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ՎՊՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ
ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԱՋԱՏԱՐ
Օրերս ամփոփվեցին ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության կողմից կազմակերպված «Լավա
գույն ուսանող» հանրապետական մրցույթի արդ
յունքները: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մրցա
նակաբաշխությունից հետո Վանաձորի պետական
համալսարանում տոն է. չէ՞ որ լավագույնների ցանկում
կրկին մեր բուհի ուսանողներն են:
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը կարևորում
է այս մրցույթը, որը հնարավորություն է տալիս մար
զային բուհերին իրենց մասնակցությունն ունենալ,
գրանցել հաջողություններ: Այս տարի ևս ՎՊՀ ռեկտորը
ուսանողների հետ մասնակցեց մրցանակաբաշխությանը՝
մեր ուսանողներին մաղթելով նորանոր հաղթանակներ.
«Ես ուզում եմ, որ այս հաղթանակը վարակիչ դառնա:
Ես վստահ եմ, որ մեր բուհում լավագույնները շատ են,
պարզապես ուսանողներից շատերը պասիվություն են
ցուցաբերում, չեն խիզախում մասնակցություն ունե
նալ: Ես կոչ եմ անում ամբիոններին, ուսանողական
խորհրդին հետևողական լինել. հավատացեք հաղթում
են լավագույնները: Շնորհավորում եմ այս տարվա մրցա
նակակիրներ Արսեն Ղազարյանին մարզական ոլորտում
առաջին տեղը և Կարինե Դիլոյանին հայագիտության
ոլորտում 2-րդ տեղը գրավելու համար, մաղթում նպա
տակասլացություն և նորանոր հաղթանակներ»:
Այս տարի ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում տո
նը կրկնակի է. երկու տարի շարունակ հաղթանակ հա
յագիտության ոլորտում:
Բանասիրական
ֆակուլտետի
դեկան
Ալբերտ
Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նախորդ տարի
նույն ոլորտում մեր ուսանողուհի Հայարփի Դալլաքյանը
գրավել էր առաջին տեղը: Այս տարի ևս հայագիտական
ոլորտի մրցանակը ՎՊՀ-ինն է: Մրցանակային երկրորդ
տեղն է գրավել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնա
գիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Կարինե Դիլոյանը:
Դեկան Ա. Պողոսյանը չի թաքցնում, որ սպասում էր նման
հաջողության. «Կարինեի ընդունելության տարվա «Հա
յոց լեզու և գրականություն» առարկայի բանավոր քննու
թյունը ես էի նախագահում: Երբ սիրունատես, ժպիտը
դեմքին աղջիկը վերջացրեց պատասխանել քննական
տոմսի հարցերին, և հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հաս
միկ Հարությունյանը հիացած հայտարարեց, որ պատաս
խանը միանշանակ գնահատվում է 20 միավորով, այն
ժամանակ արդեն զգացվեց, որ մենք գործ ենք ունենալու
գիտակ, մասնագիտորեն պատրաստված գեղեցկուհի
հայուհու հետ: Մեր սպասելիքներն արդարացան: Այսօր
նա բացարձակ գերազանց առաջադիմությամբ սովորող
ուսանողուհի է («Հայոց լեզու և գրականություն» մաս
նագիտությամբ սովորող ուսանողի 99,7 ՄՈԳ-ը եզակի
է), նաև համեստագույն անձնավորություն, հարգված ու
սիրված ուսանողների ու դասախոսների կողմից: Սիրելի´
Կարինե, շնորհավորում եմ: Լավագույն ճանաչվելը թող

մի նոր խթան դառնա քո հետագա հաջողությունների
գործում»:
Կարինե Դիլոյանն անչափ ուրախ է հերթական հաղ
թանակի համար, ինչն, անշուշտ, նաև բուհի հաղթա
նակն է. «Շնորհակալ եմ իմ հարազատ բուհին, ինձ
դասավանդող բոլոր դասախոսներին՝ սկսած հարգար
ժան ռեկտոր պարոն Գուրգեն Խաչատրյանից և բա
նասիրական ֆակուլտետի դեկան պարոն Ալբերտ
Պողոսյանից, կրթության և գիտելիքների այնպիսի որակ
ապահովելու համար, որ մենք` ուսանողներս, այսպիսի
մրցույթ-ծրագրերում հաջողությունների հասնելու մեծ
հավակնություններ ունենանք: Այսպիսի միջոցառումները
խթանում են ուսումնագիտական աշխատանքներին
առավել ոգևորությամբ մասնակցելու մեր ձգտումը և
հույս ներշնչում, որ հետագայում ևս կարող ենք զգալի
հաջողությունների հասնել մեր մասնագիտությունների
շրջանակներում»:
Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հարությունյանը
մեզ հետ զրույցում հղեց ամբիոնի աշխատակիցների և
իր շնորհավորանքը. «Սիրելի′ Կարինե, մաղթում ենք
քեզ հետագա հաջողություններ հայերենագիտության
ոլորտում, դժվարությունները հաղթահարելու կամք և
աշխատասիրություն՝ այսօրվա հաղթանակդ հետագա
հաղթարշավիդ սկիզբը դարձնելու ակնկալիքով: Կեց
ցե′ս, որ քո դասախոսներին քեզնով հպարտանալու հնա
րավորություն տվեցիր, քանզի քո հաղթանակը նրանց
աշխատանքի ճշմարտացի գնահատականն է»:
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ՎՊՀ գրականության ամբիոնի վարիչ Վալերի
Փիլոյանը չի թաքցնում, որ ցանկացած աշակերտի
և ուսանողի ամենափոքրիկ հաջողությունն անգամ
ուսուցչի տոնն է. «Այսօր մեզ համար իսկապես տոն է:
Այդ իմաստով բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու
և գրականություն» մասնագիտության չորրորդ կուրսի
ուսանողուհի Կարինե Դիլոյանի` հանրապետական ուսա
նողական մրցույթում հայագիտության ասպարեզում հաղ
թող ճանաչվելը մեր տոնն է, իսկ իր համար` ապագա
հաջողությունների ու նվաճումների երախայրիքը: Մենք`
դասավանդողներս, նրա և մյուս ուսանողների անցնելիք
ճանապարհների լուսարարն ենք ու զանգահարը:
Թող նրանց ընծայած տոները լինեն հանապազորդ և
ուրախառիթ, և մենք եղիցի ասենք այդ տոներին»:
Հիշեցնենք, որ Կարինեն ընդունվել է անվճար հա
մակարգում` ուսումնառության ողջ ընթացքում պահ

