
ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ  
IJEVAN  BRANCH 

of YSU 
 

STUDENT COUNCIL

 

 

 

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ 

ՈՒսանողական խորհուրդը կատարել է հետևյալ 

աշխատանքները` 
 

Միջոցառումներ, ծրագրեր, նախաձեռնություններ 

1. ՈՒԽ-ի կազմի վերահաստատում 

2. Փոփոխություն ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդում ընդգրկված ուսանող-

անդամների կազմում 

3. Կրթաթոշակային ծրագրերին մ/ճ-ի ուսանողների հայտագրման 

կազմակերպում 

4. Հանդիպումներ առաջին կուրսեցիների հետ 

5. Ուսանողի իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկող 

միջոցառում 

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

            6․ «Հաջողություն և առաջնորդություն» թեմայով քննարկում 

            7․  «Մաթեմատիկան՝ որպես բնության լեզու» թեմայով բաց դաս 

8․  «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով ուսուցողական սեմինար 

9․  «Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Տավուշի մարզում»  

թեմայով քննարկում Տավուշի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության 

կենտրոնում 

10․  ՀՀ ազգային արժույթի  թողարկման 24- ամյակին  նվիրված միջոցառում 

  

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ 

11․ Անգլերեն լեզվի ուսուցման խմբակ 

12․  «Ինչպե՞ս կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով բաց 

քննարկում 

13․  կինոդիտումներ՝ 

ա/ Մարսեցին 

բ/ Երկրաշարժ 

14․   «Օտարամուտ բառերի գործածությունը մեր խոսքում» թեմայով 

քննարկում 

15. «Գործնական գրություններ» թեմայով ուսուցողական դաս 

 



Բնագիտական ֆակուլտետ 

16․  «Մարդիկ, ովքեր փոխել են համացանցը» թեմայով մոտիվացիոն 

միջոցառում 

17․  «Ծրագրովորումը հասանելի է բոլորին»  ուսուցողական դաս 

18․  «Բիլ Գեյթսի հաջողության ուղին» ֆիլմի դիտում, քննարկում 

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 

19․  «Դա Վինչիի ծածկագիրը» վեպի և ֆիլմի վերլուծաբանների տեսակետների 

ուսումնասիրություն 

 

Կիսամյակի ընթացքում գործել են 4 մշտական  հանձնաժողովներ (1. Մշակույթի, 2. 

Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման, 3. Գիտակրթական, 4. 

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության) և 1 ժամանակավոր 

(Քննությունների վերահսկիչ)։ Հանձնաժողովների կողմից իրականացվել են հետևյալ 

ծրագրերը՝ 

20․  Ազգային պարերի ուսուցման խմբակ 

21․  Գիտելիքի օր 

22․  Անկախության օր 

23․  Ուսանողի միջազգային օր 

ա/ գրական երաժշտական միջոցառում 

բ/ Ուսանողի միջազգային օրը մասնաճյուղի ղեկավարում էին ուսանողները 

գ/ Մասնակցություն մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած           

Երիտասարդության և ուսանողության տոներին նվիրված միջոցառումների 

ամփոփիչ տոնակատարությանը 

24․ Քննություններին մասնակցություն, հարցաշարերի քննարկում կուրսերի 

հետ 

25․ «Բանավեճի տեխնիկա» ուսուցողական սեմինար 

26 ․  ՀՀ Սահմանադրության ընթերցման և քննարկման օր 

27․ «Կույր» վոլեյբոլի ընկերական հանդիպում 

28․ «Ուսանողական նախասիրություններ» թեմայով բաց քննարկում 

29․ «Երիտասարդը՝ պետության հիմնասյուն» թեմայով էսսեների մրցույթ 

30․ «Ֆինանսներ բոլորի համար» թեմայով սեմինար․  

31․ Ամանորյա ամփոփիչ միջոցառում 

 

Հանդիպումներ՝ 

32․ ՈՒԽ-ի հանդիպումները ուսանողության հետ՝ ըստ ֆակուլտետների 

            33․ Հանդիպում հեռակա բաժնի ուսանողների հետ 

            34․Հանդիպում մ/ճ-ի տնօրենի հետ 



 

 

 

Արտաքին կապեր, համագործակցություններ՝ 

35․ «Ժամանակի կառավարում» թեմայով սեմինար Բարձրագույն կրթության 

կազմակերպման փորձագետների խմբի հետ 

36․ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ եռօրյա սեմինար (համագործակցությամբ՝ 

ՀԵՀ-ի Տավուշի մարզային կենտրոնի) 

37․ Մարդու իրավունքների և հանրային քննարկումների վերաբերյալ 

եռօրյա դասընթաց (համագործակցությամբ՝ ՄԱԿ-ի ազգային ասոցիացիայի) 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ-ի նախագահ՝                                    Ի. Շաղբաթյան 


