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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՎՊՀ-ՈՒՄ

Նոյեմբերի 14-ին ՎՊՀ-ում կայացավ միջազգային
գիտաժողով` նվիրված միջնադարագետ, նարեկա
ցիագետ, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Պողոս Մկրտչի Խաչատրյանի
ծննդյան 90-ամյակին: Գիտաժողովը նախաձեռնել և
կազմակերպել էր ՎՊՀ գրականության ամբիոնի պրո
ֆեսոր Վանո Եղիազարյանը:
Գիտաժողովն ուներ հայագիտական ուղղվածու
թյուն, աշխատանքային լեզուներն էին հայերենը,
ռուսերենը, անգլերենը: Մասնակից երկրների թվում
էին Հայաստանը, Արցախը, Իրանը, Իտալիան, Գեր
մանիան, ԱՄՆ-ն, ՌԴ-ն (առկա և հեռակա մասնակ
ցության ձևերով): Վ. Եղիազարյանը վստահեցրեց, որ

գիտաժողովը կամրապնդի տարբեր երկրների ուսում
նական ու գիտական հաստատությունների միջև կա
պերը` ծանոթացնելով գիտական նորույթներին և ավե
լի հանրայնացնելով դրանք:
Գիտաժողովի աշխատանքներն ընթացան 3 բա
ժանմունքներում` հին և միջնադարյան գրականության
պատմություն, նոր և նորագույն գրականության պատ
մություն, գրական քննադատություն, թարգմանություն:
Լիագումար նիստին ներկաներին ողջունեց ՎՊՀ
ռեկտորի պաշտոնակատար Սուսաննա Թումանյանը`
կարևորելով գրականագիտության մեջ ասելիք ունեցող
մտավորականների մասնակցությունը:
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Նոյեմբերի 8-ին ՎՊՀ Ուսանողական գիտական ըն
կերությունը կազմակերպել էր գիտական նստաշրջան`
զեկուցումների ազատ թեմատիկայով, առկա և հեռա
կա մասնակցության ձևերով: Նստաշրջանի ընթաց
քում գործում էին պատմության, իրավագիտության և
քաղաքագիտության, հայ բանասիրության, օտար լե
զուների և գրականության, տնտեսագիտության, ման
կավարժության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, փի
լիսոփայության, արվեստագիտության, բնագիտության
և աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի,
ֆիզմաթ և ինֆորմատիկայի բաժանմունքները:
Լիագումար նիստին գիտաժողովի մասնակիցներին
ու ներկաներին ողջունեց ռեկտորի ժամանակավոր
պաշտոնակատար Ս. Թումանյանը` նշելով, որ 50-ամյա
բուհի տարիքին է նաև Ուսանողական գիտական
ընկերությունը: Համալսարանը մշտապես հաղորդակից
է լինում գիտության տարբեր ոլորտներում կատարվող
նորություններին: Ս. Թումանյանը մասնակիցներին
մաղթեց գիտական բանավեճ, սեփական տեսակետը
պաշտպանելու կարողություն` առաջարկելով դիտել
ՎՊՀ լրատվության բաժնի աշխատակիցների պատ
րաստած «Կեսդարյա ճանապարհ» տեսաֆիլմը` նվիր
ված բուհի 50-ամյա պատմությանը:
Լիագումար նիստին ողջույնի խոսքով հանդես
եկավ նաև ՎՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ Շուշան Ներսիսյանը,
զեկուցումներ կարդացին ՎՊՀ և ԳՊՀ ուսանողներ

Տաթևիկ Ալեքսանյանը և Արամայիս Ավետիսյանը:
Լիագումար նիստից հետո աշխատանքը շարունակ
վեց մասնագիտական բաժանմունքներում: Գիտաժո
ղովի մասնակիցների թիվն այս տարի անհամեմատ
մեծ էր` շուրջ 150: Մասնակից համալսարանների
թվում էին Երևանի, Գավառի, Շիրակի պետական հա
մալսարանները, Հայ-ռուսական համալսարանը, Հայաս
տանի պետական մանկավարժական համալսարանը,
Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու
մասնաճյուղը: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզու
ներն էին հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը:
Սեփ. լրատվություն

ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ա Ր ՊՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Նոյեմբերի 3-5-ը Արցախի Հանրապետությունում
տեղի ունեցավ ուսանողական միջազգային գիտա
ժողով` նվիրված Արցախի մայր բուհի հիմնադրման
50-ամյակին: Լիագումար նիստը մեկնարկեց ԱՀ Ազ
գային ժողովի նիստերի դահլիճում, որին մասնակցում
էին ԱրՊՀ, ՀՀ և արտերկրի բուհերի 150 ուսանող: Մաս
նակիցների առավելագույն թվով հանդես եկավ Վա
նաձորի պետական համալսարանը:
Ներկաներին ողջունեց ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն
Սարգսյանը` ներկայացնելով համալսարանի անցած
ճանապարհը, ձեռքբերումները: Լիագումար նիստին
ներկա էին նաև ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, նա
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խարարներ,
պրոֆեսորադասախո
սական կազմը, ուսանողներ:
Լիագումար նիստին զեկուցումով
հանդես եկավ Վանաձորի պետական
համալսարանի ուսանողուհի Շուշան
Ներսիսյանը:
Լիագումար նիստից հետո գիտա
ժողովի աշխատանքները շարունակ
վեցին առանձին բաժանմունքներում:
ՎՊՀ
ուսանողները
զեկուցումներ
կարդացին բանասիրության, իրավա
գիտության, պատմության և քաղա
քագիտության,
տնտեսագիտության,
մանկավարժության և հոգեբանության,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
բնագիտության մասնախմբերում:
Գիտաժողովի շրջանակում ուսա
նողները հանդիպեցին ԱրՊՀ ռեկտորի և պրոռեկ
տորների հետ, խոսեցին ուսանողական գիտաժողովնե
րի և դրանց դրական արդյունքների մասին: ԱրՊՀ
ղեկավարությունը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց
Վանաձորի պետական համալսարանին ակտիվ մաս
նակցության համար:
Գիտաժողովի փակման հանդիսավոր արարողու
թյունը տեղի ունեցավ «Մատենադարան-Գանձասար»
գիտամշակութային կենտրոնում, որի ընթացքում
ԱրՊՀ ռեկտոր Ա. Սարգսյանը մասնակցության հավաս
տագրեր հանձնեց գիտաժողովի մասնակիցներին:

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՑ ԵՎ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
2019 թ. հոկտեմբերի 3-ին Վանաձորի պետական
համալսարան այցելեց Լիբանանի Կասլիկ համալսա
րանի որակի ապահովման և ինստիտուցիոնալ արդյու
նավետության կենտրոնի տնօրեն Նատալի Բուլդուկ
յանը, որն իրականացնում է «PRINTeL (ERASMUS+)»
(«Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասա
վանդման և ուսումնառության օժանդակում` արևելյան
գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական
փորձառության բարելավման նպատակով») նախա
գծի մշտադիտարկում: Ն. Բուլդուկյանը աշխատան
քային հանդիպում ունեցավ ռեկտորի ժամանակավոր
պաշտոնակատար Ս. Թումանյանի հետ և քննարկեց
նախագծի կառավարմանն առնչվող հարցեր: Աշխա
տանքային քննարկումներ անցկացվեցին ուսումնա
մեթոդական վարչության պետ Անուշ Գևորգյանի, շա
րունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար Ասյա
Հարությունյանի և բուհի այն դասախոսների հետ,
որոնք նախագծի շրջանակներում վերապատրաստ
վել են եվրոպական համալսարաններում (Քրիստինե

Ղազարյան, Մարիա Բրուտյան, Աննա Խաչատրյան,
Վանանե Միրզոյան, Արինա Դանիելյան, Աննա Առա
քելյան): Ն. Բուլդուկյանին ներկայացվեցին բուհի ռե
սուրսները, որոնք հնարավորություն կտան առավել
արդյունավետ շարունակելու նախագծի հետագա աշ
խատանքները: Նախագծի շրջանակներում ձեռք է բերվել
նոր «CLEVERTACH» էկրան (թիվ 4 լսարան), իսկ առա
ջիկայում նախատեսվում է տեսադասերի ձայնագրման
սարքավորումների ձեռք բերում: Սրանք ավելի կընդ
լայնեն դասավանդման հնարավորությունները:

