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վ
 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ

ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

Ի ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆ

ԵՐ 
Պատասխանատու Կատարողներ 

1.  Հանդիպում 

մշակույթի 

հանձնաժողովի 

անդամների հետ 

 Քննարկել 

աշխատանքային 

պլանի կետերը և 

նոր անդամների 

ներգրավումը 

1. Կազմել օրվա քննարկվող 

հարցերը 

2. Հանդիպման մասին 

տեղեկացնել 

հանձնաժողովի 

անդամներին 

3. Նոր հանձնաժողովի 

ստեղծման համար տալ 

հայտարարաություն 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Խաչատրյան/ 

փետրվարի 8 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ - - 

2.  Հանդիպումներ 

ավագների հետ 

 Կրթական 

կարիքների 

վերհանում, 

 Առաջարկություն-

ներ, հարց ու 

պատասխան 

 Հարցաշարերի 

քննարկում 

1. Քննարկում 

2. Խնդիրների լուծում  

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

փոխնախագահներ, 

պարբերաբար 

ամբողջ կիսամյակի 

ընթացքում  

Ֆակուլտետային 

նախագահ, 

փոխնախագահ  

Կուրսերի 

ավագներ, 

պատվիրակներ 

Խնդիրների 

առկայության 

դեպքում դրանց 

պարզաբանում, 

լուծում, հարցերի 

վերհանում, նոր 

առաջարկներ 

- 

3.  Կազմակերպել 

սեմինար-դասընթաց 

ավարտական 

աշխատանք գրելու 

վերաբերյալ  

 

 Ուսանողներին 

նախապատրաս-

տել ավարտական 

աշխատանքներ 

գրելուն: 

1. Գտնել ֆակուլտետն 

ավարտած և լուրջ 

հաջողություններ 

գրանցած ուսանող 

2. Ուսանողներին 

տեղեկացնել ծրագրի 

մասին 

3. Կազմակերպել ծրագիրը 

Ֆինանսատնտեսա-

կան և իրավական 

հարցերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Իդա Բադիրյան 

Ուսանողներ  Համալսարանն 

ավարտած 

հաջողակ 

ուսանող 

Ավարտական 

աշխատանքների 

կատարում    

 

4.  Հանդիպումներ 

ուսանողության հետ 

 Կրթական 

կարիքների 

վերհանում, 

 Ուսանոողների  

իրավունքների և 

շահերի 

պաշտպանություն, 

 Առաջարկություն-

1. Կազմել 

համապատասխան 

օրացույց 

2. Հանդիպման մասին 

տեղեկացնլ 

ուսանողներին 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

փոխնախագահներ 

Յուրաքանչյուր 

ամսվա առաջին 

հնգօրյակ 

Ֆակուլտետա-

յին 

նախագահներ, 

փոխնախագահ-

ներ, ակտիվ 

ուսանողներ 

Դեկանատ Ուսանողների 

անբավարար 

կրթական 

կարիքների 

կրճատում, 

առաջարկություն-

ների կատարում, 

առաջադիմությա

 



ներ, հարց ու 

պատասխան 

 

ն բարձրացում 

5․ 

 

 

 

 

 

 

 

Կուրսերի ավագների 

հետ հարցաշարերի 

քննարկում 

 Կրթական 

կարիքների 

վերհանում, 

 Ուսանոողների  

իրավունքների և 

շահերի 

պաշտպանություն, 

 Առաջարկություն-

ներ, հարց ու 

պատասխան 

1. Հարցաշարերի 

ձեռքբերում 

2. Հանդիպում ավագների 

հետ 

3. Քննարկում 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ/ 

փոխնախագահներ, 

յուրաքանչյուր 

ամսվա առաջին 

հնգօրյակ 

Ֆակուլտետային 

նախագահներ, 

փոխնախագահ-

ներ, ավագներ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Հարցաշարերի 

առկայություն, 

հարցերի 

վերհանում 

 

6․ Հարակից գյուղերի 

տեսարժան վայրերի 

բացահայտում, 

քննարկում 

 Ճանաչենք մեր 

Տավուշը  

1. Իմանալ 

տեղեկություններ 

2. Տեղեկացնել 

ուսանողներին 

3. Քննարկել 

 

 

ՏՖ նախագահ/ 

Մինչև կիսամյակի 

ավարտ  

Ֆակուլտետային 

նախագահ, 

տեղակալ,  

Դեկանատ 

,ուսանողներ 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

Ծանոթացում մեր 

մշակութային 

վայրերին   

 

7. Բողոքի արկղերի 

կանոնավոր ստուգում 

 Ուսանողների 

խնդիրների 

վերհանում 

անանուն 

նամակների 

միջոցով 

1. Ստանալ 

վերագործարկման 

թույլտվություն 

2. Ուսանողներին 

ներկայացնել արկղի դերը 

3. Ստուգել արկղի 

պարունակությունները 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/փոխնա

խագահ /Ամեն 

ամիս 2 անգամ/ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/փոխ-

նախագահ 

Դեկանի, ՈՒԽ 

նախագահությ

ան 

Խնդիրների 

լուծում 

 