պանելով անվճար համակարգում սովորելու իր հնա
րավորությունը: Արժանացել է Հրանտ Մաթևոսյանի
անվան հատուկ կրթաթոշակի: 2014 թվականից ՎՊՀ
գիտխորհրդի անդամ է: Հեղինակել է չորս հոդվածներ`
«Բառասկզբի Հ-Յ հնչյուն-տառերի ուղղագրության հի
մունքները 5-12-րդ դդ. մատենագրության մեջ» (ղե
կավար` բ. գ. թ. Լիլիթ Պետրոսյան), «ՄԱՅՐ և ՏԱՏ
հասկացույթները Ֆեթհիյե Չեթինի «Մեծ մայրս» ստեղ
ծագործությունում» (ղեկավար` բ. գ. թ. Լիլիթ Պետրոս
յան), «Հայերենի և ռուսերենի բայական անդամի խնդիր
լրացումների զուգորդումներ» (ղեկավար` բ. գ. դ., պրոֆե
սոր Թերեզա Շահվերդյան), «Հայերենի` թվական բաղադ
րիչ պարունակող դարձվածքների ձևաբովանդակա
յին կառուցվածքը» (ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Հեղինե
Մելքոնյան):

		

ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎՍ
ԱՌԱՋԱՏԱՐԸ ՄԵՐ ԲՈՒՀԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆ Է

