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ԳՈՐԾՈՂՈՒ-

ԹՅՈՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱ

ԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱ-

ԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ 
Պատասխանատու Կատարողներ 

1.  «Ուսանողի 

ուղեցույց 2021» 

Առաջին 

կուրսեցիներին 

ծանոթացնել 

համալսարանին, ՈՒԽ 

գործառույթներին և 

կազմինֈ 

1. Տեղեկացնել 

ուսանողներն 

կայանալիք միջոցառման 

մասին  

2. Կազմակերպել 3-օրյա 

միջոցառում 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Խաչատրյան/ 

օգոստոսի 25, 26, 27 

ՈՒԽ 

անձնակազմ, 

առաջին 

կուրսեցիներ 

Ուսանողների - - 

2.  Սեպտեմբերմեկ-

յան միջոցառում 

Ողջունել 

ուսանողներին և 

ապահովել օրվա 

բարձր 

տրամադրությունը 

1. Բացման խոսք, 

շնորհավորական խոսք  

2. Անդրադարձ 

համալսարանի 30-

ամյակին  

3. Ուսանողներին ուղեկցել 

լսարաններ  

4. Անակնկալ 

հյուրասիրություն 

առաջին կուրսեցիների 

համար 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Խաչատրյան/ 
Սեպտեմբերի 1 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ - - 

3.  Կանաչ անկյան 

ստեղծում 

Ֆակուլտետում 

ապահովել էսթետիկ և 

առողջ մթնոլորտ 

Ցանկացած կուրս 

կտրամադրի մեկական բույս, 

որի վրա կնշվի  բաժինը և 

կուրսը 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

մինչև սեպ. 15 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և  

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ և 

կուրսերի 

ավագներ 

Ֆակուլտետի 

բարելավված 

տեսք 

 



4.  Հանդիպումներ 

ուսանողության 

հետ 

1. Կրթական 

կարիքների 

վերհանում, 

2. Ուսանոողների  

իրավունքների և 

շահերի 

պաշտպանություն, 

3. Առաջարկություննե

ր, հարց ու 

պատասխան 

 

1. Կազմել 

համապատասխան 

օրացույց 

2. Հանդիպման մասին 

տեղեկացնլ 

ուսանողներին 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա առաջին 

հնգօրյակ 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ, 

տեղակալներ, 

ակտիվ 

ուսանողներ 

Դեկանատ Ուսանողների 

անբավարար 

կրթական 

կարիքների 

կրճատում, 

առաջարկու-

թյունների 

կատարում, 

առաջադիմու-

թյան 

բարձրացում 

 

5․ 

 

 

 

 

 

 

 

Կուրսերի 

ավագների հետ 

հարցաշարերի 

քննարկում 

1. Կրթական 

կարիքների 

վերհանում, 

2.  Ուսանոողների  

իրավունքների և 

շահերի 

պաշտպանություն, 

3.  

Առաջարկություննե

ր, հարց ու 

պատասխան 

1. Հարցաշարերի ձեռք 

բերում 

2. Հանդիպում ավագների 

հետ 

3. Քննարկում 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա առաջին 

հնգօրյակ 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ, 

տեղակալներ, 

ավագներ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Հարցաշարերի 

առկայություն, 

հարցերի 

վերհանում 

 

6․ Պատվիրակների 

ընտրություն 

Կազմավորել ՈՒԽ 

համագումար, չլճացնել 

կառույցը, ընտրել 

յուրաքանչյուր կուրսի 

ձայնը լսելի դարձնող 

ուսանողներֈ 

1. Ուսանողներն իրազեկել 

համալսարանում 

պատվրակների դերի 

մասին 

2. տեղեկացնել ընտրություն 

կատարելու 

նախապայմանները 

3. Կազմակերպել 

ընտրություն 

Ֆինանսատնտեսա

կան հարցերի և 

իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Հ. Մելիքբեկյան/ 

մինչև սեպտեմբերի 

20 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ, 

տեղակալներ, 

ավագներ 

Կուրսերի 

ավագներներ 

Ընտրված 

պատվիրակներ 

 

7. Ֆակուլտետային 

հաշվետվության 

ներկայացում ՈՒԽ 

Նախագահությանը 

 Ուշադրություն 

դարձնել 

ֆակուլտետում առավել 

քիչ նկատելի  

գործընթացներին: 

1. Գրել  ֆակուլտետային 

հաշվետվություն 

ՈՒԽ ստորաբաժա-

նումներ/ 

Յուրաքանչյուր 

համարիչ 

շաբաթվա 3-րդ օրը 

Ֆակուլտետային 

և հանձնաժողովի  

նախագահներ, 

տեղակալներ 

Դեկանատ, 

այլ 

ստորաբաժան

ումներ 

Հաշվետվություն-

ներ 

 



8. Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

ֆեյսբուքյան էջի 

ակտիվացում 

1. Ուսանողների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում 

  