8. Ուսանողների 

իրազեկում 

 Ֆակուկտետի 

ուսանողներին 

տեղեկացնել 

քննությունների 

կարգի, իրենց 

իրավունքների և 

պարտականու-

թյունների մասին , 

հետաքրքրող 

հարցերին տալ 

պատասխաններ  

1. Շրջել լսարաններով՝ 

ուսանողներին հուզող 

հարցերին 

պատասխանելու 

նպատակով 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

ամեն քննական 

շրջանից առաջ 

 

 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և  

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

Ֆակուլտետում 

ուսանողների 

տեղեկացվածությ

ան բարձրացում 

 

9. Տեղեկատվության 

հասանելիություն 

 Բոլոր 

ուսանողներին 

տեղյակ պահել 

կատարվող 

ծրագրերի, 

միջոցառումների 

մասին և 

հնարավորություն 

ընձեռել 

մասնակցելու 

դրանց 

1. Հայտարարությունների, 

       ֆեյսբուքյան ու 

ինստագրամյան էջերի 

հրապարակումների 

միջոցով ապահովել 

տեղեկատվության 

հասանելիություն 

 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

- - 

 

- 

10. Ֆակուլտետային 

միջավայրի 

փոփոխություն 

 

 Մոտիվացնել 

ուսանողներին: 

 Բարելավել 

մթնոլորտը: 

 Կգնահատվի 

ուսանողների 

աշխատանքը 

1. Ուսանողներին տալ 

հանձնարարականներ և 

կազմակերպել 

գործընթացը 

2. Ուսանողներին հավաքել 

մեկ գաղափարի շուրջ 

3. Հետևել կատարվող 

աշխատանքին 

ԵՊՀ Իմ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետի 

նախագահ`Էրիկա 

Փարսադանյան 

/ապրիլ ամսվա 

ընթացքում 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ Հաշվետվություն-

ներ 

- 

11․ Ծանոթացում 

ռազմահայրենասի-

րական ակումբի հետ 

 Առաջացնել 

հետաքրքրություն 

ուսանողների 

շրջանում ակումբի 

նկատմամբ 

1. Ներկայացնել ակումբի 

առաջիկա անելիքները  

2. Ակումբում ներգրավել 

հայրենասեր ուսանող-

ների 

 

 Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան, 

տեղակալ՝  

Մ․ Վարդանյան 

Ակումբի 

ղեկավարներ 

 Մարտի 17 ԵՊՀ ԻՄ - - 

12․ Հանդիպում ՍՄՄ 

մասնագետի հետ 

 Ուսանողներին 

ներկայացնել, թե 

1. Մասնագետին  հրավիրել 

համալսարան 

Արտաքին կապերի Արտաքին 

կապերի 

Օ. Խաչատրյան Ուսանողների 

համար 

 



ով է ՍՄՄ 

մասնագետը՝ 

նրանց 

հետաքրքրություն-

ների շրջանակը 

լայնացնելու 

նպատակով 

2. Կազմակերպել 

հանդիպում ուսանողների 

հետ 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ս. Խուդավերդյան 

 

հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու, 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

հնարավորություն

՝ ստանալու իրենց 

հուզող հարցերի 

պատասխանները 

այս թեմայի 

մասին 

 

13․ Խմբակների 

վերագործարկում 

 Թատերական 

խմբակ- 

Ուսանողները 

հնարավրություն 

կունենան 

զարգացնել 

թատերական 

հմտությունները, 

կազմել սցենարներ 

և դրանք բեմադրելֈ 

 Երգ-

երաժշտության 

խմբակ- 

Ուսանողները 

հնարավորություն 

կստանան 

զարգացնել 

ձայնային 

տվյալները, 

երաժշտական 

գործիքներին 

տիրապետելու 

վարպետությունըֈ 

 Ազգային պարերի 

խմբակ-

Ուսանողները 

հնարավորություն 

կունենան սովորել 

ոչ միայն մեր 

ազգային պարերը, 

այլ նաև 

ծանոթանալ 

դրանց 

պատմությանըֈ 

1. Ստեղծել խմբակներ 

2. Նշանակել խմբակների 

պատասխանատու 

3. Նշանակել խմբակների 

ղեկավարներ 

4. Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Խաչատրյան/ 

փետրվարի 15-ից 

մինչև փետրվարի 

վերջ 

Հանձնաժողովի 

պատասխանա-

տու, 

խմբակների 

ղեկավարներ 

ԵՊՀ ԻՄ 

Trio studio 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

- - 



 Շախմատի 

խմբակ-

Ուսանողներին 

հնարավորություն 

կտրվի մասնակցել 

մրցույթների և 

ինչու ոչ 

զարգացնել 

շախմատում իրենց 

հմտություններըֈ 

 Խմբակների միջև 

գործելու է սերտ 

համագործակցությ

ունֈ 

14․ Ծանոթություն 

Ամերիկյան 

գրադարանին և 

փոխհամագործակցու

թյուն ՈւԽ-ի հետ 

 Ուսանողները 

հնարավորություն 

կունենան 

օգտվելու 

գրադարանից 

- Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

03.2022 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Ուսանողների 

գիտելիքների 

ընդլայնում 

- 

15․ Կազմակերպել 

ֆակուլտետայի 

վոլեյբոլի 

առաջնություն 

 Նպաստել 

համալսարանի 

տարածքում ազատ 

ժամանցի 

գործունեությանը և 

թարմացնել 

ուսանողներինֈ 

1. Կազմել մասնակցության 

հայտֈ 

2. Իրազեկել համալսարանի 

ուսանողներինֈ 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

Ա.Ճաղարյանֈ 2 

ամիսը 1 անգամֈ 

Ուսանողներ 

 