ՇՆՈՐՀԱՎՈ´Ր ՏՈՆԴ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆա
կուլտետի հիմնադրման 50-ամյակին
նվիրված միջոցառումը մեկնարկեց հա
մալսարանի հիմնի հնչյունների ներքո,
լեփ-լեցուն դահլիճում: Հյուրերի թվում
էին ֆակուլտետի տարբեր տարիների
շրջանավարտներ,
դասախոսներ,
ուսանողներ:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտե
տի շրջանավարտ, կ. գ. դ., պրոֆեսոր,
դեկան Զարուհի Վարդանյանն անդրա
դարձավ ֆակուլտետի հիմնադրման
պատմությանը` հիշելով տպավորիչ ու
զավեշտալի դրվագներ: Գեղարվես
տական համարներով ներկայացան
ֆակուլտետի շնորհալիները:
Ներկաներին ողջունեցին ու շնորհավորեցին ֆա
կուլտետի ամբիոնների վարիչները: Բոլորը համակար
ծիք էին մի հարցում` ֆակուլտետը հարուստ է իր լա
վագույն շրջանավարտներով:
Տոնական օրը շնորհակալագրեր հանձնվեցին ֆա

կուլտետի անունն ու պատիվը բարձր պահող շրջանա
վարտներին, ուսանողներին և աշխատակիցներին:
Միջոցառման ավարտին ներկաները հավաքվեցին
դահլիճի նախասրահում` տոնական սեղանի շուրջ:

ԺՈՐԱ ՀԱԽԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՑԱՎ
ՖԻԶՄԱԹ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ՈՒՍԱՆՈՂ
ՎՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Ժորա
Հախինյանի հիշատակի կրթաթոշակը ֆակուլտետում տրամա
դրվում է 2010 թվականից: Այն սահմանել են Ժորա Հախինյանի
որդիներ Արամ և Տիգրան Հախինյանները:
Յուրաքանչյուր կիսամյակ կրթաթոշակը տրվում է բարձր առա
ջադիմություն ունեցող մեկ ուսանողի: Մինչ օրս կրթաթոշակի արժա
նացել են ֆակուլտետի 18 ուսանող:
Այս անգամ կրթաթոշակը տրամադրվեց «Ինֆորմատիկա և կի
րառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանո
ղուհի Դիանա Գևորգյանին: Այն հանձնեց ֆակուլտետի դեկան
Հերմինե Գրիգորյանը:
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Եվ բանն ի սկզբանե գոյություն ուներ, և բանն Աստծո
մոտ էր: Այժմ մեզ մոտ է բանը, սակայն մարդկային
էությանը բնորոշ` մենք այն վերաիմաստավորեցինք:
Բառը մեր ուղեկիցն է ու ուղղորդողը: Բայց մի՞թե
ճիշտ է մեր ուղին: Բառերը մարմնավորում են մեր
էությունը, կենդանություն տալիս մեր խոհերին:
Իսկ մեր էությունը միշտ չէ, որ ձգտում է դեպի
բացարձակ լույսը, և ո՞րն է լուծումը: Մի՞թե հնարավոր
է լռել` թաքցնելով էությունը… Ո´չ, բառը մեր իսկ
կարած դիմակն է, որի ճկունությունից երբեմն
կարելի է սարսափել: Բառը նաև կեղծիք է: Սակայն
մարդկությունը սիրում է այդ կեղծիքը: Ինչքա՜ն գումար
ենք վատնում թատրոնների ու ֆիլմերի տոմսերի վրա,
գնում ենք անհամար քանակությամբ գրքեր, որպեսզի
լսենք սուտ բառեր, հրճվենք փուչ խոստումներով
ու մեր միտքը տեղափոխենք կեղծ, երևակայական
աշխարհներ: Իսկ միգուցե բառը կեղծիք չէ, այլ`
հու՞յս... Բառերը սփոփում են մեր հոգին, խաբում
են մեր բանականությանը ու մեզ համոզում, թե մի
օր կհասնենք ավելիին: Եվ հզորագույնն են բառերը,
քանզի մենք հավատում ենք նրանց հորինածներին:
Իսկ միգուցե բառը մեզ կործանո՞ղն է... Քանի՜ հազար
անգամ ենք լսել անեծք` մոր շուրթերից, մեղադրանք`
որդուց, ծաղր` հասարակությունից: Իսկ միգուցե բառը
մեզ ոտքի կանգնեցնո՞ղն է… Քամահրող, անարգող,

