու թյուն, 
այն է՝ նպաս տել Հա յաս տա նի գի տակր թա կան ո լոր տի զար գաց-
մա նը: Եվ մենք հա վա տա րիմ ե նք այդ մեծ ա ռա քե լու թյա նը մեծ 
վճ ռա կա նու թյամբ, խոր հա մոզ մուն քով և նպա տա կաս լա ցու-
թյամբ, բայց միև նույն ժա մա նակ մեծ լա վա տե սու թյամբ՝ մեր ե րկ-
րի ա պա գա սերն դի վաղ վա ար ևոտ օր վա նկատ մամբ:

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Ն. Հարությունյանը միջոցառմանը, 
2015 թ.
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Դրվագներ միջոցառումից, 2015 թ.
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Դրվագներ միջոցառումից, 2015 թ.



- 113 -

Ար ևիկ Ղա զա րյան
 ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 Մար դու կյան քում վառ ան հա տա-
կա նու թյուն նե րի հետ հան դի պու մը կա-
րող է լի նել շր ջա դար ձային: Այդ պի սին 
էր ի մ՝ կեն սա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նո ղու հու հան դի պու մը ման կա-
վար ժա կան գի տություն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի հետ: Դրան հա ջոր դե ցին 
մաս նա գի տա կան ձևա վոր ման, կա յաց ման, ի նք նաի րաց ման 
տա րի նե րը՝ ու սա նո ղից, աս պի րան տից մինչև գի տու թյուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ: Խո րին հար գան քով, ակ նա ծան քով և նվի-
րու մով շնոր հա կալ եմ Ձեզ, ու սու ցի՛չ, ոչ մի այն ան ցած 20 տա-
րի նե րի հա մար, այլև յու րա քան չյուր օր վա, ե րբ չենք դա դա րում 
Ձե զա նից՝ նո րա րար ղե կա վա րից, գիտ նա կա նից և մաս նա գե տից 
սո վո րել: Ան ցած տա րի նե րը բե կում ային են ե ղել նաև Ման կա-
վար ժու թյան ամ բիո նի վար կա նի շի բարձ րաց ման հա մար՝ սպա-
սար կող ամ բիո նից վե րած վե լով թո ղար կող ամ բիո նի, գի տա կան 
ձեռք բե րում ե րի, ման կա վար ժու թյան նոր գիտա ճյու ղե րի զար-
գաց ման, ամ բի ո նում ա ռողջ բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի 
և սերն դա փո խու թյան տե սա նկյունից: Ա ռա քե լու թյանն ու կոչ-
մա նը հա մա պա տաս խան՝ մեր ամ բիո նի ան ցած 100 տա րի նե րը 
խորհր դան շա կան են: Ցան կա նում եմ, որ ա ռա ջի կա տա րի նե րը 
նույն պես լի նեն բեղմ ա վոր, լե ցուն և նպա տա կային:
 

ԵՊՀ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ 
ԱՍ ՊԻ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ, ՀԱՅ ՑՈՐԴ ՆԵ ՐԻ 

ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  
ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԵ ՐԸ
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Ա րա Սա ղա թե լյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Հ պար տու թյամբ պի տի ար ձա նա-
գրեմ, որ ե ղել եմ Ե ՊՀ ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ: Իմ գի տա ման-
կա վար ժա կան նկր տում ե րի սկիզ բը 
դր վել է այս ամ բի ո նում: Ու նե ցել եմ 

Նա զիկ Հա րու թյու նյան գիտ նա կա նի նման գի տա կան ղե կա վար, 
որն իր գի տե լիք նե րի ան սպառ ամ բա րը բա ցեց իմ ա ռաջ և մարդ-
կային բարձր ո րակ նե րով, մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյամբ ու 
խորհրդատ վու թյամբ ճա նա պարհ հար թեց դե պի գի տու թյուն: Այ-
սօր ման կա վարժ-  մասնա գե տի իմ կա յաց ման գոր ծում պար տա-
կան եմ գի տա կան ղե կա վա րիս, Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան կազ մին, դասախոսներին, որոնք 
ա ջակ ցել, ո ւղ ղոր դել և բա րի խոր հուրդ նե րով ու ղեկ ցել են ի նձ 
այս տա րի նե րի ըն թաց քում: Շնոր հա կալ եմ բո լո րին իմ կա յաց-
ման և ամ բի ո նի զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած մեծ ներդ րում ե-
րի հա մար:
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 Ար մե նու հի Ա շի կյան
 ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Յու րա քան չյուր մար դու կյան քում 
բախ տո րոշ է նրա աշ խա տան քային 
մր տու թյու նը, թե ի նչ մի ջա վայ րում 
է ծա վալ վում նրա գոր ծու նե ու թյու նը: 
Ը նտ րե լով ման կա վար ժի բարդ, սա-

կայն ա ստ վա ծա պարգև մաս նա գի տու թյու նը՝ ա վե լի քան 2 տաս-
նա մյակ ա ռաջ հան գա մանք նե րի բա րե հա ճու թյամբ դար ձա Մայր 
բու հի բազ մա վաս տակ ամ բի ո նի ան դամ, ամ բի ոն, ո րը ղե կա վա-
րում էր ման կա վար ժու թյան բնա գա վա ռի ճա նաչ ված և մեծ հե-
ղի նա կու թյուն վայե լող, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը: Վեր ջի նիս նր բան կատ, 
հմուտ ղե կա վա րու թյամբ ոչ մի այն ի նձ զգա ցի որ պես ամ բի ո նի 
լի ար ժեք ան դամ, այլև ստեղծ ված բա րո յա հո գե բա նա կան ա ռողջ 
մթ նո լոր տի, հո գա տա րու թյան շնոր հիվ գրան ցե ցի մաս նա գի տա-
կան ա ռա ջըն թաց:

 Ներ կա յումս ամ բի ո նի դո ցենտ եմ: 
Ե րախ տա գի տու թյան խոսքս ո ւղ ղում եմ ամ բի ո նի բո լոր ան-

դամ ե րին, մաս նա վո րա պես գի տա կան ղե կա վա րիս՝ ամ բի ո նի 
վա րիչ Նա զիկ Հա րու թյու նյա նին, ո րի ջերմ հո գա տա րու թյան, 
բա րյաց ակամ խս տա պա հան ջու թյան, գի տա կան բարձր կա րո-
ղու թյուն նե րի և մաս նա գի տու թյանն ու ամ բի ո նին ան մա ցորդ, 
եր բեմ ի նք նա մո ռա ցու թյան աս տի ճա նի հաս նող նվիր վա ծու-
թյան շնոր հիվ այ սօր Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը դար ձել է ի նչ-
պես ԵՊՀ ա ռա ջա տար, այն պես էլ հան րա պե տու թյան ճա նաչ ված 
գի տա կան օ ղակ նե րից մե կը:
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Ռու զան նա Մար դո յան
Շի րա կի Մ.  Նալ բան դյա նի ան վան 
պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ.