2. Արտերկրում սովորելու 

հնարավորությունների, 

ծրագրերի, 

կրթաթոշակների, 

դասընթացների մասին 

ամենօրյա  և 

պարբերաբար 

թարմացվող 

հրապարակումներ 

Արտաքին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

հանձնաժողով, 

Ֆեյսբուքյան էջի 

հետևորդներ 

Ծրագրերի, 

դասընթաց-

ների կազմա-

կերպիչներ 

Ուսանողների 

ակտիվացում 

 

 

9. Այց Կենտրոնական 

բանկի Դիլիջանի 

ուսումնահետազոտ

ական կենտրոն 1-

ին կուրսեցինեի 

համար 

1. Ծանոթանալ 

հայկական դրամի 

պատմությանը և 

կենտրոնի 

գործունեությանը: 

  

1. Ցանկացող ուսանողների 

հավաքագրում   

2. Այցի կազմակերպում 

Ֆակուլտետի 

նախագահ/05.09- 

մինչև սեպտեմբերի 

վերջ 

Ֆակուլտետի 

նախագահ, 

փոխնախագահ 

Դեկանատ, 

Կենտրոնա-

կան բանկի 

Դիլիջանի 

ուսումնահե-

տազոտական 

կենտրոն 

1-ին կուրսեցի-

ների ներգրավ-

վածության 

ապահովում, նոր 

գիտելիքների 

ձեռքբերում 

 

10. Հանդիպում Զաարտ 

ճարտարապետա-

կան արվեստանոցի 

համահիմնադիր, 

ճարտարապետ-

դիզայներ Զորիկ 

Զուրաբյանի հետ 

1. Մասնագտական 

առարկաների նոր 

մոտեցումների 

ծանոթացում  

2. Ներկայիս շուկայի 

առաջատարների 

հետ կապի 

հատատում, նոր 

կապերի 

ձեռքբերում 

3. Մասնագիտության 

հանդեպ 

հետաքրքրության 

բարձրացում   

1. Հանդիպման օրվա եւ 

ժամի հստակեցում 

2. Ուսանողներին 

օրակարգի մասին 

տեղեկացում 

3. Խոսնակի գիշերակացի եւ 

տրանսպորտային միջոցի 

փոխհատուցման 

տրամադրում 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ 

Սեպտ․ 2-րդ կես 

Ֆակուլտետի 

նախագահ, 

տեղակալ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Ուսանողների 

ակտիվության 

բարձրացում, նոր 

առաջարկների 

բարձրաձայնում 

Նախատես-

վում է, որ 

ուսանողն-

րի կողմից 

հետաքրքր-

վածության 

դեպքում 

դասընթաց-

ները կկրեն 

շարունակա

-կան բնույթֈ 

11․ Հանդիպում  

տարբեր ոլորտների 

ծրագրավորողների 

հետ 

Մասնագիտական 

ոլորտի գիտելիքների 

լրացում 

1. Տեղեկացնել 

ուսանողներին 

2. Որոշել հետաքրքրող 

թեմաներ 

3. Հրավիրել 

ծրագրավորողների 

4. Կազմակերպել 

հանդիպում 

ԲԳՖ նախագահ՝ Է․ 

Կարապետյան 

/կիսամյակի 

ընթացքում 1 կամ 2 

անգամ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

Ծրագրավորո

ղներ 

Ուսանողների 

մասնակցություն, 

ուղղորդում 

 

 

 

12․ ՀՈՒԲ ուսանողների 

ֆակուլտետային 

առանձին խմբերի 

 Ապահովել ՀՈՒԲ 

ուսանողների 

ներգրավածությունը 

1. Բացել ՀՈՒԲ-ի 

ֆեյսբուքյան խմբեր  

2. Ընգրկել ակտիվներին և 

Հեռակա ուսուցման 

բաժնի հետ 

կապերի 

ՈՒսանողներ ՀՈՒԲ Ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյուն 

 



ստեղծում ԵՊՀ ԻՄ կյանքին ավագներին 

3. Խումբը մեծացնել 

4. Տեղեկացնել 

իրադարձություններին 

հանձնաժողովի 

նախագահ՝ Կ. 

Մուքաելյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

13․ Գրադարանային 

ժամ 

Փորձի և գիտելիքների 

փոխանակում ավագ և 

կրտսեր կուրսեցիների 

միջև: 

1. Գտնել կամավոր ավագ 

կուրսեցիներ 

2. Այցելել գրադարան կամ 

որևէ լսարան 

3. Քննարկումներ կատարել 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

Ամիսը 1 անգամ 

Պատվիրակներ Գրադարան, 

Դեկանատ, 

ՈՒԳԸ 

Ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյուն դասապրո-

ցեսին, առաջա-

դիմության 

բարձրացում  

 

14․ Արտալսարանային 

հանդիպումներ 

դասախոսների 

հետ: 

Եվս մեկ անգամ առաջ 

քաշել և կարևորել 

ուսանողությանը 

հուզող հարցերը: 

