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 ՇՆՈՐՀԱՎՈ´Ր ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ 
                                 ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
 Ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիդ 

 Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ, 
 սիրով մաղթում, որ 2019 թվականը լինի ուսումնական, 

 աշխատանքային, ստեղծագործական և գիտական 
 նոր հաջողությունների ու ձեռքբերումների տարի:

2018 թվականին վերարթնացած հույսը` կառուցելու 
իսկապես իրավական պետություն և քաղաքացիական 

հասարակություն խարսխված ժողովրդավարական 
սկզբունքների վրա,  գալիք տարում թող տա իր առաջին 

պտուղները.  թող մեր երկիրն ընթանա օրենքի և 
արդարության ճանապարհով, թող իրականություն դառնա 
ինքնիշխան պետություն ունենալու բոլորիս երազանքը: 

Թող հայ մանուկն ու աշխարհի բոլոր մանուկներն 
ապրեն ապահով ու խաղաղ երկնքի ներքո, 

թող ոչ մի արհավիրք չխաթարի 
նրանց մանկության ոսկե հեքիաթը: 

       Սահմանին կանգնած զինվորին մաղթում եմ 
                  քաջություն, անկոտրում կամք և անձնվիրություն: 
                     Թող չոր մնան նրանց դարձին սպասող մայրերի, 

              քույրերի, դուստրերի ու կանանց աչքերը, 
                       և այդ սպասումը թող պսակվի հայրենապաշտ
                                զինվորի արժանապատիվ տունդարձով:

                                   Թող ամենուր` մեր երկրի սահմաններին, 
                       մեր ընտանիքներում և 

                                       մեր հոգիներում տիրի խաղաղությունը:

                              Շնորհավո´ր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ:

   
   Սուսաննա Թումանյան
                       ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար
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Տոները մոտենում են, և ՎՊՀ բոլոր ֆակուլտետներում 
ըն թանում են նախապատրաստական աշխատանքներ:

Մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 

17-ին վառվեցին համալսարանի գլխավոր գեղեցկուհու 
լույսերը: Սիրված մեղեդիների ուղեկցությամբ ու բարձր 
տրա մադրությամբ բուհի ուսանողներն առիթը բաց չթո-
ղե ցին լուսանկարվելու տոնի գլխավոր խորհրդանիշի 
հետ:

Չխախտելով ավանդույթը` այս տարի ևս տոնածառի 
բաց ման արարողությունն ընթացավ գեղարվեստական 
հա մարներով, երգ ու պարով: Ելույթներ ունեցան ՎՊՀ 
«Ադե լաս» պարային համույթի փոքրերի խումբը, բուհի 
տա րբեր ֆակուլտետների շնորհալիներ:

Միջոցառման ամենասպասված պահը Ձմեռ պա-
պի ու Ձյունանուշի մուտքն էր, որն ուղեկցվեց շնոր հա-
վո րանքներով ու հաճելի անակնկալներով, իսկ 2019-ի 
խորհրդա նիշ խոզուկները և ամանորի բացիկները գտան 
իրենց տերերին:

Երևանի փոփոխությունների թատրոնի «Պատմություն 
բաց ծովում» ներկայացումը ՎՊՀ-ում էր: Նպատակն էր 
հանդիսատեսին ևս մեկ անգամ ծանոթացնել ին տե րակ-
տիվ ներկայացման արվեստին, նրանց մասնակից դարձ-
նել դերասանական խաղին:

Ներկայացումը բռնության դեմ պայքարի մի ջո-
ցա    ռումների շարքից էր, որ իրականացվում է ՄԱԿ-ի 
բնակ   չության հիմնադրամի հովանավորությամբ: Պատ-
մու  թյունը նավաբեկությունից փրկված մի կնոջ ու տղա-
մար դու մասին էր, ովքեր, ընդհանուր հայտարարի չգա-
լով, անդադար վիճում են: Ըստ սցենարի` օգնության 
է հասնում հնարամիտ հանդիսատեսը` առաջարկելով 
խնդրի լուծման ամենաիրատեսական տարբերակը:

Ներկայացմանը մասնակցեցին հանդիսատեսներ 
լսա     րանի տարբեր տարիքային խմբերից: Երևանի փո-
փո խությունների թատրոնի գործադիր տնօրեն Հայկ Սե-
կոյանը մեզ հետ զրույցում հիշեց, որ տարիներ առաջ 
հանդիսատեսի մասնակցությամբ ինտերակտիվ ներ-
կա յացման շնորհիվ բացահայտվեց ՎՊՀ ուսանողներից 
մեկի դերասանական շնորհքը:

ՎՊՀ-ն փոփոխությունների թատրոնի դերասանական 
կազ մին մշտապես ընդունում է շատ ջերմ, բեմում 
հայտնվելու և ներկայացման մի մասնիկը դառնալու բար-
դույթն էլ տարեցտարի նվազում է:

Ներկայացումը, հումորային տարրերից բացի, ուսու-
ցո ղական նշանակություն ուներ. այն է` կարևորել տղա-
մարդու և կնոջ միաբանությունը և հիշեցնել, որ փոխ հա-
մա ձայնությունը երբեմն կարող է մարդկային կյանքեր 
փրկել:

ՎԱՌՎԵՑԻՆ 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՈՆԱԾԱՌԻ ԼՈՒՅՍԵՐԸ

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ԾՈՎՈՒՄ». 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԱՏՐՈՆԸ` ԿՐԿԻՆ ՎՊՀ-ՈՒՄ

«Արևմտահայ արձակ» խորագրով 
ասմունքի մրցույ թին, որ ավանդաբար կազմակերպվում է 
ՎՊՀ հա մա գոր ծակ ցության և կապերի բաժնի ջանքերով, 

այս տարի մասնակցել էր 28 աշա-
կերտ Լո ռու մարզի տարբեր դպրոց-
ների 9-12-րդ դա սա րան ներից:

Ասմունքի մրցույթին լավագույն 
արդ  յունք   ները ցուցաբերած աշա-
կերտ ները կրկին հյուրընկալվեցին 
հա մալսարանում. այս ան գամ հերթը 
պարգևնե րինն էր: Մրցա  նա կա յին 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ տե ղե րը զբա ղեց-
րած 5 մասնակիցները պարգևա-
տրվե ցին դիպ  լոմ նե րով և ՎՊՀ-ի 

տար  բե րանշանը կրող հու շանվերներով: Շնոր-
հա  կա լա գրեր ու խրա խու  սական նվերներ ստացան 
մրցույ թի ևս 4 մաս նա կից ներ:

«ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԱՐՁԱԿ» ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵՑԻՆ
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«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքի մեկ -
նարկը տրվեց ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆա կուլ տե-
տում ուսանողական գիտական ընթերցումներով: Ֆա-
կուլ տետի ուսխորհրդի նախագահը ներկայացրեց «Բաց 
դռնե րի շաբաթ» միջոցառումների շարքի 2017-ի ամփոփ 
հաշ վետվությունն ու այս տարվա ծրագիրը:

(2007-ից մինչ օրս կազմակերպվել են տարաբնույթ 
մի ջոցառումներ` դոնորական արյան հանձնում, գի տա-
կան ընթերցումներ, շնոր հան-
դեսներ, առարկայական օլիմ-
պիա դաներ, վիկտորինաներ 
և այլն): Բակալավրիատի և 
մա գիստրատուրայի ուսա նող-
նե  րը միջոցառման ընթացքում 
ներ կայացրին ավարտական 
աշ խատանքների ամ փո փում-
նե րը:

Այս տարվա ուսանողական 
գի տական ընթերցումներն 
ա ռանձ նահատուկ էին, քանի 
որ դրանցում առաջին անգամ 
ընդգրկվել էին ՎՊՀ քոլեջի 
ուսա նողները: Ֆակուլտետի 
տար բեր բաժինների և ՎՊՀ 
քո լեջի մի խումբ ուսա նող-
ներ ուսումնասիրել են Վա-
նա ձորի քիմիական կոմ բի-
նա տի «Թույներ» կոչվող 
պո չամբարի ջրի և հողի քի-
միա կան բաղադրությունը: 
Խոր հրդա  յին ժամանակներից 
գո  յություն ունեցող այս պոչամբարում պահեստավորվում 
են արդյունաբերական թափոններ, որոնք շրջակա մի-
ջա  վայրի պահպանման նպատակով 2002-ից ի վեր կեն-
սաբանաքիմիական ֆակուլտետի ուշադրության կենտ-
րո նում են:

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 4-րդ 
կուրսի ուսանողուհի Օֆելյա Խուդավերդյանը ներ կա-
յացրեց GIZ-ի կողմից ֆինանսավորվող փոքր դրա մա-
շնորհային ծրագրի շրջանակներում իրա կա նաց ված 
աշխատանքները: Արդիական այս խնդրի լուծման հետ-
քե րով գնալիս ուսանողներին հաջողվել է լուծել կարևոր 
մի այլ խնդիր ևս` ցանկապատել պոչամբարի տարածքը` 
այս կերպ ինչ-որ չափով զերծ պահելով մարդկանց ու 
կենդանիներին թունավոր նյութերի վտանգավոր ազդ ե-
ցու  թյունից:

«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքի հեր-
թական միջոցառումը համալսարանից դուրս էր: Վա-
նաձորի արյան փոխներարկման կայանում ՎՊՀ կեն սա-
բա նաքիմիական ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ 
դո նորական արյուն հանձնեցին:

Միջոցառումն ավանդական է դարձել. այս տարի այն 
նվիր վեց Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցին: 
Ի դեպ, «Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքը 
ծնունդ է առել դոնորական արյան հանձնումով և դարձել 
ավան դական:

Ինչպես նկատում է ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական 
ֆա կուլտետի դեկան Զարուհի Վարդանյանը, արյուն 
հանձ նելը ոչ միայն բարի կամքի դրսևորում է, այլև 
առողջ ապրելակերպի խթան, քանի որ դրա շնորհիվ 

արյունաստեղծ օրգանների աշխատանքն ակտիվանում 
է, իսկ արյան ձևավոր տարրերի սինթեզն` արագանում:

Լաբորատորիայի բժիշկը նախ` դոնորներից ճշգրտեց 
որոշ տվյալներ` մարմնի կշիռ, արյան հեմոգլոբինի 
քանակ, դեղորայքի օգտագործում և այլն, ապա` 
ընտրվեցին միայն այն դոնորները, որոնք լիարժեքորեն ի 
վիճակի էին հանձնել դոնորական արյուն:

Իրականացված միջոցառումներից էր նաև այցը 

Վանաձորի տարեցների տուն: Կարևորելով ուսա  նող-
նե րին ոչ միայն գիտելիքներով զինելու, այլև սո ցիալ- 
հոգեբանական դաստիարակություն տա լու հան գա-
մանքը` ֆակուլտետը հյուրընկալվեց հաս տա տու թյան 
ծե րերին: Շաշկիով ու շախմատով ուժերը փորձելուց հե-
տո ուսանողների նախաձեռնությամբ տեղադրվեց Ամա-
նորի գլխավոր զարդը` տոնածառը, որի զարդարման աշ-
խատանքներին մասնակցեցին նաև տարեցները:

Հաջորդ միջոցառումը ՎՊՀ քոլեջի սաների համար 
էր: Բնապահպանությանը նվիրված դասախոսության 
ըն թացքում խոսեցին Երկիր մոլորակի և Լոռու մարզի 
խնդիր ներից, նշվեցին դրանցից ամենակարևորների լուծ-
ման հնարավոր ուղիները:

Քոլեջի ուսանողների համար դասախոսություններ 
կար  դացին կենսաբանության ամբիոնի դասախոսներ 
Զա րուհի Վարդանյանը, Լիլիա Բայրամյանը և Գայանե 
Սա հակյանը:

«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքը 
եզրափակվեց «Օրգանիզմ և քիմիա» թեմայի լսումներով: 
«Դե ղագործական քիմիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի 
ուսա նողները ներկայացրին, թե ինչպես են ներգործում 
դե ղերը օրգանիզմի վրա, խոսեցին դեպրեսիայի առա-
ջաց  ման պատճառների, ալկոհոլի և նիկոտինի ծանր 
հետևանք ների մասին: Որպես միջոցառման հաճելի 
ավարտ ապագա դեղագործները ներկաներին նվիրեցին 
իրենց պատրաստած լոգանքի միջոցը` բաղադրված 
սուր ճից ու ծովի աղից:

Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ

«ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹ» 
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 ***
Ծորում է շարականը, և լույսն է կաթում,
Անէացած անձն իմ կաթում է ասես,
Բաց երկինք է աչքս, և հոգիս է արթուն,
Իմ միջով երգն է հոսում գետի պես:

Կաթում է շարականը հոգիների վրա,
Փոխվում է նրանց մրմունջն արծաթե,
Խնկարկում է արթուն «Տե′ր, ողորմեա»-ն,
Անուշ կարոտ է հոգուս փաթաթվել:

Եվ ինձ մանկական հուշերս անէ
Առաջնորդում են մի եկեղեցի.
Բարեպաշտ մայրս կողքիս էր կանգնել
Եվ գուրգուրում էր հոգիս` փակ խեցի:

Եվ աղոթում էր մայրս ջերմեռանդ,
Կամաց աղերսում բարեգութ աստծուն,
Որ կյանքը հոսի հանգիստ և հանդարտ, 
Խաղաղություն տա Նա ամենեցուն:

Էլի հնչում է լույս-շարականը
Իմ հոգուն, կյանքին` հավերժ համաձայն,
Ամենափրկիչ աստծո տանը
Երգում է հոգիս տիեզերաձայն:

 ***
Բառն եմ որոնում ժպիտով անքեն,
Բառը, որ պիտի շուրթերիս դողա,
Լինի անվտանգ և լինի անզեն,
Դեպի մաքառման ափերը լողա:

Բառն եմ որոնում երկար, մեկուսի,
Որ պիտի դառնա ապրումի թարգման, 
Որ հոգուս երգը պիտի լուռ լսի,
Հուսալի լինի ընկերոջ նման...