 
Իմ խո րին ե րախ տա գի տու թյունն եմ 

հայտ նում Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նին իր 100 -ա մյա ի մաս տա վոր ճա նա-

պար հի հա մար:
 Սե րունդ ներ կր թե լու ա ռա քե լու թյան մեջ վիթ խա րի է Ման կա-

վար ժու թյան ամ բի ո նի գի տա կան նե րու ժը: Ամ բի ոնն ու նի կա յուն 
վար կա նիշ, բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ, հա-
րուստ ա վան դույթ ներ և ա պա գայի մար տահ րա վեր ներ ըն դու-
նե լու մեծ փոր ձա ռու թյուն: Այ սօր նրա մե ծա գույն նվա ճում այն 
մաս նա գետ ներն են, ո րոնք ՀՀ և ար տերկ րի տար բեր բու հե րում 
և գի տակր թա կան օ ջախ նե րում ի րա կա նաց նում են ար հես տա-
վարժ գոր ծու նե ու թյուն՝ ի բա րօ րու թյուն մեր ժո ղովրդի: Նրանց 
թվում եմ նաև ես. ե ղել եմ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դոկ տո-
րանտ և իմ գի տա կան մր տու թյունն եմ ստա ցել այս տեղ՝ ար ժա-
նա նա լով մանկավարժական գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա-
կան աս տի ճա նի:

 Տա րի նե րի հեռ վից սի րով ու եր կյու ղա ծու թյամբ մեր խո նար-
հում ե նք բե րում Մայր բու հի Ման կա վար ժու թյան ամբի ո նին: 

Աստ ված օգ նա կան Ձեզ հե տայ սու ձեր բո լոր ա րա րում երում:
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 Լու սիկ Ղու կա սյան 
Շի րա կի Մ. Նալ բան դյ ա նի ան վ. 
պե տա կան հա մալ սա րա նի մանկ. 
ամ բի ո նի վա րիչ, մանկ. գիտ. 
թեկ նա ծու, դո ցենտ

 Սի րե լի՛ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ-
բիոն, շնոր հա վո րում եմ մեկդա րյա հո բե-
լյա նի ա ռի թով: Դուք պատ վի րա նա պահն 

եք ա ռա քի նի գի տե լի քի և ա պա հո վում եք սերունդ նե րի մտ քի և 
հո գու թռիչ քը: Ձեր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քում 
ըն կած է այս ան բե կա նե լի հա վա տամ քը: Այս հա վա տամ քի ներ քո 
եմ ես Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նում ի րա կա նաց րել իմ գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը որ պես հայ ցորդ, ո րի փայ լուն 
ար դյուն քը ե ղավ իմ թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան պաշտ-
պա նու թյու նը:

 Մայր բու հը մտ քի կա ճառ է, որ տեղ ի նք նա հաս տատ վել են 
բազ մա թիվ սե րունդ ներ, և ո րի գի տակր թա կան մթ նո լոր տը շա-
րու նա կա բար ա պա հով վում է նո րօ րյա գի տու թյան նվա ճում ե-
րով: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վարժ- գիտ նա-
կան նե՛ր, դուք ձեր կո չու մով ար դեն ի սկ զին վո րյալ եք և մշ տա պես 
բո լոր հար ցե րում հաս տա տում եք ձեր ա ռա քե լու թյու նը: 

Ես վս տահ եմ, որ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնը՝ ի բրև 
կր թու թյան բա րի ու ան խոնջ մշակ, միշտ հա մա քայլ է լի նե լու ժա-
մա նա կի ո գուն, ա վե լաց նե լու ու միշտ վառ է պա հե լու Լու սա վոր չի 
կան թե ղի լույ սը:
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 Լյուդ մի լա Դա նի ե լյան
 Վա նա ձո րի Հովհ. Թու մա նյա նի 
ան վ. պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
ա սիստենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Յու րա քան չյուր մտա վո րա կա նի հա-
մար, ու սում ա ռու թյան ու աշ խա տան-
քային որ շր ջա նում էլ լի նի՝ ու սա նո ղա-

կան, աս պի րան տա կան, դա սա խո սա կան, մեծ պա տիվ է ա ռն չու-
թյու նը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հետ: Ես այդ բախ տին 
ար ժա նա ցա բա վա կա նին ո ւշ, ե րբ ու նե ի մաս նա գի տու թյուն՝ բա-
նա սե րի, աշ խա տանք՝ դա սա խո սի, սա կայն չու նե ի ի րա վա կան 
այն փաս տա թուղ թը, որ կոչ վում է գի տա կան աս տի ճան: Եվ ա հա 
այդ թե րին ես լրաց րի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման-
կա վար ժու թյան ամ բի ո նում: Ես այն բախ տա վոր մտա վո րա կան-
նե րից եմ, որը թրծ վել է մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ 
Հա րու թյու նյա նի ղե կա վա րած գի տա կան օջա խի մթ նո լոր տում 
ու նրա օբյեկ տիվ պա հանջ կո տու թյամբ պաշտ պա նել գի տա կան 
թեզ՝ « Հա րու թյուն Ա լամ դա րյա նը՝ ման կա վարժ»:

Շ նոր հա կալ եմ և՛ Մայր բու հին, և՛ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո-
նին, հատ կա պես ամ բի ո նի վա րիչ Նա զիկ Հա րու թյու նյա նին՝ իմ 
կյան քի ու ղին լու սա վո րե լու, իմ գոր ծու նե ու թյու նը գի տա կան ռել-
սե րի վրա դնե լու ու ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա-
ծո ւի գի տա կան աս տի ճա նին ար ժա նաց նե լու հա մար:

Շ նոր հա վո րում եմ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ո ղջ 
անձնակազմին հո բե լյա նի առ թիվ, գլուխ խո նար հում ամ բի ո նի 
ե րախ տա վոր նե րի ա ռջև ու ցան կա նում, որ ամ բի ո նը գո յատ ևի 
բա զում դա րեր, կյան քի կո չի նոր գի տա կան ձեռք բե րում եր և 
մա Մայր բու հի ա ռա ջա տար ամ բի ոն նե րից մե կը:
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 Մե րի Ա վե տի սյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 
 Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան 

զար գաց ման կենտ րո նում գոր ծող 
Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նում իմ աշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ո ղջ 
ըն թաց քը վե րած վել է ստեղ ծա գոր ծա-