1. Ընտրել հուզող 

թեմաները 

2. Ներկայացնել 

դասախոսին 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

Ամիսը 2 անգամ 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ, 

տեղակալներ, 

պատվիրակներ 

Ամբիոն Հուզող հարցերի 

նվազում 

 

15․ Ինֆորմացիաի 

տարածում ուսա-

նողների շրջանում, 

Տեղեկատվության 

ապահովում 

առցանց միջավայ-

րում և հայտարա-

րությունների 

տախտակներին 

Տեղեկատվության 

հասանելիություն 

1. Իրականությանը 

համապատասխանող 

տեղեկատվության 

հավաքագում, 

2. Ստացված 

տեղեկատվության 

բաշխում 

ՀՀԿ և 

տեղեկատվության 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Լ. Դավթյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Լ. Դավթյան, 

Ա. Վերանյան 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

ստորաբաժան

ումներ,  

ԵՊՀ ԻՄ 

ստորաբաժա-

նումներ, 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ 

Առցանց 

միջավայրում 

հայտարարու-

թյուններ, 

տախտակներին 

հայտարարու-

թյուններ 

 

16․ «Հայ-

ադրբեջանական 

հակամարտություն

ը» թեմայով 

քննարկում 

Ուսանողներն ավելի 

խորքային 

կուսումնասիրեն  այս 

հակամարտությունը 

 

1. Գտնել 

համապատասխան 

դասախոս 

2. Կազմակերպել 

դասընթացը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝Ա. 

Սարհատյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

ՈՒԽ 

ստորաբաժա-

նումներ 

 Հակամարտու-

թյան մասին 

տեղեկացված 

ուսանողներ 

 

17․ Այց- 

Էքսկուրսիա(ծրագր

ավորման 

կենտրոններ, 

Բյուրական , որևէ 

ինժեներական 

կենտրոն, 

լաբորատորիաներ) 

Նոր գիտելիքների և 

հմտությունների ձեռք 

բերում: 

1. Դիմել տրանսպորտի 

համար 

2. Կազմել 

անդամագրության հայտ 

3. Կազմակեպել այցը 

ԲԳՖ Նախագահ՝ Է. 

Կարապետյան 

/Կիսամյակի 

ընթացքում/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան. 

պատվիրակներ 

Այցելվող 

կազմակերպո

ւթյունների 

հետ 

Ինժիներական 

գիտելիքների 

ցուցադրում 

 

18․ Ցերեկույթ «Կյանքը 

շարունակում է 

Ուսանողների 

մասնակցությամբ հիշել 

1.  Ցերեկույթի 

մասնակիցների    

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ, Ուսանողների 

ներգրավածու-

Ցերեկույթը 

տեղի 



շարունակվել» 

խորագրով 

44-օրյա պատերազմի 

հերոսներին 

ընտրություն 

2.  Անհրաժեշտ 

պարագաների և այլնի 

քննարկում 

3.  Փորձեր 

Պատասխանա-

տու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 
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թյուն կունենա 

ԵՊՀ ԻՄ 

դահլիճումֈ 

19․ Ծանոթություն 

Ամերիկյան 

գրադարանին և 

փոխհամագործակց

ություն ՈւԽ-ի հետ 

Ուսանողները 

հնարավորություն 

ունենալ օգտվելու 

գրադարանից 

 Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

10.2021 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Ուսանողների 

ընդլայնված 

գիտելիքներ 

 

 

20․ Այցելություն ՆՓԱԿ 

(Նորարար 

փորձառական 

արվեստի 

կենտրոն), “Latitude 

Yerevan”  

ցուցասրահ 

 Ոչ ակադեմիական 

արվեստի ճյուղերի 

բացահայտում 

 Ստեղծագործական 

մտահորիզոնի 

ընդլայնում  

 Երեւան քաղաքում 

տեղի ունեցող 

իրադարձություննե

րի հետ կապի 

հաստատում 

1. Նախնական 

պայմանավորվածության 

ձեռքբերում 

ցուցասրահների հետ  

2. Ուսանողների 

հավաքագրում 

3. Տրանսպորտային միջոցի 

զբաղեցման համար 

պայմանավորվածության 

ձեռքբերում 

ԿԱՖ նախագահ 

/16․10․21թ․ 

ԿԱՖ նախագահ, 

տեղակալ 

Կիրառական 

արվեստ 2-րդ 

կուրսի ավագ 

Լուսանկարներ, 

տոմսեր 

Այցելությու-

նը նախա-

տեսվում է 

կիրառական 

արվեստ II 

եւ դիզայն II 

կուրսերում 

սովորող 

ուսանողնե-

րի համարֈ 

21․ Ազգային, 

ժողովրդական 

պարերի և երգերի 

ներկայացում 

Միջոցառման 

նպատակն է վերհիշել 

մեր ազգայինը և 

գեղեցիկ ձևով 

ներկայացնել 

ուսանողներին 

Լուծել գործիքների և 

հագուստի հետ կապված 

հարցերը 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Հոկտեմբերի 

ընթացքում 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ, 

Մշակույթի 

տուն, 

Երաժշտական 

դպրոց 

  