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողները
հանրապետական և միջազգային տարբեր մրցաշարերում
մրցանակային տեղեր են զբաղեցնում նաև սպորտի
ոլորտում: Օրերս ամփոփվեց ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության կողմից կազմակերպված «Լավագույն
ուսանող» հանրապետական մրցույթը, որտեղ ևս սպորտի
ոլորտում առաջատարը մեր բուհի ուսանողն է:
Այս անվանակարգում պատվավոր առաջին տեղը
գրավեց ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Ֆի
զիկական կուլտուրա և սպորտ» մասնագիտության 2-րդ
կուրսի ուսանող Արսեն Ղազարյանը:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան Զարու
հի Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Արսենն
ընդունվել է բուհ պետպատվերի շրջանակներում: Առաջին
կուրսը հաջողությամբ ավարտելուց հետո իր դիմումի
համաձայն ընդհատել է ուսումը և կամավոր հիմունքներով
մեկնել զինվորական ծառայության` հայրենիքի պարտքը
վաղօրոք տալու համար: Նա հավելեց, որ Արսենը ֆա
կուլտետի սիրված ուսանողներից մեկն է. «Արսենը
կարգապահ, պարտաճանաչ, կիրթ և դաստիարակված
ուսանող է. նրա համար սպորտը և ուսումը հավասար
նժարների վրա են: Երևի թե դա է պատճառը, որ գերա
զանցիկ մարզիկը նաև գերազանցիկ ուսանող է: Եթե
Արսենը մրցումների կամ հավաքների չէ, ապա` լսա
րանում է, որպեսզի ետ չմնա իր կուրսընկերներից
գիտելիքների ձեռք բերման առումով: Նա ակտիվորեն
մասնակցում է ֆակուլտետի և բուհի հասարակական
կյանքին: Արսենը սպորտային ընտանիքի արժանի որդի է
և ընտանեկան ավանդույթների շարունակող: Նա հետևել
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է իր եղբորը` Դավիթ Ղազարյանին, ով մի քանի տարի
առաջ արժանացել էր նույն տիտղոսին»:
Ամենամյա այս մրցույթը ևս մեկ միջոց է, որով պե
տությունը խրախուսում և հայտնաբերում է լավագույն
ուսանողներին, ինչպես նաև աջակցում հետագա մաս
նագիտական կատարելագործման ընթացքում:
ՎՊՀ մարզառազմահայրենասիրական դաստիարա
կության կենտրոնի ղեկավար Զավեն Էվոյանը հավելեց,
որ Ա. Ղազարյանի հերթական հաղթանակը նաև մեր հաղ
թանակն է. «Արսեն Ղազարյանը նպատակասլաց, կամա
յին բարձր որակներով, ընկերասեր, հայրենասեր մարզիկ
է: Նա շարունակում է իր ծնողի` աշխարհի սամբոյի առաջ
նության հնգակի չեմպիոն Գագիկ Ղազարյանի սպոր
տային գործունեությունը»:
Մեզ հետ զրույցում Արսենը համեստորեն նշեց, որ
իր համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել Վանաձորի պե
տական համալսարանը. «Ինձ համար սա յուրահատուկ
հաղթանակ էր, իսկապես, մեծ պատիվ էր ներկայացնել
հարազատ բուհս, ինչի համար շնորհակալ եմ բուհի
ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին, ֆակուլտետի դեկան
Զարուհի Վարդանյանին, այն մարդկանց, ովքեր աջակցել
են ինձ: Յուրաքանչյուր հաղթանակ ինձ համար սպաս
ված է` կապ չունի ուսման մեջ, թե սպորտում: Առաջին
անգամ եմ մասնակցում «Լավագույն ուսանող» մրցույթին:
Առաջին տեղը գրավելն անակնկալ էր և շատ ոգևորիչ:
Այսուհետ կաշխատեմ ավելի լավ սովորել, լավ պարապել
և ըստ արժանվույն ներկայացնել Հայաստան աշխարհը,
մեր քաղաքն ու իմ սիրելի բուհը»:
Հիշեցնենք, որ Արսենի մարզական հաջողությունները
բազմաթիվ են, ինչի շնորհիվ էլ նա ընդգրկվել է Վանա
ձոր համայնքի 10 լավագույն մարզիկների շարքում: Դեռ
2011 թվականին Կիևում կայացած ձյուդոյի աշխարհի
առաջնությանը նա գրավեց Հայաստանի առաջին՝ բրոն
զե մեդալը (մարզիչ՝ Գագիկ Ղազարյան):
2014 թ. մասնակցել է Բուխարեստում կայացած ձյու
դոյի Եվրոպայի առաջնությանը, դուրս եկել եզրափակիչ
գոտեմարտ և արժանացել արծաթե մեդալի: Նույն թվա
կանին Լիտվայում կայացած ձյուդոյի Եվրոպայի երիտա
սարդական գավաթի խաղարկությունում Արսենը նվաճել
է հաղթողի կոչումը, արժանացել ոսկե մեդալի:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՆՎԻՐՎԵՑ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ
ՎՊՀ-ում այս տարի ևս հեռակա ուսուցման համա
կարգում սովորող ուսանողների համար կազմակերպվե
ցին տարաբնույթ միջոցառումներ՝ ուսանողական կյանքն
առավել հագեցած ու հետաքրքիր դարձնելու նպատակով:
Օրերս բուհում անցկացվեցին մարզական տարբեր
մրցաձևեր, որոնց արդյունքների ամփոփումից հետո տո
նական հանդիսությամբ տեղի ունեցավ մրցանակաբաշ
խություն:
Ուսանողներն իրենց ուժերը փորձեցին հետևյալ մրցա
ձևերում՝ շախմատ, սեղանի թենիս, հրաձգություն, բազ
կամարտ և ձեռնամարտ:
ՎՊՀ-ի մեծ դահլիճում հավաքված տարբեր ֆակուլ
տետների հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող
ուսանողներին ողջունեց ՎՊՀ ռեկտորը. «Սիրելի´ ուսա
նողներ, միշտ հիշեք, որ Վանաձորի պետական հա
մալսարանը ձեր տունն է: Եղե´ք ակտիվ, ցուցաբերե´ք
բարձր առաջադիմություն, դարձե´ք մասնակիցը բուհում

անցկացվող բազմաբովանդակ միջոցառումների: Դուք
ունեք հավասար իրավունքներ և հավասար հնարա
վորություններ, ինչպես որ առկա համակարգի ուսանող
ները»: Ռեկտորը նաև շնորհակալություն հայտնեց բուհի
մարզառազմահայրենասիրական կենտրոնի, մշակույթի
կենտրոնի ղեկավարներին, ինչպես նաև ուսանողական
խորհրդի նախագահին տարված մեծ աշխատանքի և
գեղեցիկ միջոցառման համար:
ՎՊՀ ռեկտորը ֆակուլտետի դեկանների օգնությամբ
հանձնեց առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեց
րած ուսանողների պատվոգրերը: ՎՊՀ ուսանողական
խորհրդի նախագահ Վրույր Այվազյանն էլ նվիրեց յուրօրի
նակ նվերներ՝ ՎՊՀ խորհրդանշանով վերնաշապիկներ,
նոթատետրեր, գրենական պիտույքներ:
Պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունից հե
տո դահլիճում ներկա ուսանողները վայելեցին իրենց
համար կազմակերպված համերգը:

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՇՈՒՐՋ 300 ԿՏՈՐ ԳԻՐՔ
ՆՎԻՐԵՑԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ
Վանաձորի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն
Առաջինի անվան հ. 1 հիմնական դպրոցի աշակերտները
(տնօրեն՝ Գայանե Հովիվյան) այս տարի ևս հանդես եկան
գեղեցիկ նախաձեռնությամբ՝ նվիրաբերելով գրքեր ՎՊՀ
գրականության ամբիոնին:
Օրը պատահական չէր ընտրված. հենց գիրք նվիրե
լու օրվա առթիվ շուրջ երեք տասնյակ աշակերտներ
արժեքավոր կապոցներով շտապեցին համալսարան:
Նրանք սեփական նախաձեռնությամբ հավաքել էին շուրջ
300 կտոր գիրք հայ, ռուս, արտասահմանյան դասական
գրողներից, ինպես նաև ուղեցույցներ, բառարաններ:
Գեղեցիկ նախաձեռնության համար աշակերտներին
ողջունեցին բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Ալբերտ
Պողոսյանը, գրականության ամբիոնի վարիչ Վալերի
Փիլոյանը: Ա. Պողոսյանը շնորհակալություն հայտնեց
Գ. Հովիվյանին՝ լավ աշակերտներ դաստիարակելու և
այս բարի ավանդույթը պահպանելու համար: Իսկ աշա
կերտներին կոչ արեց ակտիվություն ցուցաբերել նաև

բուհի մշակութային միջոցառումներում, ինչպես նաև
ինտելեկտուալ մրցույթներում, օլիմպիադաներում և այլն:
Ամբիոնի վարիչ Վ. Փիլոյանն էլ հորդորեց աշակերտնե
րին լինել ընթերցասեր, քանի որ հենց լավ գրականու
թյունն է մարդու մեջ սերմանում լավ որակներ. «Սիրելի´
դպրոցականներ, ողջունելի կլինի, որ գիրք նվիրելուց
բացի՝ սիրեք նաև կարդալ գրքեր»:
Նվիրաբերված գրքերը կդասակարգվեն, մասնագի
տական գրականությունը կպահպանվի գրականության
ամբիոնում, իսկ մի մասը բանասիրական ֆակուլտետի
օրվան նվիրված միջոցառումից անմիջապես հետո
կնվիրաբերվի ուսանողներին, բուհի պրոֆեսորադասա
խոսական կազմին:
Բերված գրքերն ուսումնասիրելուց հետո
գրականության ամբիոնի դասախոսները հավաստեցին,
որ դրանցից շատերը բուհի հարկի տակ կգտնեն իրենց
ընթերցողներին:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՏՈՆ ԷՐ
ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի հեռակա
համակարգում սովորող ուսանողներին հանձնվեցին
ստուգման գրքույկներ:
Այդ առթիվ ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը
(նախագահ՝ Լիանա Դարչինյան) կազմակերպել էր տո
նական միջոցառում:
Առաջին կուրսեցիներին ողջունեց ֆակուլտետի դե
կան Զարուհի Վարդանյանը՝ մաղթելով հաջող ուսում
նական տարիներ. «Սիրելի´ ուսանողներ, ձեզ տրվել է
հնարավորություն մեր ֆակուլտետի ուսանողը լինելու:
Ձեր ընտրած մասնագիտությունները մեծ պահանջարկ
ունեն համաշխարհային շուկայում: Ձգտե´ք դեպի գիտե
լիքը, լա´վ սովորեք, միշտ բա´րձր պահեք ֆակուլտետի
և բուհի անունը»:
Ուսանողներին շնորհավորեց նաև ՎՊՀ ֆիզիկական

դաստիարակության և արտակարգ իրավիճակների հիմ
նահարցերի ամբիոնի վարիչ Վանդոս Ղարագյոզյանը՝
մաղթելով քաջառողջություն և ուսումնական առաջա
դիմություն:
Միջոցառումը համեմված էր ֆակուլտետի շնորհալի
սաների կենդանի կատարումներով: Ազգային և ժամանա
կակից երգերն ուղեկցվում էին բարձր ծափերով:
Ստուգման գրքույկների հանձնումից հետո մեծ ա
նակնկալ էր սպասվում Զ. Վարդանյանին: Ուսանողները
հենց բեմից շնորհավորեցին սիրված դեկանի ծննդյան
տարեդարձը: Տոնական տորթ, ծաղիկներ, շնորհավորան
քի խոսքեր. ահա այն ամենը, ինչը խիստ հուզեց դեկանին:
Նա անկեղծորեն նշեց, որ նման անակնկալի չէր սպասում
և երբեք նման գեղեցիկ ծննդյան տարեդարձ չի նշել:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ
ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Շարունակական (հարատև) կրթության
կենտրոնում ավարտվեցին հերթական եռամ
սյա դասընթացները: Փետրվարի 16-ին տեղի
ունեցավ
ունկնդիրների
վկայականների
հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կենտրոնում
2015
թ.
հոկտեմբերի
5-ից կազմավորվել են 7 խմբեր 4 օտար
լեզուներով` անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և
իսպաներեն: Խմբերը կազմավորվել են ըստ լեզվական
մակարդակների, որոնք համապատասխանում են
լեզուների իմացության իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի պահանջներին:
Այս կիսամյակում կենտրոնում գործել են անգլերենի 4
տարբեր լեզվական մակարդակների խմբեր (A1 սկսնակ,
A1, A2 և B1 մակարդակ):
Դասընթացներին մասնակել են ընդհանուր թվով 58
ունկնդիրներ:
Ունկնդիրներին ողջունեց կենտրոնի ղեկավար Քրիս
տինե Ղազարյանը. «Հարգելի´ ներկաներ, ողջունում եմ
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ձեզ: Մեր կենտրոնը լուրջ առաքելություն ունի: Ես ուրախ
եմ, որ դուք ևս միտված եք հարատև կրթությանը և փոր
ձում եք նոր լեզուներ սովորել, կատարելագործել ձեր
իմացությունը: Ձեզ այսօր կտրվեն վկայականներ, որոնք,
հուսով եմ, կծառայեն նպատակին: Այս վկայականնե
րի և օտար լեզուների իմացության շնորհիվ դուք կարող
եք մասնակցել միջազգային տարբեր ծրագրերի և
կրթությունը շարունակել եվրոպական բուհերում: Հուսով
եմ, մեր համագործակցությունը կշարունակվի»:
Հարատև կրթության կենտրոնի մասնագետ Գոհար
Դոխոլյանը ևս շնորհավորեց մասնակիցներին և նշեց, որ
այս տարի հատկապես աճել է անգլերենի գիտելիքներն