- 

 

- 

 

Ծրագրի 

խորագի

րը՝ 

«Բացա-

հայտենք 

Հայաստ

անը 

16․ Ուսանողական 

Ռեկտորատ 

 Ապահովել 

ուսանողների 

մասնակցությունը 

համալսարանի 

կառավարմանը  

 Ուսանողներին  

ծանոթացնել 

համալսարանի       

կառուցվածքին 

 Ուսանողներին 

բուհի խնդիրներին 

այլ դիտանկյունից 

նայելու 

հնարավորություն 

տալ 

1. Պատրաստել 

մասնակցության առցանց 

հայտադիմում 

2. Կազմակերպել 

հարցազրույց  

3. Ընտրել ուսանողներին 

որոնք մասնակցելու են 

ռեկտորատին   

4. Հետևել աշխատանքին 

Ֆինանսատնտեսա 

կան հարցերի և 

իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Իդա Բադիրյան 

Պատվիրակներ  ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողների 

մասնակցություն  

ն համալսարանի 

կառավարմանը 

 



17․ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

ֆեյսբուքյան էջի 

կառավարում և 

ակտիվության 

ապահովում 

 Ուսանողությանը 

տեղեկացնել 

կատարվելիք 

ծրագրերի մասին, 

մշտապես ամուր 

պահել 

ուսանողության և 

ՈւԽ-ի միջև առկա 

կապը 

1. Ուսանողներին 

ներգրավել ուսանողական 

խորհրդի կողմից 

կազմակերպվող 

միջոցառումներին, 

ծրագրերին 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

-  

 

Ուսանողների 

իրազեկում 

 

18․ Շարժիր 

տրամաբանությունդ 

 Տրամաբանական 

հարցերի քննարկում, 

հարց ու պատասխանի 

միջոցով, մրցութային 

կարգով 

1. Կազմել հարցերի շարք 

2. Որոշել փուլերի 

հաջորդականությունը 

3. Քննարկում` ինչքանով 

օգտակար եղավ 

գործունեությունը 

 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ մինչև 

կիսամյակի ավարտ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ, 

տեղակալ 

Դեկանատ,  Ուսանողների 

մտքի 

արագության 

զարգացում 

 

19․ Միջոցառում  Շնորհավորել 

կանանց ՝ 

միամսյակի 

կապակցությամբ 

1. Գրել սցենար 

2. Միջոցառմանը ներգրավել 

հնարավորինս շատ 

ուսանողների 

3. Ուղարկել 

հրավիրատոմսեր 

դասախոսներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Խաչատրյան, 

ժամանցային խաղի 

սցենարիստներ/ 

Մարտի 19 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ Հնարավորության 

դեպքում դահլիճի 

կանանց նվիրել 

ծաղիկներ 

 

20․ Արտալսարանային 

հանդիպումներ 

դասախոսների հետ: 

 Քիչ 

ուսումնասիրված 

կամ բաց ունեցող 

թեմաներին ևս մեկ 

անգամ անդրադաձ 

1. Ընտրել թեմաները 

2. Ընտրել դասախոսին 

3. Թեմաները ներկայացնել 

դասախոսին 

ԲԳՖ նախագահ՝ Է․ 

Կարապետյան 

/կիսամյակի 

ընթացքում 1 կամ 2 

անգամ/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. 

Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

Ամբիոն Հուզող հարցերի 

նվազում, 

գիտելիքների 

ամրապնդում 

 

21․ Համագործակցություն 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ – ի 

հետ 

 Դասավանդվող 

ծրագրից հետ 

մնացած կամ 

թերացող 

ուսանողները 

կստանան 

օգնություն 

ֆակուլտետի 

դասախոսների և 

առավել 

առաջադեմ 

1. Համագործակցել ՈՒԳԸ 

ներկայացուցիչների հետ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ 

05.2022 

Ֆակուլտետի 

նախագահ 

Ֆակուկտետի 

դասախոսներ և 

առաջադեմ 

աշակերտներ 

Ձեռք բերած նոր 

գիտելիքներից 

բավարարված 

ուսանողներ 

 



ուսանողների 

կողմից 

22․ ՀՈՒԲ ուսանողների 

ֆակուլտետային 

առանձին խմբերում 

տեղեկատվության 

ակտիվ տարածում 

 Ապահովել ՀՈՒԲ 

ուսանողների 

ներգրավածություն

ը ԵՊՀ ԻՄ կյանքին 

1. Ընգրկել ակտիվներին և 

ավագներին 

2. Խումբը մեծացնել 

3. Տեղեկացնել 

իրադարձություններին 

Հեռակա ուսուցման 

բաժնի հետ կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

 

ՈՒսանողներ ՀՈՒԲ Ուսանողների 

ներգրավվածու-

թյուն 

 