22․ Ուսանողական, 

դրամաշնորհային, 

կրթաթոշակային 

ծրագրերին դիմելու 

կարգին, 

պայմաններին 

ծանոթացում 

  Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

 Ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյուն 

ուսանողական 

խորհրդին 

 

23․ Հանդիպում 

բլոգերներ Եվա 

Ղարիբյանի և Հայկ 

Մկրտչյանի հետ 

Խոսել բիզնեսի և 

բլոգինգի մասին 

1. Բլոգերներին հրավիրել 

համալսարան 

2. Կազմակերպել հանդիպում 

ուսանողների հետ 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝Ա. 

Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի  

պատասխանա-

տու՝ Ա. 

Սարհատյան, 

 Բլոգերներ 

Հայկ 

Մկրտչյան, 

Եվա 

Ղարիբյան 

Լավ հնարավո-

րություն 

բլոգինգով 

հետաքրքրված 

ուսանողների 

համար 

 



Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

24․ Մասնագիտական 

գիտաճանաչողակա

ն արշավներ 

Պիլոտային ծրագիրֈ 

Անց է կացվում 

զբոսաշրջության և 

պատմության 

մասնագիտությունների 

ուսանողների համար, 

փորձի փոխանակում 

նրանց միջևֈ 

Բացահայտել գիդի 

հմտություններ 

ունեցող ուսանողներֈ 

Տեսնել Հայաստանի 

թաքնված տեսարժան 

վայրերըֈ 

1. Կազմել մասնակցության 

հայտ 

2. Տեղեկացնել 

ուսանողներին 

3. Կազմել խումբ, 

առանձնացնել գիդերին և 

բացահայտողներին 

 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ս.Վարդանյան/ 

Ամիսը 1 անգամ 

Ուսանողներ - Իրականացված 

արշավներ 

Ծրագրի 

խորագիրը՝ 

«Բացահայ-

տենք 

Հայաստանը

» 

25․ Սեմինար՝ 

նախատեսված  

ՕԼԳ1 կուրսի 

ուսանողների 

համար 

Բարելավել 

խոսակցական 

հմտությունները 

Համագործակցել լեզուն կրող 

մասնագետի հետ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ 

10.2021 

Ֆակուլտետի 

նախագահ 

Արտերկրյա 

մասնագետ 

Ձեռք բերած նոր 

գիտելիքներից 

բավարարված 

ուսանողներ 

 

26․ ԵՊՀ ԻՄ Արտաքին  

կապերի բաժնի հետ 

համատեղ 

դասընթաց 

«Կրթական 

խնդիրները 

կորոնավիրուսային 

համաճարակի 

պայմաններում» 

Հասկանալ, թե 

ուսանողն ինչ 

խնդիրների է բախվել 

համաճարակային 

պայմաններում տեղի 

ունեցած հեռավար 

դասերի ընթացքում: 

1. Արտաքին կապերի 

բաժնի միջոցով գտնել 

բանախոս 

2. Ներգրավվել 

ուսանողությանը 

3. Քննարկման ընթացքում 

հասկանալ և դուրս բերել 

ուսանողների 

բարձրացրած 

խնդիրները  

4. Հետագայում փորձել այդ 

խնդիրների լուծումը տալ 

ԵՊՀ Իմ Արտաքին 

կապերի բաժնի 

վարիչ Ա.Եգանյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողով, 

ֆակուլտետի 

նախագահներ 

ԵՊՀ Իմ 

Արտաքին 

կապերի 

բաժին 

Ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյուն 

 



27․ Մինի ֆուտբոլի 

առաջնություն 

Ֆուտբոլային 

ընկերական խաղեր 

մասնաճյուղի 

աշխատակիցների և 

ուսանողների միջևֈ 

Զարգացնել 

ուսանողների մոտ 

սերը դեպի սպորտֈ 

Ջերմացնել 

ուսանողների և 

աշխատակիցների միջև 

հարաբերություններըֈ 

1. Կազմել ուսանողական 

ֆուտբոլային թիմ 

2. Տեղեկացնել 

մասնաճյուղի 

աշխատակիցներին 

ծրագրի մասին, որպեսզի 

նրանք նույնպես կազմեն 

իրենց թիմը 

3. Կազմակերպել խաղ 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ս.Վարդանյան/ 

Ամիսը 2 անգամ 

Աշխատակիցներ, 

ուսանողներ 

ԵՊՀ ԻՄ Կայացած խաղեր  

28․ Համագործակցու-

թյուն Ինֆոտան 

հետ 

Փոխադարձ 

համագործակցություն 

Միասին կազմակերպել 

տարբեր միջոցառումներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ուսանողներ Կուրսերի 

ավագներ 

  

