ՎՊՀ հ»նակ»տային վարժարան 2018-2019 ուսումնական տարում ընդունվ»լ »ն 150
աշակ»րտ: Ն»րկայումս վարժարանն ունի 428 աշակ»րտ: Զգալի աշխատանքն»ր »ն
տարվ»լ վարժարանում ուսուցման որակի բարձրացման ուղղությամբ: Այս գործին
էականոր»ն նպաստ»լ է այն հանգամանքը, որ համալսարանի

դասախոսն»րը

տարին»ր շարունակ դասավանդում »ն հ»նակ»տային վարժարնում: Բացառությամբ
միմչև մ»կ տարվա աշխատանքային ստաժ ուն»ցող ուսուցիչն»րի, բոլորն անց»լ »ն
ատ»ստացիա, 11 ուսուցիչ՝ »րկրորդ անգամ: Ն»րկայումս վարժարանի յոթ ուսուցիչն»ր
ուն»ն

ուսուցչի

որակավորման

առաջին

տարակարգ:

Տարակարգ

ստանալու

գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ, ատ»ստացիա անցած մի շարք
ուսուցիչն»ր պատրաստվում »ն ն»րկայացն»լ

ուսուցչի որակավորման առաջին

տարակարգի համար անհրաժ»շտ փաստաթղթ»ր: Վարժարանի մաթ»մատիկայի բոլոր
ուսուցչուհին»րը և հասարակագիտության մ»կ ուսուցչուհի անց»լ »ն «Ֆինանսական
կրթություն» նոր ն»րդրվող առարկայի վ»րապատրաստման »րկշաբաթյա դասընթաց:
Այս ուսումնական տարում հ»նակ»տային վարժարանում աշխատում »ն գիտության
6 թ»կնածուն»ր:
Ուսուցման

որակի

համագործակցությունը
կապ»ր

ուն»նք

բարձրացման

նպատակով

շարունակվում

է

համալսարանի ամբիոնն»րի հ»տ, մասնավորապ»ս ս»րտ

«Փիլիսոփայության

և

քաղաքագիտության»,

«Պատմության»,

«Ինֆորմատիկայի», «ՄԴՄ» և «Ֆիզիկայի» ամբիոնն»րի հ»տ: Հնարավորություն ուն»նք
օգտագործ»լ

համալսարանի

բոլոր

լաբորատորիանն»րը

և

համակարգչային

լսարանն»րը: Այս ուսումնական տարում վարժարանը ձ»ռք է բ»ր»լ նոր կահույք. 280
հատ աշակ»րտական ս»ղանն»ր, 11 հատ համակարգչային ս»ղանն»ր, 11 հատ աթոռ և
պահարան:
Անցած ուսումնական տարին վարժարանի 17 աշակ»րտն»ր ուսումնական
տարին ամփոփ»լ »ն գ»րազանց, 137-ը՝ հարվածային առաջադիմությամբ: Այս տարի
վարժարանի 92 աշակ»րտն»ր մասնակց»լ »ն առարկայական օլիմպիադան»րի
քաղաքային փուլին, որոնցից 11-ն անց»լ »ն մարզային փուլ: Մարզային փուլը
հաղթահարած աշակ»րտից

2-ն անց»լ »ն հանրապ»տական փուլ: Վարժարանի

հարյուրից ավ»լ աշակ»րտն»րը ակտիվոր»ն մասնակց»լ »ն ՎՊՀ-ում կազմակ»րպված
օլիմպիադան»րի, ասմունքի մրցույթին: Մ»ր աշակ»րտն»րը ակտիվոր»ն մասնակց»լ »ն

«ԱՅԲ» հիմնադրամի կազմակ»րպած, «Մ»ղու», «Կ»նգուրու» և «Ռուսական արջուկ»
մրցույթն»րին և նվաճ»լ տարբ»ր մրցանակն»ր:
Վարժարանի

84

78-ն

շրջանավարտն»րից

ընդունվ»լ

է

բարձրագույն

ուսումնական հաստատություն:
Վարժարանում գործում է «Բանավ»ճի ակումբ», որը ակտիվ մասնակցություն է
ուն»նում քաղաքային և մարզային մրցումն»րին: Վարժարանի սան»րը մասնակց»լ »ն
«Եվրոպական
Հարությունյանն

ֆորումի»՝
իրավունք

հանրապ»տական
է

ստաց»լ

փուլին:

մ»կն»լու

Մ»ր

սան»րից

Հոլանդիա՝

Մհ»ր

մասնակց»լու

Աշակ»րտական խորհրդարանի աշխատանքն»րին: Հումանիտար հոսքի աշակ»րտուհի
Էվ»լինա Խաչատուրովան Մոսկվայում մասնակց»լ է ԱՊՀ »րկրն»րի սովորողն»րի
ռուսաց լ»զվի օլիմպիադային, գրավ»լով մրցանակային տ»ղ: Վարժարանում մ»ծ
շուքով նշվ»լ է Մայիսյան հ»րոսամարտ»րի և Հայաստանի Հանրապ»տության
հիմնադրման 100-ամյակի տոնակատարությունն»րը:
Վաարժարանում

կազմակ»րպվ»լ

»ն

Մ»դիագրագիտության

դաս»ր

և

հակակոռուպցիոն դաստիարակությանը նվիրված միջոցառում:
Հ»տևողական

աշխատանքն»ր

»նք

կատարում

ռազմա-հայր»նասիրական

դաստիարակության ուղղությամբ:
Վարժարանի

աշակ»րտն»րը

որոշակի

ձ»ռքբ»րումն»րի

»ն

հաս»լ

նաև

սպորտային բանագավառում. մ»ր սան»րից Վախթանգ Հարությունյանը դարձ»լ է
բռնցքամարտի Եվրոպայի չ»մպիոն, ստաց»լ է սպորտի վարպ»տի կոչում, ընդգրկվ»լ
մ»ր մարզի 10 լավագույն մարզիկն»րի ցանկում: Մ»ր սովորողն»րը մասնակց»լ »ն
շախմատի աշակ»րտական առաջնությանը, Վանաձորի ավագանու ֆուտբոլի գավաթի
առաջնությանը, Վանաձորի վոլ»յբոլի առաջնությունում գրավ»լ »նք »րկրորդ տ»ղը,:

Հ»նակ»տային վարժարանի տնօր»ն՝

Ս. Աղաջանյան