Կորած արևածագերի ու մշուշված մայրամուտների
արանքում, պատված մթին տխրության փայլուն
երանգներով` առաջ են գնում օրերս` կառչելով
ժամանակի թևերից ու թռչելով նրա հետ դեպի հավերժի
անհատակ խորությունը։ Եվ այդ ճանապարհի
խաչմերուկներում շուրթերս արտաբերում են բառեր,
որ զգացմունքներիս ակնհայտ արտացոլումը պետք
է դառնան։ Անորոշ ու երերուն իրականության
վերացական մակերևույթին լողում են մտքերս, բառերի
հոսք դարձած` լցվում ականջից ականջ ու, թվում է, հետք
էլ չեն թողնում։ Մարդկային քար անտարբերության
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հեգնող բառերը մեզ ստիպում են սթափվել, գտնել
կամքի ուժ ու ապացուցել, որ մենք ավելին ենք, քան
սովորական մահկանացուն:
Բառի այսպիսի որակումներն անհամար են ու
հակասական: Բառն իշխանություն է մեր ձեռքում,
գերագույն ուժ` նման ուրանի. այն կարող է ջերմացնել
ողջ աշխարհը կամ էլ ոչնչացնել, խեղաթյուրել
բանականությունը: Իսկ ընտրությունը մերն է...
Անի ՏԵՐ-ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
«Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտություն,
1-ին կուրս

դիմաց շարված են բառերս` պատրաստ դառնալու
հաստատուն խոսքեր, պատրաստ առաջ մղվելու,
գործելու։ Ու լողում են այսպես անփույթ ու անկանոն
մտքերս, վերածվում հստակ ու կանոնավոր բառերի,
վերջիններս էլ` գաղափարների։ Լցվում են թղթի
վրա դուրս հորդելու մի անհայտ ցանկությամբ, մի
ուժով, որ նման չէ մատերիական ոչ մի ուժի, անգամ
գրավիտացիան նման կերպ չի ձգում ինձ ու պահում
այս հողագնդի վրա, որքան մտքերս են ձգվում դեպի
այս թուղթը` բառեր դառնալու միտումով, քանզի
այս տառերի փոքրիկ խմբերը լոկ առարկայական
կաղապարներ չեն, նրանք լցված են մտքերի փոքր
ծվեններով, իմաստի փոփոխվող երանգներով։
Ի՞նչ է մարդ էակը` առանց իր մտքի... ֆիզիկական
գոյության մի պարզագույն ձև` բարդ կենսաբանական
օբյեկտ, բայց` ոչ հոգեղեն, քանզի այդպես կորցրած
կլինի իր բանական բնույթը։
Իրականության ու պատրանքների սահմանագծին
մոլորված` ես չեմ գտնում իմ ճշմարիտ ճանապարհը, և
լոկ բառերն են, որ օգնում են կառուցել մի աստիճան,
որով ցած կիջնեմ դեպի ցնորքի ու ճշմարտության
ոսկե միջինը։
Զիկ ԳՐԻՇԿՅԱՆ
«Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտություն,
1-ին կուրս

ՆՎԻՐՎԱԾ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ

Վանաձորի պետական համալսարանի շարունակա
կան կրթության կենտրոնը Վանաձորի պետական
բժշկական քոլեջի (ՎՊԲՔ) տնօրինության առաջարկով
կազմակերպել էր «Նորագույն տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների կիրառումը դասավանդման ընթացքում»
դասընթացը: Մեկնարկը տրվեց
նոյեմբերի 11-ին`
ՎՊԲՔ դասախոսների մասնակցությամբ:

Դասընթացի նպատակն էր ուսուցման գործընթա
ցում նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ նպաստել շահառուների մասնագիտական
որակների, մանկավարժական, հետազոտական կարո
ղությունների զարգացմանը:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Գևորգ
յանը, ողջունելով ՎՊԲՔ վերապատրաստվող կազմին,
ներկայացրեց դասընթացավարներին, որոնք վերա
պատրաստվել են Շվեդիայի, Իսպանիայի, Պորտու
գալիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի լավագույն բուհերում:
ՎՊՀ շարունակական կրթության կենտրոնի կողմից
կազմակերպվող դասընթացները բաց են բոլոր շահա
ռուների և այլ կրթական հաստատությունների ներկա
յացուցիչների համար:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը (ՀՔԻ)
ՎՊՀ-ում
իրականացրեց
հանրային
քննարկում`
«Փոփոխության ուժը. բացահայտելով կրթական բարե
փոխումների էությունը» թեմայով: Քննարկման հիմքում
էին Մայքլ Ֆուլլանի համանուն գրքի հիմնադրույթները,
որոնք ուսուցիչներին, ուսանողներին, կրթության ոլոր
տի մասնագետներին հնարավորություն տվեցին ար
տահայտելու կրթական բարեփոխումների մասին իրենց
կարծիքներն ու պատկերացումները:
Ինչպես նկատեցին կազմակերպիչները, Մ. Ֆուլլանի
գաղափարները հատկապես պետք է հետաքրքրեն
մանկավարժական ոլորտի մասնագետներին` մտորելու
մանկավարժական կրթության բնագավառում անհրա