29․ «Գուշակիր 

մեղեդին» խաղ 

Խաղի նպատակն է մեկ 

տեղում հավաքել 

երաժշտասեր 

ուսանողներին, 

հետաքրքիր և ուրախ 

ժամանցային խաղ 

խաղալֈ 

1. Ստեղծել խմբեր  

2. Նշանակել ղեկավար 

3. Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Հոկտեմբերի սկիզբ 

Ուսանողներ - Հաղթողի 

հայտարարում և 

մրցանակի 

տրամադրում 

 

30․ Հանդիպումներ 

հեռակա բաժնի 

ուսանողների հետ 

Ուսանողների 

խնդիրների վերհանում 

Կազմակերպել հաճախակի 

հանդիպումներ ուսանողների 

հետ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ / 1-

ին կիսամյակի 

ընթացքում 

Հեռակա բաժնի 

ուսանողներ 

Հեռակա 

ուսուցման 

բաժնի դեկան 

Ուսանողների 

ներգրավվա-

ծություն 

 

31․ Ժամանցային խաղ 

<<Կասկածելի 

երեկո>>-ի 

մոտիվներով 

Տարբեր կուրսի 

ուսանողների 

ծանոթացում/լավ ու 

ընկերական 

միջավայրի 

ապահովում 

1. Ստեղծել խմբեր  

2.Ընտրել սցենարիստներին 

3.Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Նոյեմբերի վերջ 

  Հաղթողի 

հայտարարում և 

մրցանակի 

տրամադրում 

Կդրվի հայտ, 

ցանկացող-

ները 

կգրանցվեն; 

32․ Համագործակցու-

թյուն Կարմիր խաչի 

հետ 

Մասնագիտական 

ոլորտի գիտելիքների 

լրացում 

 Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ուսանողներ Արտաքին 

կապերի 

բաժին 

Ուսանողների 

մասնակցություն 

 

33․ Մեդիագրագիտու-

թյան 

դասընթացների 

մասնակցություն 

Գիտելիքների 

ձեռքբերում 

Հրավիրել մասնագետի և 

կազմակերպել դասընթաց 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

Ուսանողներ և 

մասնագետ 

  



34․ Հանդիպում 

կուրսերի 

ավագների հետ 

Փորձի և գիտելիքների 

փոխանակում ավագ և 

կրտսեր կուրսեցիների 

միջև: 

1. Գտնել կամավոր ավագ 

կուրսեցիներ 

2. Քննարկումներ կատարել 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

Ամիսը 1 անգամ 

Պատվիրակներ Կուրսերի 

ավագներ

  

 

Ուսանողական 

խորհրդի 

աշխատանքնե-

րին ներգրավված 

ուսանողների 

քանակի աճ 

 

35․ Ուսանողի օր Ներկայացնել 

ուսանողական 

կյանքը,ապահովել 

ուսանողների բարձր 

տրամադրությունը 

Ուսանողների 

ներգրավվածության 

ապահովում 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Նոյեմբերի 17 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ   

36․ Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

ֆեյսբուքյան խմբի 

ակտիվացում, 

տարածում 

 Առաջ քաշել և 

կարևորել 

ուսանողությանը 

հուզող հարցերը 

կապված 

կրթաթոշակների, 

սեմինարների, 

հանդիպում 

քննարկումների 

հետ: 

 Տեղեկացնել 

կազմակերպվող 

սեմինարների 

մասին 

 Իրազեկել առկա 

կրթաթոշակների 

մասին 

Խմբում անընդհատ 

տարածել օգտակար 

ինֆորմացիա 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Ա. Սարհատյան 

Ա. Սարհատյան ԵՊՀ ՈՒԽ, 

Ռեստարտ ՀԿ,  

Իջևան 

ԻնֆոՏուն, 

Ամերիկյան 

գրադարան և 

դասընթացնե-

րի կենտրոն,  

ՇՊՀ ՈՒԽ ՔԵԿ 

Խմբի 

հետևորդների և 

հավանումների 

քանակի աճ 

 

37․ Անգլերեն լեզվի օրը 

“Miss language” 

մրցույթ 

Կազմակերպել 

մրցույթ-միջոցառում 

անգլերեն, ֆրանսերեն 

և ռուսերեն լեզուների 

բաժնի ուսանողների 

համար 

1. Տեղեկացնել 

ուսանողներին 

2. Ընտրել երգեր և պոեմներ 

3. Հրավիրել 

պրոֆեսորադասախոսակ

ան կազմին 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ուսանողներ Օտար 

լեզուների 

ամբիոն 

Հաղթող Ծրագրի 

խորագիր՝ 

«Աշխարհը 

խոսում է 

անգլերեն»: 

38․ ՈՒսանողական 

Ռեկտորատ 

 Ապահովել 

ուսանողների 

մասնակցությունը 

համալսարանի 

կառավարմանը 

 Ուսանողներին  

1. Պատրաստել 

մասնակցության առցանց 

հայտադիմում 

2. Կազմակերպել 

հարցազրույց 

3. Ընտրել ուսանողներին 

Իրավական և 

ֆինանսատնտեսա

կան հարցերով 

հանձնաժողովի 

նախագահ՝  

Համլետ 

Պատվիրակներ ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողների 

մասնակցություն 

համալսարանի 

կառավարմանը 

 



ծանոթացնել 

համալսարանի 

կառուցվածքին 

 Ուսանողներին 

բուհի խնդիրներին 

այլ դիտանկյունից 

նայելու 

հնարավորություն 

տալ 

որոնք մասնակցելու են 

ռեկտորատին 

4. Հետևել աշխատանքին 

1.  