23․ Կազմակերպել 

ցուցահանդես-

վաճառքներ 

 Նկարչին տալ 

հնարավորություն 

արտահայտելու 

մտքերը՝ իր իսկ 

նկարի վերաբերյալ 

 Ուսանողները 

գումար 

վաստակելու 

հնարավորություն 

կստանան 

 Ուսանողների 

նկարները մեծ 

ճանաչողություն 

կստանան  

1. Տեղեկացնել 

ուսանողներին 

ցուցահանդես-վաճառքի 

մասին 

2. Համակարգել 

աշխատանքները 

3. Ներդնել բոլոր ուժերը 

գործընթացը 

իրականություն 

դարձնելու համար 

4. Հետևել կատարվող 

աշխատանքին 

 

ԵՊՀ Իմ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետի 

նախագահ`Էրիկա 

Փարսադանյան, 

փոխնախագահ՝ 

Վանուհի 

Գևորգյան/մայիսի 

1-ից 15 

Ուսանողներ 

 

ԵՊՀ Իմ 

<<Ռեստարտ 

Իջևան>> 

<<ԻնֆոՏուն>> 

Հաշվետվությունն

եր 

- 

24․  Կինոդիտում  Ուսանողների 

ներգրավվածությու

ն 

1. Իրականացնել <<Արյան 

գնով>> ֆիլմի դիտում, 

որտեղ ներկայացվում են 

44-օրյա պատերազմի 

իրադարձությունները 

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան 

 Ակումբի 

ղեկավարներ 

Մարտի 29 ԵՊՀ ԻՄ  Կինո

դիտու

մը 

կայա

նալու 

է 

Գիտե

լիքի 

նորա

րարա

կան 

ՀԱԲ-

ում 

25․ Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

ֆեյսբուքյան էջի 

ակտիվացում  

 Ուսանողների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում 

 

4. Արտերկրում սովորելու 

հնարավորությունների, 

ծրագրերի, 

կրթաթոշակների, 

դասընթացների մասին 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու, Ֆեյսբուքյան 

էջի հետևորդներ 

Ծրագրերի, 

դասընթացների 

կազմակերպիչ 

ներ 

Ուսանողների 

ակտիվացում 

 



մենօրյա  և պարբերաբար 

թարմացվող 

հրապարակումներ 

  

26․ Հանդիպում Մերի 

Չիբուխչյանի հետ 

 Ուսանողների 

ներգրավվածությու

ն 

1. Խոսել պատերազմից 

հետո մեր սրտերում 

մնացած վերքերի մասին 

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան 

Ակումբի 

ղեկավարներ 

Ապրիլի 21 ԵՊՀ ԻՄ - Հանդի

պումը 

տեղի 

կունե

նա 

ԵՊՀ 

ԻՄ 

դահլի

ճում: 

27․ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

ինստագրամյան էջի 

կառավարում և 

ակտիվության 

ապահովում  

 Ուսանողության 

համար 

հետաքրքիր 

խաղերի, 

վիկտորինաների, 

մրցույթների 

կազմակերպում 

 

1. Ուսանողներին 

ներգրավել ուսանողական 

խորհրդի կողմից 

կազմակերպվող 

միջոցառումներին, 

ծրագրերին, հարցումների 

միջոցով հասկանալ 

ուսանողների 

ակտիվության և 

ներգրավվածության 

աստիճանը 

 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

Մասնաճյուղի 

ուսանողներ և 

ոչ միայն 

Նոր գիտելիքների 

ձեռքբերում, 

հետաքրքիր 

ժամանց 

 

28․ Համագործակցություն 

Ինֆոտան հետ 

 Փոխադարձ 

համագործակցու-

թյուն 

1. Միասին կազմակերպել 

տարբեր միջոցառումներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ  

Ուսանողներ Արտաքին 

կապերի բաժին 

Գիտելիքների 

փոխանակում 

 

29․ Զբոսաշրջության 

դերը ՀՀ-ում 

 Քննարկել ԶԲ-ի 

դերը, բացասական  

ու դրական 

կողմերը 

1. Քննարկել տարբեր 

հարցեր 

2. Վեր հանել հիմնական 

խնդիրները 

3. Հարց եւ պատասխան 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ 

մինչև կիսամյակի 

ավարտ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ, 

տեղակալ 

Ուսանողներ  

Դեկանատ  

 

Բարձրացնել 

ուսանողների 

իմացության 

մակարդակը  

Զբոսաշրջություն 

ոլորտում  

 

 

30․ Ժամանցային խաղ 

<<Կասկածելի 

մարդամեկը>> 

 Տարբեր կուրսի 

ուսանողների 

ծանոթացում/լավ 

ու ընկերական 

միջավայրի 

ապահովում 

1. Ստեղծել խմբեր  

2. Ընտրել սցենարիստներին 

3. Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Ա. Օթարյան 

ժամանցային խաղի 

Ուսանողներ - Հաղթողի 

հայտարարում և 

մրցանակի 

տրամադրում 

Կդրվի 

հայտ, 

ցանկացո

ղները 

կգրանցվ

են; 



սցենարիստներ/ 

Ապրիլի սկզբից 

31․ Հանդիպումներ 

հեռակա բաժնի 

ուսանողների հետ 

 

 Ուսանողների 

       Խնդիրների 

       վերհանում 

 

1. Կազմակերպել 

հաճախակի 

     հանդիպումներ 

ուսանողների հետ 

 

ՀՈՒԲ 

պատասխանատու 

/2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

 

 

