
                  «Հաստատում եմ» 

 “__”  փետրվար 2022թ.  

 ԵՊՀ ԻՄ ՏՆՕՐԵՆ Ա․Հ․ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

 

Թ
ի

վ
 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱ

ԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱ

ՆԻ 

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.  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 

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 

- - 



տիրապետելու 

վարպետությունըֈ 

 Ազգային պարերի 

խմբակ-

Ուսանողները 

հնարավորություն 

կունենան սովորել ոչ 

միայն մեր ազգային 

պարերը, այլ նաև 

ծանոթանալ դրանց 

պատմությանըֈ 

 Շախմատի խմբակ-

Ուսանողներին 

հնարավորություն 

կտրվի մասնակցել 

մրցույթների և ինչու 

ոչ զարգացնել 

շախմատում իրենց 

հմտություններըֈ 

 Խմբակների միջև 

գործելու է սերտ 

համագործակցությու

նֈ 

3.  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  Հնարավորու-

թյան դեպքում 

դահլիճի 

կանանց նվիրել 

ծաղիկներ 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Ժամանցային խաղ 

<<Կասկածելի 

երեկո>> 

 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 

սցենարիստներ/ 

Ապրիլ 

Ուսանողներ - Հաղթողի 

հայտարարում 

և մրցանակի 

տրամադրում 

Կդրվի 

հայտ, 

ցանկացո

ղները 

կգրանցվ

են; 

5. Ժամանցային խաղ 

<<Գուշակիր 

 Ուսանողների 

երաժշտական 

1. Տալ հայտարարություն 

2. Կազմել երգերը և ավելացնել 

Մշակույթի Ուսանողներ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ Հաղթողի 

հայտարարում 

Կդրվի 

հայտ, 



մեղեդի>>-ի 

մոտիվներով 

իմացության,ուշադրո

ւթյան և արագության 

ստուգում 

 Տարբեր կուրսերի 

ուսանողների 

ներգրավում 

 Ընկերական 

միջավայրի 

ապահովում 

բուն <<Գուշակիր մեղեդի>>-

ից տարբերվող փուլեր 

3. Հետևել կատարվող 

աշխատանքներին 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան/ 

Ապրիլի ընթացքում 

և մրցանակի 

տրամադրում 

ցանկացո

ղները 

կգրանցվ

են; 

6. Խմբակների 

աշխատանքների 

ծանոթացում 

 Յուրաքանչյուր 

խմբակ(մասնավորա

պես 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 Հաշվետվությու

ններ 

- 

7. 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 

 

- 

8. Գրական ցերեկույթ  Ասմունքողների և 

ստեղծագործողների 

հանդիպումներ,գրակ

ան ճաշակի 

զարգացում, գրական 

էսթետիկ միջավայրի 

ապահովում 

1. Ստեղծագործողների 

մասնակցության ապահովում 
2. Ասմունքողների 

մասնակցության ապահովում 

3. Նախորդ տարվա 

գրքասերների ակումբից 

մասնակիցների ներգրավում 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա. Օթարյան/ 

Կիսամյակի 

ընթացքում՝ կկրի 

պարբերական 

բնույթ 

Ասմունքողներ, 

Ստեղծագործող

ներ 

- Բոլոր 

տաղանդավոր 

համալսարակա

նների 

ներգրավածությ

ան ապահովում 

- 



9. Դիպլոմների 

հանձնելու 

հանդիսավոր 

արարողություն 

 Ամենամյա 

դիպլոմների 

հանձնման 

արարողության 

կազմակերպում  

1. Կազմակերպել ամենամյա 

արարողությունը՝ 

ժամանակակից շտրիխներ և 

նորություններ ավելացնելով 

2. Դիպլոմների հանձնման 

արարողությունը 

ուսանողների համար 

առավել հետաքրքիր 

դարձնելու համար կիրառել 

համապատասխան 

միջոցներ 

 

Մշակույթի 

հանձնաժողովի 

պատասխանատու՝ 

Ա․ Օթարյան/ 

Հունիս 

Շրջանավարտն

եր 

ԵՊՀ ԻՄ Դիպլոմների 

հանձնում 

- 

 

 

 

                                                                                                                                                                    ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ նախագահ`     Գ.Խաչատրյան                            

 

 

 

                            

                                                                                                                                       


