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ՎՊՀ-ՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱՎ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 5-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

Հոկտեմբերի 11-ին ՎՊՀ-ում կայացավ «Լեզուն և
գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության
համատեքստում» խորագրով միջազգային 5-րդ գի
տաժողովը` նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապե
տության 100-ամյակին:
Գիտաժողովը մեկնարկեց լիագումար նիստով: Բաց
ման խոսքով հանդես եկավ ՎՊՀ ռեկտորի ժամանա
կավոր պաշտոնակատար, բ. գ. թ., դոցենտ Սուսաննա
Թումանյանը: Ողջունելով ներկաներին` Ս. Թումանյանը
գիտաժողովի մասնակիցներին մաղթեց հետաքրքիր աշ
խատանքային քննարկումներ:
Մասնակից երկրների թվում էին Հայաստանը (Երևան,
Գյումրի, Վանաձոր), Ուկրաինան (Կիև, Խարկով, Մա
րիուպոլ), Լեհաստանը (Պոզնան), Բելառուսը (Մինսկ,
Գրոդնո, Բրեստ), Ռուսաստանի Դաշնությունը (Սանկտ
Պետերբուրգ, Կազան, Ռյազան, Կրասնոդար, Կուբան,
Մագադան), Սլովակիան (Բանսկա Բիստրիցա), Սեր
բիան (Բելգրադ):
Գիտաժողովի շնորհիվ սերտ կապեր են հաստատվում
տարբեր երկրների գիտնականների միջև: Սա լավ առիթ է
ինչպես փորձի փոխանակման, այնպես էլ գիտական նոր
ձեռքբերումներին ու մեթոդներին ծանոթանալու համար:
Լիագումար նիստին առաջինը զեկույցով հանդես
եկավ ՎՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Կարինե
Առուստամյանը` «Ռուսական դարձվածքների կազմում
գյուղատնտեսական բառապաշարի իմաստաբանական
փոխակերպումները»
թեմայով:
Ուսումնասիրության
նյութ են հանդիսացել ռուսերենի այն դարձվածքները,
որոնցում տեղ գտած գյուղատնտեսական բառերը են
թարկվել են փոխակերպման` ձեռք բերելով մի դեպ
քում քրիստոնեական, մյուսում` ընդհանուր հոգևոր
իմաստներ: Դրա շնորհիվ այդ լեզվական միավորները
կարող են ուսումնասիրվել մշակութաբանական, հան
րալեզվաբանական, էթնոլեզվաբանական տեսանկյուն
ներից:

Վ.
Կարազինի
անվան
Խարկովի պետական համալ
սարանի ավագ դասախոս
Սվետլանա Վառավան ներ
կայացրեց «Կենդանի խոսք.
դարձվածաբանությունը օտա
րալեզու
հաղորդակցության
ուսուցման ընթացքում» զեկույցը: Հոդվածում դիտարկ
վում են կենդանի խոսքի դասավանդման հրատապ
խնդիրները ռուսաց լեզվի` որպես օտար լեզվի ուսուցման
գործընթացում: Վերլուծվել են հայտնի գիտնականների
վիճահարույց տեսակետները բառաշերտի տարբեր
խմբերի դարձվածքների կազմում ընդգրկման վերա
բերյալ, ինչպես նաև առաջարկվել է տվյալ դարձվածքնե
րի կիրառումը ուսումնական գործընթացում:
Լիագումար նիստի հաջորդ զեկուցողը բ. գ. դ., պրո
ֆեսոր Թերեզա Շահվերդյանն էր` «Ոչ նյութական խոսքի
մասերը միջին հայերենում» թեմայով: Հայոց լեզվի
պատմության միջին հայերենի շրջանում բազմաթիվ փո
փոխությունների են ենթարկվել ոչ միայն նյութական
խոսքի մասերը (մասնավորապես հոլովման և խոնարհ
ման համակարգերը), այլ նաև չթեքվող խոսքի մասերը.
դրանք համալրվել են նորակազմություններով գերա
զանցապես նյութական խոսքի մասերից` իմաստների
մթագնմամբ կամ սահմանափակմամբ:
Բ. գ. թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյանը լիագումար նիստն
ամփոփեց «Հայկական արքետիպերի համակարգը
Հ. Մաթևոսյանի երկերում» զեկույցով` նկատելով, որ
Հ. Մաթևոսյանի ողջ ստեղծագործության մեջ իր ար
տահայտությունն ունի հայոց առասպելն իր արքե
տիպերով: Առավել ցայտուն արտահայտվում են որբ
մանկան, մոր, երկվորյակ կույսի, իմաստուն ծերունու,
Սիզիփոսի, Արա փակվող դիցի արքետիպերը: Հաճախ էլ
այս արքետիպերն արտահայտվում են որոշակի համակ
ցություններով: Եվ ամբողջանում է կերպարային մի հա
մախումբ, մի Ծմակուտ աշխարհ, որ նախաշտարակա
շինության ժամանակներից մինչև այսօր եղած աշխարհի
մանրակերտն է ու հայոց աշխարհի պատկերը:
Լիագումար նիստից հետո աշխատանքները շարու
նակվեցին մասնագիտական 3 բաժանմունքներում: Գի
տաժողովին ներկայացված լավագույն աշխատանքները
կհրատարակվեն առանձին ժողովածուով:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
«Սևծովյան ասոցիացիայի Սննդի գի
տությունների և տեխնոլոգիայի» B-FOST
2-րդ համաժողովի ընթացքում կազմ
կոմիտեի անդամներից ՎՊՀ քիմիայի
ամբիոնի դասախոս, կ. գ. թ., դոցենտ
Վարդուհի Հովսեփյանը ներկայացրեց
ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության
և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիս
տենտ, Սննդի գիտությունների և տեխ
նոլոգիայի
հայկական
միավորման
տնօրեն, համաժողովի կազմակերպիչ
Կարինե Գրիգորյանի հետ համատեղ
աշխատանքը:
Աշխատության
հիմ
քում ընկած է կարմիր պղպեղի աֆ
լատոքսիգեն
սնկերով
աղտոտման
միկոտոքսիկոլոգիական ռիսկերի գնա
հատումը: Մասնագետը նկատեց, որ
միկոտոքսիններով աղտոտված կարմիր
պղպեղի օգտագործումը մեծ վտանգ է ներկայացնում
բնակչության համար, քանի որ դրանք հանդիսանում են
քաղցկեղածին նյութեր:
Այդ նպատակով ուսումնասիրվել են հայկական կար
միր պղպեղի արտադրման գործընթացում աղտոտ
ման բոլոր հնարավոր ռիսկերը: Վ. Հովսեփյանը, համա

գործակցելով Սննդի գիտությունների
և տեխնոլոգիայի հայկական միա
վորման հետ, ուսումնասիրվող թե
ման
քննարկման
է
ներկայացրել
համաժողովի շրջանակներում կազ
մակերպված GHI միկոտոքսինների
վերաբերյալ սեմինարի ընթացքում,
որին մասնակցում էին Ռումինիայից,
Գերմանիայից,
Նիդեռլանդներից
և
Ռուսաստանից այդ թեմայով զբաղ
վող խոշոր գիտնականներ: Համա
գործակցության և խնդրի շուրջ աշ
խատելու հրավերներ են ստացվել
Գերմանիայից և Ռումինիայից:
Կարմիր պղպեղի աղտոտվածության
վտանգներից
խոսելիս
պետք
է
նկատել հատկապես արտադրության
ընթացքում` ստացման ճանապարհին
առկա վտանգները: Աշխատությունը հնարավորություն է
տալիս պարզել` տեղական արտադրության որ փուլում
է տեղի ունենում A.flavus աֆլատոքսիգեն շտամներով
աղտոտումը, կանխարգելել և ստանալ անվտանգ
կարմիր պղպեղ:

ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝
ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆԻ ՇՈՒՐՋ
2004-ից հոկտեմբերի 16-ը Հայաստանում նշվում
է որպես Հայ մամուլի օր: Օրվա առթիվ ՎՊՀ ավագ և
կրտսեր սերնդի լրագրողները կլոր սեղանի շուրջ քննար
կեցին ԶԼՄ-ների ազատության խնդիրները: Լրագրու
թյան բաժնի 2-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների նախա
ձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման գլխավոր
թեման հետհեղափոխական մամուլն էր` իր երբեմն ոչ
այնքան «թավշյա» դրսևորումներով: Բուռն քննարկում
ծավալվեց. տեսակետների բազմազանությունը գրագետ
բանավեճի առիթ դարձան:
Ներկա լրագրողները կրտսեր գործընկերներին
ներկայացրին տարիների իրենց հարուստ փորձը. սա
հնարավորություն տվեց ապագա լրագրողներին հաս
կանալու, թե ինչ է իրական գրաքննությունը: Նորա
գույն ժամանակները թելադրում են լրատվության նոր
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մոտեցումներ. պահանջները ևս փոխվել են: Այն, ինչ
տարիներ առաջ անցնում էր իշխանությունների «խո
շորացույցի» տակով, այսօր առցանց դառնում է բազմա
հազարանոց լսարանի սեփականությունը` երբեմն հաս
նելով գռեհկության:
Ներկաներից ոմանք նկատեցին, որ հեղափոխու
թյունից առաջ և հետո գրաքննության տեսանկյունից
մեդիադաշտում շատ բան չի փոխվել: Կոմերցիոն գոր
ծառույթներից ելնելով` թե´ մարզային, թե´ հանրա
պետական ԶԼՄ-ները տեղեկատվական հոսքին մոտե
նում են ընտրողաբար: Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ
լրատվամիջոցների մեծ մասը, ինչպես տարիներ առաջ,
այնպես էլ այսօր կուսակցականացված է:
Շնորհավոր Հայ մամուլի օրը:

ՍԵՎ ԹԱՆԹՐՎԵՆԻՆ՝
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
Հոկտեմբերի 15-17-ը Հայաստանի Ամերիկյան համալ
սարանում կայացել է «Սևծովյան ասոցիացիայի Սննդի
գիտությունների և տեխնոլոգիայի» B-FOST 2-րդ համա
ժողովը: Միջազգային հեղինակավոր համաժողովին մաս
նակցել են 30 երկրների պատվիրակություններ: Համաժո
ղովի աշխատանքային լեզուն եղել է անգլերենը:
Աշխատանքային 3 հագեցած օրերի ընթացքում լսվել
են 37 զեկուցումներ, որոնք վերաբերել են սննդի ան
վտանգության և հարմոնիզացման տեխնոլոգիաներին,
Էկոլոգիապես մաքուր սննդի ստացմանը:
ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան,
կ. գ. դ., պրոֆեսոր Զարուհի Վարդանյանը համաժողովին
ներկայացրել է կենսաբանության ամբիոնի աշխատանքը
սև թանթրվենու` Sambucus nigra L տեսակի կենսա
բանական և բուժիչ հատկությունների մասին: Աշխա
տանքի հիմքում ընկած են ամբիոնի առաջատար մասնա
գետներից կազմված խմբի երկարամյա աշխատանքի ու
ուսումնասիրությունների արդյունքները:
2-րդ անգամ կայացած B-FOST համաժողովին ՎՊՀ-ն
ներկայանում էր առաջին անգամ: Ինչպես նշում է Զ.
Վարդանյանը, սև թանթրվենու հատկությունների մասին
գիտական աշխատանքը որպես այդպիսին ևս առաջին
անգամ էր ներկայացվում: Գիտաժողովի շրջանակներում
ներկայացվել է 3 տեսակի արտադրանք` սև թանթրվենու
պտուղներից և ծաղիկներից պատրաստված օշարակներ
ու թարմ պտուղներից ստացված ներկանյութ:
Ներկայացված արտադրանքը հետաքրքրել է ինչպես
մեր հայրենակիցներին, այնպես էլ արտասահմանյան
գործընկերներին: Հայ գործընկերներից առաջարկ է

ստացվել
պատեն
տավորել
արտա
դրանքը` այնուհետ
միջազգային
շուկա
դուրս բերելու նպա
տակով:
Վերցված
նմուշները
ներկա
յում ԵՊՀ կենսա
տեխնոլոգիայի ամբիոնում ուսումնասիրության հերթա
կան փուլն են անցնում` պարզելու միկրոբիոլոգիական
կազմը:
Արտադրատեսակների առավելություններից Զ. Վար
դանյանն առաձնացրեց հետևյալները`
1. պատրաստված է տեղական հումքից
2. արագ է հասցվում սպառողին
3. տեղափոխումը ծախսատար չէ
4. մատչելի է
5. կարելի է օգտագործել տաք և սառը վիճակներում
6. ամրապնդում է իմունային համակարգը
7. կանխում է սուր շնչառական հիվանդությունները
8. հաղթահարում է հոգնածությունն ու անքնությունը;
Համագործակցության առաջարկներ են եղել տարբեր
հեղինակավոր համալսարանների կողմից. Միչիգանի
համալսարանից, օրինակ, առաջարկ է ստացվել կա
տարել արտադրատեսակների ճառագայթային ուսում
նասիրություն ևս: Համատեղ աշխատանքն արդեն ամ
բողջական տեսքով կներկայացվի 2020-ին Սլովակիայում
կայանալիք B-FOST միջազգային 3-րդ համաժողովին:

ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՖՈՐՈՒՄԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ Է ՃԱՆԱՉՎԵԼ

Կայացել է Վոլգոգրադի պետական համալսարանի
կողմից հայտարարված «Время деньги» խորագիրը կրող
միջազգային ուսանողական ֆորումը, որին մասնակցել
են ԵԱՏՄ անդամ երկրների բոլոր համալսարանների
ուսանողները: ՎՊՀ-ը ներկայացրել է «Ակտուարական և
ֆինանսական մաթեմատիկա» ու «Կառավարում» բա
ժինների առաջինից չորրորդ կուրսերի ուսանողներից
բաղկացած թիմը` Հրայր Պապոյանի ղեկավարությամբ:
ՎՊՀ թիմին (Ամալյա Մանյան` «Կառավարում»,
2-րդ կուրս, Գևորգ Հախվերդյան` «Ակտուարական
և ֆինանսական մաթեմատիկա», 3-րդ կուրս, Աննա

Մխիթարյան` «Կառավարում», 4-րդ կուրս,
Հովհաննես Ղուկասյան` «Կառավարում», 3-րդ
կուրս) հանձնարարվել է ներկայացնել ուսում
նասիրություն ԵԱՏՄ ապահովագրական շու
կայի վերաբերյալ: Առաջադրանքը մեր թիմը
կատարել է լավագույնս, ինչի շնորհիվ առաջա
դրված ոլորտում ճանաչվել է հաղթող:
Վոլգոգրադի պետական համալսարանից
ՎՊՀ հրավեր է ուղարկվել մասնակցելու հաջորդ
փուլին, մանրամասն ներկայացնելու թեման ու
դրա հետ կապված նոր առաջարկությունները:
Ճանապարհի հետ կապված բոլոր ծախսե
րը հոգացել է Վանաձորի պետական համալսա

րանը:
ԵԱՏՄ երկրների 15 խոշոր բուհերի մեջ մեր թիմը գրա
վել է 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը։ Թիմի կազմից
ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի «Ակտուարա
կան և ֆինանսական մաթեմատիկա» բաժնի 3-րդ կուրսի
ուսանող Գևորգ Հախվերդյանը ճանաչվել է ֆորումի
լավագույն մասնակից։
Շնորհավորում ենք ողջ թիմին և թիմի ղեկավար Հրայր
Պապոյանին բուհի անունը բարձր պահելու համար:
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400.000 ԴՐԱՄ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ`
ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՎՊՀ-ում էր ՎՏԲ-Հայաստան բանկի պատվիրա
կությունը. այցի նպատակն էր ներկայացնել բուհի այն
ուսանողին, ում նախապես ընտրել էին հինգ թեկնա
ծուներից` անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու
համար: ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մանրածախ բիզնեսի
զարգացման դեպարտամենտի տնօրենի տեղակալ
Արտյոմ Արևշատյանը կարևորեց այդպիսի նախագծերում
հենց մարզերի ուսանողների ներգրավվածությունը:
Ինչպես նշեցին հյուրերը, հինգ մասնակիցներից
ընտրվել է միայն մեկը. մյուս ուսանողները մշտապես
լինելու են իրենց տեսադաշտում` հնարավորություն
ունենալով պրակտիկա անցնել բանկի մասնաճյուղերից
մեկում:
ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Ս. Թումանյանը
շնորհակալություն հայտնեց ներդրման համար` վստա