ժեշտ փոփոխությունների
և դրանց արդյունավետ
իրականացման մասին:
Հանդիպման
ընթաց
քում ներկայացվեցին գրքի
հիմնադրույթները,
ին
չից հետո մասնակիցները
բանախոսներին հարցեր
ուղղելու հնարավորություն ունեցան:
Բանախոսներն էին ՀՔԻ կրթական ծրագրերի
ղեկավար Աննա Գևորգյանը և ՀՔԻ կրթական ծրագրերի
հետազոտող Գոհարիկ Տիգրանյանը:

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Հայաստանում
ինտերակտիվ
թատրոնի առաջատար «Փոփո
խությունների
թատրոն»
ՀԿ-ն
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի
և մարդկային զարգացման միջազ
գային կենտրոնի հետ համագոր
ծակցությամբ
կազմակերպել
էր
նոր ինտերակտիվ ցուցադրություն`
նվիրված Հայաստանից Գերմա
նիայի Դաշնային Հանրապետություն
անկանոն միգրացիայի կանխարգել
մանը:
Հոկտեմբերի
17-ին
ՎՊՀ-ում
կայացած «Հենրիկն ու Գրետան» խորագրով ինտե
րակտիվ ներկայացման հիմքում ՀՀ-ից Գերմանիայի
Դաշնային Հանրապետություն մեկնող ընտանեկան
զույգի պատմություն է: Նրանց փաստաթղթերի ձևա
կերպման և վիզայի թույլտվության համար հայտ
նի «գործ անողներից» մեկն իր օգնությունն է առա
ջարկում` վերցնելով մեծ գումար: Հասունանում է
այն պահը, երբ զույգը հայտնվում է օտար երկրում`

առանց գումարի, աշխատանքի, բարեկամների ու լավ
ապագայի հեռանկարի:
ՎՊՀ ուսանողները, առաջարկելով խնդրի լուծման
իրենց տարբերակները, օրինակներ բերեցին սեփական
փորձից: Ծավալվեց արդյունավետ քննարկում, որի
ավարտին հրավիրված փորձագետը մանրամասնորեն
պարզաբանեց արտերկիր մեկնելու դժվարությունները
և դրանց դեպքում` լուծման հնարավոր ուղիները:
Սեփ. լրատվություն
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ԱԿՑԻԱ՝ ՎՊՀ-ՈՒՄ
Հոկտեմբերի 27-ին ՎՊՀ պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի «Պատմություն» և «Սերվիս» մասնագի
տությունների 44 ուսանող մասնակցել է «Աշխարհա
գրական թելադրություն» միջազգային լուսավորչական
ակցիային: Նպատակն էր պարզել մասնակիցների գի
տելիքների մակարդակը Ռուսաստանի աշխարհագրու
թյունից: Թելադրությունը կազմված էր 40 հարցից, որոն
ցից 10-ը վերաբերել են հանրահայտ փաստերի, իսկ 30
հարցերին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է եղել
դրսևորել պատկերավոր մտածողություն, համակարգ
ված տրամաբանություն և բազմագիտակություն։
Մրցութային հանձնախմբում ընդգրկված էին մրցու
թային հարթակի ղեկավար, ՎՊՀ պատմության ամբիոնի
վարիչ, պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը, ռուսաց

լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Թադևոս Թադևոսյանը,
կամավորներ` պատմության ամբիոնի աշխատակիցներ
Քրիստինե Գասպարյանը և Զոյա Չատինյանը: Մրցույթի
ընթացքին հետևել է Գյումրիում Գիտության և մշակույթի
ռուսական կենտրոնի Լոռու մարզի կոնտակտային
կենտրոնի ղեկավար Վախթանգ Մելիքսեթյանը:
Աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող այս մրցույթին
մասնակցելու պատիվն այս անգամ տրվել է մեր բուհին:
Ակցիան ՎՊՀ-ում իրականացվել է Ռուսաստանի աշ
խարհագրական ընկերության կողմից: Նախաձեռնող
ները եղել են վերոնշյալ կենտրոնը և ՎՊՀ պատմության
ամբիոնը: Բոլոր մասնակիցներին հանձնվել են մաս
նակցության հավաստագրեր:

ԲԱՑ ԴԱՍ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ
ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ

ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Կեն
սաբանություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները կազ
մակերպել էին բաց դաս` «Ցողունային բջիջներ» թե
մայով: Դասի ընթացքում պարզաբանվեցին հարցեր`
կապված ցողունային բջիջների հայտնաբերման, դրանց
տեսակների ու առանձնացման եղանակների հետ:

Ուսանողները տեսահոլովակների միջոցով ներկա
յացրին այն հիվանդությունները, որոնք բուժվում են
ցողունային բջիջներով, ապա անդրադարձան դրանց
բացասական ազդեցություններին: Խոսվեց Հայաստա
նում ցողունային բջիջների պահպանման եղանակների
մասին:
Բաց դասին ներկա էին կենսաբանաքիմիական ֆա
կուլտետի դեկան Զ. Վարդանյանը, կենսաբանության
ամբիոնի վարիչ Մ. Կիրակոսյանը, դասախոսներ, աշ
խատակիցներ, ուսանողներ:
Ավարտին հարցերին ակտիվ ու ճիշտ պատասխան
ներ տված մասնակիցները ստացան մրցանակ` կրծքա
նշան ֆակուլտետի տարբերանշանով:
Սեփ. լրատվություն

ԱՊԱԳԱ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԳԵՏՆԵՐԸ` ՎՊՀ-ՈՒՄ
2019 թ. հոկտեմբերի 31-ին Վանաձոր քաղաքի թ. 13
ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի մի խումբ աշակերտներ
հյուրընկալվեցին ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆա
կուլտետում: Նրանք ցանկություն էին հայտնել ներկա
գտնվել «Հայ ժողովրդի պատմություն» և «Քաղա
քացիական իրավունք» առարկաների մեկական դա
սաժամի: Աշակերտները դասալսում կատարեցին
«Պատմություն» մասնագիտության երրորդ և «Իրավա
գիտություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսերում:
«Հայ ժողովրդի պատմություն» առարկայից դասը վա
րում էր պատմության ամբիոնի ասիստենտ Մարիա
Բրուտյանը` «Նադիր շահ» թեմայով` համակարգչային

դեկտեմբեր 4, 7 (196)

թիվ 3 լսարանում, իսկ «Քաղաքացիական իրավունք»
առարկայից` փիլիսոփայության և իրավագիտության
ամբիոնի դասախոս Անուշ Փիլոյանը: Դասերը հե
տաքրքրեցին աշակերտներին, և նրանք ակտիվորեն
մասնակցեցին քննարկումներին:
Աշակերտները և դպրոցի տնօրեն Գագիկ Էմինյանը
իրենց գոհունակությունը հայտնեցին համալսարանի
ռեկտորի պաշտոնակատար Սուսաննա Թումանյանին,
ֆակուլտետի դեկան Լուսինե Կոստանդյանին, ամբիոնի
վարիչներ Ֆ. Մովսիսյանին և Գ. Եթիմյանին` աշակերտ
ներին ընդառաջելու համար:
Աիդա ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
Բուհ-դպրոց կապերի համակարգող

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ`
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ ՀՅՈՒՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 5-ը ՎՊՀ-ում հյուրըն
կալվել էր Գերմանիայում գործող «Հայաստան» միու
թյան անդամ, դոկտոր Մարգարետե Վալխերը։ Նրա
այցի նպատակն էր անցկացնել գերմաներենի դասըն
թաց, գերմաներեն ուսումնասիրողներին ծանոթացնել
այդ լեզվի և Գերմանիայի մշակութային ու աշխարհա
գրական առանձնահատկություններին։
Տիկին Վալխերի վարած դասերը մեծ խանդավառու
թյուն և հետաքրքրություն առաջացրին գերմաներեն
սովորող ուսանողների շրջանում։ Գերմաներեն չիմացող
ուսանողներն անգամ հաճույքով մասնակցեցին դասըն
թացին և ցանկություն հայտնեցին ուսումնասիրել այն։

