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№ 

Նախատեսվող 

միջոցառման բնույթը 
Խորագիրը / Թեման 

Անցկացման 

օրը / 

շաբաթը 

Համառոտ նկարագրությունը 

1.  

Սեմինար-քննարկում 

«ՀՀ նախագահությունը 

ԵԱՏՄ-ում 2019 

թվականին. 

ձեռքբերումներն ու առկա 

խնդիրները» 

29.02 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում  

տեղի կունենա հանդիպում 

ԱԺ փորձագետ, պ.գ.թ., 

դոցենտ Գրիգոր 

Բալասանյանի հետ։ 

Նախատեսվում է, որ ներկա 

կլինեն մասնաճյուղի 15-20 

ուսանողներ։ Կխոսվի 

վերջին շրջանում ԵԱՏՄ-ի 

կազմում ՀՀ նշանակալի 

ձեռքբերումների մասին, 

մաքսային համակարգի 

կանոնների, 

տարածաշրջանում 

Հայաստանի կարևոր դերի , 

Հայաստան-Ռուսաստան և 

Հայաստան-Եվրամիություն 

հարաբերությունների և 

Հայաստանի արտաքին 

քաղաքականության ու 

mailto:sssysuib@gmail.com


ներդրումների մասին։ 

Ուսանողները իրենց 

հետաքրքրող հարցերը 

կուղղեն և սեմինարը 

կընթանա քննարկման ձևով։ 

 

2.  

Զեկույցների 

տպագրություն 

«Անկախության 

առաջնեկը» խորագրով 

հանրապետական 

գիտաժողովի 

21.05 

Նախորդ կիսամյակում 

իրականացվել էր 

հանրապետական 

գիտաժողով՝ նվիրված 

մասնաճյուղի հիմնադրման 

25-ամյակին, որին 

մասնակցել էին շուրջ 40 

ուսանողներ՝ 12-ը՝ 

մասնաճյուղից, մնացածը՝ ՀՀ 

5 բուհերից։ Արդեն 

էլեկտրոնային տարբերակով 

հասանելի կդառնա 

գիտաժողովների 

զեկույցները, որոնք 

զետեղված են «Ակունք» 

գիտամեթոդական հանդեսի 

առանձին համարում՝ 1(22):  

Հունիսին լույս կտեսնի նաև 

թղթային տարբերակը։ 

Համագործակցություն՝ 

«Ակունք» գիտամեթոդական 

հանդես 

3.  

ՈՒԳԸ 

ինստագրամյան 

պաշտոնական  էջի 

բացում 

 

Հրապարակումներ 

ծրագրերի, 

տարբեր թեմաների, 

փաստերի մասին 

05.03 

Այս կիսամյակից սկսած 

կբացվի ՈՒԳԸ 

ինստագրամյան 

պաշտոնական էջը: Կայքում 

կտեղադրվեն ոչ միայն 

ՈւԳԸ-ի 

տարբեր միջոցառումների 

մասին 

ինֆորմացիա, այլ նաև 

նյութեր տարաբնույթ 

թեմաներից: Կայքի միջոցով 

կկազմակերպվեն տարբեր 

բնագավառների վերաբերյալ 

վիկտորինաներ: 

 

4.  

Քայլարշավ 
Դեպի Մակարավանք և 

Աչաջրի հին գյուղատեղի 
13.03 

ՈՒԳԸ 10 անդամներ 

ճանաչողական քայլարշավ 

կիրականացնեն դեպի Հին 

Աչաջուր և Մակարավանք: 

Այն կլինի փորձնական 



բնույթի, որպեսզի 

հետագայում 

շարունակական բնույթ կրի: 

5.  

Վիկտորինաների 

շարք 
Թեմատիկ վիկտորինաներ 04.04-ից 

սկսած 

ՈւԳԸ-ի ինստագրամյան 

էջում պարբերաբար 

կտեղադրվեն 10 հարցից 

կազմված վիկտորինաներ՝ 

նվիրված տարբեր 

թեմաների։ Առաջին 

վիկտորինայի հարցերը 

ընդհանուր 

զարգացվածության բնույթի 

կլինեն, արդեն մյուսները 

մասնագիտական: 

Նախատեսվում է, որ 

կմասնակցեն միջինում 30-40 

օգտատեր՝ մեծամասամբ 

ուսանողներ։ 

 

6.  

Ինտելեկտուալ 

առցանց խաղ 
quizizz.com կայքի միջոցով 

06.04 

Խաղը կանցկացվի  

quizizz.com կայքի միջոցով։ 

Պատրաստվել է ընդհանուր 

զարգացվածության բնույթի 

20 հարց, յուրաքանչյուր 

հարցի համար տրված էր 20 

վայրկյան ժամանակ։ Խաղի 

հաղթողները 

պարգևատրվելու են 

գրքերով։ 

7.  

