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ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳՈՒՐԳԵՆ ԿԻՊՐՈՆԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ
ՎՊՀ ռեկտոր վերընտրվելու կապակցությամբ

Ապրիլի 14-ին Վանաձորի պետական համալսա
րանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017 թվա
կանի հերթական նիստը: Այն վարեց խորհրդի նա
խագահ, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը:
Հոգաբարձուների խորհրդի 24 անդամներից նիստին
ներկա էին 20-ը:
Նիստի օրակարգում «Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի
ռեկտորի ընտրության հարցն էր: Ռեկտորի թափուր
պաշտոնն զբաղեցնելու համար որպես ռեկտորի
թեկնածու ՎՊՀ բանասիրական, մանկավարժության,
կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետների, հայոց լեզ
վի, փիլիսոփայության և քաղաքագիտության, տնտե

սագիտության, քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզդաս
տիարակության, մաթեմատիկայի ամբիոնների, ՎՊՀ
հենակետային վարժարանի, ՎՊՀ քոլեջի և տնտե
սական մասի կողմից առաջադրվել էր Վանաձորի
պետական համալսանի ռեկտորի պաշտոնակատար,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գուրգեն Կիպրոնի Խաչատրյանը:
Ընթացակարգի համաձայն ձևավորված հաշվիչ
հանձնաժողովն ամփոփեց տեղի ունեցած քվեար
կության արդյունքները: ՎՊՀ հոգաբարձուների
խորհրդի նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ
Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր վեր
ընտրվեց Գ. Խաչատրյանը:
Անի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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խորհրդատվության արդյունավե
տությունը, բարձրացնել խորհըր
դատվության դերը` որպես ուսանո
ղակենտրոն ուսուցման միջոց,
ավելի շատ ժամանակ տրամադրել
խորհրդատվությանը, ապահովել
դրա արդյունավետությունը:
Զեկույցով հանդես եկավ նաև
ՎՊՀ գրադարանի տնօրեն Արթուր
Մելիքյանը, ով ներկայացրեց ՎՊՀ
գրադարանի ուսումնամեթոդական
գրականության և տեղեկատվական
ռեսուրսները: Նա նշեց, որ գրա
դարանի ֆոնդը ճշտելու և գրա
դարանային
ծառայությունների
բարելավման նպատակով 2014 թ.
ապրիլից տարվում են հաշվառման
աշխատանքներ: Ի դեպ, գրադա
րանի հիմնադրման օրվանից նման աշխատանքներ չեն
իրականացվել: Ամբողջապես ավարտվել են հայալեզու
և ռուսալեզու գրականության հաշվառման, ինչպես նաև
տվյալների թվայնացման աշխատանքները: Ուսումնա
կան տարվա վերջին կավարտվի նաև օտարալեզու
գրաֆոնդի հաշվառումը: Գրադարանի առարկայական
ֆոնդը ներկայումս կազմում է 134.573 միավոր, որից
հայալեզուն` 54.142, օտարալեզուն` 80.431 միավոր:
Սխալ է եղել այն պատկերացումը, որ 2013 թ. դրությամբ
գրադարանի առարկայական գրաֆոնդը կազմում է
226.416 միավոր. առկա է շուրջ 92 հազար միավոր
գրքի անկում: 134.573 գրքով գրադարանը չի կարող
բավարարել բուհում տարվող ուսումնագիտական գործ
ընթացների պահանջները, մանավանդ որ մի մասը հնա
ցած գրականություն է:
Գրադարանային ռեսուրսների համալրման և ծա
ռայությունների արդիականացման ուղղությամբ կարևոր
ձեռքբերումներից է էլեկտրոնային գրադարանը: Ներ
կայումս նրա 51 բաժիններում ներբեռնված է տարալեզու
4000 գիրք: Դրանց հիմնական մասը 2010 թ. հետո
Հայաստանում և արտերկրում հրատարակված այնպիսի
գրքեր են, որոնք շուկայում չկան կամ դժվարամատչելի
են: Ընդ որում, էլեկտրոնային գրադարանի 8 մոնի
տորները միևնույն գրքից միաժամանակ օգտվելու
հնարավորություն են տալիս` նպաստավոր պայման
խմբային ուսումնասիրության համար: Բուհ-դպրոց կապի
ամրապնդման նպատակով 2016 թ. թույլատրված է
էլեկտրոնային գրադարանից օգտվել նաև Լոռու մարզի
ուսուցիչներին:
Կարևոր քայլեր են կատարվել սպասարկման բա
րելավման ուղղությամբ: Նորամուծություններից մեկը
կլինի նորագիր գրքամատյանների թվայնացման հիման
վրա ստեղծվող էլեկտրոնային քարտարանը, որը նա
խատեսված էր գործարկել 2016 թ. սեպտեմբերից, սա
կայն տեխնիկական պատճառներով հետաձգվեց: Այն
թափանցիկ կդարձնի գրաֆոնդը` հնարավորություն տա
լով ընթերցողին ոչ միայն հեռահար կերպով ճշտել գրա
դարանում իր ուզած գրքի առկայությունը, այլև կարճել
գրքի փնտրտուքի ժամանակը և անգամ առարկայական
գիրք պատվիրել հեռակա ձևով` համացանցի միջոցով:
Զեկույցներն ընդունվեցին ի գիտություն:
Քննարկվեցին և հաստատվեցին մի քանի կարգեր
և կանոնակարգեր: Քվեարկությամբ հաստատվեց Վա
նաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալ
սարանում գիտական գործունեության համար ներ
համալսարանական դրամաշնորհների տրամադրման
կարգը:
Հնչեցին նաև ընթացիկ այլ հարցեր:
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Մարտի 30-ին Վանաձորի պետական համալսարանում
տեղի ունեցավ գիտխորհրդի նիստ. այն վարեց ՎՊՀ
ռեկտորի պաշտոնակատար, բանասիրական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը:
Մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը գիտխորհրդի
անդամները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին բանա
սիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գրակա
նագետ Մելս Սանթոյանի հիշատակը:
Օրակարգի առաջին հարցը արտադրական պրակ
տիկայի կազմակերպման արդյունավետության ուսում
նասիրությունների
արդյունքների
վերաբերյալ
էր:
Հարցի մասին զեկուցեց ՎՊՀ ուսումնամեթոդական
վարչության պետ Անուշ Գևորգյանը: Հարցումների մի
ջոցով ուսումնասիրվել է արտադրական պրակտիկայի
կազմակերպման արդյունավետությունը. ուսանողներն
առաջարկում են պարզեցնել օրագիրը (մի քանի կետեր
փոխել օրագրում, նախօրոք պարզաբանել որոշ աղ
յուսակներ, գրառումներ), պրակտիկա անցկացնել նաև
ցածր կուրսերում, պրակտիկայի ղեկավարների հետ
կապը լինի առավել արդյունավետ, մեծ աջակցություն
ստանալ նրանցից, հոգեբաններն ու մանկավարժներն
ավելի հաճախ այցելեն դպրոցներ և օժանդակեն իրենց
խորհուրդներով, պրակտիկա կազմակերպել այնտեղ,
որտեղ հնարավոր լինի ավելի շատ համագործակցել
կոնկրետ մասնագիտությամբ զբաղվող աշխատակիցնե
րի հետ: Առաջարկում են նաև կազմակերպել միջոցառում
ներ, սեմինարներ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառ
մամբ, ուսանողներին ուղարկել այն դպրոցները, որտեղ
կլինեն նորագույն տեխնոլոգիաներ և այլն: Հարցումներ
կատարվել են նաև ամբիոններում: Առաջարկություններ
եղել են հիմնականում պրակտիկայի անցկացման վայ
րերի ու անհատական պրակտիկայի անցկացման վե
րաբերյալ:
Օրակարգում ընդգրկված երկրորդ հարցն ուսանող
ների ուղղորդման և օժանդակման գործընթացի վե
րաբերյալ էր: Զեկույցով հանդես եկավ ՎՊՀ կրթության
որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Մարգարիտա
Շահվերդյանը` նշելով, որ ուսանողակենտրոն ուսուցումը
ենթադրում է ուսանողների նկատմամբ հարգալից վե
րաբերմունք, ճկուն կրթական գործընթացի կազմակերպ
ման հնարավորություն` ուսանողների պահանջմունքնե
րից ելնելով, ուսուցման տարբեր ձևերի և դասավանդման
տարաբնույթ մեթոդների կիրառում, ինչպես նաև հետա
դարձ կապի ապահովում ու գնահատում: Մասնագիտու
թյան կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) շրջանակում տրա
մադրվող խորհրդատվությունը կատարելագործման
կարիք ունի (հստակեցնել խորհրդատվության թեմաները,
բնույթը, տարբերակել խորհրդատվությունն ուղղորդումից
և այլն): Մ. Շահվերդյանն առաջարկեց գնահատել
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Ապրիլի 26-ին տեղի ունեցավ ՎՊՀ գիտխորհրդի հեր
թական նիստը: Օրակարգում ընդգրկված երկրորդ հարցը
դասախոսական կազմի համալրման մեխանիզմների
ուսումնասիրության վերաբերյալ էր (առաջին հարցի
քննարկումը, զեկուցողի խնդրանքով, հետաձգվել էր
հաջորդ նիստին): Զեկույցով հանդես եկավ ՎՊՀ կրթու
թյան որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Մարգա
րիտա Շահվերդյանը:
Նա ներկայացրեց դասախոսական կազմի համալրման
մեխանիզմների ուսումնասիրությունների արդյունքները,
ինչպես նաև ՎՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի
մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման
կանոնակարգի համապատասխան հոդվածում տեղ գտած
բացթողումները, այն վերաշարադրելու, խմբագրելու,
23, 24, 25, 26,33, 34, 36, 38 կետերը փոփոխելու ան
հրաժեշտությունը, կարևորեց դասախոսական կազմը
երիտասարդական կադրերով համալրելու անհրաժեշ
տությունը: Այնուհետև Մ. Շահվերդյանը գրաֆիկների մի
ջոցով ներկայացրեց երիտասարդ դասախոսների հարա
բերական թիվն ըստ ամբիոնների:
Ըստ բանախոսի՝ ուսումնասիրության արդյունքում
պարզվել է, որ 2016 թվականի կտրվածքով 35 տարեկա
նից բարձր դասախոսների թիվը մանկավարժության
ֆակուլտետում կազմել է 82%, պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետում` 70%, բանասիրական ֆակուլտետում՝
89%: Մ. Շահվերդյանի դիտարկմամբ` բուհում երիտա
սարդ դասախոսները զգալիորեն քիչ են, ծերացող ամ
բիոնները համալսարանի համար լուրջ խնդիր են դառ
նում, մեկ սերունդ հետո համալսարանը կարող է փակվել:
Պատճառը երիտասարդ կադրերին չքաջալերելն ու ինք
նադրսևորվելու հնարավորություն չտալն է:
Այնուհետև ելույթով հանդես եկավ ՎՊՀ ռեկտոր,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գուրգեն Խաչատրյանը:
«Համալսարանը մեր տունն է կարգախոսը աստի
ճանաբար պետք է ամրակայվի մեր մեջ, մենք ենք մեր
հաջողությունների ու անհաջողությունների տերը».– այս
պես սկսեց իր ելույթը Գ. Խաչատրյանը։ Նա կարևորեց
ամբիոնների երիտասարդացման խնդիրը՝ տարեց դա
սախոսներին հորդորելով երիտասարդ կադրերին զար
գանալու և կայանալու հնարավորություն տալ։ Առա
ջարկեց հնգամյա դասընթացներին չմասնակցած,
չվերապատրաստված դասախոսների համար մրցույթ
չհայտարարել։
Գ. Խաչատրյանը անդրադարձավ համալսարանի բյու
ջեին, ֆինանսական հնարավորությունների սուղ լինելուն։
Նշեց, որ ՎՊՀ-ի բյուջեի 80%-ը համալրվում է ուսանողների
վարձավճարներով։ Տարեցտարի ուսանողների և դի
մորդների թիվը նվազում է։ Աճել է նաև սոցիալական
խնդիրներ ունեցող ուսանողների ուսումնական վարձը
զեղչելու դիմումների թիվը։ ՎՊՀ-ն այլևս չի կարող
ուսման վարձերի բարձրացման միջոցով համալրել
համալսարանի բյուջեն։ Այսուհետ ուսման վարձերը չեն
բարձրացվի, որովհետև սոցիալական խնդիրներ ունեցող
մարդիկ շատացել են։ Ռեկտորը ցավով նշեց, որ հաջորդ
ուսումնական տարում քիչ թվով դիմորդներ ունեցող