Հեռակա բաժնի 

ուսանողներ 

 

Հեռակա 

ուսուցման 

բաժնի դեկան 

 

Ուսանողների 

ներգրավվածությ

ուն 

 

32․ Հանդիպում 

իրավաբանի հետ 

 «Ի՞նչ է իրավունքը 

և 

պարտականությու

նը» թեմայով 

 սեմինար 

քննարկում 

 

1. Գտնել բանախոսի 

2. Ուսանողներին 

տեղեկացնել ծրագրի 

մասին  

3. Կազմակերպել ծրագիրը 

Ֆինանսատնտեսա 

կան հարցերի և 

իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Իդա Բադիրյան 

Ֆինանսատնտե 

սական հարցերի 

և իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանա 

տու, 

ուսանողներ  

 

Իրավաբան Ուսանողների 

ծանոթացումը 

նշված 

թեմաներին. 

Հուզող հարցերի 

բարձրաձայնում   

 

33․ Հանդիպում 

գինեկոլոգի հետ 

 Ուսանողների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում այս 

թեմայի շուրջ հարց 

ու պատասխանի 

միջոցով 

3. Մասնագետին  հրավիրել 

համալսարան 

4. Կազմակերպել 

դասընթացը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու, 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

Ա. Գասպարյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորություն

՝ ստանալու իրենց 

հուզող հարցերի 

պատասխանները 

այս թեմայի 

մասին 

 

 

34․ 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, 

փոխնախագահ՝ Ա․ 

Ավետիսյան 

/Կիսամյակի 

ընթացքում/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է․ 

Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

Ծրագրավորողն

եր 

Ուսանողների 

մասնակցություն, 

ուղղորդում 

 

35․ Սեղանի թենիսի 

առաջնությունֈ 

 Ապահովել 

ուսանողների 

ազատ ժամանցը ֈ 

1. Կազմել մասնակցության 

հայտֈ 

2. Իրազեկել համալսարանի 

ուսանողներինֈ 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

Ա. Ճաղարյանֈ 3 

ամիսը 1 անգամֈ 

Ուսանողներ -  

 

- - 



36․ Էքսկուրսիա 

Պատմաերկաբանակ

ան թանգարան 

 Մասնագիտական 

գիտելիքների 

ձեռքբերում 

- Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

04.2022 

Առկա և հեռակա 

ուսուցման 

բաժինների 

պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Դեկանատ Ճանաչողական 

էքսկուրսիա 

 

37․  Բաց դասեր  Ռազմական   

գիտելիքներ 

1. Կազմակերպել բաց 

դասեր ռազմական 

ոլորտի մարդկանց 

մասնակցությամբ 

 Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան 

 Ուսանողներ   Ապրիլի սկիզբ ԵՊՀ ԻՄ               - Դասե

րը 

տեղի 

կունե

նան 

ԵՊՀ 

ԻՄ 

դահլի

ճումֈ 

38․ Անդամակցության 

հայտերի ընդունում և  

ծանոթացում 

 Ապահովել 

ուսանողների 

ներգրավվածությու

նը և հասկանալ 

նրանց՝ ՈւԽ թիմին 

միանալու 

միտումները 

1. Կազմել հայտեր և 

ապահովել դրանց 

հասանելիությունը և 

բովանդակության 

մատչելիությունը բոլոր 

ուսանողների համար 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղեկալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

39․ Ժամանցային խաղ 

<<Գուշակիր 

մեղեդի>>-ի 

մոտիվներով 

 Ուսանողների 

երաժշտական 

իմացության,ուշադ

րության և 

արագության 

ստուգում 

 Տարբեր կուրսերի 

ուսանողների 

ներգրավում 

 Ընկերական 

միջավայրի 

ապահովում 

1. Տալ հայտարարություն 

2. Կազմել երգերը և 

ավելացնել բուն 

<<Գուշակիր մեղեդի>>-ից 

տարբերվող փուլեր 

3. Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան/ 

Ապրիլի ընթացքում 

Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ Հաղթողի 

հայտարարում և 

մրցանակի 

տրամադրում 

Կդրվի 

հայտ, 

ցանկացո

ղները 

կգրանցվ

են; 

40. Կազմակերպել այց-

էքսկուրսիա 

արվեստի 

թանգարաններ 

 Նոր գիտելիքների 

և հմտությունների 

ձեռքբերում 

 Ուսանողներին 

ապահովել 

գիտելիքի անսպառ 

1. Դիմել տրանսպորտի 

համար 

2. Գրել զեկուցագիր 

3. Կազմակերպել 

հանդիպում, որի 

շրջանակներում 

ԵՊՀ Իմ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետի 

նախագահ`Էրիկա 

Փարսադանյան/ 

Ուսանողներ Այցելվող 

արվեստանոցնե

ր,պատկերասր

ահներ, 

ԵՊՀ ԻՄ 

Առանձնացնել 

մասնակից 

ուսանողներին և 

տալ 

համապատասխա

ն ակտիվության 

- 



պաշարով: 

 Ուսանողներին 

ավելի մոտեցնել 

արվեստին: 

կհասկացվեն 

ուսանողների 

հետաքրքրությունները և 

հաշվի կառնվեն 

4. Կազմել 

անդամագրության հայտ 

5. Կազմակերպել այցը 

մայիս ամսվա 

ընթացքում 

միավորներ 

41. Ուսուցողական այց-

էքսկուրսիաներ 

 Նոր գիտելիքների 

և հմտությունների 

ձեռքբերում, 

ուղղորդումֈ 

1. Դիմել տրանսպորտի 

համար 

2. Կազմել 

անդամագրության հայտ 

3. Կազմակերպել այցը 

ԲԳՖ Նախագահ՝ Է. 