Այս որոնման մեջ անշուշտ հանգիստ կա,
Որ ավելի շատ սիրո է նման,
Հուշում է անվերջ, որ լինեմ ընծա
Եվ վերջին բառս նվիրեմ Նրան:

Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
1976 թ. շրջանավարտ, տպագրել է 9 ժողովածու («Տարեգիրք» (1981), 

«Կամուրջներ» (1990), «Գրական Տավուշ» (2006) ևն):

ԼՈՒՍԻՆԵ ԵՆԳՈՅԱՆ

Աննա Թորոսյան 
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
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Սույն թվականի նոյեմբերի 12-16-ն ընկած ժա  մա-
նա  կահատվածում Վանաձորի պետական հա մալ սա-
րանի Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամ-
բիո    նի դասախոս, իրավաբանական գիտություների 
թեկ     նածու, դոցենտ Քրիստինե Ղազարյանը ERASMUS+ 
PrinTel «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դա     -
սավանդման և ուսումնառության օժանդակում` Արևել   յան 
գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսում    նական 
փորձառության բարելավման նպա տա կով» նախագծի 
շրջանակներում մասնակցել է Բել գիա    յի Լյովենի հա մալ-
սա րանում կազմակերպված վ ե     րա պատ րաստ մանը` 
«Ակ տիվ ուսուցում` տեխ նո լո գի ական ընդ լայն ված հա-
մա   գործակցային ուսում նա ռու թյան առանձ նա հա տուկ շեշ-
տա դրմամբ» թեմայով գործ ընկեր երկրների դա սա խոս ների 
որա կավորման բարձ րացման դաս ընթացին:

Հնգօրյա վերապատրաստման ծրագրի հիմքում 
դրված էին.

• ADDIE (Analyse/վերլուծություն Design/մշակում 
Develop/ զարգացում, Implement/ ներդրում, Evaluate/
գնա  հատում),

• TPACK (Technology/տեխնոլոգիա, Pedagogy/ման-
կա  վարժություն և Content Knowledge/ բովանդակության 
վե  րաբերյալ գիտելիք) մոդելների կիրառությունը:

Դասընթացի մասնակից դասախոսները հնա րա վո րու-
թյուն ունեցան ծանոթանալու ակտիվ ուսուցման մի շարք 
այլ տեսակների`

• հիշողության քարտեզագրում (Mind mapping),
• վիրտուալ դասարան (Collaborative Virtual Classrooms),
• որսորդություն (Scavenger Hunts),
• դերային խաղ (Role Playing),
• առցանց քննարկումների հարթակ (Online Discussion 

Boards),

• շրջված դասասենյակ (The ‘Flipped Classroom’),
• խաղ-դաս (Game-based Learning):
Դասընթացի ավարտին մասնակից դասախոսները 

ներկայացրին իրենց աշխատանքները նշված մոդելների 
և մի շարք գործիքների (Mentimeter, Online Presentation 
Tools) կիրառությամբ, որոնք դյուրին են դարձնում ուսում-
նառության գործընթացն ու ակտիվացնում են սո վո րող նե-
րին:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին հանձնվեցին 
վկայականներ:

Համաձայն Վանաձորի պետական համալսարանի 
հետ կնքված համաձայնագրի` Քրիստինե Ղազարյանը 
պար      տավորվել է 2019 թ. փետրվար-մարտ ամիսների 
ըն    թացքում համալսարանի շարունակական կրթու թյան 
կենտրոնի աջակցությամբ իրականացնել դա սա   խո սա կան 
կազմի վերապատրաստում` 10 ժամ ընդ   հանուր տևո ղու-
թյամբ ակտիվ դասավանդման և ուսում   նառության մե թոդ-
նե րի վերաբերյալ ձեռք բերած փոր  ձը:

ԼՅՈՎԵՆ (ԲԵԼԳԻԱ)

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

2018 թ. դեկտեմբերի 10-14-ը Վանաձորի պե-
տա   կան համալսարանի պատմության ամբիոնի դա-
սա  խոս, պատմական գիտությունների թեկնածու, 
դո  ցենտ Մարիա Բրուտյանը ERASMUS+ PrinTel «Փո-
փո  խություն լսարանում. ուսուցում և դասավանդում` 
Արևել  յան գործ-ընկերության երկրներում ուսանողի 
ուսում  նական փորձառության բարելավման նպա տա-
կով» նախագծի շրջանակներում մասնակցել է Բար-
սելոնայի համալսարանում կազմակերպված վե  րա-
պատ րաստմանը` «Ակտիվ ուսուցում և ՏՀՏ ընդ լայն ված 
ուսուցում. մոբայլ ուսուցում և խա ղա ֆի կա ցում» թե մա յով:

Դասընթացի նպատակն էր կատարելագործել ծրա-
գիր ներառված պետությունների (Հայաստան, Վրաս-
տան, Բելառուս) բարձրագույն ուսումնական հաս տա-
տու թյունների աշխատակիցների դասավանդման և 
ուսուց  ման հմտությունները:

Կրթության խաղաֆիկացումը կրթական ռազ մա-
վարություն է, որը հնարավորություն է տալիս ուսա նող-
ներին խաղային մեխանիկա կամ վիդեոխաղ կի րա ռել 
կրթական միջավայրում: Մոբայլ ուսուցումը նե րառում 
է բջջային տեխնոլոգիաների օգտագործումը միայ նակ 
կամ այլ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխ նո-
լոգիաների հետ` ուսանողին ընձեռելով ուսուցման հնա-

րա վորություն ցանկացած պահին և ցանկացած վայրում:
Դասընթացում վերապատրաստվող դասախոսները.
• քննարկեցին, թե ակտիվ ուսուցումը ինչպե՞ս կարող 

է նպաստել ուսանողի ուսումնառությանը.
• պարզաբանեցին բջջային սարքերի օգտագործման 

առա վելություններն ու թերությունները.
• ծանոթացան ակտիվ ուսուցման համար նա խա տես-

ված տարբեր ծրագրերով առաջադրանքների կազմ-
մանը` POLL, KAHOOT, QUI ZLET, SOCRATIVE, SPARK և 
այլն:

Քննարկումներ եղան ակտիվ ուսուցման հա յե ցա կար-
գի, խաղաֆիկացման` որպես նորարարական ուսուցման 
վե րաբերյալ, դասավանդման ընթացքում կիրառվեցին 
բջջա յին հավելվածներ:

Դասընթացի ավարտին մասնակից դասախոսները 
դա սավանդման և ուսումնառության նորարարական վե-
րոնշյալ մեթոդներով ներկայացրին իրենց աշ խա տանք-
նե րը PechaKucha ձևաչափով:

Համաձայն բուհի հետ կնքված համաձայնագրի` 
Մ. Բրուտյանը նախատեսում է 2019 թ. փետրվար-
մարտ ամիսներին ՎՊՀ-ում շարունակական կրթու թյան 
կենտրոնի աջակցությամբ կազմակերպել վե րա պատ-
րաստում` ստացած փորձն ու գիտելիքները ՎՊՀ դա սա-
խոս ներին փոխանցելու նպատակով:

ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ (ԻՍՊԱՆԻԱ)
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ERASMUS+ PRINTel «Փոփոխություն լսարանում. 
նո    րարարական դասավանդման և ուսումնառության 
օ ժան  դակում` Արևելյան գործընկերության երկրներում 
ուսա նողի ուսումնական փորձառության բարելավման 
նպա տակով» նախագծի շրջանակներում սույն թվա-
կա նի նոյեմբերի 12-16-ը ՎՊՀ Հոգեբանության և սո-
ցիո  լոգիայի ամբիոնի դասախոս Աննա Խաչատրյանը 
մաս նակցել է Պորտուգալիայի Պորտո քաղաքի հա մալ-
սարանում կազմակերպված «Տեսանյութը որպես ուսում-
նառության գործիք դասախոսների և ուսանողների հա-
մար. տեսադասախոսություն և փոխներգործության 
խթա   նում լսարանում» թեմայով մասնակից երկրների 
դա  սախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 
հնգօր յա դասընթացին:

Դասընթացի նպատակն էր դասավանդման գործ ըն-
թացում տեսանյութերի ստեղծման, կիրառման և տա-
րած ման հիմնական եղանակների և գործիքակազմի վե-
րա բերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների ու հմտությունների 
փո խանցումը ունկնդիրներին:

Այսօր տեսանյութերը դարձել են առցանց կրթության 
ամե նատարածված ուսումնական ռեսուրս, և չի բա ցառ-
վում դրանց կիրառումը նաև ավանդական լսարաններում: 
Տե սալսողական նյութերը կարող են առավել գրավիչ և հե-
տա քրքիր ձևով հաղորդել համալիր տեղեկատվություն` 
ստեղ ծելով ուսուցման առավել հագեցած և տպավորիչ 
փորձ: Թվային գործիքների օգտագործումը լսարանում, 
ինչ պիսիք են` ինտերակտիվ գրատախտակները, պլան-
շետ ները և նույնիսկ բջջային հեռախոսները, պետք է 
առավելագույնս նպաստեն ուսումնառության նոր մո-
տեցումների ձևավորմանը և էկրանային սերնդի ներ կա-
յա ցուցիչ ուսանողների հետ փոխգործակցության և ներ-
գրավվածության բարձրացմանը: 

Վերոնշյալ նպատակի իրականացման համար Պոր-

տոյի համալսարանի դասընթացավարների կողմից մաս-
նա վորապես շոշափվեցին հետևյալ թեմաները.