Տիկին Վալխերի դասերը հա
գեցած էին դասավանդման տար
բեր մեթոդներով և դիդակտիկ
նյութերով` գերմաներեն հեքիաթ
ների ընթերցում, զրույց, ցուցա
դրություն,
տեսահոլովակների
դիտում, քարտեզների ուսումնա
սիրություն և այլն։
Կարճատև այցի ընթացքում
հյուրին հաջողվեց ուսանողներին
ծանոթացնել
գերմանացիների
ավանդույթներին, կրոնին, հու
շարձաններին և այն ամենին, ինչը
բնութագրական է տվյալ երկրին:
«Հայաստան»
միությունը
աջակցել է ինչպես ՎՊՀ-ին, այն
պես էլ Վանաձորի տարբեր հաստատություններին (Վա
նաձորի մանկատուն, «Նարեկ» մանկական հիվանդա
նոց) և արդեն 20 տարուց ավելի համայնքներում
շարունակում է բարեգործական աշխատանքները: Նո
յեմբերի 5-ին ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Սուսան
նա Թումանյանը ողջունեց միության անդամներին`
Գեորգ
Վալխերին
(նախագահ),
Մարգարետե
Վալխերին, Արդրեաս Պֆաֆին և Վիկտոր Ավետիսյանին։
Ս. Թումանյանն իր երախտիքի խոսքը հայտնեց հյուրե
րին և ասաց, որ թեև ցավ է ապրում որպես հայ, որ իր
երկիրն օգնության կարիք ունի, բայց անչափ շնորհակալ
է նրանց անձնվեր աշխատանքի և աջակցության համար։

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹ` ՎՊՀ-ՈՒՄ

2019 թ. նոյեմբերի 22-ին Վանաձորի պետական
համալսարանում տեղի ունեցավ ասմունքի մրցույթ,
որին մասնակցում էին Լոռու մարզի հանրակրթական
դպրոցների 9-12-րդ դասարանների 44 աշակերտ:
Հնչեցին Հ. Թումանյանի, Պ. Սևակի, Հ. Սահյանի, Գ. Էմինի,
Ս. Կապուտիկյանի և այլ հեղինակների ստեղծագործու
թյուններ: Մրցանակային առաջին տեղը գրավեց Օձունի
թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանի
աշակերտուհի Աիդա Ասրյանը, երկրորդ տեղը` Ծաղկա

բեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշա
կերտուհի Նարինե Մանուկյանը: Երրորդ տեղերը գրա
վեցին Ալավերդու թիվ 8 ավագ դպրոցի 10-րդ
դասարանի աշակերտուհի Լիանա Երիցյանը և Գուգարք
գյուղի հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակեր
տուհի Մոնիկա Հակոբյանը: Խրախուսական մրցանակ
ների արժանացավ 10 աշակերտ:
Աիդա ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
Բուհ-դպրոց կապերի համակարգող
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ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ` ՎՊՀ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ
Օրերս Վանաձորի պետական համալսարանի գրադարանը համա
լրվել է բանաստեղծ Ավիկ Դերենցի հեղինակած գրականությունից 12
միավոր գրքով: Այսօրինակ նվիրատվություններն առիթ են ծա
նոթանալու հայրենիքից դուրս ապրող և ստեղծագործող գրողների նոր
հրատարակություններին:
ՎՊՀ-ն շնորհակալությունն է հայտնում արժեքավոր նվերների
համար, մաղթում ամենայն բարիք և նորանոր հաջողություններ:

ՆՈՐ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Дом русского зарубежья им. А. Солженицына» կենտրոնից նվեր ստացված գրքեր
1. Берберова Н., Немного не в фокусе: Стихи, 1921-1983,
Москва, АСТ, 2015, 168 с.
2. Блок А.А., Письма к родным, Москва, Книжный Клуб
Книговек, 2015, 672 с.
3. Бобров А.А., Литературные усадьбы России, Москва,
Вече, 2016, 320 с.
4. Богомолов Н.А., Вокруг серебряного века: Статьи и
материалы, Москва: Новое литературное обозрение,
2010, 720 с.
5. Бондаренко В.В., Белые, Москва, Молодая гвардия,
2018, 687 с.
6. Бондаренко В.В., Легеды Белого дела, Москва, Молодая
гвардия, 2017, 360 с.
7. Бондаренко В.Г., Иосиф Бродский: Русский поэт,
Москва, Молодая гвардия, 2018, 379 с.
8. Брезгин О.П., Сергей Дягилев, Москва, Молодая
гвардия, 2016, 639 с. (ЖЗЛ)
9. Бродский И., Малое собрание сочинений, СПб, Азбука,
Азбука-Аттикус, 2018, 880 с.
10. Брюсов В.Я., Мой Пушкин: Статьи, исследованния,
наблюдения, Москва, Книжный Клуб Книговек, 2016,
304 с.
11. Бунин И.А., Стихотворения, Москва, Профиздат, 2011,
256 с. (Поэзия XX века)
12. Быков Д.Л., А был ли Горький? Москва, Молодая
гвардия, 2017, 255 с.
13. Быков Д.Л., Июнь: роман, Москва, АСТ, 2019, 507 с.
14. Быков Д.Л., Маяковский, Трагедия-буфф в 6-и действиях,
2-е изд., Москва, Молодая гвардия, 2018, 716 с. (ЖЗЛ)
15. Быков Д.Л., Обреченные победители: Шестидесятники,
2-е изд., Москва, Молодая гвардия, 2019, 360 с.
16. В Питере жить: От Дворцовой до Садовой, от Гангутской
до Шпалерной. Личные истории. Сост. Н. Соколовская,
Е. Шубина, Москва, АСТ, 2019, 524 с.
17. В поисках утраченного Востока. (Ю.Н. Завадовский:
Очерк жизни и твочества. Автобиографический роман),
Сост. и коммент. С.Ю. Завадовской, Е.Б. Смагиной,
Москва, Викмо-М, 2014, 512 с., илл.