Կարապետյան 

/Կիսամյակի 

ընթացքում/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է. 

Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

պատվիրակներ 

Այցելվող 

կազմակերպութ

յունների հետ 

Ուղղորդում  

42. Ինտելեկտուալ խաղ 

՝ըստ տարբեր 

կուրսերի 

ուսանողների 

հետաքրքրություններ

ի 

 Ժամանցի 

կազմակերպում 

1. Ուսանողներին 

ծանոթացնել խաղի 

կանոններին 

2. Ձևավորել թիմեր, որոնց 

մեջ կընդգրկվեն տարբեր 

մասնագիտությունների 

տեր ուսանողներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/ 2-

րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

Ֆակուլտետի 

ուսանողներ 

Թիմերի 

անդամների 

Խաղերի միջոցով 

ստանալ նոր 

գիտելիքներ և 

ձեռք բերել նոր 

ընկերներ 

 

43. Հանդիպում ԵՊՀ ՈւԽ 

–ի հետ 

 Քննարկել մեր  

հետագա 

համագործակցությ

ունը 

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 

պատասխանատ

ու ՝Ս. 

Խուդավերդյան 

 

ԵՊՀ ՈւԽ Խորացնել ԵՊՀ-ի 

և մասնաճյուղի 

ուսանողական 

խորհուրդների 

համագործակցու

թյունը 

 

 

44. Կազմակերպել 

դասընթաց առաջին 

օգնություն,աղետներ 

թեմաների   

վերաբերյալ 

 Ներկայացնել 

առաջին օգնության 

հիմնական քայլերը 

տարբեր 

արտակարգ 

իրավիճակներում: 

1. Գտնել դասընթացավար  

2. Ուսանողներին 

տեղեկացնել ծրագրի 

մասին  

3. Կազմակերպել ծրագիրը  

 

Ֆինանսատնտեսա 

կան հարցերի և 

իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Իդա Բադիրյան 

Ֆինանսատնտե 

սական հարցերի 

և իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանա 

տու, 

ուսանողներ 

Ռազմահայրեն

ասիրական 

ակումբ 

Նպաստել 

առաջին 

օգնության 

գիտելիքների 

տարածմանը 

 



45․ Թենիսի 

առաջնություն 

 Ապահովել 

ուսանողների 

ազատ ժամանցըֈ 

1. Կազմել մասնակցության 

հայտ 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպմանհա

նձնաժողովի 

պատասխանատու 

Ա. Ճաղարյան 

Սպորտի և 

ազատ ժամանցի 

կազմակերպման

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու Ա. Ճաղարյան 

Ուսանողներ   

46․ Համագործակցություն 

մարզային 

գրադարանի հետ 

 Ուսանողների 

ներգրավվածությու

նը տարբեր 

միջոցառումների 

- ՀԳՖ նախագահ և 

փոխնախագահ/ 

2-րդ կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանասիրության 

և պատմության 

բաժնի 

ուսանողներ 

Իջևանի 

մարզային 

գրադարանի 

Ծրագրերին 

ուսանողների 

մասնակցության 

մեծ թիվ 

 

47․ Խմբակների 

աշխատանքների 

ծանոթացում 

 Յուրաքանչյուր 

խմբակ(մասնավոր

ապես պարի,երգի 

և թատերական) 

պետք է ցուցադրի 

1,5 ամսվա 

աշխատանքի 

արդյունքները՝ 

հնարավոր է 

փոքրիկ 

միջոցառման ձևով 

1. Խմբավարների տալ 

հանձնարարականներ 

2. Հետևել աշխատանքներին 

3. Միջամտել և օգնել 

ցանկացած հարցով 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան/ 

Ապրիլի ընթացքում 

Խմբակների 

ղեկավարներ և 

մասնակիցներ 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ Հաշվետվությունն

եր 

- 

48․ Վիկտորինայի 

կազմակերպում 

 Բարձրացնել 

ուսանողների 

տեղեկացվածությա

ն մակարդակը 

ՈւԽ-ի 

կառուցվածքի և 

գործունեության 

մասինֈ 

 Ամրապնդել 

ուսանողների 

գիտելիքները 

իրենց 

իրավունքների և 

պարտականությու

նների վերաբերյալֈ 

1. Կազմել հարցեր ՈւԽ-ի 

կառուցվածքի և 

գործունեության 

ամենաառանցքային և 

կարևոր կետերի 

վերաբերյալֈ 

2. Գտնել հարցեր 

ուսանողների 

պարտականությունների և 

իրավունքների 

շրջանակում, որոնք ավելի 

բարդ են և դժվար 

իրագործելի ուսանողների 

շրջանում ու խթանել 

ուսանողների 

շահագրգռվածությունը՝ 

դրանց ավելի լավ 

տիրապետելուֈ 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

19․02․2022 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

ԵՊՀ ԻՄ 

ուսանողներ 

Տեղեկացվածությ

ան բարձրացում և 

գիտելիքների 

ամրապնդում 

 