հեցնելով, որ բանկի կատարած բարեգործությունն ուսա
նողը կփոխհատուցի գիտելիքով: Նա ընդգծեց, որ իրեն
մեկնված բարեկամ ձեռքին բուհը երբեք չի դավաճանում:
ՎՏԲ-Հայաստան բանկի «Հյուսիս» բիզնես խմբի
կառավարող տնօրեն Մհեր Դալլաքյանը, խոսելով
կատարված ընտրության մասին, նկատեց, որ այն
բավականին բարդ էր ու պատասխանատու. թեկնածու
ներից յուրաքանչյուրն արժանի էր կրթաթոշակին:
Ամենասպասվածը լավագույնը ճանաչված մասնակցի
անունը հայտարարելու պահն էր: Անաչառ հանձնաժո
ղովը ընտրել էր «Կառավարում» բաժնի 4-րդ կուրսի
ուսանող Աննա Մխիթարյանին:
Հանդիպման վերջում բանկի կողմից խրախուսական
նվերներ հանձնվեցին մյուս չորս մասնակիցներին:

ԵՐԿԹԵՎ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԸ
ԴԱՍԱԽՈՍԵԼ Է ՎՊՀ-ՈՒՄ

Առաջին անգամ ՎՊՀ-ում է Վոլգոգրադի պետական հա
մալսարանի կենսաբանության ամբիոնի դասախոս, կեն
սաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Դմիտրի
Աստախովը. նպատակն է` կենսաբանաքիմիական ֆա
կուլտետի ուսանողներին ներկայացնել իր գիտական
աշխատությունների արդյունքները:
Ռուս կենսաբանի ուսումնասիրության թեման երկթև
միջատների ընտանիքն է, աշխատության ղեկավարը`
ծագումով հայ Վերա Ռիխտերը, ում ղեկավարությամբ
լույս տեսած «Ռուս էնտոմոլոգիական ընկերության
աշխատանքներ» վերտառությամբ գիրքը հյուրը նվիրեց
ՎՊՀ կենսաբանության ամբիոնին:
Այցը հետաքրքիր էր երկուստեք. ՎՊՀ ուսանողների
համար այն դրսից ժամանած հյուրի հետ շփման լավա
գույն առիթ էր, իսկ հյուրի համար` մեր երկրի բուսական
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ու կենդանական աշխարհը գոնե կարճ ժամանակով տես
նելու հնարավորություն:
Ուշագրավ է, որ դասախոսության ընթացքում Դ. Աս
տախովը միջատների մասին խոսելիս հիշատակում էր
հայկական անվանումներ, որոնց այդ կերպ ժամանակին
կոչել է իր գիտական աշխատության ղեկավար Վ. Ռիխ
տերը: Այդ անվանումներն արդեն մտել են գիտական
տերմինաբանության մեջ և այսօր բավականին կիրառելի
են (Ռուզաննա, Արմենակուս և այլ): Միջատներին հա
յերեն անվանակոչելն ինչ-որ իմաստով ներկայացնում է
մեր երկիրը:
31-ամյա կենսաբանը կյանքի 12 տարիները նվի
րել է միջատաբանությանը, մասնավորապես` երկթևա
վորներին: Դ. Աստախովը եզակի դիպտերոլոգներից է
(մասնագետ, ով ուսումնասիրում է ճանճերին և մոծակնե
րին) ՌԴ-ում:
Ինչպես մեզ հետ զրույցում ժպիտով նկատեց Դ. Աս
տախովի տիկինը` Աննա Աստախովան, յուրաքանչյուր
տարի մայիսից մինչև սեպտեմբեր ողջ Կովկասով սկսվում
են ամուսնու ուսումնասիրությունները: Միջատների բազ
մացման շրջանը բուռն հետազոտությունների ընթացք
է կենսաբանի համար: Այժմ արդեն ուսումնասիրում է
ոչ միայն միջատների տեսակների նմանություններն ու
տարբերությունները, այլև գենետիկ հատկությունները:

ԾՆՆԴՅԱՆ 2 ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԴԱՍԱԽՈՍԸ 70-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ ՏՈՆԵՑ

ՎՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դա
սախոս Մելիս Սաքանյանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանը
լրացավ հոկտեմբերի 15-ին: 70 տարիներից 47-ը նա
նվիրել է սիրելի գործին` մանկավարժությանը: Ոչ մի այլ
ոլորտում իրեն չի պատկերացնում: Ասում է, որ կյանքում
կատարած ոչ մի քայլի համար չի ափսոսում: Կյանքի
մեծագույն նվաճումը համարում է ուսանողության և
գործընկերների հարգանքը: Իրեն համարում է երջանիկ
մարդ:
Մեր այն նկատառմանը, որ մաթեմատիկոսները չա
փազանց իրատես մարդիկ են, հակադարձում է` ասելով,
որ իր գործընկերների մեջ քիչ չեն ռոմանտիկները: Ապա