մասնագիտությունների ընդունելություն չի լինի, ինչի
հետևանքով տեղի կունենան կրճատումներ։
Գ. Խաչատրյանը խոսեց նաև դիմորդների հավա
քագրման խնդրում գործընկերների պասիվության մասին՝
քաջալերելով շահագրգռված լինել և լրջորեն մոտենալ
խնդրին։ Առաջարկեց բարձրացնել բուհի վարկանիշը,
համագործակցել դպրոցների, քոլեջների հետ, նպաստել
կրթական միջավայրի ձևավորմանը։
«Կրթության որակի ապահովումը մեր համալսարանի
վարկանիշն ու գրավականն է»,– ասաց Գ. Խաչատրյանը
և հորդորեց բարեփոխումներն սկսել իրենցից՝ դասա
խոսական կազմից, դասավանդման մեթոդիկայից. թույլ,
չառաջադիմող, հարգելի կամ անհարգելի բացակայած
ուսանողների հետ պարապելու ժամանակացույց կազմել,
հետևել կարգապահությանը, կրթական գործունեություն
ները դարձնել ավելի արդիական ու գրավիչ։ Ռեկտորն
ընդգծեց, որ դժգոհ հեռացող յուրաքանչյուր ուսանող
նվազեցնում է բուհին նախապատվություն տվող դիմորդ
ների թիվը, այնինչ նշված բոլոր թերությունները, ցանկու
թյան դեպքում, կարելի է վերացնել։ Նա շեշտեց, որ կրթա
կան միջավայրի կայացման աշխատանքների համար
կարևոր է ոչ միայն դասախոսական կազմի, այլև ուսանո
ղության ակտիվ մասնակցությունը: Անդրադառնալով
կրթության որակի ապահովման հարցերին` ընդգծեց.
«Կրթության որակի ապահովումը մեր համալսարանի
վարկանիշի, նրա գոյատևման միակ գրավականն է,
ուստի այդ հարցը պետք է բոլոր ժամանակներում գերա
կա համարել, քանի գործում է մեր և ձեր համալսարանը»:
Առաջնային խնդիր համարելով կոռուպցիայի դեմ
պայքարը բուհում` Գ. Խաչատրյանը նշեց. «Նստածներդ
համալսարանի այն շերտն եք ներկայացնում, ովքեր
պետք է նպաստեն հակակոռուպցիոն միջավայրի ստեղծ
մանը և զարգացնեն կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման
մեխանիզմները»:
Ֆինանսական կայուն հոսքերի ապահովման վերա
բերյալ նշեց, որ կան հստակ աղբյուրներ (ուսանողների
վարձավճարներ, կրթական այլ ծառայություններ, գի
տության առևտրայնացում, դրամաշնորհներ), որոնց
հոսքը դեպի համալսարան ուղղելու համար պետք է
ակնկալել ողջ կոլեկտիվի շահագրգռվածությունը: Ռեկ
տորի խոսքով` մասնավորապես առաջնային խնդիր
է համարվում դիմորդների հավաքագրման գործ
ընթացի արդյունավետ կառավարումը, որի տակ են
թադրվում են նախապատրաստական դասընթացներ,
դպրոցների հետ կապի պահպանում, քոլեջների հետ
համագործակցություն:
Նիստի վերջում
ներկաները ծանոթացան ՎՊՀ
մագիստրատուրայի 2017-2018 ուսումնական տարվա
ընդունելության կարգին, մարդկային ռեսուրսների կա
ռավարման քաղաքականության նախագծին, ինչպես
նաև ՎՊՀ անընդհատ ինտեգրված կրթական ծրագ
րով 2017-2018 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման
ընդունելության մասնագիտություններին և վարձավճար
ներին:

Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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«Երբ մեկն օգնում է մյուսին՝
երկուսով դառնում են ավելի ուժեղ»։