• տեսանյութը որպես դասավանդման գործիք,
• տեսանյութերի կիրառելիությունը բուհական մի ջա-

վայ րում,
• տեսանյութը որպես սովորելու գործիք. ուսում նա-

ռու թյան համար անհրաժեշտ տեսանյութերի ստեղծում 
Panopto-ի կիրառմամբ,

• Panopto-ը որպես տեսանյութերի պլատֆորմ բարձ-
րա գույն կրթության համակարգում,

• ինտերակտիվ լսարան. տեսանյութերի ստեղծման 
տար բեր գործիքների կիրառում:

Դասընթացի մասնակիցներին նաև հնա րա վո-
րու   թյուն ընձեռվեց այցելել Պորտոյի հա մալ սա րա-
նի մասնագիտացված և «Մեկ կոճակի» մե դիա լա -
բո  րատորիաներ, նկարահանման և ձայնագրման 
ս տու      դիաներ` ծանոթանալու տեսանյութեր նկա րա հա-
նելու, մոնտաժելու գործիքակազմին:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները ներկայացրին 
իրենց ստեղծած տեսանյութերը, ամրապնդեցին ստա-
ցած գիտելիքներն ու փորձը, բացահայտեցին դաս-
ըն  թացի ուժեղ և թույլ կողմերը, քննարկեցին ներ կա-
յաց ված գործիքակազմի հնարավորություններն ու 
սահ   մանափակումները:

Ըստ ՎՊՀ-ի հետ կնքված համաձայնագրի` Ա. Խա-
չա տրյանը 2019 թ. փետրվար-մարտ ամիսներին բուհի 
շա րունակական կրթության կենտրոնի աջակցությամբ 
կի  րականացնի «Տեսանյութը որպես ուսումնառության 
գոր  ծիք դասախոսների և ուսանողների համար. տե -
սադասախոսություն և փոխներգործության խթա նում 
լսարանում» թեմայով դասախոսների վե րա պատ րաս-
տում ընդհանուր 10 ժամ տևողությամբ:

ՊՈՐՏՈ (ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ)

Վանաձորի պետական համալսարանի օտար լե-
զու ների ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գի տու-
թյուն ների թեկնածու Աննա Առաքելյանը մասնակցել է 
ERASMUS+ PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. ակ-
տիվ ուսուցում շրջված դասարանի մոդելով» նախագծի 
շրջա նակներում կազմակերպված դասախոսների վե-
րապատրաստման դասընթացին, որը տեղի է ունե ցել 
դեկտեմբերի 3-7-ը Շվեդիայի Լինշոպինգի հա մալ սա րա-
նում (Li.U): Վերապատրաստմանը մասնակցել են Հա յաս-

տանի, Վրաստանի և Բելառուսի մի շարք բուհերի դա սա-
խոս ներ:

Դասընթացի շրջանակներում վերապատրաստվող 
դա  սախոսները կիրառել են շրջված դասարանի մոդելը, 
քննարկել TET-SAT ( an online self-assessment tool, a 
part of the MENTEP (MENtoring Technology-Enhanced 
Pedagogy) project) առցանց ինքնագնահատման գործիքը, 
որը նպաստում է դասախոսի մանկավարժական, թվային 
(տեխ նոլոգիական) կարողությունների (digital pedagogical 
competence) զարգացմանը և հետադարձ կապի ա պա-
հովմանը:

Արդյունքում դասախոսները հնարավորություն են 
ունեցել.

• քննարկել, թե ինչպես ակտիվ ուսուցումը և թվային 
գործիքների կիրառումը կարող են աջակցել ուսանողների 
ուսումնառությանը,

• ստեղծել և օգտագործել թվային գործիքները ուսուց-
ման և ուսումնառության աջակցման, ինչպես նաև դաս ըն-
թա ցի նյութերը պատրաստելու համար:

Համաձայն բուհի հետ կնքված համաձայնագրի` 
Ա. Առաքելյանը նախատեսում է 2019 թ. փետրվար-մարտ 
ամիսներին ՎՊՀ-ում շարունակական կրթության կենտ րո-
նի աջակցությամբ կազմակերպել դասախոսների վե րա-
պատրաստում դասավանդման և ուսումնառության նո-
րարարական վերոնշյալ մեթոդի վերաբերյալ:

ԼԻՆՇՈՊԻՆԳ (ՇՎԵԴԻԱ)
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ՎՊՀ-ում քիչ չեն երիտասարդ ստեղծագործողները, 
որոնք առաջին քայլերն են անում գրական ասպարեզում: 
Նրանց մի մասի գործերը տպագրվել են տարբեր գրական 
պար բերականներում ու ժողովածուներում, մյուս մասն էլ 