կան նե րու ժի բա ցա հայտ ման, ման կա վար ժա կան վար պե տու-
թյան շա րու նա կա կան ձեռք բե րում ե րի և նոր ու ժա մա նա կա կից 
մո տե ցում ե րով դա սա խո սա կան գոր ծու նե ու թյունս հարս տաց-
նե լու մի լու սա վոր ըն թաց քի: Իմ մաս նա գի տա կան կա յաց ման 
ճա նա պարհն ամ բի ո նում անցել եմ նախ որ պես հայ ցորդ, այժմ 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ եմ: Ան-
մո ռա նա լի է ին ի նձ հա մար թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն 
գրե լու տա րի նե րը: Իմ թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան ղե կա-
վարն է ե ղել պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը, ո րի շնոր հիվ էլ 
ձեռք եմ բե րել հա մա պա տաս խան կա յուն գի տե լիք ներ: 2014 թ. 
ստա ցել եմ մանկ. գիտ. թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան, այ նու-
հետև՝ 2021 թ.՝ դո ցեն տի կո չում: Ես շատ շնոր հա կալ եմ, որ իմ 
ու սում ա ռու թյան և գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ճա նա պարհ ներն ան ցնում եմ այն պի սի բարձ րա կարգ հե ղի նա-
կու թյան կող քին, ի նչ պի սին է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա-
րու թյու նյա նը՝ մեր ժա մա նակ նե րի մեծ գիտ նա կանն ու ու սու ցի չը: 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ամ բի ո-
նը մեծ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել իմ կյան քում: Այդ ա ռի թով 
մեծ ե րախ տա գի տու թյամբ կցան կա նայի մաղթել իմ սի րե լի ամ-
բի ո նին եր կար տա րի նե րի ար դյու նա վետ ման կա վար ժա կան և 
գե տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն:
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 Լու սի նե Հայ րա պե տյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը 

հա մալ սա րա նի հե նա սյու նե րից է: Նրա 
ա կունք նե րում է պահ վում և սե րունդնե-
րին փո խանց վում մեր ե րկ րի ման կա-
վար ժա կան մտ քի լույ սը:

 Սի րով կցան կա նայի փաս տել, որ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ոնն իր ու րույն տեղն ու դերն ու նի իմ մաս նա գի տա կան 
ա ճի, ձեռք բե րում ե րի մեջ: Որ պես «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» 
մա գիստ րո սա կան ծրագ րի շր ջա նա վարտ` ցան կա նում եմ ե րախ-
տա գի տու թյունս հայտ նել ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
ան ձնա կազ մին, բոլոր դասախոսներին, որոնք նպաս տել և այ սօր 
էլ նպաս տում են շր ջա նա վարտ նե րի գի տե լիք նե րի կա յուն հա-
մալր մա նը:

 Հայտ նի է, որ յու րա քան չյուր ե րկ րի ա պա գան կախ ված է ե րի-
տա սարդ սերն դի ձեռք բե րում ե րից ու հա ջո ղու թյուն նե րից: Ե ՊՀ 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը բարձր պա տաս խա նատ վու թյամբ 
է ստանձ նել այդ գոր ծը` տա րի ներ շա րու նակ տե սա գործ նա կան 
գի տե լիք նե րով զին ված շրջա նա վարտ ներ թո ղար կե լով:

 Մեծ հպար տու թյամբ պետք է նշեմ, որ Ե ՊՀ ման կա վար ժու-
թյան ամ բի ո նի հետ են կապ ված նաև իմ գի տա ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին քայ լե րը` նախ որ պես հայ ցորդի, 
թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյու նից հե տո` 
որ պես մանկավարժական գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծուի, ա սիս-
տենտի, այ նու հետև՝ դո ցենտի: Այս պատ վաշ նորհ ա ռիթով ե րախ-
տա գի տու թյան ա ռանձ նա հա տուկ խոսք եմ ու զում հղել Ե ՊՀ 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, վաս տա կա վոր մանկա-
վարժ ու գիտ նա կան, մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ն. Կ. Հա-
րու թյու նյա նին` իմ գի տա կան ղե կա վա րին, որը ե ղել և մում է 
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ի նձ հա մար որ պես ման կա վարժ  -գիտ նա կա նի ի դեալ, օ րի նակ ու 
ո գեշն չող ներ կա յու թյուն, որի հո գա ծու ձեռ քի տակ տա րի ներ շա-
րու նակ կերտ վել ու կերտ վում են սո ցի ա լա կան ման կա վարժ ներ, 
կր թու թյան գոր ծի կազ մա կեր պիչ ներ, ի նչ պես նաև` ե րի տա սարդ 
գիտ նա կան ներ:

Պ րոֆ. Ն. Կ. Հա րու թյու նյա նի հա վատն ու վս տա հու թյու նը, 
պա հանջ կո տու թյունն ու ա ջակ ցու թյու նը ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան նե րի հան դեպ մաս նա գի տա կան ա ճի յու րա հա տուկ շար-
ժա ռիթ են ամ բի ո նում դա սա վան դող յու րա քան չյուր դա սա խո սի 
հա մար: Շնոր հա կա լու թյամբ պետք է փաս տեմ, որ ի նձ հա մար 
բա ցա ռիկ պա տիվ է սի րե լի պրո ֆե սո րի` Ն. Կ. Հա րու թյու նյա նի 
ցույց տված շավ ղով քայ լե լը, քա նի որ նրա պատ գա մով մե զա նից 
յու րա քան չյու րի քայ լը ման կա վար ժու թյուն գի տու թյան աս պա րե-
զում ծն վում է գի տա կան լուրջ ու սում ա սի րու թյան, հա մոզ վա ծու-
թյան, ա պա՝ նաև խոր հա վա տի և սի րո ար դյուն քում: Նման մո-
տե ցու մը գոր ծին բե րում է ա պա գայի նոր տես լա կան ներ, ո րոնք 
ամ բի ո նը կյան քի են կո չում` հա նուն մեր ե րկ րում ման կա վար ժու-
թյուն գի տու թյան զար գաց ման: 

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ի րա կա նաց րած յու րա քան-
չյուր ծրա գիր ու գործ հեն վում է ա վան դույթ նե րի, դրանք շա րու-
նա կե լու, զար գաց նե լու և նո րո վի հարս տաց նե լու հիմ քե րի վրա, 
ո ւղղ ված է հայ րե նի ե րկ րի գի տա կան նե րու ժի զար գաց մա նը, 
աշ խա տա շու կա յում մր ցու նակ և գի տե լիք նե րով զին ված շր ջա նա-
վարտ ներ թո ղար կե լուն, ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մըն թաց` 
նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րով հան դես գա լուն, հետ ևա բար նաև 
ամ բի ո նի զար գաց մանն ու բար գա վաճ մա նը, հե ռան կա րային 
նոր չա փա նիշ ներ սահ մա նե լուն: 

Ես սի րով և հպար տու թյամբ եմ շնոր հա վո րում Ե ՊՀ ման կա-
վար ժու թյան ամ բի ո նի 100 -ա մյա հո բե լյա նը` իր ազ գա շահ գոր-
ծու նե ու թյա նը մաղ թե լով հա րատև ըն թացք ու եր կար տա րի նե րի 
ար գա սա բեր գոր ծու նե ու թյուն:
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 Ռու զան նա Իս կան դա րյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դա սա խոս

1995 թ. ա վար տե լով Ե ՊՀ հայ բա նա-
սի րու թյան ֆա կուլ տե տը՝ նա խընտ րե-
ցի հե տա գա կր թու թյունս շա րու նա կել 
Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի աս պի-
րան տու րա յում: Ը նտ րու թյու նը պայ մա-