49․  Ծանոթացում               

պաշտպանա- կան 

նպատակներով 

կիրառվող 

զինտեխնիկայի 

մասին 

 Նպատակն է 

ուսանողներին 

տալ 

համապատասխան 

գիտելիքներ զենքի 

կառուցվածքի և 

նրա 

ֆունկցիաների 

մասին 

1. Ուսանողների 

ներգրավվածության 

ապահովում 

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան 

 

Ուսանողներ  Մայիսի կեսեր ԵՊՀ ԻՄ               -      - 

50․ Տոները հումանիտար 

ֆակուկտետում  

 Ուսանողներին 

ընձեռել 

ինքնադրսևորման 

հնարավորություն  

1. Պահել համալսարանի 

ներսում ուսանողների՝ 

միմյանց հետ կապը 

Ֆակուլտետային 

նախագահ և  

փոխնախագահ/  2-

րդ կիսամյակի 

ընթացքում  

 Ֆակուլտետի  

ուսանողներ 

Կուրսերի 

ավագներ 

Կատարված 

ստեղծագործակա

ն  և 

կազմակերպչակա

ն աշխատանքներ 

 

51․ Հանդիպում հայտնի 

նկարիչների և 

արվեստագետների 

հետ 

 Մասնագիտական 

ոլորտի 

գիտելիքների 

լրացում 

 Հետաքրքրող 

հարցերի 

վերհանում 

1. Տեղեկացնել ուսանողներին 

2. Որոշել հետաքրքրող 

թեմաներ 

3. Հրավիրել արվեստագետին 

4. Կազմակերպել հանդիպում 

ԵՊՀ Իմ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետի 

նախագահ`Էրիկա 

Փարսադանյան/ 

Մայիսի վերջ 

ԵՊՀ Իմ 

Կիրառական 

արվեստի 

ֆակուլտետի 

նախագահ`Էրիկ

ա 

Փարսադանյան,

փոխնախագահ՝

Վանուհի 

Գևորգյան 

Տվյալ 

արվեստագետի 

հետ 

Տալ 

շնորհակալգիր 

արվեստագետին՝ 

այցի համար 

- 

52․ Բարեգործական 

ծրագիր 

 Ուսանողների մոտ 

զարգացնել 

մարդասիրական 

հատկանիշները 

1. Վերցնել որևէ սոցիալական 

խնդիր 

2. Գտնել լուծումներ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ/ մինչև 

կիսամյակի ավարտ 

Ֆակուլտետային 

նախագահ,տեղա

կալ 

Պատվիրակներ մարդասիրական 

հատկանիշների 

զարգացում 

 

53․ «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 

4. Համալսարան հրավիրել 

բանախոս Վանիկ 

Չալոյանին, ով 

կիրականացնի 

դասընթացը 

5. Դասընթացի մեջ  ներառել 

որքան հնարավոր է շատ 

ուսանողների 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու ՝Ս. 

Խուդավերդյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

Վ. Չալոյան Ուսանողների 

համար 

հնարավորություն

՝ ստանալու իրենց 

հուզող հարցերի 

պատասխանները 

այս թեմայի 

մասին 

 



նրանք որոշեն 

զբաղվել դրանով 

կուրսերի 

ավագներ 

 

54․ Ֆլեշմոբ  Համալսարանի 

ուսանողներից 

շատերի 

ներգրավումը 

ֆլեշմոբին 

1. Ֆլեշմոբին մասնակցելու 

հայտի տեղադրում 

2. Փորձերի կազմակերպում 

3. Ուսանողի պարի 

դասընթացներ 

4. Պարի խմբակի ակտիվ 

մասնակցություն 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան/ 

Մայիսի սկիզբ 

Պարի խմբակ, 

Այլ ուսանողներ 

AR Studio Ուսանողների 

ակտիվացում 

 

- 

55․ My  favorite book  Կազմակերպել 

գրքերի քննարկում  

անգլերեն, 

ֆրանսերեն և 

ռուսերեն լեզուների 

բաժնի 

ուսանողների 

համար 

- Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ/  2-

րդ կիսամյակի  

ընթացքում 

Ուսանողներ Կուրսերի 

ավագներ 

 

 

------------- 

 

56. Կինոդիտում՝ ԻԿՄ 

մասնագիտության 

ուսանողների համար 

 Մոտիվացնել 

ուսանողներին, 

 Նոր գիտելիքների 

ձեռք բերում: 

1. Ընտրել ֆիլմ 

2. Ստեղծել հայտադիմում 

3. Ըստ ցանկացողների 

քանակի ցուցադրել ֆիլմը 

ԲԳՖ նախագահ՝ Է․ 

Կարապետյան / 

կիսամյակի 

ընթացքում/ 

ԲԳՖ նախագահ՝ 

Է․ 

Կարապետյան, 

փոխնախագահ՝ 

Ա․ Ավետիսյան 

պատվիրակներ 

Դեկանի հետ Մոտիվացված 

ուսանողներ 

 

 