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ
ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ
ՎՊՀ- ՈՒՄ

2015 թ. հոկտեմբերին ՎՊՀ-ի շարունակական (հա
րատև) կրթության կենտրոնի ղեկավար Քրիստինե
Ղազարյանի և մասնագետ Գոհար Դոխոլյանի նախա
ձեռնությամբ մեկնարկեց ՎՊՀ-ի անգլերենի խոսակցա
կան ակումբը, որին մասնակցում են իրենց անգլերենի
գիտելիքները հարստացնել ցանկացող երիտասարդներ,
այդ թվում՝ ՎՊՀ ուսանողներ, ՎՊՀ հենակետային վար
ժարանի և մի շարք այլ դպրոցների աշակերտներ:
Ակումբի նպատակն է զարգացնել մասնակիցների
անգլերեն լեզվի բանավոր խոսքի հմտությունները բազ
մապիսի քննարկումների և խաղերի միջոցով: Հանդի
պումները տեղի են ունենում երկու շաբաթը մեկ ան
գամ, որոնց կամավոր պատասխանատուներն են
համալսարանի ուսանողներ Մարիաննա Խաժակյանը
(«Անգլերեն լեզու և գրականություն», 4-րդ կուրս), Մանե
Խաչատրյանը («Անգլերեն լեզու և գրականություն»,
3-րդ կուրս), Անահիտ Հանթայանը («Թարգմանչական
գործ», 3-րդ կուրս), Մերի Նալբանդյանը («Հանրային
կառավարում», 2-րդ կուրս, մագիստրատուրա), Ռոզա
Ղազարյանը (ՎՊՀ շրջանավարտ, մագիստրոս) և Մերի
Դավթյանը (հենակետային վարժարան, 12-րդ դասարան):
Հանդիպումների քննարկման թեմաները որոշվում
են նախապես. ակումբի մասնակիցներին ներկայաց

վում է տվյալ թեմայի բառապաշարը, ապա բառապաշա
րի ամրապնդման համար տրվում են վարժություններ:
Կազմակերպվում է թեմայի քննարկում, որի ընթացքում
մասնակիցներն արտահայտում են իրենց կարծիքը,
մեկնաբանում դրանք:
Հանդիպումների ժամանակ կիրառվում են ինտե
րակտիվ մեթոդներ՝ խմբային աշխատանք, երգեր,
քննարկումներ և այլն: Ակումբի արդյունավետ կազ
մակերպմանը նպաստում է նաև նորագույն տեխնոլո
գիաների կիրառումը, որի շնորհիվ հաջողվում է ավելի
հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնել աշխատանքը:
Աշնանային կիսամյակի ընթացքում ակումբի շրջա
նակներում կազմակերպվեցին երկու միջոցառումներ՝
նվիրված Հելոուինի և Սուրբ Ծննդյան տոներին:
Վերջինս էլ դարձավ կիսամյակի ամփոփիչ հանդիպումը
և ուղեկցվեց տոնական բարձր տրամադրությամբ, խա
ղերով, երաժշտությամբ և, իհարկե, Սուրբ Ծննդյան
բարեմաղթանքներով:
Ակումբի գործունեությունը կվերսկսվի գարնանային
կիսամյակին համընթաց, որի մասին մանրամասն տե
ղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել
համալսարանի Շարունակական (հարատև) կրթության
կենտրոն:
Մարիաննա ԽԱԺԱԿՅԱՆ

ամրապնդել և խորացնել ցանկացող ունկնդիրների
քանակը: Գուցե այս հանգամանքը պայմանավորված
է նաև նրանով, որ անգլերեն լեզվով արտասահմա
նում սովորելու հնարավորություններն առավել իրական
են, ինչը բարձրացնում է ունկնդիրների մոտիվացիան:
Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց բուհի ռեկտոր
Գուրգեն Խաչատրյանին նման կենտրոն ստեղծելու,
ինչպես նաև ղեկավար Քրիստինե Ղազարյանին և բոլոր
մասնագետներին տարվող մեծ աշխատանքի համար:
Կենտրոնի ունկնդիրների և բուհի ուսանողների անգ
լերենի բանավոր խոսքը զարգացնելու համար այս կի
սամյակում առաջին անգամ կազմակերպվել է անգլերենի
խոսակցական ակումբ: Հանդիպումները տեղի են ունեցել
երկու շաբաթը մեկ անգամ:
Ակումբը վարել են ՎՊՀ 5 ուսանողներ և հենակետա
յին վարժարանի անգլերենի հոսքի 12-րդ դասարանի
մեկ սան. նրանք կամավոր սկզբունքով պատրաստել են
բազում հետաքրքիր նյութեր և ինտերակտիվ տարբեր
մեթոդներով անցկացրել հանդիպումները: Ակումբի շրջա
նակներում կազմակերպվել են երկու միջոցառումներ՝