Մելիքբեկյան/ 

նոյեմբերի վերջ 

39․ Կինոդիտում՝ ԻԿՄ 

մասնագիտության 

ուսանողների 

համար 

 Մոտիվացնել 

ուսանողներին, 

 Նոր գիտելիքների և 

հմտությունների 

ձեռք բերում: 

1. Ընտրել ֆիլմ 

2. Ստեղծել հայտադիմում 

3. Ըստ ցանկացողների 

քանակի ցուցադրել 

կինոն 

ԲԳՖ նախագահ՝ Է․ 

Կարապետյան 

/Ամեն 2 ամիսը 1 

անգամ/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան. 

պատվիրակներ 

Դեկանի հետ Մոտիվացված 

ուսանողներ 

 

40․ Էքսկուրսիա 

Պատմաերկաբա-

նական թանգարան 

Մասնագիտական 

գիտելիքների 

ձեռքբերում 

 Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

11.2021 

Առկա և հեռակա 

ուսուցման 

բաժինների 

պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Դեկանատ Ճանաչողական 

էքսկուրսիա 

 

41․ «Կրթությունն 

արտասահմանում» 

Ուսանողներին 

ներկայացնել ուսումն 

արտասահմանում 

շարունակելու 

հնարավորությունները 

և  ծրագրերը 

1. Հրավիրել դասախոս 

Ռաֆայել  

Հարությունյանին, ով 

կկիսիվի իր փորձով 

2. Ներգրավել 

ուսանողությանը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ 

Ա. Սարհատյան 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

Ռ.Հարու-

թյունյան 

Արտասահմա-

նում սովորելու 

ծրագրերին 

ծանոթ 

ուսանողներ 

 

42․ Բարեգործական 

ծրագիր 

Ուսանողների մոտ 

զարգացնել 

մարդասիրական 

հատկանիշները 

1. Վերցնել որևէ 

սոցիալական խնդիր 

2. Գտնել լուծումներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/10.10- 

մինչև կիսամյակի 

ավարտ 

Ֆակուլտետի 

փոխնախագահ 

 

 

Պատվիրակ-

ներ 

Մարդասիրական 

հատկանիշների 

դրսևորման 

փաստացի 

օրինակներ 

 

43․ Ժամանցային, 

հումորային խաղ՝ 

<<Ո՞վ է ուզում 

դառնալ...>> 

Ընկերական և 

հումորային 

միջավայրի 

ապահովում,ուրախ 

ժամանց 

1. Կազմել հարցեր 

2. Նշանակել հաղորդավար 

3. Անց կացնել խաղը 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Դեկտեմբեր ամսվա 

ընթացքում 

Ուսանողներ  Հաղթող և  

մրցանակ  

 



44․ Գտիր քարտեզը 

խորագրով մրցույթ՝ 

տարբեր կրթական 

ծրագրերի 

ուսանողների 

մասնակցությամբ 

Ժամանցի 

կազմակերպում 

1. Ուսանողներին 

ծանոթացնել խաղի 

կանոններին 

2. Ձևավորել թիմեր, որոնց 

մեջ կընդգրկվեն տարբեր 

մասնագիտությունների 

տեր ուսանողներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 1-

ին կիսամյակի 

ընթացքում 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Թիմերի 

անդամների 

Խաղերի միջոցով 

ստանալ նոր 

գիտելիքներ և 

ձեռք բերել նոր 

ընկերներ 

 

45․ Նախնական 

զինպատրաստու-

թյան դասընթաց 

Կմասնակցեն ԵՊՀ ԻՄ 

ՈԻսանողներըֈ 

Նպատակը 

ուսանողների մոտ 

զինպատրաստու-թյան 

և առաջին բուժօգ-

նության 

հմտությունների 

տեսական և 

գործնական 

գիտելիքների 

ձեռքբերումն է ներկա 

լարված իրավիճակումֈ  

1. Կազմել ծրագիր 

2. Տալ տեսական 

գիտելիքնե 

3. Անցնել առաջին 

բուժօգնության 

գործնական 

գիտելիքներին 

4. Վերջում 

զինպատրաստության 

գործնական դասընթաց 

Նախագահությանը 

կից 

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

նախագահ՝ Է․ 

Միրզոյան/ 

Մինչև կիսամյակի 

ավարտ 

Ռազմահայրենա

սիրական 

ակումբի 

նախագահ, 

տեղակալ, 

ուսանողներ,  

Լ․Մաթևոսյան

, ՀԿԽԸ 

Տավուշյան 

մասնաճյուղ 

Ձեռք բերած 

գիտելիքներին 

համապատաս-

խան  կրակային 

մրցումների 

բարձր 

արդյունքներ   

 