նա վո րված էր և՛ մաս նա գի տու թյանը ման կա վար ժու թյան սերտ 
ա ռն չու թյամբ, և՛ հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կով, և՛ այն մի ջա-
վայ րով, որտեղ պի տի աշ խա տե ի: Այս ամ բի ո նում են ար վել ի մ՝ 
որ պես մաս նա գե տի ձևա վոր ման ա ռա ջին քայ լե րը:
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 Ան նա Հո վա կի մյան
« ՍՈՍ» ման կա կան գյու ղեր» 
հայ կա կան բա րե գոր ծա կան 
հիմ ադ րա մի Իջ ևա նի մաս նա ճյու ղի 
տնօ րեն

 
Իմ սի րե լի՛ դա սա խոս ներ, հար գե լի՛ 

տի կին Ն. Հա րու թյու նյան, այ սօր այն 
օ րն է, որ պետք է ե րախ տագիտության 

խոս քեր ուղղեմ Ձեր մեծ նվի րու մի և նրա հա մար, որ Ձեր ման-
կա վար ժա կան մեծ վար պե տու թյու նը, դա սա վանդ ման կա տա րե-
լու թյու նը, ու սա նող նե րի նկատ մամբ ան սահ ման սե րը փո խան ցե լ 
եք մեզ: Ձեր դա սա վանդ ման ժամա նա կա հատ վա ծում Դուք սո վո-
րեց րիք մեզ գտ նել ճշ մար տու թյու նը, քայ լել ճիշտ ուղով: Արար չա-
կան կամ քով ա րար ված մեզ փո խան ցե ցիք ո գու վե հու թյուն, մաս-
նա գի տա կան գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ, ո րոնք կիրառում 
ենք ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Հանց կե-
նաց խոր հուրդ մեզ կտա կե ցիք հա զար նվի րում: Խո րին խո նար-
հում Ձեր ան ձնան վեր աշ խա տան քին, Ձեր նվի րու մին և ա ռա քե-
լու թյա նը: Թող մեզ միշտ ու ղեկ ցեն Ձեր մեծ փորձն ու հա րուստ 
գի տե լիք նե րը ա պա գա սերն դի ար ժա նա վայել դաստիարակման 
գոր ծում:



- 124 -

 Ա նուշ Մայի լյան 
մանկ. գիտ., թեկնածու, Գա վա ռի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի ո րա կի 
ա պա հով ման կենտ րո նի տնօ րեն, 
դա սա խոս

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն 
իմ ան ձնա կերտ ման ճա նա պար հին 
կար ևոր ու ղե նիշ հա մար վող կա ռույց-

նե րից է: Այ դօ րի նակ ա ռինք նող վե րա բեր մուն քը ձևա վոր վել է 
2005 թվա կա նից՝ մա գիստ րա տու րայի «Կր թու թյան կազ մա կեր-
պում» բաժ նում ու սա նո ղու հի լի նե լուս տա րի նե րից: Ի նձ գրա վում 
էր ամ բի ո նում հաս տատ ված կար գու կա նո նը, դա սա խոս նե րի բա-
նի մա ցու թյու նը, մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում գոր-
ծող մշա կույ թը: Խո րին ակ նա ծանք եմ տա ծում պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան ան ձնա կազ մի, մաս նա վո րա պես ամ բի ո նի վա րիչ 
Ն. Հա րու թյու նյա նի նկատ մամբ, որը ե ղել է նաև իմ գի տա կան 
ղե կա վա րը: Նրա հետ շփու մը մտ քի շի նու թյան և նո րո գու թյան մի 
նոր հնա րա վո րու թյուն է: Ա նձ նա կան օ րի նա կով, կր թե լու յու րօ րի-
նակ շնոր հով, հաս տա տա կամ սկզ բունք նե րով նպաս տում է յու-
րա քան չյու րի կա յաց մա նը, ղե կա վա րած կա ռույ ցի կա յու նու թյանն 
ու ա ռա ջան ցի կու թյա նը: 

Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը մի օ ջախ է, որ տե ղից մշ տա-
պես կա րող ես ստա նալ մտ քի լույս, հո գու ջեր մու թյուն և ամ բա-
րել զգաց մուն քի նեկ տար: Թող հա վերժ ար գա սա բեր լի նի Ե ՊՀ 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի ու ղին:
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Ա սյա Սարգ սյան 
Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի 
Իջ ևա նի մաս նա ճյու ղի տնօ րեն, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

հար գե լի՛ պրո ֆե սո րա դա  սախոսական 
 անձնակազմ,  իմ խո րին շնոր հա կա-
լու թյունն ու երախ տա գի տու թյունն եմ 

հայտ նում ձեզ՝ ամ բի ո նում գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու  նեու-
թյանս տա րի նե րին ինձ՝ որպես հայ ցորդի ցու ցա բե րած մեծ ու-
շադ րու թյան և օ ժան դա կու թյան հա մար: 

 Մաղ թում եմ ձեզ բեղմ ա վոր գոր ծու նե ու թյուն՝ ի նպաստ մեր 
հայ րե նի քի զար գաց մանն ու բար գա վաճ մա նը, և ար գա սա բեր 
աշ խա տանք գի տու թյան և կր թու թյան ա ռա ջըն թա ցին օ ժան դա-
կե լու գոր ծում:
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 Տիգ րա նու հի Հա կո բյան 
ԵՊՀ մանկավարժության ամ բի ո նի 
դա սա խոս, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն 
ա ռանձ նա նում է իր աշ խա տա կից նե րի 
բարձր պրո ֆե սի ո նա լիզ մով և ման կա-
վար ժա կան վար պե տու թյամբ: Ամ բի ո-
նում իշ խող հա տուկ մթ նո լոր տը պայ-

մա նա վոր ված է ամ բի ո նի աշ խա տա կից նե րի մարդ կային բարձր 
ո րակ նե րով և գի տա կան ձգ տում ե րով: Իմ խո րին շնոր հա կա լու-
թյունն եմ հայտ նում ամ բի ո նի դա սա խո սա կան կազ մին ի նձ ցու-
ցա բե րած օգ նու թյան և ա ջակ ցու թյան հա մար: Հա տուկ ե րախ-
տա գի տու թյուն եմ հայտ նում ամ բի ո նի վա րիչ, մանկավարժական 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նին՝ 
գի տու թյան աս պա րե զում դրս ևոր վե լու ի նձ ըն ձե ռած հնա րա վո-
րու թյան, հայ ցոր դին ճիշտ ճա նա պար հով ան նկատ ո ւղ ղորդե-
լու կա րո ղու թյան, ի նչ պես նաև օբյեկ տիվ քն նա դա տու թյան հա-
մար, ին չը հան գեց նում է դրա կան ար դյունք նե րի և նպաս տում 
մասնագիտական կա տա րե լա գործ մանը:
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 Միթ րա Աբ դոլ լա հի 
ԵՊՀ մանկավարժության ամ բի ո նի 
աս պի րանտ, Ի րան