57․ Կազմակերպել 

դասընթաց 

զբոսաշրջությունը 

տավուշում թեմայի  

վերաբերյալ 

 Ուսանողներին  

ծանոթացնել 

տուրիզմի 

զարգացման 

ընթացքը 

տավուշում: 

1. Գտնել դասընթացավար  

2. Ուսանողներին 

տեղեկացնել ծրագրի 

մասին  

3. Կազմակերպել ծրագիրը  

 

Ֆինանսատնտեսա 

կան հարցերի և 

իրավական 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝  

Իդա Բադիրյան 

ՈՒսանողներ Բանախոս Նպաստել 

ուսանողների 

իրազեկվածությա

նը: 

 

58․ Մեդիագրագիտությա

ն դասընթացի 

կազմակերպում 

 Ուսանողներին 

ապահովել 

մեդիագրագիտությ

ան ոլորտում առկա 

տեղեկատվությամբ 

և զերծ պահել 

նրանց 

համացանցային 

կեղծիքներից 

1. Գտնել ոլորտում լավ 

մասնագետֈ Ստեղծել 

անհրաժեշտ պայմաններ 

դասընթացի 

իրականացման համարֈ 

Ապահովել բոլոր 

ուսանողների 

տեղեկացվածությունը 

դասընթացի 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու 

և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

ՈւԽ և ԵՊՀ ԻՄ  Ուսանողների 

մեդիագրագիտու

թյան բարձրացում  

 



իրականացման օրվա և 

վայրի մասին; 

59․ «Կրթությունն 

արտասահմանում» 

 Ուսանողներին 

ներկայացնել 

ուսումն 

արտասահմանում 

շարունակելու 

հնարավորությունն

երը և  ծրագրերը  

3. Հրավիրել դասախոս 

Ռաֆայել  

Հարությունյանին, ով 

կկիսիվի իր փորձով 

4. Ներգրավել 

ուսանողությանը 

Արտաքին կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝

Ս. Խուդավերդյան 

Արտաքին 

կապերի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու ՝Ս. 

Խուդավերդյան, 

Ֆակուլտետների 

նախագահներ, 

կուրսերի 

ավագներ 

 

Բանախոս Ծանոթանալ 

արտասահմանու

մ սովորելու 

ծրագրերի հետ 

 

60. Համագործակցություն 

Կարմիր խաչի հետ 

 Մասնագիտական 

ոլորտի 

գիտելիքների 

լրացում 

- Ֆակուլտետային 

նախագահ և 

փոխնախագահ 

Ուսանողներ Արտաքին 

կապերի բաժին 

Ուսանողների 

մասնակցություն 

 

61. Բաց դաս  Նպատակն է 

ապահովել 

ռազմական 

գործողությունների 

ժամանակ 

պաշտպանության  

և քաղաքացիական 

պաշտպանության(

ՔՊ) շտաբի մասին 

գիտելիքներով 

 

 

3. Դասընթացն 

իրականացնել ՔՊ 

մասնագետի 

մասնակցությամբ 

4. Ներկայացնել ՔՊ շտաբի 

կատարվելիք 

գործողությունները 

հակառակորդի 

հարձակման վտանգի և 

հարձակման դեպքում 

  

Ռազմահայրենա-

սիրական ակումբի 

պատասխանատու՝ 

Է. Միրզոյան 

 

Ուսանողներ  Ապրիլի մեջ  ԵՊՀ ԻՄ -  

Դասը

նթաց

ը 

տեղի 

կունե

նա 

ԵՊՀ 

ԻՄ 

դահլի

ճումֈ 

62. Գրական ցերեկույթ  Ասմունքողների և 

ստեղծագործողներ

ի 

հանդիպումներ,գր

ական ճաշակի 

1. Ստեղծագործողների 

մասնակցության 

ապահովում 

2. Ասմունքողների 

մասնակցության 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան 

/Կիսամյակի 

Ասմունքողներ, 

Ստեղծագործողն

եր 

- Բոլոր 

տաղանդավոր 

համալսարականն

երի 

ներգրավածությա

- 



զարգացում, 

գրական էսթետիկ 

միջավայրի 

ապահովում 

ապահովում 

3. Նախորդ տարվա 

գրքասերների ակումբից 

մասնակիցների 

ներգրավում 

ընթացքում՝ կկրի 

պարբերական 

բնույթ 

ն ապահովում 

63. ՈԻԽ ազատ ժամանց  Կազմակերպել 

ՈՒԽ 

Համագումարի 

ամենամյա ազատ 

ժամանցը, 

 Ապահովել 

գործնականից 

զատ ընկերական 

միջավայրֈ 

1. Կիսամյակի ընթացքում 

ընտրել հարմար ծրագրեր 

և ժամանցային 

միջոցառումներ 

2.  Կազմակերպել ժամանցը 

Սպորտի և ազատ 

ժամանցի 

կազմակերպման 

հանձնաժողովի 

նախագահ՝ Ա․ 

Ճաղարյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

ՈԻԽ 

նախագահությու

ն և ոչ միայն 

Բազմաթիվ 

կազմակեր-

պություններ, 

ժամանցային 

կետեր 

Բավարարված և 

հանգստացած 

ուսանողներ 

Ծրագրի 

խորագի

ր՝ «Մենք 

էլ ենք 

ուսանող

» 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ՝  Գ․ Խաչատրյան 

 

 

 

 