46․ Ֆոտո մրցույթ ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական 

խորհուրդը համալսա-

րանում կկազմակերպի 

լուսանկարների 

մրցույթ: Մրցույթի 

թեման է «Սահմանի 

ուժը»: Հաղթողի 

մրցանակն է 

գեղարվեստական գիրք 

և պատվոգիրֈ 

1. Կայքում տալ 

հայտարարություն 

2. Հետևել և ստուգել 

մասնակիցներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու՝ Ա. 

Խաչատրյան/ 

Մինչև կիսամյակի 

ավարտ 

ՈՒսանողներ - Հաղթողի 

մրացանակ և 

պատվոգիր 

 

47․ Փորձի 

փոխանակում, 

հարց ու 

պատասխան 

1.Հանդիպումներ 

ֆակուլտետի արդեն 

իսկ ավարտած և 

կարիերա-յում 

հաջողություններ 

գրանցած ուսանողների 

հետ ,  

2.փորձի փոխանակում, 

հնարավոր 

խոչընոտների 

քննարկում 

1. Գտնել ֆակուլտետն 

ավարտած և լուրջ 

հաջողություններ 

գրանցած ուսանողներ 

2. Հավաքագրել 

ուսանեղներին 

Ֆակուլտետի 

նախագահ/10.10- 

մինչև կիսամյակի 

Ֆակուլտետի 

նախագահ, 

տեղակալ 

Դեկանատ Հուզող հարցերի 

պարզաբանու-

մից 

բավարարված 

ուսանողներ 

 



3.հարց ու 

պատասխանի միջոցով 

մտահոգող հարցերի 

պարզաբանում 

48․ Համագործակցու-

թյուն մարզային 

գրադարանի հետ 

Ուսանողների 

ներգրավվածությունը 

տարբեր 

միջոցառումների 

 Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Բանասիրության 

և պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Իջևանի 

մարզային 

գրադարանի 

Ծրագրերին 

ուսանողների 

մասնակցությանմ

եծ թիվ 

 

49․ Կերամիկայով 

աշխատանք, 

մեկօրյա դասընթաց 

1. Ուսանողների 

կարիքների 

արձագանքում 

2. Ուսանողների 

մասնագիտական մեկ 

այլ հմտության 

ձեռքբերում 

1. Նախնական 

պայմանավորվածություն 

ձեռք բերել մասնագետի հետ 

2. Մշակել օրակարգ, 

տեղեկացնել ուսանողներին 

3. Փորձագետին տրամադրել 

համապատասխան նյութեր 

եւ ճանապարհածախսի 

փոխհատուցում 

ԿԱՖ նախագահ/ 

Դեկտ 15-20 

ԿԱՖ նախագահ, 

տեղակալ 

 ՈՒսանողների 

մասնակցու-

թյունն ու 

դասընթացի 

անցկացումը 

փաստող 

լուսանկարներ 

 

50․ Կրակային 

մրցումներ 

«Նախնական 

զինպատրաստության 

դասընթաց» անցած 

ուսանողների 

շրջանակում 

կազմակերպել 

կրակային մրցումներֈ  

1. Կազմել մասնակից 

ուսանողների ցուցակ 

2. Կազմակերպել 

մրցումներ 

3. Հաղթողներին տալ 

պատվոգրեր 

Նախագահությանը 

կից 

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

նախագահ՝ Է․ 

Միրզոյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Ուսանողներ Լ․ 

Մաթևոսյան 

Պատվոգրեր 

հաղթողներին 

 

51․ Համագործակցու-

թյուն մանկապար-

տեզների/ 

դպրոցների հետ 

 Ուսանողներին 

ընձեռել 

հնարավորություն 

զարգացնելու 

մասնագիտական 

հմտություննրը 

 

Պահել համալսարանի և այլ 

ուս.հաստատությունների 

կապը 

Ֆակուլտետային 

դեկան և տեղակալ/ 

ՈՒսանողներ ԵՊՀ ԻՄ 

շրջանավար՝

Արփինե 

Վերանյան 

Կատարված 

հատուկ 

ավարտական 

աշխատանքներ 

 

52. Բողոքի արկղերի 

վերագործարկում 

Ուսանողների 

խնդիրների վերհանում 

անանուն նամակների 

միջոցով 

1.   Ստանալ    

վերագործարկման 

թույլտվություն 

2. Ուսանողներին 

ներկայացնել արկղի դերը 

3. Ստուգել արկղի 

պարունակությունները 

ԲԳՖ նախագահ՝ Է. 