հիշում է, որ դպրոցական տարիներին առաջին անգամ
փորձել է գրիչը ձեռքը վերցնել ու թղթին հանձնել մտքերը.
ժպիտով նկատում է` ստացվել է:
Հարգված դասախոսի կյանքում զավեշտալի դեպքեր
էլ են պատահել. դրանցից մեկին հանդիպեցինք բո
լորովին պատահաբար, երբ փորձեցինք պարզել` ինչու
է Մելիս Սաքանյան քաղաքացու անձնագրում ծննդյան
օրվա դիմաց նշված 15.10.1948, իսկ Մելիս Սաքանյան
օգտատիրոջ վիրտուալ տիրույթում` 06.02.1949: Պատ
մությունը զրուցակիցս չկարողացավ առանց ծիծաղի
հիշել. այս իրարամերժ փաստերի պատճառը գալիս է
մանկուց, երբ ուշացումով ծննդյան վկայական է ստացել:
06.02.1949 ճակատագրական, այդուհետ նաև փաստա
ցի ծննդյան ամսաթիվը վկայական տրամադրող աշ
խատակցի հարցի պատասխանն է: Հոբելյարի հորն
ուղղված «Ե՞րբ է ծնվել ձեր երեխան» հարցին հաջորդել
է պատասխանը` «Ձյուն էր գալիս»..., և, իսկապես, իրա
կան ծննդյան օրը` հոկտեմբերի 15-ին, Կիրովականում
ձյուն է եկել: Այդպես էլ աշխատակցի թեթև ձեռքով Մելիս
Սաքանյանն ունեցավ ծննդյան 2 օր:
70-ամյա հոբելյարի համար ամենատպավորիչը սի
րելի ուսանողների ու գործընկերների կազմակերպած
անակնկալն էր. ասում է` կարողացան հուզել: Հուզմունքը
թաքցնելով` նկատում է, որ 70 տարիները քիչ են, անե
լիքներ դեռ շատ կան:
Առողջություն ու եռանդ ենք մաղթում հարգելի հոբել
յարին:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Հոկտեմբերի 22-ին ՎՊՀ-ում կայացավ Հայաստանի
ուսանողների ազգային ասոցիացիայի (ՀՈՒԱԱ) սոցիա
լական հարցերով հանձնաժողովի մշակած «Ուսում
նական խորհրդատուների ինստիտուտի ներդրումը ՀՀ
բարձրագույն կրթության համակարգում» հայեցակարգի
հանրային լսումը:
ՀՈՒԱԱ թիմը ներկայացրեց հայեցակարգի նպատակը,
տեսլականը և հետազոտության արդյունքները: Այնու
հետև մասնակիցներին տրվեցին տարբեր խնդրահարույց
իրավիճակներ, որոնց լուծումներ տալու միջոցով վեր
ջիններս պետք է գտնեին ուսումնական խորհրդատուի
լավագույն կերպարը:

Ակտիվ մասնակցության և բուռն քննարկումների
շնորհիվ դուրս բերվեցին ուսումնական խորհրդատ
վության պարտավորություն ստանձնող յուրաքանչյուր
հնարավոր սուբյեկտի առավելությունները, թերու
թյունները, հնարավորություններն ու ռիսկերը, ինչպես
նաև ուսումնական խորհրդատուի սահմանումն ըստ
մասնակիցների, նրա գործառույթները, պարտականու
թյունները:
Լսումներն առանձնացան խմբային աշխատանքի յու
րահատուկ մոտեցումներով:
ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ՈՒԽ
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ԱՐՊՀ-ՈՒՄ ՏՊԱԳՐՎԵԼ ԵՆ ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ
2018 թ. ապրիլի 11-12-ը
Արցախի պետական հա
մալսարանում կայացած
ուսանողական գիտաժո
ղովին` նվիրված Ղարա
բաղյան շարժման 30-րդ
տարեդարձին, ՎՊՀ ու
սանողները ևս մասնակցեցին` հանդես գալով զեկուցում
ներով տարբեր բաժանմունքներում։
Օրերս լույս տեսած ԱրՊՀ «Գիտական ընթերցումներ»
հոդվածների ժողովածուի մեջ տպագրվել են ՎՊՀ
ուսանողների ներկայացրած լավագույն հոդվածները.