 
Ող ջույն Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան 

ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մին, հատ կա պես իմ գի տա կան 
ղե կա վա րին՝ հար գար ժան պրո ֆե սոր 
Նա զիկ Հա րու թյու նյա նին: 

Ես՝ Ի րա նի քա ղա քա ցի Միթ րա Աբ դոլ լա հիս, 2014 թ. ա վար տել 
եմ Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի աս պի րան տու րան պրո ֆե-
սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի գի տա կան ղե կա վա րու թյամբ, մաս-
նակ ցել եմ նաև այս ամ բի ո նի հիմ ադր ման 93 -րդ տա րե դար ձի 
ա ռի թով Ծաղ կա ձո րում կա յա ցած գի տա ժո ղո վին:

 Ցան կա նում եմ ջեր մո րեն շնոր հա վո րել Ե ՊՀ ման կա վար-
ժու թյան ամ բի ո նի հիմ ադր ման 100 -րդ տա րե դար ձը և ի սր տե 
ե րախ տա գի տու թյունս հայտ նել տի կին Ն. Հա րու թյու նյա նին, որը 
գի տա կան բարձ րար ժեք ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում ոչ մի այն 
Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյա նը, այլև հա մաշ խար հային ման-
կավար ժու թյա նը:
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 Հա բիբ Շահ զա րի 
ԵՊՀ մանկավարժության ամ բի ո նի 
աս պի րանտ, Ի րան

 
Ըն դու նե՛ք իմ ջերմ շնոր հա վո-

րանք նե րը Ի րա նի Բու շեհր քա ղա քից: 
Հպարտ եմ շնոր հա վո րե լու Ե ՊՀ ման-
կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հիմ ադր ման 
100 -րդ տա րե դար ձը՝ իմ խո րին շնոր հա-

կա լու թյու նը հայտ նե լով ամ բի ո նին ան գնա հա տե լի աշ խա տանք-
նե րի ու գոր ծու նե ու թյան համար:

Ես իմ ու սում ա ռու թյան տա րի նե րին ա կա նա տես եմ ե ղել Ե ՊՀ 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի, նրա բո լոր ան դամ ե րի ու դա սա-
խոս նե րի, հատ կա պես ամ բի ո նի վա րիչ և իմ գի տա կան ղե կա վար 
պրոֆեսոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի ներդ րած ջան քե րին և ի րան-
ցի աս պի րանտ նե րի հան դեպ ցու ցա բե րած ա մե նայն ա ջակ ցու-
թյանն ու հա մա գոր ծակ ցու թյա նը:

Շ նոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում ամ բի ո նին կա տա րած աշ խա-
տանք նե րի հա մար: Մաղ թում եմ Ձեզ նո րա նոր հա ջո ղություն ներ 
ու ձեռք բե րում եր:
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 Նաս րոլ լահ Ա սա դի 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
աս պի րանտ, Ի րան

 Չա փա զանց ու րա խա լի և հպար տու-
թյան ար ժա նի ա ռիթ է, որ Ե ՊՀ ման կա-
վար ժու թյան ամ բի ո նը տո նում է իր հիմ-
նադր ման 100 -րդ տա րե դար ձը: 

Ար ժա նի է, որ մենք ևս գնա հա տենք 
ու մե ծա րենք այս ամ բի ո նի, հատ կա պես նրա վա րիչ, հար գար ժան 
պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի կա տա րած աշ խա տանք նե-
րը, ո ւղ ղոր դու մը և ա ջակ ցու թյու նը:

 Մենք ե րախ տա պարտ ե նք այս ամ բի ո նին և մեր գի տական 
ղե կա վար տի կին Ն. Հա րու թյու նյա նին՝ մեր աս պի րան տա կան 
կր թու թյու նը ստա նա լու և այն հա ջո ղու թյամբ ա վար տե լու հա մար:

 Հա ջո ղու թյուն ներ եմ ցան կա նում պրոֆեսոր Ն. Հա րու թյու նյա-
նին իր գի տա կան գոր ծու նե ու թյան աս պա րե զում:

 Հար գան քով՝ Նաս րոլ լահ Ա սա դի
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 Մա սուդ Մահ մու դի 
ԵՊՀ մանկավարժության ամ բի ո նի 
աս պի րանտ, Ի րան

 
Ես Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բիո-

նի աս պի րան տու րայի շր ջա նա վարտ 
(2015 թ.) Մա սուդ Մահ մու դին եմ, ու-
րախ եմ շնոր հա վո րե լու ամ բի ո նի հիմ-
նադրման 100- րդ հո բե լյա նը: Ցան կա-

նում եմ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել բո լոր նրանց, ո ւմ ջան քե րով 
ու աշ խա տանք նե րով այս բո լոր տա րի նե րին հա րատ ևել է ման-
կա վար ժա կան այս կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ա ռանձ նա պես շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Ման կա վար-
ժու թյան ամ բի ո նի ղե կա վա րին՝ պրոֆեսոր Նա զիկ Հա րու թյու-
նյա նին, Ման կա վար ժու թյան խորհր դի գիտքար տու ղար՝ տի կին 
Ա. Ղա զա րյա նին։

Շ նոր հա վո րում եմ նաև Ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն ա վար-
տած և գի տա կան աս տի ճա նի ար ժա նա ցած բո լոր ա սպի րանտ-
նե րին և ու սա նող նե րին:

 Հու սով եմ, որ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը, ի նչ պես միշտ, 
զին վե լով հա մաշ խար հային գի տա կան ա ռա ջըն թա ցիկ գի տե լիք-
նե րով, ա վե լի լու սա վոր ու բազ մա կողմ գոր ծու նե ու թյուն կծա վա-
լի:
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 Կա րի նե Մա կա րյան
 Փա րա քա րի միջ նա կարգ դպ րո ցի 
տնօ րեն

 Ցան կա նում եմ շնոր հա վո րել Մայր 
բու հի Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո-
նին 100-ամյա հոբելյանի կա պակ ցու-
թյամբ։ Պա տիվ ու նեմ հա մար վե լու ձեր 
շրջա նա վար տը և կրտ սեր ըն կե րը։ Այ-

սօր կրթու թյան ու գի տու թյան բնա գա վա ռում դուք մեծ ա վանդ 
եք ներդ նում՝ նո րաս տեղ ծա կան ու բա րե նո րոգ չա կան գոր ծու-
նեու թյամբ պահ պա նե լով և զար գաց նե լով հա մալ սա րա նա կան 
ա վան դույթ նե րը, կար ևո րե լով կր թու թյան ո րա կը ու գի տա կան 
մտ քի ա ռա ջըն թա ցը: Ա նա չառ, սկզ բուն քային, խս տա պա հանջ 
և մի ա ժա մա նակ ան մի ջա կան ու բա րյա ցա կամ ձեր վե րա բեր-
մունքն է, որ ու սա նող նե րին ո գեշն չում է ստեղ ծա գոր ծել և ա ռաջ 
ըն թա նալ։ Շնոր հա կալ եմ հայ րե նան վեր աշ խա տան քի հա մար։