նվիրված Հելոուինի և Սուրբ Ծննդյան տոներին: Ակում
բի մասնակիցներն իրենց գոհունակությունն են հայտ
նել այս նախաձեռնության համար: Թե´ ունկնդիրները,
թե´ կամավորները ցանկություն ունեն շարունակելու
անգլերենի խոսակցական ակումբի հանդիպումները
հաջորդ կիսամյակում:
Դասընթացների ունկնդիրներին հանձնվեցին վկա
յականներ: Տարված մեծ աշխատանքի համար շնորհա
կալագրերի արժանացան նաև կենտրոնի կամավորները:
Տարբեր լեզուներ ուսումնասիրած ուսանողները,
աշակերտները շնորհակալություն հայտնեցին կենտրոնի
ղեկավարությանը, դասավանդող անձնակազմին տար
ված մեծ աշխատանքի համար:
Հիշեցնենք, որ այս կիսամյակում ևս կազմակեպվում
են դասընթացներ 5 օտար լեզուներով՝ անգլերեն, գեր
մաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և իսպաներեն: Դաս
ընթացներին մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել
ՎՊՀ Շարունակական կրթության կենտրոն մինչև ս. թ.
մարտի 4-ը:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

«Անգլերեն լեզու և գրականություն», 4-րդ կուրս
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ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂ
ԱՆՆԱ ՔԱՐՀԱՆՅԱՆԸ

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵՑ ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ

ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Ֆիզի
կական կուլտուրա և սպորտ» մասնագիտության 4-րդ
կուրսի ուսանողուհի Աննա Քարհանյանը 16-րդ հանրա

պետական ուսանողական մարզական խաղերի ծրագրով
«Կրոսավազք» առաջնությունում ճանաչվել է «Լավագույն
մարզիկ» և արժանացել պատվոգրի, խրախուսական
նվերների:
Թեթև աթլետիկա մարզաձևում բավական շատ են
Աննայի հաջողությունները (ՀՀ չեմպիոն, համահայկա
կան խաղերի չեմպիոն, տարբեր միջազգային խաղերի
մրցանակակիր և այլն), սակայն նա չի թաքցնում, որ
յուրաքանչյուր հաղթանակ իր համար սպասված է և
պարտավորեցնող:
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը ընդունեց մեր
մարզուհուն, շնորհավորեց նրան հերթական սպորտային
հաղթանակի համար և մաղթեց նորանոր հաջողություն
ներ:
Աննա Քարհանյանը շնորհալություն հայտնեց նման
ուշադրության և բարեմաղթանքների համար:

«ԼՈՌՎԱ ՁՄԵՌ – 2016»
Փետրվարի 7-ին Թեժ լեռ կոչվող հովտում անցկաց
վեց «Լոռվա Ձմեռ – 2016» 46-րդ ավանդական մարզա
տոնահանդեսը:
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մարզատո
նահանդեսին իրենց ակտիվ մասնակցությունն ունե
ցան Վանաձորի պետական համալսարանի ուսա
նողները, ինչպես նաև դասախոսական կազմից որոշ
ներկայացուցիչներ: ՎՊՀ ուսանողական ակտիվը, մշա
կույթի և մարզառազմահայրենասիրական կենտրոնների
ներկայացուցիչները միասին բուհի բակից մեկնեցին Թեժ
լեռ և այնտեղ անցկացրեցին իրենց հանգիստը:
Ուսանողները մեծ ոգևորությամբ ձնեմարդ պատ
րաստեցին, մասնակցեցին անցկացվող խաղերին և լիա
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թոք վայելեցին հանգստյան օրը:
ՎՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցերի ամբիոնի վարիչ Վան
դոս Ղարագյոզյանը այս տարի ևս աչքի ընկավ իր ակտիվ
մասնակցությամբ՝ արժանանալով մրցանակի:
Տոնահանդեսն ամեն տարի հնարավորություն է տա
լիս ուսանողներին իրենց ուժերը չափելու ձմեռային տար
բեր մրցաձևերում, ինչպես նաև լավագույնս անցկացնե
լու հանգստյան օրն ու վայելելու ձմռան շունչը Լոռվա
բնության գողտրիկ անկյուններից մեկում:
Ուսանողները շնորհակալություն հայտնեցին ՎՊՀ
ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին նման հովանավո
րության համար:

ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԱՐՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԵՑԻՆ

«Արյուն տուր` կյանք պարգևիր». ահա այն կար
գախոսը, որին հավատարիմ մնալով` դեռ 2007 թվա
կանից Վանաձորի պետական համալսարանի կենսա
բանաքիմիական ֆակուլտետի ուսանողները հանդես են
գալիս մարդասիրական նախաձեռնությամբ:
Շուրջ 2 տասնյակ ուսանողներ դեկան, կենսաբա
նության ամբիոնի դոցենտ, կ. գ. դ. Զարուհի Վար
դանյանի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ Լիլիա
Բայրամյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Լոռու մարզային
փոխներարկման կայան և արյուն հանձնեցին` վթարներից
տուժածներին, վիրահատվածներին, արյան քաղցկեղով
հիվանդներին, փոքրիկներին և մի շարք այլ կարիքավոր
ներին օգնելու համար:
Մեր օրերում դժբախտ պատահարների, տարբեր
հիվանդություններով տառապող մարդկանց թիվը մեծ
է. յուրաքանչյուր վայրկյան առաջանում է արյան փոխ
ներարկման խնդիր, ինչի համար էլ նման բարեգործական
ակցիաները դառնում են առաջնային ու խիստ կարևոր:
Արյուն տալուց առաջ երիտասարդ դոնորները լրաց
րին համապատասխան հարցաթերթիկը, բուժզննում ան
ցան, որից հետո միայն թույլ տրվեց նրանց կատարել ար
յունատվություն:

Զ. Վարդանյանը սիրով նշեց, որ հանրության վերա
բերմունքը դոնորությանը, մարդասիրական մոտեցում
ներին դրականորեն փոխվում է։ Դրա վառ ապացույցն
այն է, որ այս անգամ ակցիան նախաձեռնեցին հեռակա
համակարգում սովորող ուսանողները:
Ողջունելի էր նաև այն, որ ուսանողներից շատերը
առաջին անգամ չէ, որ հանդես էին գալու նման նախա
ձեռնությամբ:
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբանու
թյուն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի (հեռակա) ուսա
նողուհի Լուսինե Դարբինյանը մեզ հետ զրույցում նշեց,
որ սիրով է միացել ակցիային և որ իր ուսանողական
տարիներին հաճախ է դիմել մարդասիրական այս քայ
լին. «Ես Վրաստանի Մառնեուլի շրջանից եմ: Իմ ուսա
նողական տարիներին բազմիցս մասնակցել եմ նման
ակցիաների` մեծ հույսով ու հավատով, որ իմ հանձնած
արյունը կփրկի որևէ ընտանիքի դժբախտությունից:
Առողջություն և շուտափույթ ապաքինում եմ մաղթում
բոլոր հիվանդներին»:
Նույն կուրսի ուսանողուհի Արևիկ Խաչատրյանն էլ կոչ
արեց` վարակվել այս նախաձեռնությամբ. «Տա´ Աստված,
որ հիվանդների, պատահարների թիվն այնքան պակասի,
որ այլևս նման նախաձեռնության կարիք չլինի»:
ԼՄ փոխներարկման կայանի տնօրեն Սուսաննա
Աղաբեկյանը ակցիայի ողջ ընթացքում համալսարա
նականների հետ էր: Նա նշեց, որ Վանաձորի պետական
համալսարանը կամավոր դոնորության վարկանիշով
ամենաակտիվն է, օրինակ՝ մյուս կառույցների համար:
Արյուն հանձնելուց հետո ուսանողներին հանձնվեցին
«Արյուն տուր` կյանք պարգևիր» խորագրով կրծքան
շաններ, կախազարդեր և այլ խորհրդանշական նվերներ:
ՎՊՀ ուսանողները գիտակցում են, որ դառնալով
արյան դոնոր` կարելի է փրկել բազմաթիվ հիվանդ
երեխաների, մեծահասակների կյանքեր: Նրանք կոչ են
անում իրենց հասակակիցներին` եթե առողջ եք, դարձե´ք
արյան դոնոր, փրկե´ք մարդկային կյանքեր:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ՎՊՀ ՔՈԼԵՋԻ ՍԱՆ ՆՈՒՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԸ ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ Է ՈՍԿԵ ՄԵԴԱԼԻ
2016 թ. փետրվարի 1-5-ը Ծաղկաձորում դահու
կային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի (FIS)
«Համերաշխություն» ծրագրի աջակցությամբ անց
կացվեցին լեռնադահուկային մարզիչների վերա
պատրաստման
դասընթացներ,
կազմակերպվեց
պատանի մարզիկների մարզումային ճամբար: Մար
զումներին մասնակցել է
Վանաձորի պետական
համալսարանի քոլեջի «Թարգմանություն
և գոր
ծավարություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսա
նողուհի, Հայաստանի պատանիների բազմակի չեմ
պիոնուհի Նունե Աղաջանյանը, ով փետրվարի 5-ին
Ծաղկաձորում անցկացված ՀՀ մեծահասակների առաջ
նությունում հատուկ ոլորավայրէջք ձևում եզրագիծը
հատել է առաջինը՝ արժանանալով ոսկե մեդալի:
Շնորհավորում ենք Նունեին՝ մաղթելով նորանոր հա
ջողություններ կայանալիք մրցումներում:
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ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑԱՐԱՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳ
1. Գրադարանի /kindle/ էլեկտրոնային ընթերցարա
նից կարող են օգտվել համալսարանի պրոֆեսո
րադասախոսական կազմի անդամները, առկա և
հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող, ասպի
րանտներն ու հայցորդները:
2. Բաժանորդը պատասխանատվություն է կրում իր
կողմից օգտագործման ընթացքում էլ. ընթերցարա
նի խափանման կամ կորստի համար:
3. Բաժանորդը էլ. ընթերցարանից օգտվելու նպա
տակով գրադարան է ներկայանում անձնագրով և
ուսանողական տոմսով:
4. Էլ. գրադարանի պատասխանատուն Էլ. ընթերցա
րանը տրամադրելուց առաջ գրանցման մատյանում