Կարապետյան 

/Ամեն ամիս 2 

անգամ/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

Դեկանի, 

Ուսանողակա

ն Խորհրդի 

նախագահութ

յան 

Խնդիրների 

լուծում 

 



53․ Հանդիպում ԵՊՀ  

ՈւԽ–ի հետ 

Քննարկել մեր հետագա 

համագործակցությունը 

1. Կապ հաստատել ԵՊՀ  

        ՈւԽ-ի հետ 

2. Կազմակերպել 

տրանսպորտը 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ 

նախագահ  

Գ. Խաչատրյան 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ 

նախագահ  

Գ. Խաչատրյան,  

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու 

Ա.Սարհատյան 

ԵՊՀ ՈւԽ ԵՊՀ-ի և 

մասնաճյուղի 

ուսանողական 

խորհուրդների 

ակտիվ 

համագործակ-

ցությունը 

 

54․ Այցելություն 

Գաֆէսճեան 

արվեստի կենտրոն, 

Ս․ Փարաջանովի 

թանգարան 

1.    ՀՀ տարածքում 

գտնվող լավագույն 

ժամանակակից 

արվեստների 

կենտրոնի 

նմուշների հետ 

ծանոթացում 

2.    Հայկական 

արվեստի նորովի 

բացահայտում 

1.     Նախնական 

պայմանավորվածության 

ձեռքբերում 

ցուցասրահների հետ  

2.     Ուսանողների 

հավաքագրում 

3.     Տրանսպորտային միջոցի 

զբաղեցման համար 

պայմանավորվածության 

ձռքբերում 

ԿԱՖ տեղակալ/ 

13.11.21թ․ 

ԿԱՖ նախագահ, 

տեղակալ 

Դիզայն III, 

կիրառական 

արվեստ III, 

դիզայն IV 

կուրսերի 

ավագներ 

Լուսանկարներ, 

տոմսեր 

Այցելությու-

նը նախա-

տեսվում է 

Դիզայն III, 

կիրառական 

արվեստ III, 

դիզայն IV 

կուրսերում 

սովորող 

ուսանողնե-

րի համարֈ 

55․ ՈԻԽ ազատ 

ժամանց 

1. Կազմակերպել 

ՈՒԽ Համագումարի 

ամենամյա ազատ 

ժամանցը, 

2. Ապահովել 

գործնականից զատ 

ընկերական 

միջավայրֈ 

1. Կիսամյակի ընթացքում 

ընտրել հարմար 

ծրագրեր և ժամանցային 

միջոցառումներ 

2.  Կազմակերպել ժամանցը 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

նախագահ՝ 

Ս.Վարդանյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

ՈԻԽ 

նախագահությու

ն և ոչ միայն 

Բազմաթիվ 

կազմակեր-

պություններ, 

ժամանցային 

կետեր 

Բավարարված և 

հանգստացած 

ուսանողներ 

Ծրագրի 

խորագիր՝ 

«Մենք էլ ենք 

ուսանող» 

56․ «Ի՞նչ է  Start-Up-ը, և 

ինչպես է այն 

ազդում մարդու 

կյանքի հեշտացման 

վրա» 

Ուսանողներին 

ներկայացնել, թե ինչ է 

իրենից ներկայացնում 

Start-Up-ը, քանի որ 

հնարավոր է այն 

հետաքրքրի որոշ 

ուսանողների, և նրանք 

որոշեն զբաղվել 

դրանով 

1. Համալսարան հրավիրել  

բանախոս Վանիկ 

Չալոյանին, ով 

կիրականացնի 

դասընթացը 

2. Դասընթացի մեջ  

ներառել որքան 

հնարավոր է շատ 

ուսանողների 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ա. Սարհատյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու՝  

Ա. Սարհատյան 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

Վ. Չալոյան Ուսանողների 

համար հնարա-

վորություն՝ 

ստանալու իրենց 

հուզող հարցերի 

պատասխան-

ներն այս թեմայի 

վերաբերյալ 

 

57. Կիսամյակային  Կիսամյակի 1. Ընտրել օր, ժամ, վայր ԲԳՖ Նախագահ՝ Է. ԲԳՖ նախագահ՝ Ավագներ Ամփոփում  



ամփոփիչ 

հանդիպում 

կուրսերի հետ 

ամփոփում 

 Կարծիքների 

փոխանակում 

2. Հրավիրել ուսանողներին Կարապետյան 

/կիսամյակի վերջ 

Է. Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

58․ Ամանորյա 

նախապատրաստա

կան 

աշխատանքներ 

Ապահովել 

համալսարանի 

ամանորյա 

զարդարանքը   և 

տեսքը 

1.    Հանդիպում կիրառական  

արվեստի ուսանողների 

հետ 

2.     Քննարկել դիզայնը 

3.     Գնել անհրաժեշտ   

պարագաներ 

4.     Զարդարել 

համալսարանը 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա.Խաչատրյան/ 

Դեկտեմբերի վերջ 

Ուսանողներ 

 

ԵՊՀ ԻՄ   

 

 

                                                                                                                  ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ`       Գ.Խաչատրյան                        

  