Ա մե նայն բա րիք ձեզ, հա ջո ղու թյուն նե րի ու ձեռք բե րում ե րի 
նո րա նոր հա րյու րա մյակ ներ։
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 Ա նա հիտ Խլո պու զյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ, դա սա խոս

 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը 

իր մեկ դա րյա պատ մու թյան ըն թաց քում 
նպաս տել է Ման կա վար ժու թյուն գի-
տու թյան զար գաց մա նը և պատ րաս տել 
է բազ մա թիվ ո րա կյալ մաս նա գետ ներ։ 

Ա վար տե լով Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի «Կր թու թյան կազ-
մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան կր թա կան ծրա գի րը՝ ի նձ հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձեռ վեց շա րու նա կե լու ու սումս որ պես հայ ցորդ և 
ծա վա լե լու աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն իմ սի րե լի Ման կա-
վար ժու թյան ամ բի ո նում։
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 Վիկ տո րի ա Բաղ դա սա րյան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ, դա սա խոս

 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

հա մար տա րին հո բե լյա նա կան է, քան-
զի մեկ դար ա ռաջ ա պա գա ման կա-
վարժ նե րի հա մար իր դռ նե րը լայ նո րեն 
բա ցեց մեզ հա մար հա րա զատ օր րա նը։ 

Հա րյու րա մյա ամ բի ո նի ար դի գի տակր թա կան բե ղուն գոր ծու-
նեու թյան գրա վա կա նը ա մե նօ րյա աշ խա տանքն է, հա մախմ բու-
մը, ո րա կյալ դա սա խոս նե րի, աշ խա տա կազ մի ներգ րա վում ու 
ամ բի ո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի ան խոնջ 
նվիր վա ծու թյու նը և ան սպառ ե ռան դի հա մակ ցու մը: Ամ բի ոնն իր 
ո ղջ նե րու ժը և կր թա կան ո ղջ զի նա նո ցը ան մա ցորդ նվի րում է 
իր ու սա նող նե րին գի տե լիք նե րով զի նե լու վեհ գոր ծին։ Ի նքս էլ 
այդ ա վան դույթ նե րի կրողն ու գոր ծուն մաս նա կիցն եմ 2007 թվա-
կա նից մինչ օ րս՝ սկզ բում որ պես ու սա նող, ա պա՝ նաև ամ բի ո նի 
հայ ցորդ և աշ խա տա կից:

Շ նոր հա վո՜ր տոնդ, մեր սի րե լի՛ ու հա րա զա՛տ ամ բիոն, ե րթդ 
լի նի ան կա սե լի՝ ի փառս Մայր բու հի և մեր պե տու թյան։
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 Անուշ Նավասարդյան
Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի 
անվան հիմական դպրոցի տնօրեն

Այս տա րի Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ո նի հա մար հո բե լյա նա կան տա-
րի է։ Լրա նում է ճա կա տագ րի բե րու մով 
ի նձ հա րա զատ դար ձած ամ բի ո նի հիմ-
նադր ման 100-ա մյա կը։

Մեր ժո ղովր դի հա մար ծան րա գույն ժա մա նա կա շրջա նում, գի-
տակ ցե լով կր թու թյան և հա սա րա կու թյան դաս տի ա րա կու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը մեր ազ գային ի նք նու թյու նը պահ պա նե լու 
գոր ծում, Մայր բուհի հիմ ու մից կարճ ժա մա նակ ան ց մեր ազ գի 
նվի րյալ նե րի ջան քե րով իր ա ռա քե լու թյունն է սկ սում Ե ՊՀ ման-
կա վար ժու թյան ամ բի ո նը, ո րն էլ ստանձ նում է կր թու թյան մշակ-
ներ կեր տե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը։ 

Շա րու նա կե լով մեկ դա րյա ա վան դույթ նե րը՝ Ե ՊՀ ման կա վար-
ժու թյան ամ բի ոնն այ սօր էլ իր գոր ծու նե ու թյամբ և գի տա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րի շնոր հիվ մեծ ներդ րում ու նի ման կա վար ժա-
կան կր թու թյան, հա մա կար գի բա րե փոխ ման և ման կա վար ժու-
թյուն գի տու թյան զար գաց ման գոր ծում: 

Ման կա վար ժու թյու նը մար դու մտ քի և հո գու ճար տա րա պե-
տու թյուն է, ո րի պա տաս խա նա տու ները կա մա թե ա կա մա դառ-
նում են նաև հա սա րա կու թյան դաս տի ա րա կու թյան և ար ժե հա-
մա կար գի կերտ ման պա տաս խա նա տու նե րը։ Եվ այս ա ռու մով 
Ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն իր նվի րյալ նե րով ի րա կան դպ րոց 
է։ 

Շնոր հա վո րում եմ, սի րե լի՛ բուհ, շնոր հա վո րում եմ, հա րա զա՛տ 
ա մբի ոն, և շնոր հա կալ եմ, որ բախտ եմ ու նե ցել քո մաս նի կը լի-
նելու։
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 Թա գու հի Մու րա դյան 
Եվ րո պա կան լե զու նե րի և հա ղոր-
դակց ության ֆա կուլ տե տի դե կա նա-
տի աշ խա տա կից 

«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա-
գիստ րո սա կան կր թա կան ծրա գի րը, 
թերևս, մեր օ րե րում Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նում գոր ծող լա վա-

գույն մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րից մեկն է:
2011 թ. ա վար տել եմ «Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ-

րո սա կան կր թա կան ծրա գի րը և մինչ օ րս աշ խա տում եմ բարձ-
րա գույն կր թու թյան կազ մա կերպ ման բնա գա վա ռում` Երևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի եվ րո պա կան լե զու ների և հա ղոր դակ-
ցու թյան ֆա կուլ տե տի դե կա նա տում որ պես օ պե րա տոր:
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 Ա նի Աբ րա հա մյան
 ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ, դա սա խոս

Յու րա քան չյու րիս կյան քում լի նում 
են ի րա դար ձու թյուն ներ ու ո րո շում եր, 
որ փո խում են մեր կյան քի ըն թաց քը 
ու դառ նում մեր վա ղը՝ մեր ա պա գան։ 
Հենց այս պի սի ի րա դար ձու թյուն էր ի մ՝ 

«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի ը նտ-
րու թյու նը։ Ու սում ա ռու թյունս մեր ամ բի ո նում բե կում ային է ր. 
ստա ցա մաս նա գի տա կան մր ցու նակ ու ա ռա ջան ցիկ գի տե լիք-
ներ, ո րոնք ա մեն օր կի րա ռում եմ և՛ դա սա վան դե լիս, և՛ աշ խա-
տան քում, և, որ ա մե նա կար ևորն է, ձեռք բե րե ցի իմ դա սա խոս, 
իմ ան փո խա րի նե լի գի տա կան ղե կա վար Նա զիկ Հա րու թյու նյա-
նին, որի ներդ րում իմ ու բո լո րիս կյան քում ա նու րա նա լի է։ 