18. Варламов А.Н., Душа моя Павел. Роман, Москва, АСТ,
2019, 381 с.
19. Варшавский В.С., Незамечанное поколение, Москва,
Русский путь, 2010, 544 с.
20. Водолазкин Е., Брисбен: Роман, Москва, АСТ, 2019, 410 с.
21. Войнович В.Н., Фактор Мурзика, Москва, Эксмо, 2018,
480 с.
22. Волгин И.Л., Последний год Достоевского, Москва, АСТ,
2017, 780 с.
23. Волкова П., Арсений и Андрей Тарковские, Москва,
АСТ, 2017, 272 с.
24. Волошин М., «Я бил, я есмь…». Поэзия. Проза. Статьи.
Дневники, СПб, Родник, 2017, 640 с.
25. Вострышев М., Москва Первопрестольная. История
столицы от ее основания до крушения Российской
империи, Москва, Алгоритм, 2016 с., илл.
26. Вырубива А., Воспоминания. Переиздания, Москва,
Захаров, 2018, 432 с.
27. Галь Н. (Гальперина Э.Я.), Слово живое и мёртвое,
Москва, АСТ, 2019, 480 с.
28. Гардзнио С., Сульпассо Б., Осколки русской Италии.
Исследования и материалы, Москва, Викмо-М, Русский
путь, Кн. 1, 2011, 456 с., илл.
29. Гаспаров М.Л., Записи и выписки, Москва, Фортуна,
2016, 352 с.
30. Герман М., Воспоминанаия о XX веке. Книга 1. Давно
прошедшее: Plus-que-Parfait, СПб, Азбука, 2018, , 560 с.
31. Герман М., Воспоминанаия о XX веке. Книга 2. Незавер
шенное время (Imparfait), СПб, Азбука, 2018, 480 с.
32. Германова М.Н., Мой ларец с драгоценностями:
Воспоминания. Дневники М. Германова, Москва,
Русский путь, 2012, 448 с.
33. Гинзбург Е.С., Крутой маршрут: Хроника времен культа
личности, Москва, АСТ, 2019, 878 с.
34. Гинзбург Л.Я., О психологической прозе, О литературном
герое, СПб, Азбука, Азбука-Аттикус, 2016, 704 с.
35. Гладилин А., Тигрушка, Москва, РИПОЛ классик, 2016,
320 с.

ÐÇÙÝ³¹Çñ` ìäÐ
§ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦
Ðñ³ï³ñ³ÏÇã`
»ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃ
§ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦
ìÏ³Û³Ï³Ý` 727
»ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ
2001, ÐÐ, ì³Ý³Óáñ,
îå³ù³Ý³ÏÁª 150
îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 36
îå³·ñí»É ¿ ìäÐ ïå³ñ³ÝáõÙ
¾É. ÷áëïª info@vsu.am

դեկտեմբեր 4, 7 (196)

ÊÙµ³·Çñ`
È¨áÝ ê²ð¶êÚ²Ü
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ`
ÂÇÝ³ ²Úì²¼Ú²Ü
Èñ³·ñáÕ`
ÈÇ³Ý³ äºâºÜºìêÎ²Ú²
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁ`
²ßË»Ý ¶²ÈêîÚ²ÜÆ