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության 4-րդ 
կուրսի ուսանողները մեկ ամիս տևողությամբ պրակտիկա 
են անցկացրել Վանաձորի համայնքապետարանի խնա-
մա կալության և հոգաբարձության հանձնաժողովում: 
Ապա գա սոցաշխատողներին վստահվել են սոցիալական 
բարդ դեպքերի վարումներ: Տնայցերի միջոցով ուսա-
նող  ները կատարել են ընտանիքների կարիքների գնա-
հա  տում` նպաստելով ոչ միայն հանձնաժողովի արդ-
յու   նավետ աշխատանքին, այլև խորացնելով իրենց 

մաս   նագիտական հմտությունները:
Հանձնաժողովի քարտուղար Լեռնուհի Գևորգյանը 

նշում է, որ թեև հանձնաժողովը կատարելու է կրկնակի 
տնայցեր, այնուամենայնիվ, իրենք հիմք են ընդունելու 
ՎՊՀ ուսանողների կատարած աշխատանքը:

Ապագա սոցաշխատողները պրակտիկայի ըն թաց-
քում եղել են տարբեր հասարակական կազ մա կեր-
պու թյուններում և Սոցիալական ապահովության ծա-
ռա  յության Վանաձորի տարածքային բաժնում, որտեղ 
պատ րաստակամություն են հայտնել ուսանողներին 
ըն  դունել կամավորական աշխատանքի, իսկ նրանցից 
լա   վագույններին հնարավոր է ապագայում ապահովել 
մշտա  կան աշխատանքով:

Պրակտիկայի ամփոփմանը, որ տեղի ունեցավ Վա-
նաձորի համայնքապետարանում, ուսանողները ներ -
կայացրին իրենց վստահված սոցիալական խմբե րի 
հետ կատարած աշխատանքի արդյունքները, խո սե ցին 
ստացած նոր գիտելիքներից ու ձեռք բերած հմտու թյուն-
նե րից:

Խմբային աշխատանքի արդյունքները հանձնաժողովը 
գնա  հատեց գերազանց` նշելով, որ պրակտիկայի պաշտ-
պա նության նոր` գծագրային մեթոդը կատարած աշ խա-
տա ն քի վերաբերյալ լավագույն հաշվետվությունն է:

Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ

ՎՊՀ ՍԿՍՆԱԿ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ` ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆԻ ՇՈՒՐՋ

ԱՊԱԳԱ ՍՈՑԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ԵՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԲԱՐԴ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

որոշել է դրանք առայժմ գաղտնի պահել:
Երիտասարդ շնորհալիների բացահայտելու նպա տա-

կով ՎՊՀ ուսանողական խորհուրդը կազմակերպել էր 
գրական երեկո, որի ընթացքում ուսանողները ներ կա յաց-
րին իրենց ստեղծագործությունները:

Գրեթե բոլոր գործերում գերակշռում էր սիրո թե ման: 
Քննարկմանը հնչեցին կարծիքներ ու մեկ նա բա նու թյուն-
ներ։

Հրավիրյալների մի մասը դեմ էր, որ երիտասարդ 
ստեղ ծագործողների գրական հասունության առաջին 
շրջա նի գործերը տպագրվեն, մի մասն էլ պնդեց, որ ցան-
կացած գործ կարող է դառնալ հասարակության սե փա-
կա նությունը:

Գրական քննարկումը կլոր սեղանի շուրջ ուղեկցվեց 
առողջ քննադատություններով ու ակտիվ մեկ նա բա նու-
թյուն ներով:

ՈՒսանողական խորհրդում նմանօրինակ մի ջո ցա-
ռումների կազմակերպումը խոստացան դարձնել ավան-
դա կան:

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն» 
մաս  նագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները նոյեմբերի 
5-ից 30-ը արտադրական պրակտիկա անցկացրին մար-
զա յին  «Միգ»  ռադիոկայանում։ Պրակտիկայի ընթացքում 
ուսա նողները պատրաստեցին և եթեր հեռարձակեցին 
լրատ վական հաղորդումներ, ուղիղ եթերում վա րե ցին 
երաժշտական հաղորդումներ, ծանոթացան հնչյու նային 
օպերատորի և ռեժիսորի աշխատանքի առանձ նա հատ-
կու թյուններին։

Ուսանողների կարծիքով պրակտիկան հնա րա վո-
րու թյուն ընձեռեց գործնականում կիրառելու իրենց մաս-
նա գիտական հմտություններն ու կարողությունները, 
հարստացնելու մասնագիտական գիտելիքների պաշարը, 
ավե լի լավ ճանաչելու ռադիոյի աշխարհը։

Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները կարողացան  
տե սական գիտելիքները կիրառել եթերում, նաև հաս կա-
նալ ընտրած մասնագիտության կարևորությունը։