Հի մա ար դեն 100-ա մյա ամ բի ո նի պատ մու թյու նը թեր թե լիս ան-
գամ ան զեն աչ քով տե սա նե լի է Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան 
զար գաց ման կենտ րո նի հիմ ա դիր-տ նօ րեն, Ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ն.  Հա րու թյու նյա նի ներդ րու մը ամ-
բի ո նի, ի սկ հի մա՝ նաև կենտ րո նի ստեղծ ման ու զար գաց ման 
գոր ծում։ Ո ւս տի ամ բի ո նի 100-ա մյա կի ա ռի թով ա ռա ջի նը շնոր-
հա վո րում են հենց մե ծա նուն գիտ նա կան Ն.  Հա րու թյու նյա նին՝ 
ամ բի ո նի պատ մու թյան մեջ ան ջն ջե լի հետք թող նե լու և ամ բի ո նի 
թռիչ քային զար գա ցում ա պա հո վե լու հա մար։ Երախ տա պարտ 
եմ տի կին Հա րու թյու նյա նին, որ մասն եմ կազ մում այս մեծ ըն-
տա նի քի, ո րը նա գլ խա վո րում է, և հպարտ եմ, որ իր օգ նու թյամբ 
քայ լում եմ դե պի գի տու թյուն տա նող ճա նա պար հով, որ տեղ նա 
իմ ու ղե նիշն է ։
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 Ա նի Սի մո նյան 
ԵՊՀ ռեկ տո րա տի գոր ծա վա րու հի

 Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի սի-
րե լի՛ ան ձնա կազմ, դուք յու րա քան չյուր 
օր պա տաս խա նատ վու թյան մեծ գի-
տակ ցմամբ եք մո տե նում ձեր գոր ծին` 
ման կա վար ժի բարձր կոչ մա նը՝ ձեր գի-
տե լիք նե րը, ստեղ ծա գոր ծա կան ո ղջ նե-

րուժն ու հո գու ջեր մու թյու նը նվի րե լով ու սա նող նե րի կր թու թյան և 
դաս տի ա րա կու թյան սուրբ գոր ծին, նրանց տա լով հայե ցի կրթու-
թյուն, նրանց մեջ սեր մա նե լով սեր դե պի հայրե նի քը, ըն տա նի-
քը: Ա նձն վի րա բար կր թում եք մեր ազ գին և պե տու թյանն ար-
ժա նի, ազ գային ու հա մա մարդ կային ար ժեք նե րին քա ջա ծա նոթ 
ու դրան ցով ա ռաջ նորդ վող զա վակ ներ: Ես իմ ե րախ տա գի տու-
թյան խոսքն եմ ցան կա նում հայտ նել Ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նի դա սա խոս նե րին, որոնք անգնահատելի վաստակ ունեն 
սերունդների կրթության ու դաստիարակության գործընթացում 
և ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի ուսանողների համար 
ուսումառության տարիները դարձնեն գի տե լի քի ամբարման ու 
նոր բա ցա հայ տու մե րի ժա մանա կա շրջան։
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 Հա յար փի Պո ղո սյան
 ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
« Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
կր թա կան ծրագ րի շր ջա նա վարտ

 Լի նե լով Եր ևա նի պե տա կան հա մա-
լ սա րա նի, հատ կա պես հա մալ սա րա նի 
հնա գույն ամ բի ոն նե րից մե կի՝ Ման կա-
վար ժու թյան ամ բի ո նի շր ջա նա վարտ՝ 

մեծ հպարտու թյամբ կա րող եմ փաս տել, ա ռա ջին հեր թին, այն 
գիտե լիք նե րի հս կա յա կան պա շա րի մա սին, ո րը ստա ցել եմ չորս 
տա րի նե րի ըն թաց քում՝ ձեռք բե րե լով սո ցի ա լա կան ման կա վար-
ժի ո րա կա վոր մամբ մաս նա գի տու թյուն։ Ման կա վար ժու թյան ամ-
բի ո նը, դառ նա լով ի նձ հա մար «երկ րորդ տուն», իմ ու սում ա ռու-
թյան տա րի նե րին ե ղավ մի բա նա լի, ո րը բա ցել է և շա րու նա կե լու 
է դեռ բաց ա նել բազ մա թիվ դռ ներ հե տա գա կյան քում՝ թե՛ կրթա-
կան, թե՛ աշ խա տան քային ո լոր տում, նաև մեծ դեր ունենալ ար ժե-
հա մա կար գի ձևա վոր ման ու ի նք նա զար գաց ման գոր ծում։ 

Ե րախ տա պարտ եմ ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մին՝ ամ բի ո նի վա րիչ Նա զիկ Հա րու թյու նյա նի գլ խա վո րու-
թյամբ, ի րենց ու նե ցած մեծ դե րի, գի տե լիք նե րի, փոր ձի փո խա-
նակ ման, ան գնա հա տե լի խոր հուրդ նե րի, ջերմ վե րա բեր մուն քի, 
սի րո ու փո խա դարձ հար գան քի ձևա վոր ման հա մար։ 

Եր ջա նիկ եմ, որ մի մասն եմ կազ մել այս հրաշք ըն տա նի քի, 
ո րը ձևա վոր վել է, ար մատ ներ գցել դեռևս 1921 թ. ու հա սու նա նա-
լով կա յու նա ցել է, ամ րա ցել ու սա նող նե րի ու ամ բի ո նի աշ խա տա-
կազ մի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի փո խա դարձ սի րո, 
հար գան քի, պրո ֆե սի ո նալ մո տեց ման շնոր հիվ։

Շ նոր հա կալ եմ ձեր ազ գան վեր գոր ծի հա մար, շա րու նա կե՛ք 
կր թել սե րունդ ներ և նո րո վի մո տե ցում ե րով նոր ո րակ ու ար ժեք 
տալ ման կա վար ժու թյուն գի տու թյա նը Հա յաս տա նում։
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 Սի րա նուշ Բդե յան 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
« Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
կր թա կան ծրագ րի շր ջա նա վարտ

 Հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր վե րած նուն-
դը խորհր դան շող Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նը շուրջ մեկ դա րյա իր 
պատ մու թյան մեջ տվել է բա զում շրջա-