Ապրիլի 23-ին ՎՊՀ-ում տեղի ունեցավ «Իմաստալից
աշխարհ»՝ Տագնապների հաղթահարման և կանխարգել
ման միության (ՏՀԿՄ) կողմից կազմակերպված սեմինար։
Այս բարեգործական կազմակերպությունը, որի կարգա
խոսն է՝ «Երբ մեկն օգնում է մյուսին՝ երկուսով դառնում են
ավելի ուժեղ», հիմնադրվել է 1990 թվականին, հավա
տարմագրված է ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության
վարչության կողմից, միջազգայնորեն ճանաչված է որպես
առաջատար՝ մասնագետների միջազգային արտագնա
մարդասիրական ուսուցման ոլորտում և վերջին երկուսու
կես տասնամյակների ընթացքում հարեհաս է աշխարհի
տարբեր մասերում տեղի ունեցող գլոբալ ու տեղական
աղետների զոհերին: «Իմաստալից աշխարհ» մարդասի
րական կազմակերպության թիմերը օգնել են վերա
կանգնվելու շուրջ 45 երկրների և ԱՄՆ-ի 25 նահանգների
վերապրածներին՝ ամեն օր օգնելով մարդկանց փոփո
խություն մտցնել իրենց կյանքում՝ հաղթահարելով ողբեր
գությունն ու տագնապը։
«Եթե բոլորս ապրենք իմաստալից կյանքով, աշխարհը
իմաստալից կդառնա». այսպիսի խոսքերով սեմինարը բա
ցեց ՎՊՀ ռեկտոր, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը։
Այնուհետև Գ. Խաչատրյանը նշեց. «Օրը իրադարձային
է. մեր հարկի տակ հյուրընկալել ենք ամերիկյան մարդա
սիրական մի կազմակերպության, որը զբաղվում է ոչ
ավանդական՝ զգայական բժշկությամբ։ Հույս ունեմ՝
«Իմաստալից աշխարհ» կազմակերպության հետ հան
դիպումը կլինի կառուցողական ու հետագայում կվերածվի
ջերմ բարեկամության»։
Ելույթի վերջում բուհի ռեկտորը կազմակերպության
ղեկավար Արևիկ Գալայջյանին նվիրեց Հովհ. Թումանյանի
դիմապատկերով գիրք՝ մեկնաբանելով գրքի և համալսա
րանի խորհրդանշական ընդհանրությունը։
Այնուհետև ելույթով հանդես եկավ Արևիկ Գալայջյանը։
Նա ներկայացրեց իր կողմից ստեղծված կազմակեր
պության գործի դրած «7 քայլ ամբողջական բուժական
մոդելը», որը ներառում է հետևյալ տեսությունները՝ մի
ջանձնային, հոգեդինամիկ, գոյապաշտական և հումանիս
տական, հավասարակշռում էլեկտրամագնիսական դաշ
տի միջոցով, ներում և հաշտեցում, բուրող ծաղիկներ և
հոտավետ յուղեր, ֆիզիկական լիցքաթափում, միտքմարմին-հոգի «չակռա» հավասարակշռում։
Ուսանողներին բաժանվեցին տրավմաների վերա
բերյալ «Հարվորդի հարցարաններ», որտեղ
հատուկ
հարցերի միջոցով տոկոսային հարաբերությամբ պետք է
նշվեր, թե որքան ժամանակ են տագնապած եղել, ինչն է
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բռնության պատճառ հանդիսացել, ներել են արդյոք
իրենց հանդեպ բռնություն գործած անձանց, որքանով են
իրենց և շրջակա միջավայրին մեղադրում կատարվածի
մեջ, ինչպես նաև հարցեր կյանքի որակի և իմաստալիու
թյան վերաբերյալ։
Համաձայն «7 քայլ ամբողջական բուժական մոդել»-ի՝
տագնապի բուժումը ներառում է հետևյալ քայլերը՝ տագ
նապի անհամաձայնության կամ կոնֆլիկտի մակարդակ
ների գնահատում, ապրումների արտահայտման խրա
խուսում, փոխադարձ համակրանք ու գնահատում,
իմաստի հայտնագործում ու արտահայտման խրախու
սում, ուսուցողական տեղեկատվության տրամադրում,
բնակենտրոն հոգատարության սերմանում, մարմնական,
շնչառական և շարժունակության միջոցով առողջացման
ցուցադրում։
Ա. Գալայջյանը նշեց, որ ոչ ավանդական սթրեսը
էներգետիկ սթրեսն է, կարևորեց էներգետիկ դաշտի
գիտակցումը՝ մեկնաբանելով, որ զոհի գիտակցմամբ
մարդիկ վատ էներգիա են կլանում՝ դրանով ավելի
խորացնելով սթրեսը և մեծացնելով խնդիրները։ Իսկ
էներգետիկ դաշտի գիտակցումը զարգացնող մարդիկ
կարող են տեսնել դիմացինի աուրան՝ դրանով իսկ
պաշտպանելով սեփականը։ Խոսեց զայրույթի մասին՝
հավաստիացնելով, որ զայրույթն ինքնին դժոխք է մարդու
համար, այն պետք է հաղթահարել գիտակցաբար, և
լուծում չտալու դեպքում, կվերածվի բռնության։ Նրա
խոսքերով՝ այն ցավը, որը չի փարատվել, անցնելու է
հաջորդ սերունդներին, ինչը ապացուցել են 2-րդ և 3-րդ
սերունդների ուսումնասիրությունները, համաձայն որոնց՝
տխրությունը և զայրույթը փոխանցվել են երիտասարդ
ներին. հստակ օրինակ են Հայոց ցեղասպանությունը,
1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը։
Ելույթի վերջում Ա. Գալայջյանը ներկաներին ցու
ցադրեց Հնդկաստանի հյուսիսային մասում գտնվող մի
հովիտ, որն ամբողջությամբ պատված է վառ ծաղիկներով,
պատմեց, որ 25 տարի շարունակ ամեն գարուն մի կին
գնացել և նոր տեսակի ծաղիկներ է ցանել այնտեղ։ Հիմա
նա մահացած է, բայց նրանից հետո մնացել է այդ հրաշք
հովիտը։ «Իսկ ու՞ր են ձեր ծաղիկների սերմերը, որտե՞ղ
եք ցանում և ինչպե՞ս եք հոգ տանում դրանց մասին։
Մտածեք՝ ի՛նչ հետևանք են թողնելու այսօրվա ձեր
արարքները»,– ամփոփեց իր ելույթը Արևիկ Գալայջյանը։
Միջոցառման ավարտին ուսանողներին բաժանվեցին
հավաստագրեր։

Աստղիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՏՈՂԱԴԱՐՁԸ՝ ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ.
ԴԱՍ ԹԻՎ 19 ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Կրթության ժամանակակից համակարգը դասավան
դողից և կրթություն իրականացնող մյուս օղակներից պա
հանջում է ծրագրերի անընդհատ նորացում, թարմացում:
ՎՊՀ-ի քաղաքականության առաջնահերթություններից է
բուհ-դպրոց համագործակցության ակտիվացումը:
Օրերս ՎՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս բ. գ. թ.,
դոցենտ Հ. Մելքոնյանի հետ եղանք Վանաձորի Րաֆֆու
անվան թիվ 19 դպրոցում՝ տնօրինության հրավերով: «Տո
ղադարձ» թեմայի շուրջ 8-րդ դասարանում կազմակերպվեց
ինտերակտիվ դաս, որն ընթացավ դասարանական ակ
տիվ քննարկմամբ: Հ. Մելքոնյանը սովորողների ուշադ
րությանը ներկայացրեց իր կողմից մշակված, հոդվածի
ձևով հրատարակված և գործնականում կիրառելի տողա
դարձի բանաձևային ուսուցումը: Նմանօրինակ դասերը
սովորողների մոտ ստեղծում են մոտիվացիա` ցանկություն
առաջացնելով լսելու, հասկանալու և, ամենակարևորը`
գրագետ դառնալու համար: Այս դասը ապացույցն էր այն
բանի, որ տողադարձելիս սովորողը կարող է ձերբա
զատվել այս կամ այն կանոնը չիմանալու կամ չհիշելու
բարդույթից, փորձել բանաձևի միջոցով գործնականում
արագ կողմնորոշվել և անսխալ տողադարձել: Նման մո
տեցումով Հ. Մելքոնյանը նպաստեց դասաժամանակի
տնտեսմանը, դասավանդողի և սովորողի ստեղծա
գործական ներուժի բացահայտմանը, տեսակետը ար
տահայտելու և հիմնավորելու հնարավորությանը: Այս
մեթոդով ապահովվեց ուսուցիչ-սովորող սերտ համա
գործակցություն: Դասավանդողը դասը կառուցելիս հաշ
վի էր առնում առաջադրանքներ և գործունեության այն
պիսի ձևեր, որոնցով հնարավոր դարձավ ողջ լսարանի
ակտիվ ներգրավվածությունը: Տեղի ունեցավ մտքերի
և տեղեկությունների փոխանակում, քննարկում, ինչը
նպաստում է թե΄ սովորողի, թե΄ դասավանդողների կա
տարելագործմանը (դասին ներկա էին նաև դպրոցի
հայոց լեզվի ուսուցիչները): Լինելով ինտերակտիվ դաս՝
ուշագրավ է, որ այն հաջողությամբ իրականացվեց առանց
տեխնիկական միջոցների կիրառման:
Դասի վերաբերյալ իրենց կարծիքն արտահայտեցին

դպրոցի ներկայացուցիչները: «Այս դասը դպրոցականների
և ուսուցիչների համար հրաշալի հնարավորություն էր
առնչվելու գիտության նորույթների և ուսուցման արդիա
կան տեխնոլոգիաների հետ» (թիվ 19 հիմն. դպրոցի
տնօրեն Անուշ Եդոյան): «Աշակերտները բավականին
ակտիվ էին և կարողանում էին տրված հարցերին ճիշտ ու
գրագետ պատասխաններ տալ: Սովորողների համար
նորություն էր տողադարձի բանաձևը, որն էլ տարբեր
առաջադրանքների կատարման ժամանակ կարողացան
ճիշտ կիրառել: Իմ կարծիքով՝ տողադարձ կատարելիս
աշակերտը միշտ աչքի առջև կունենա այդ բանաձևը»
(թիվ 19 հիմն. դպրոցի հումանիտար առարկաների մե
թոդմիավորման նախագահ Նարինե Հարությունյան):
Արտահայտվեց նաև Հ. Մելքոնյանը. «Ինձ համար մեծ
պատիվ է դպրոցում դասավանդելու հրավեր ունենալս:
Հնարավոր թեմաներից ընտրեցի գործնականում առավել
կարևորություն ունեցողը: Կար մտավախություն, թե 8-րդ
դասարանի համար մեթոդը ընկալման խնդիրներով կու
ղեկցվեր, բայց դա տեղի չունեցավ՝ ի պատիվ աշակերտ
ների, որոնց արձագանքից ունեցած սպասելիքներս
գերազանցվեցին: Ուրախ եմ, որ ասելիքս տեղ հասավ, ու
դասը կայացավ»:

Նարա ԱՆՏՈՆՅԱՆ
բ. գ. թ., ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ,
ամբիոնի բուհ-դպրոց կապի համակարգող

ՊԱՏՄԱԳԵՏՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑ

«Հայաստանի պատմագետների միության» խորհուրդը
վերջերս կազմակերպել է երիտասարդ պատմագետների
դպրոց, որին անդամագրվել են հանրապետության մի
շարք բուհերի պատմության ֆակուլտետների բակալավ
րիատի և մագիստրատուրայի բաժինների ուսանողներ,
ասպիրանտներ, հայցորդներ:
Մարտի 20-24-ը Երևանի պետական համալսարանում
տեղի ունեցան նորաստեղծ դպրոցի առաջին դասընթաց
ները, որին հեռահաղորդակցման միջոցով մասնակցեցին
նաև Վանաձորի, Արցախի պետական համալսարանների
և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մի խումբ ուսանողներ: Մեր
համալսարանից դպրոցի դասընթացներին մասնակցեցին
պատմության բաժնի երրորդ, չորրորդ կուրսերի և մա
գիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողները: Դպրոցի
մասնակիցների առաջ ժամանակակից պատմագիտական
մի քանի հրատապ հարցերի շուրջ ուշագրավ և հե

տաքրքիր զեկուցումներով հանդես եկան հանրապետու
թյան ճանաչված պատմագետներ, մասնավորապես՝ ՀՀ
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիկոս
Աշոտ Մելքոնյանը, արևելագիտության ինստիտուտի
տնօրեն, ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը, ԵՊՄՀ
հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գի
տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը,
Վանաձորի պետական համալսարանի պատմության ամ
բիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը և ուրիշներ: Դպրոցի մաս
նակիցներին տրվեցին համապատասխան վկայական
ներ:
«Հայաստանի պատմագետների միության» խորհուրդը
ծրագրում է դպրոցի աշխատանքները դարձնել շարու
նակական:

ՎՊՀ պատմության ամբիոն
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ՎԵ΄Ր ԿԱՑ,
ԵՂԲԱ΄ՅՐ ԻՄ...
Մարտի 25-ին Վանաձորի պետական համալսարանի
մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված
2016 թվականի ապրիլյան քառօրյա պատերազմին, որը
կրում էր «Վե΄ր կաց, եղբա΄յր իմ...» խորագիրը:
Միջոցառումը կազմակերպել էին ՎՊՀ Զորիկ Գևոր
գյանի անվան հենակետային վարժարանի անգլիական
հոսքի 12-րդ դասարանի աշակերտները` դասղեկ՝ «Հայոց
լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսուցչուհի
Ալլա Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։
Միջոցառմանը ներկա էին ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանը, վարժարանի տնօրեն Սամվել Աղաջան
յանը, Զորիկ Գևորգյանի ծնողներն ու հարազատները,
բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմից, աշխատա

կիցներ, ուսանողներ:
Միջոցառումը սկսվեց մեկ րոպե լռությամբ. ներկաները
հարգեցին Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի զոհերի հի
շատակը:
Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խա
չատրյանը և ՎՊՀ վարժարանի տնօրեն Ս. Աղաջանյանը,
ապա ներկայացվեցին հայ զինվորական, հետախույզ, Զ.
Գևորգյանի կենսագրության մանրամասները:
Միջոցառման ընթացքում հնչեցին նաև բանաստեղ
ծություններ՝ նվիրված Զ. Գևորգյանի հիշատակին։
Միջոցառման ավարտին շնորհակալական խոսքով
հանդես եկավ Ա. Սարգսյանը:

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹ` ՆՎԻՐՎԱԾ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԻՆ
Վանաձորի Հ. Թումանյանի ան
վան պետական համալսարանում
անցկացվեց Լոռու մարզի IX-XII
դասարանների դպրոցականների
ասմունքի մրցույթ: Այս անգամ
այն նվիրված էր հայ մեծանուն
բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի
ծննդյան 120-ամյակին: Մրցույ
թին մասնակցում էին Վանաձորի,
Ստեփանավանի,
Կուրթանի,
Սվերդլովի, Գարգառի, Ուռուտի,
Ագարակի, Ալավերդու, Աքորու,
Շամլուղի, Դսեղի, Սպիտակի, Կաթնաջուրի, Լուսաղբյուրի,
Տաշիրի, Մեծավանի, Գուգարքի, Դարպասի, Բազումի,
Շահումյանի դպրոցներից թվով 73 աշակերտներ:
Մրցույթը նպատակ ուներ աշակերտների մեջ սերմա
նել չարենցյան պոեզիայի հավերժական շունչն ու ոգին:
Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին բանաստեղծի
«Մահվան տեսիլ», «Անկումների սարսափից», «Օվկիանի
երգը» և այլ ստեղծագործություններ:
Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գայանե Մա
լումյանը գոհունակությամբ նշեց, որ տարեցտարի բարձ
րանում է ավանդական դարձող այս մրցույթի մակարդակը,
երեխաների ասմունքային կարողություններն առավել
հարստանում են և դառնում տպավորիչ:
Մրցութային հանձնաժողովը որոշեց լավագույն աս
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մունքողներին: Տարբեր դպրոցների 6 աշակերտներ ար
ժանացան առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի դիպլոմների,
15-ը` շնորհակալագրերի:
Մրցանակային առաջին տեղը գրավեց Կուրթան գյուղի
միջնակարգ դպրոցի XI դասարանի աշակերտուհի Աննա
Սարգսյանը (Չարենց. «Ֆրագմենտ»): Մրցանակային երկ
րորդ տեղը գրավեցին Վանաձոր քաղաքի թիվ 3 դպրոցի
IX դասարանի աշակերտ Արգամ Մովսիսյանը և Աքորի
գյուղի միջնակարգ դպրոցի XI դասարանի աշակերտ
Վոլոդյա Թաթոյանը: Մրցանակային երրորդ տեղի համար
պայքարում հաղթեցին ՎՊՀ վարժարանի և Վանաձոր քա
ղաքի թիվ 23 դպրոցի աշակերտուհիներ Դայանա Ամիր
խանյանը, Էմմա Ղամբարյանը և Շահանե Միսկարյանը:

«Ո΄Չ ԱՅԼԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԻՆ»
«Մեր լեզուն բարձր լեռներից և խորունկ ձորերից
ծնված լեզուն է` բարձունքների ու խորության լեզուն է»:
Հայոց լեզվի մասին այսպես է ասել Ավետիք Իսահակյանը:
Ի՞նչ լեզվական մշակույթի կրողներ ենք մենք, և ի՞նչ
նշանակություն ունի լեզուն ունի մեր ինքնության պահ
պանման համար:
Վանաձորի պետական համալսարանի հայոց լեզվի
ամբիոնը, Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան ընդառաջ,
հայտարարարել է ֆեյսբուքյան հրապարակումների
մրցույթ՝ «Ո՛չ այլատառ հայերենին» խորագրով: Մրցույթին
մասնակցելու տարբերակներն են՝ տեքստային, նկարա
յին, տեքստանկարային և կարճ տեսաձայնագիր հրապա
րակումներ:
Մրցույթին կարող էր մասնակցել սույն հրապարակումն
ընթերցող ցանկացած ոք՝ անհատական կամ թիմային աշ
խատանքի տարբերակով. ՎՊՀ-ի ներկայացուցիչ լինելը
պարտադիր չէր: Այդ պատճառով անհրաժեշտ էր նյութը
հրապարակել մասնակցի ֆեյսբուքյան էջում և կիսել այն
«Վանաձորի պետական համալսարան» ֆեյսբուքյան էջի
հետ:
Ընդունվել էր 26 հայտ, որոնցից 25-ն՝ անհատական,
1-ը՝ թիմային: Մասնակիցներն են ՎՊՀ ուսանողներ՝ Իրի
նա Ղուկասյան, Անի Թումանյան, Անի Խաչատրյան, Նան.
Բաղրամյան, Լիանա Փելեշյան, Մանան Հելհելյան, Մա
րիամ Սիմոնյան, Շուշան Ներսիսյան, Լիլիթ Խումարյան,
Մանե Սահակյան, Աստղիկ Զարգարյան, Իրմա Հակոբյան,
էդիտա Ներսեսյան, Արփինե Անդրեասյան, Մարինե Նա
հապետյան, Մարգարիտ Եղիազարյան, Ջուլիետա Այ
վազյան, Վիոլետա Լապտևա, Նազելի Սողոմոնյան, Աննա
Սարգսյան, Տաթև Վարդանյան, ՎՊՀ ՀԼԳ 1-ին կուրս (թի
մային հայտ), Ռուզաննա Պետրոսյան, Արփինե Բադալ
յան, Տաթև Տոնոյան, Անի Դանիելյան:
Լավագույն աշխատանքները ամփոփվեցին Բանա
սիրական ֆակուտետի օրվան նվիրված միջոցառման
ժամանակ. հեղինակները պարգևատրվեցին պատվո
գրերով և հուշանվերներով:
Արդյունքներն այսպիսին են`
ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Առաջին տեղ` չի ընտրվել
Երկրորդ տեղ` Իրմա Հակոբյան (ՏԿՄ 1-ին), Լիլիթ

Ղումարյան (ՏԿՄ 1-ին), Էդիտա Ներսեսյան (հոգեբ. 1-ին)
ՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Առաջին տեղ` ՀԼԳ 1-ին կուրս (թիմային հայտ)
Երկրորդ տեղ` Մանան Հելհելյան (ՏԿՄ 1-ին)
Երրորդ տեղ` չի ընտրվել
ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Առաջին տեղ` Աստղիկ Զաքարյան (ՕԼԳ 2-րդ)
Երկրորդ տեղ` Լիանա Փելեշյան (ՀԼԳ 4-րդ), Տաթև
Տոնոյան (մագիստր., կրթության կառ. 1-ին)
Երրորդ տեղ` Մարիամ Սիմոնյան (իրավ. 4-րդ), Աննա
Սարգսյան (ՏԿՄ 4-րդ)
ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Առաջին տեղ` Անի Դանիելյան (ՕԼԳ 1-ին)
Երկրորդ տեղ` չի ընտրվել
Երրորդ տեղ` չի ընտրվել
ՀՈՒՄՈՐԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Առաջին տեղ` չի ընտրվել
Երկրորդ տեղ` Մարինե Նահապետյան (պատմ. 3-րդ)
Երրորդ տեղ` Տաթև Վարդանյան (մագիստր., ՀԼԳ 1-ին),
Անի Թումանյան (ՀԼԳ 4-րդ)
Գլխավոր մրցանակ՝ Շուշան Ներսիսյան (դրվագաշար
հրապարակում) (ՀԼԳ 2-րդ)
«Շնորհիվ ձեր հրապարակումների՝ հանգստյան օրե
րին համացանցը դարձավ առողջ ու հայերենաբույր:
Մենք՝ հանձնաժողովականներս, ամեն ինչ արեցինք, որ
ամփոփումը լիներ օբյեկտիվ և ձեր ազնիվ թրթիռները՝
չվնասող: Մի բան ակնհայտ է. արդյունքում հաղթել է
ՀԱՅԵՐԵՆԸ:»,– ասաց հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
բ. գ. թ., դոցենտ Հեղինե Մելքոնյանը:

ՎՊՀ-ում բացվեց «ԱՍՊԻՐԱՆՏԻ ԱՆԿՅՈՒՆ»
TEMPUS-VERITAS ծրագրի շրջա
նակներում Վանաձորի պետական
համալսարանի գիտական լսարանը
համալրվեց 6 նորագույն համակար
գիչներով: Դրանք տեղադրվեցին աս
պիրանտների/հայցորդների
համար
նախատեսված «Ասպիրանտի անկ
յուն»-ում:
Համակարգիչները ծառայելու են
ասպիրանտներին՝ գիտահետազոտա
կան գործունեություն իրականացնելու համար, նպաս
տելու են նրանց աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացմանը և մասնագիտական առաջընթացին: Հե
տազոտողների համար նախատեսված անկյան ստեղ
ծումը բարենպաստ միջավայր կապահովի ասպիրանտի/
հայցորդի համար: Համակարգիչներում տեղադրված

են հետազոտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ
նյութերի էլեկտրոնային տարբերակները: Իրենց հուզող
բոլոր հարցերի պատասխանները ասպիրանտ/հայցորդ
ները կարող են գտնել այնտեղ:

Տատյանա ԱՎԱԳՅԱՆ
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1. Մովսիսյան Թ., Հաշվապահական հաշվառում, 484 էջ,
Երևան, 2015 թ.
2. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 1. Առաջին տա
րին, 1918-1919 (Հովհաննիսյան Ռ. Գ.), 604 էջ, Երևան,
2005 թ.
3. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 3. ԼոնդոնիցՍևր, Փետրվար-օգոստոս, 1920 (Հովհաննիսյան Ռ. Գ.),
628 էջ, Երևան, 1920 թ.
4. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 4. Սալի և ման
գաղի միջև. Մասնատում և խորհրդայնացում (Հովհան
նիսյան Ռ. Գ.), 572 էջ, Երևան, 2016 թ.
5. Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն: Բու
հական ձեռնարկ, 288 էջ, Երևան, 2012 թ.
6. Հայկյանց Ա., Միջազգային մասնավոր իրավունք: Դասա
գիրք բուհերի համար, 552 էջ, Երևան, 2013 թ.
7. Խաչատրյան Ռ., լրագրողի գիրք, 336 էջ, Երևան, 2014թ.
8. Եազըճեան Գէորգ, Սփիւռքահայ քաղաքական հոսանք
ներն ու գաղութները Խորհրդային գաղտնի փաստա
թուղթերու մէջ (1945-1991, ընտրանի), 352 էջ, Երևան,
2016 թ.
9. Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Կորպորատիվ կառա
վարում. ակնկալիքներ և իրականություն, 416 էջ, Երևան,
2003 թ.
10. Կարապետյան Ռ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն
պատմություն, 408 էջ, Երևան, 2003 թ.
11. Զորին Ի. Վ. Կվարտալնով Վ. Ա., Տուրիստիկա, 344 էջ,
Երևան, 2006 թ.
12. Այվազյան Ս., Ուրարտերեն-հայերեն բառապաշար և պատ
մահամեմատական քերականություն, 400 էջ, Երևան,
2008 թ.
13. Բաղդասարյան Ա., Արժեթղթերի շուկայի զարգացման
ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, 332 էջ,
Երևան, 2013 թ.
14. Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, Գիրք 1., 352
էջ, Երևան, 2014 թ.
15. Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, Գիրք 2., 432
էջ, Երևան, 2014 թ.
16. Հովհաննիսյան Ա. Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, 616 էջ,
Երևան, 2015 թ.
17. Պողոսյան Վ., Սահմանադրագիտություն, նկատառումներ,
հիմնախնդիրներ, 204 էջ, Երևան, 2014 թ.
18. Պետրոսյան Գ. Վ., Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքային իրավունք. Հատուկ մաս, դասագիրք,
736 էջ, Երևան, 2015 թ.
19. Դավիթ Ալավկա Որդի (Լուսավորիչ), Կանոնագիրք
(Կանոնական օրինադրություն), 158 էջ, Երևան, 2010 թ.
20. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 1.
Բանաստեղծություններ, 768 էջ, Երևան, 2013 թ.
21. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 2.
Խառը բանաստեղծություններ (1921-1948), բալլադներ,
էլեգիաներ, 680 էջ, Երևան, 2014 թ.
22. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր
3. 1920-1923 թթ., Պոեմ ոչ պրոլետարական: Շիրակի
ջրանցքը: Պոեմներ: Մանկական բանաստեղծություններ:
Թարգմանություններ, 680 էջ, Երևան, 2014 թ.
23. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր
4. Մանկություն: Պատանեկություն: Երիտասարդության
սեմին: Երիտասարդություն (անավարտ), 576 էջ, Երևան,
2014 թ.
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24. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 5.
Այրվող այգեստաններ (վիպասք), 736 էջ, Երևան, 2015 թ.
25. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր
6. Այրվող այգեստաններ, վիպասք (լրամշակված տար
բերակ), 800 էջ, Երևան, 2015 թ.
26. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 7.
Պատմվածքներ: Երգիծական պատմվածքներ: Մանկա
կան պատմվածքներ, 496 էջ, Երևան, 2016 թ.
27. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր
8. Նախօրյակին: Սիբիրական պատմվածքներ: Ծաղկած
փշալարեր, 496 էջ, Երևան, 2016 թ.
28. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 9.
Քանդակներ: Հուշեր: Ուղեգրություններ: 608 էջ, Երևան,
2016 թ.
29. Պետրոսյան Ա., Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն:
Ուսումնական ձեռնարկ, 282 էջ, Էդիթ Պրինտ, 2009 թ.
30. Հովհաննիսյան Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, 616 էջ,
Երևան, 2015 թ.
31. Միկրոէկոնոմիկա, ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Մելքումյա
նի խմբագրությամբ, 440 էջ, Երևան, 2011թ.
32. Տուրյան Կ .Վ., Ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ,
452 էջ, Երևան, 2015 թ.
33. Սուքիասյան Հ., Տեղեկատվական հասարակություն, սո
ցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրներ, 268 էջ, Երևան,
2009 թ.
34. Սարգսյան Կ., Պետական հակաճգնաժամային քաղաքա
կանության արդյունավետության բարձրացման հիմնա
խնդիրները, 416 էջ, Երևան, 2016 թ.
35. Արշակյան Գ., Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարա
վային Կովկասում 1991-2001 թթ., 212 էջ, Երևան, 2009 թ.
36. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք. Ձեռնարկ, 295 էջ, Երևան,
2012 թ.
37. Բորխես Խորխե Լուիս, Բաբելոնյան գրադարան: Պատմ
վածքներ, էսսեներ, 544 էջ, Երևան, 2016 թ.
38. Սեֆերյան Ս., Լազարյան Ա., Անգլերեն-հայերեն դարձվա
ծաբանական բառարան, 336 էջ, Երևան, 2005 թ.
39. 39. Քոչարյան Վ., Միջազգային իրավունք, ուսումնական
ձեռնարկ, 504 էջ, Երևան, 2002 թ.
40. Կիրակոսյան Կ., Ապահովագրական գործ, ուսումնական
ձեռնարկ, 352 էջ, Երևան 2011 թ.
41. Հաստեդ Ս., Մելվին Մ., Միջազգային տնտեսագիտություն,
Հատոր 2. Միջազգային առևտուր, 416 էջ, Երևան, 2001թ.
42. Սարգսյան Ա., Հայաստանի նորագույն պատմության ուրա
ցումն ու կեղծումը (1988-1998 թթ.), 104 էջ, Երևան, 2015 թ.
43. Մելիքյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն-Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները 1991-2000
թթ., 212 էջ, Երևան, 2010 թ.
44. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագի
տական մտածելակերպ, Գիրք 1., 264 էջ, Երևան, 2010 թ.
45. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագի
տական մտածելակերպ, Գիրք 2., 310 էջ, Երևան, 2011 թ.
46. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագի
տական մտածելակերպ, Գիրք 3., 308 էջ, Երևան, 2011 թ.
47. Հարությունովա Դ. Ե., Սարդարյան Ա. Հ., Հաշվապահա
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