Սեմինար-քննարկում 

«Հետազոտական 

աշխատանք գրելու 

հմտություններ» 

18.04 

Zoom հարթակի միջոցով 

տեղի կունենա առցանց 

սեմինար, որին 

նախատեսվում է, որ 

կմասնակցեն շուրջ 15-25 

ուսանողներ։ Սեմինարը 

կվարի «Տնտեսագիտություն» 

մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանող Հրանտ 

Ղարագյոզյանը։ 

8.  

Ասմունք՝ վիդեո 

տարբերակով 

Նվիրված Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակին 

24.04 

Հումանիտար 

գիտությունների 

ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 

գրականություն» 

մասնագիտության 1-ին 

կուրսի 5 ուսանողուհիներ 

կասմունքեն Պ.Սևակի 

«Անլռելի զանգագատուն» 

պոեմից մի հատված՝ 



Ղողանջ եղեռնականը։ 

Ասմունքը վիդեո 

տարբերակով կտեղադրվի  

մեր ֆեյսբուքյան և 

ինստագրամյան էջերում։ 

9.  

Սեմինար-քննարկում 
«Աշխարհը՝COVID 19-ից 

առաջ և հետո» 
05.05 

Zoom հարթակի միջոցով 

տեղի կունենա առցանց 

սեմինար-քննարկում։ 

Նախատեսվում է, որ 

կմասնակցեն շուրջ 25-35 

ուսանողներ և 

դասախոսներ։ Այն կվարի ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի 

Հատուկ 

հետազոտությունների 

բաժնի ղեկավար, տ.գ.թ,. 

ասիստենտ Գևորգ 

Մինասյանը: Քննարկումը 

կկրի ինտերակտիվ բնույթ։ 

Համագործակցություն՝ ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի 

Դիլիջանի 

ուսումնահետազոտական 

կենտրոն 

10.  

Գրքի 

խաղարկություն 

Գոհար Նավասարդյան, 

«Ինձ պիոններ չնվիրես» 
19.05-24.05 

Կհայտարարվի 

խաղարկություն. 

Խաղարկությանը 

մասնակցելու համար 

անհրաժեշտ կաննոնները 

կհրապարակվեն: 

Գրքի սեփականատերը 

կընտրվի 24.05.2020 

թվականին՝ 

պատահականության 

սկզբունքով՝ 

commentpicker.com կայքի 

միջոցով: 

11.  

Ինտելեկտուալ-խաղ «Ամենախելացին» 25.05 

Խաղին մասնակցելու 

համար կտեղադրվի 

հայտադիմում: Այն 

կկայանա Zoom հարթակի 

միջոցով։ Խաղի առաջին 

փուլն կանցկացվի բջջային 

հատուկ հավելվածի՝ 

Quizizz-ի օգնությամբ, 

կտրվի ընդհանուր 



զարգացվածությունն 

ստուգող 10 հարց, ընդ 

որում՝ մասնակիցները 

լրացուցիչ միավորներ 

կվաստակեն նաև հարցերին 

արագ պաասխանելու 

համար։ Առավելագույն 

միավոր հավաքած  

ուսանողները 

հնարավորություն 

կստանան խաղը 

շարունակել երկրորդ 

փուլում։  

Երկրորդ և  երրորդ փուլն 

արդեն հնարավորինս 

նմանեցված էր համանանուն 

հեռուստախաղի ձևաչափին, 

այդ նպատակավով 

համակարգչային ծրագիր էր 

ստեղծել Բնական 

գիտությունների 

ֆակուլտետի ՈւԳԸ 

նախագահ Արայիկ 

Շահնազարյանը: Արդեն 

երրորդ փուլ անցած երեք 

մասնակիցները 

կպատասխանեն իրենց 

կողմից իսկ ընտրված 

թեմային վերաբերող 

հարցերին:  

12.  

Էսսեների մրցույթ 

"Գեղեցկության 

խորհուրդը" և "Գարունը 

թող միշտ սեր բերի" 

10.05-05.06 

Նախատեսվում է, որ 

կմասնակցեն մոտ 10-15 

ուսանողներ: Հաղթողին 

կընտրի հատուկ 

հանձնաժողովը, 

մասնակիցներից 3-ը 

կպարգևատրվեն 

պատվոգրերով, իսկ առաջին 

հորիզոնական զբաղեցնողը 

կխրախուսվի նաև 

անակնկալ նվերով։ 

Համագործակցություն՝ Հայոց 

լեզվի և գրականության 

ամբիոն 

13.  

Լուսանկարների 

մրցույթ 

«Բնության հրաշք, որ 

ծնում է երևակայություն» և 

«Այնտեղ, ուր կանաչը 

գրկում է կապույտին» 

13.05-05.06 

Նախատեսվում է, որ 

կմասնակցեն մոտ 10-15 

ուսանողներ: Հաղթողին 

կընտրի հատուկ 



հանձնաժողովը։ 

Նախատեսվում է առաջին 

երեք տեղն զբաղեցրած 

մասնակիցներին 

պարգևատրել 

խրախուսական նվերներով։ 

Համագործակցություն՝ 

Դիզայնի ամբիոն 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ նախագահ`    Մ. Ասիլյան 

             ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ քարտուղար`   Ա. Խաչատրյան 