Շուշան Ներսեսյան, «Եղբայր հասկացույթի իմաստային
ընկալումները հայերենում», Դավիթ Կոստանդյան,
«ԱՍԱԼԱ-ի մասնակցությունը արցախյան պատերազմին»,
Մարիամ Սիմոնյան, «Ղարաբաղյան շարժումը և ազգերի
ինքնորոշման իրավունքը», Աննա Դեմիրխանյան,
«ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը ղարաբաղյան
խնդրի կարգավորման ուղղությամբ», Նուշիկ Տեր-Մով
սիսյան, «Բարոյական վնասի փոխհատուցման իրա
վակարգավորումը ՀՀ-ում», Lիանա Սահակյան, «Ինք
նասպանության հասցնել և ինքնասպանության հակել»,
Երանուհի Տեր-Մովսիսյան, «Օտարերկրյա ներդրումները
Հայաստանում»:

Արցախի անկախու
թյան հռչակման 25-րդ
տարեդարձին նվիրված
միջազգային
ուսանո
ղական գիտաժողովին
ՎՊՀ ուսանողների ներ
կայացրած
լավագույն
աշխատանքները ևս տպագրվել են ԱրՊՀ «Գիտական
ընթերցումներ»-ում: Ստորև ներկայացնում ենք հեղինակ
ներին և հոդվածների վերնագրերը.
Օֆելյա Սահակյան, «Ձանձրույթը` որպես հոգեբանա
կան հիմնախնդիր. պատճառները, առանձնահատկու
թյունները պատանեկության տարիքում»
Անի Հովհաննիսյան, «Sambucus Nigra L. տեսակի
ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Գուգարքի
տարածաշրջանում»
Գայանե Համբարյան, «Կովկասյան մրտավարդի որոշ
էկոֆիզիոլոգիական ցուցանիշները Լոռու մարզում»

Լիլիթ Ղուլինյան, «Հոռոմայրի արձանագրությունների
լեզվաոճական առանձնահատկությունները»
Անի Չատինյան, «Կարաւտ բառի ծագումնաբանու
թյունը եւ իմաստաբանությունը»
Արմեն Չոփուրյան, «Դեյթոնյան գործընթացը և դրա
հետևանքները»
Աղունիկ Սահակյան, «Բերիայի գործունեությունը
Անդրկովկասյան Դաշնությունում (1931-1937 թթ.)»
Զոյա Չատինյան, «Լեհերի մասնակցությունը ամե
րիկյան գաղութների անկախության համար պատերազ
մին»
Կարեն Մանուչարյան «Բացակաների «ներակայու
թյունը» Արամ Պաչյանի «Ու՞ր ես, Լյո´վ» և «Ցտեսություն,
ծիտ» երկերում»:
Թագուհի Ամիրխանյան, «Հնի ու նորի հավերժական
բախումը Բակունցի պատմվածքներում»
Շնորհավորում ենք հոդվածների հեղինակներին, մաղ
թում գիտական նվաճումներ։
Սեփ. լրատվություն

ՀԱՆՈՒՆ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ

1922 թվականից հոկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես
Հոգեկան առողջության համաշխարհային օր: Այն հռչակ
վել է Հոգեկան առողջության համաշխարհային ֆեդե
րացիայի կողմից` Առողջապահության համաշխար
հային կազմակերպության աջակցությամբ: Հոգեկան
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առողջության համաշխարհային օրն ընդգրկված է ՄԱԿ-ի
կողմից նշվող համաշխարհային և միջազգային օրերի
ցանկում։
ՎՊՀ-ում 2011 թվականից գործում է հոգեբանական
աջակցության կենտրոն, որը բուհի ուսանողների համար
իրականացնում է հոգեբանական խորհրդատվություններ:
ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դա
սախոս, կենտրոնի խորհրդատու Նունե Հովսեփյանը մեզ
հետ զրույցում նշեց, որ կենտրոնի դերը ուսանողների
կյանքում կարևոր է: Դրա վկայությունը ուսանողների
հաճախակի դիմումներն են կենտրոնին` հոգեբանական
աջակցություն ստանալու ակնկալիքով:
Ուսանող-խորհրդատու հարաբերություններում կարևոր
գործոններից մեկը տեղեկացվածության և վստահության
ապահովումն է: Այդ նպատակով կենտրոնի խորհրդա
տուն այցելում է բոլոր կուրսեր, ուսանողներին ծանոթաց
նում կենտրոնի գործառույթներին:
Օրվա գլխավոր խորհուրդն է` պահպանել ոչ միայն
ֆիզիկական, այլև հոգեկան առողջությունը, գտնել ինք
նակայացման ճիշտ ուղին:

ՆՎԻՐՎԱԾ ՇԱՆՍՈՆԻԵԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
2018
թվականի
հոկտեմբերի
1-ին վախճանվեց ֆրանսահայ եր
գիչ,
երգահան,
կինոդերասան,
գրող, հասարակական գործիչ Շառլ
Ազնավուրը։ Հոկտեմբերի 16-ին ՎՊՀում շանսոնի արքայի հիշատակին
նվիրված միջոցառում էր կազմա
կերպել մշակույթի կենտրոնը։ Միջո
ցառման ընթացքում ուսանողների
կատարմամբ հնչեցին Ազնավուրի
հայտնի երգերից։
Շառլ Ազնավուրը աշխարհահռչակ
երգիչ էր, և դա իր արտացոլումը
գտավ նաև միջոցառման մեջ. երգերը
հնչեցին ֆրանսերեն, հայերեն, անգ
լերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Ըն
թերցվեցին նրա բանաստեղծությունները հայերեն և
ֆրանսերեն լեզուներով։ ՎՊՀ ուսանողուհի Օֆելյա
Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց.
– Պատահական չէ, որ ողջ աշխարհում և հատկապես
Ֆրանսիայում մեզ` հայերիս, ճանաչում են շնորհիվ նաև
Ազնավուրի։ Դա խոսում է նրա մեծության մասին: Չմո

ռանանք նաև մեծ բարերարի` 1988-ի անձնվեր գործի
մասին: Ազնավուրը ապրում է բոլորիս մեջ. ահա այսօրվա
խորհուրդը։
Թեհմինե ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
Լրագրություն, 2-րդ կուրս

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՀԵՏ
ՎՊՀ Ուսանողական խորհրդի
հետ համատեղ «Լոռի» ֆուտբո
լային ակումբը կազմակերպել էր
հանդիպում բուհի ուսանողների
հետ: Ներկա էին «Լոռի» ՖԱ ֆուտ
բոլիստներ Իբրահիմ Ֆուսեինին,
Ուդոհ Եթոպը, Արման Մկրտչյանը,
«Լոռի» ՖԱ PR մենեջեր Սպարտակ
Պետրոսյանը, «Green Power» ֆա
նակումբի ղեկավար Աղասի Ղարա
գյոզյանը:
Հանդիպմանը
ֆուտբոլասեր
ուսանողներին
ներկայացվեցին
ակումբի անցած ուղին, գրանցած
հաջողություններն ու առաջիկա անելիքները:
ՎՊՀ ուսանողության շրջանում նկատվող ակտի
վությունն ու հետաքրքրությունը այս մարզաձևի նկատ
մամբ ակումբի պատասխանատուներին հուշում է
հանդիպումները դարձնել հաճախակի:

Հանդիպումն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխանի և
քննարկումների մթնոլորտում: Խաղ-մրցույթի արդյունքում
էլ ի հայտ եկան լավագույն ֆուտբոլասեր ուսանողները,
ովքեր
արժանացան
ակումբի
տարբերանշանով
հուշանվերների:
Սեփ. լրատվություն

ԱՊԱԳԱ ԲԱՆԱՍԵՐԸ՝ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՊԵՏ
Օրերս ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն
ամփոփել է սպորտի վարպետի կոչումներ շնորհելու արդյունքները: ՎՊՀ
բանասիրական ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բաժնի 3-րդ
կուրսի ուսանող Նունե Աղաջանյանն արժանացել է սպորտի վարպետի կոչման:
Այս տարվա փետրվարին Ծաղկաձորում անցկացված լեռնադահուկային
սպորտի առաջնությանը կանանց հատուկ ոլորավայրէջք մրցաձևում Նունեն
գրավել էր 1-ին տեղը:
Շնորհավորում ենք մեր ուսանողին մարզական ձեռքբերումների համար,
մաղթում նոր նվաճումներ:
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