նա վարտ ներ, որոնք ի րենց ա վանդն են ներդ րել Հա յաս տա նի 
մտա վոր նե րու ժի հզո րաց ման, մշա կու թային ար ժեք նե րի վե րաի-
մաս տա վոր ման, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի, կր թա կան ծրագ րե րի, 
նոր մաս նա գի տու թյուն նե րի, ամ բի ոն նե րի, գի տա հե տա զո տա-
կան լա բո րա տո րի ա նե րի ստեղծ ման, ե րկ րի ը նդ հա նուր ա ռա-
ջըն թա ցի գոր ծում։ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց-
ման կենտ րո նը Ե ՊՀ այն բա ցա ռիկ են թա կա ռույց նե րից է, ո րը, 
բա ցի մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու այդ մեծ ա ռա քե լու թյու նից, 
շուրջ 100 տա րի է՝ ստանձ նել է պար տա վո րու թյուն՝ պատ րաս-
տելու ա ռա ջին հեր թին հո գե պես և բա րո յա պես հարս տա ցած քա-
ղա քա ցի ներ, ո րոնք պի տի լի նեն նոր Հա յաս տա նի ար ժե հա մա-
կար գի կրող նե րը։ Հա տուկ պետք է ը նդ գծեմ Ման կա վար ժու թյան 
ամ բիո նի դե րը իմ մաս նա գի տա կան կա յաց ման գոր ծում, քա նի 
որ հզոր մտա վոր նե րու ժ ունեցող ամ բի ո նը որ դեգ րել է ո րա կյալ 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու, մր ցու նա կու թյու ն ու 
գրավ չու թյուն ա պա հո վե լու քա ղա քա կա նու թյուն: 

Յու րա քան չյուր մաս նա գետ, լի նի սո ցի ա լա կան ման կա վարժ, 
թե ի րա վա բան, պետք է ոչ մի այն սի րի ու մե ծա րի իր մաս նա-
գի տու թյու նը, այլև գոր ծի մի այն իր խղ ճի, հայ րե նի քի, ժո ղովր դի 
շա հե րից ել նե լով:

Շ նոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում կենտ րո նի պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մին փայ լուն դա սա խո սու թյուն նե րի հա մար, 
հատ կա պես հա մա վա րա կի պայմաններում հե ռա վար ու սու ցու մը 
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բարձր մա կար դա կով ի րա կա նաց նե լու և դա սա վան դու մը ո րա-
կա կան այլ հար թու թյան վրա ներ կա յաց նե լու հա մար։ Ման կա-
վար ժու թյան ամ բի ո նին մաղ թում եմ նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ 
թե՛ Հա յաս տա նի ներ սում, թե՛ նրա սահ ման նե րից դուրս։ Հա մոզ-
ված եմ, որ Ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նը դեռ բա զում հա րյու րա-
մյակ ներ է տո նե լու՝ իր շուր ջը հա մախմ բե լով հե տաքրքր ված և 
նոր գա ղա փար նե րով զին ված ու սա նող նե րի։
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 Էմ մա Խո ջա յան
Ե ՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
« Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
կր թա կան ծրագ րի շր ջա նա վարտ

 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

ման կա վար ժու թյան ամ բի ոնն իր գոր-
ծու նե ու թյունն է ծա վա լում ար դեն մեկ 
դար, ո րի ըն թաց քում կերտ վե ցին և 

ա րար վե ցին հա զա րա վոր ճա կա տագ րեր։
 Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց ման կենտ րո նը 

մեզ հա մար դար ձավ տուն, տվեց հա ջո ղու թյան բա նա լի, մաս նա-
գի տու թյուն, գի տե լիք ներ տար բեր բնա գա վառ նե րից։  Այդ գոր-
ծում մեծ դե րա կա տա րում է ու նե ցել կենտ րո նի պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մը, ո րի շնոր հիվ մենք զար գա ցում ապ րե ցինք, 
ձեռք բե րե ցինք մարդ կային նոր ո րակ ներ և ար ժեք ներ, դար ձանք 
բա նի մաց մաս նա գետ ներ և, ին չու չէ, պե տու թյանն ար ժա նի քա-
ղա քա ցիներ։

Հ պարտ եմ, որ Ման կա վար ժու թյան և կր թու թյան զար գաց-
ման կենտ րո նի ու սա նողն եմ ե ղել և դեռ պետք է շա րու նա կեմ 
ու սա նել որ պես մա գիստ րանտ։



- 142 -

Ողջույնի խոսքեր .................................................................................... 3
Ա ռա ջա բան .............................................................................................. 8
Ման կա վար ժության ամ բի ո նի ան ցած ու ղու 
պատ մա կան ակ նարկ...........................................................................12
ԵՊՀ ման կա վար ժության ամ բի ո նի ե րախ տա վոր նե րը ................ 17
Ման կա վար ժության և կր թության զար գաց ման կենտ րո նի 
ստեղ ծու մը ............................................................................................. 36
Ման կա վար ժության ամ բի ո նի մաս նա գի տա կան 
կր թա կան գոր ծու նե ությու նը .............................................................. 39
«Կր թության կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան կրթական 
ծրա գիր ................................................................................................... 42
«Դպ րո ցա կան ման կա վար ժություն և մե թո դի կա» 
մա գիստ րո սա կան կր թա կան ծրա գիր .............................................49
« Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժություն» կր թա կան 
ծրա գիր բա կա լավ րի ա տում ............................................................... 52
 Ման կա վար ժության և կր թության զար գաց ման կենտ րո նի 
կր թա կան ծրագ րե րի մաս նա գի տա կան և ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կան .........................................................................................60
Ա վար տա կան աշ խա տանք նե րի և մա գիստ րո սա կան 
թե զե րի պաշտ պա նությունն ամ բի ո նում .........................................64
«Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժություն» կրթական ծրագրի 
կուրս ղեկ նե րի գոր ծու նե ությու նը ...................................................... 67
Ման կա վար ժության ամ բի ո նի գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րը ..................................................................................69
Ման կա վար ժության ամ բի ո նի կն քած միջ բու հա կան 
պայ մա նագ րե րը ................................................................................... 83
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը
Հա յաս տա նի բու հե րի հետ ................................................................. 85
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի մաս նակ ցու թյու նը 
մի ջազ գային գի տա ժո ղով ե րին և թրեյ նինգ նե րին ......................86

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ



- 143 -

Մանկավարժության ամ բի ո նի համագոր ծակ ցությու նը 
սփյուռ քի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի հետ ...................................88
Ման կա վար ժության և կր թության զար գաց ման կենտ րո նի 
«Կր թությու նը 21-րդ դա րում» մի ջազ գային 
գի տա մե թո դա կան հան դե սը .............................................................90
ԵՊՀ ման կա վար ժության և կր թության զար գաց ման 
կենտ րո նի ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րը  .......................................... 93
Ու սա նո ղա կան մի ջո ցա ռում եր .......................................................102
ԵՊՀ ման կա վար ժության ամ բի ո նի աս պի րանտ նե րի,
հայ ցորդ նե րի և շրջանավարտների երախտագիտության 
խոս քե րը ................................................................................................ 113



ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 
ԱՄԲԻՈՆԻ 100-ԱՄՅԱ 

ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻՆ

Համակարգչային ձևավորումը՝ Կ. Չալաբյանի
Հրատ. խմբագրումը՝ Մ. Հովհաննիսյանի

Գրքի շապիկին Երևանի պետական համալսարանի 
կենտրոնական մասնաշենքի նկարն է։

Ստորագրված է տպագրության՝ 28.07.2021:
Չափսը՝ 60x84 1/16: Տպ. մամուլը՝ 9:

Տպաքանակը՝ 100:

ԵՊՀ հրատարակչություն
ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1

www.publishing.ysu.am