«Լրագրություն» մասնագիտության ուսանողներ

ԱՊԱԳԱ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԸ` ՌԱԴԻՈՅՈՒՄ



äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

դեկտեմբեր 26, 6 (189)

§ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦ 
»ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃ
ìÏ³Û³Ï³Ý` 727

2001, ÐÐ, ì³Ý³Óáñ, 
îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 36

¾É. ÷áëïª vsu69@mail.ru

ÐÇÙÝ³¹Çñ` ìäÐ 
Ðñ³ï³ñ³ÏÇã` 

§ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦
 »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ

îå³ù³Ý³ÏÁª 150
îå³·ñí»É ¿ ìäÐ ïå³ñ³ÝáõÙ

ÊÙµ³·Çñ` 
È¨áÝ ê²ð¶êÚ²Ü

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ` 
ÂÇÝ³ ²Úì²¼Ú²Ü

Èñ³·ñáÕ` 
ÈÇ³Ý³ äºâºÜºìêÎ²Ú²

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁ`
²ßË»Ý ¶²ÈêîÚ²ÜÆ

 

1. Գասպարյան Դ. Վ., Գուրգեն Մահարի, Կյանքը և ստեղ ծա-
գոր ծությունը, Երևան, Զանգակ, 2013, 448  էջ:

2. Գասպարյան Դ. Վ.,  Հայ գրականություն, Գիրք 5, Երևան, 
Տիգրան Մեծ, 2016, 736 էջ:

3. Գասպարյան Դ. Վ., Հայ գրականություն, Գիրք 6, Երևան, 
Տիգրան Մեծ, 2016, 736 էջ:

4. Գասպարյան Դ. Վ., Գասպարյան Մ.Դ., Գրականության 
տե սություն, Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային 
հրա տարակություն, 2012, 276 էջ:

5. Գասպարյան Դ. Վ., Գասպարյան Մ. Դ., Գրականության 
տե սություն, Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային 
հրա տարակություն, 2012, 276 էջ:

6. Գասպարյան Դ. Վ., Բանք հայոց, Հայրենիք (Հայոց հայ րե-
նի քի գաղափարաբանությունը և գեղարվեստը), Երևան, 
«Գրական հայրենիք» ՓԲԸ, 2017, 432 էջ:

ìäÐ ¶ð²¸²ð²ÜàôØ Üàð êî²òì²Ì ¶ðøºðÆ
Ø²îºÜ²¶Æî²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյա տա  րե-
լի ցի նախօրեին ՎՊՀ–ում անցկացվեց ուսում նա տակ-
տի  կական վարժանք, որը մեկնարկեց պայմանական 
տագ  նապով: Այն նպատակ ուներ բարձրացնելու ու-
սա    նողության ու աշխատակազմի` արտակարգ իրա վի-
ճակ ներում արագ կողմնորոշվելու ունակությունը, ևս 
մեկ անգամ հիշեցնելու անվտանգության պահպանման 
կարևո րագույն կանոնները:

ՎՊՀ-ում նմանօրինակ վարժանքներ կազմակերպվում 
են պարբերաբար: Բոլոր ստորաբաժանումների համար 
նա խապես հստակեցվել էին տարածքը լքելու ամենամոտ 
ու ապահով ելքերը: Ուսումնատակտիկական վարժանքի 
ըն թացքում եղան պայմանական վիրավորներ, և բուհի 
բու ժանձնակազմն ու հրշեջ-փրկարարական միավորումն 
ան ցան հերթական ստուգատեսը: 

Ուսումնավարժանքը պատշաճ կազմակերպելու 
նպա     տակով գործի էին դրվել ՀՀ ԱԻՆ Լոռու մարզի 
փրկա   րարական վարչության մարդկային ներուժը և 4 
տեխնիկա: Տեղում էր նաև շտապ բուժօգնության անձ-
նա կազմը: Նախատեսվածի համաձայն` բռնկված հրդեհի 
աղբ յուրը արագորեն հայտնաբերվեց և վերացվեց: Պայ-
մա նական վիրավորներին` լսարաններում մնացած ուսա-
նող ներին, շենքերից դուրս բերելուց հետո շատ արագ 
ցու ցաբերեցին առաջին բուժօգնություն և հոգեբանական 
աջակ ցություն:

Ուսումնատակտիկական վարժանքը գնահատվեց 
բա    վարար (վատ կամ բավարար հնարավորից): Լո-
ռու փոխմարզպետ Սերգեյ Սարուխանյանն ամ փո-
փ իչ խոսքում կարևորեց ուսանողների պատ րաստ-
վա   ծությունը և կազմակերպչական աշխատանքների 
արդ    յունավետությունը:             Լիանա ՊԵՉԵՆԵՎՍԿԱՅԱ

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ» ՎՊՀ-ՈՒՄ
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տիրություն, Հարցազրույցներ, Երևան, Զանգակ,  2014, 240 էջ:
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