լրացնում է բաժանորդի անուն ազգանունը, էլ. ըն
թերցարանի տրամադրման օրը, ամիս-ամսաթիվը:
5. Բաժանորդը նախքան էլ. ընթերցարանը ստանալը
ստուգում է նրա աշխատանքը, ապա գրանցման
մատյանում ստորագրում իր անվան դիմաց:
6. Էլ. ընթերցարանը տրվում է առավելագույնը 10
օրացուցային օր ժամանակահատվածով:
7. Բաժանորդի կողմից էլ. ընթերցարանը վերա
դարձնելու ժամանակ Էլ. գրադարանի պատաս
խանատուն նրա ներկայությամբ ստուգում է սարքի
աշխատանքը, սարքին լինելու դեպքում՝ գրանցման
մատյանում փաստում է սարքի վերադարձնելը:
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կան աշխատանք, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 58 էջ
Ա. Ս. Աղաբաբյան, Ա. Ա. Ղարիբյան, Արցախ, ԵՊՀ,
Երևան, 2014 թ., 160 էջ
Դեպի Հայաստան, Ամերիկյան զինվորական առաքե
լության զեկույցը, Վաշինգտոն կառավարման հրատ.,
1920 թ., 160 էջ
Լ. Ալոյան, Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոսը,
ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 112 էջ
Ա. Ավետիսյան, Հանրային կապերը զանգվածային
հաղորդակցության համակարգում, դասախոսություն
ներ, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 70 էջ
Տվյալների կառույցներ, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ,
Իջևան, 2014 թ., 82 էջ
Ա. Եղիազարյան, Աշոտ Ա Բագրատունի թագավոր
հայոց, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 78 էջ
Հ. Հովհաննիսյան, Ինչպես գրել գիտական աշխատանք
պատմությունից, մեթոդական հանձնարարականներ,
ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 64 էջ
Ն. Պողոսյան, Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան
աղբյուրներում (16-18-րդ դդ.), բառարան Ա-Ֆ, ԵՊՀ,
Երևան, 2014 թ., 224 էջ
Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում, գի
տական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2015 թ.,
452 էջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1(1),
Հասարակական գիտություններ (Բանասիրություն),
ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 156 էջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2(2),
Հասարակական գիտություններ (Արևելագիտություն,
պատմություն), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 268 էջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 3(3),
Հասարակական գիտություններ (Իրավագիտություն,
փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, սոցիոլոգիա,
ժուռնալիստիկա), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 212 էջ
Մ. Մալխասյան, Պատմաժողովրդական ուսումնասի
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րություններ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ,
Երևան, 2015 թ., 248 էջ
Գենդերային անհավասարությունները աշխատաշուկա
յում. հիմնախնդիրները և լուծումները լոկալ և գլոբալ
համատեքստում, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ, Երևան,
2015 թ., 210 էջ
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հե
ռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների
ժողովածու Երևան 12-13 ապրիլ 2012 թ., ԵՊՀ, Երևան,
2013 թ., 226 էջ
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հե
ռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների
ժողովածու Երևան 13-14 ապրիլ 2015 թ., ԵՊՀ, Երևան,
2015 թ., 228 էջ
Ա. Ե. Մկրտիչյան, Գ. Ն. Շահնազարյան, Ա. Կ. Սահակյան,
Ա. Ռ. Վարտիկյան, Հ. Ռ. Վերմիշյան, Սոցիալական ինք
նության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական
համայնքներում, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 198 էջ
Ա. Մկրտչյան, Գ. Թումանյան, Ա. Աթանեսյան, Մ. Զաս
լավսկայա, Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավոր
ման և գործառնման որոշ հարցեր, ԵՊՀ, Երևան, 2015 թ.,
56 էջ
Լևոն Մելիքսեթյան-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի
և հայերի մասին, Մատենաշար, Գիրք Ա, ԵՊՀ, Երևան,
2013 թ., 344 էջ
Վ. Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հա
րաբերությունները և Լոռու չեզոք գոտին 1920-1921 թթ.,
ԵՊՀ, Երևան, 2015 թ., 92 էջ
Մանուկ Աբեղյան, Հատոր Ա, ԵՊՀ, Երևան, 2013 թ., 564 էջ
Մանուկ Աբեղյան, Հատոր Բ, ԵՊՀ, Երևան, 2013 թ., 386 էջ
Հրաչյա Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Մաս 2-րդ,
ԵՊՀ, Երևան, 2013 թ., 608 էջ
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Բառգրքույկ, Նոր և նորակազմ
բառեր հայերենում, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 78 էջ
Հ. Հովհաննիսյան, Վանկի դերը հայերենի հնչյունաբա
նության մեջ, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 153 էջ
Յու. Գաբրիելյան, Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն,
ԵՊՀ, Երևան, 2015 թ., 98 էջ
Լ. Սարգսյան, Ջեյմս Ջոյսի ստեղծագործության վաղ
շրջանը, ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ., 164 էջ
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