
 

 ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ 

2014-2015-թթ. ուս. տարվա ընթացքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական 

գիտական ընկերությունն իրականացրել կանոնադրային պահանջներից բխող 

գործառույթներ ու քայլեր, աջակցել է ուսանողությանը` գիտական և կրթական 

ոլորտներում, նպաստել ուսանողների գիտական, ստեղծագործական ու հոգևոր 

զարգացմանը և ուսանողական առօրյայի կազմակերպմանը:    

Ստորև ներկայացված է կատարած աշխատանքների ցանկը՝ անհրաժեշտ  

մեկնաբանություններով: 

 

Ուսումնագիտական զեկուցումներ 

1. «π թիվը» (2014թ. Մարտի, Բնագիտական ֆակ.) 
2. «Ածանցյալի կիրառությամբ ապացուցվող անհավասարություններ» (2014թ. 

Մարտի, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
3. «Աչքերը հոգու հայելին են» (2014թ. Հոկտեմբեր, Հումանիտար գիտ. ֆակուլտետ) 
4. << Լեոնարդո դա Վինչի զեկուցումների շարք>>(2014թ. Կիրառական արվեստ) 
5. << Պաբլո Պիկասսո >>(2014թ. Կիրառական արվեստ) 
6. <<Միքելանջելո>>(2014թ. Կիրառական արվեստ) 
7. << Տիցեան >>(2014թ. Կիրառական արվեստ) 
8. << Ռաֆայել Սանտես >>(2014թ. Կիրառական արվեստ) 
9. << Ընդհանուր արվեստի մասին զեկուցումների շարք >>(2014թ. Կիրառական 

արվեստ) 
10. « Հաղարծնի վանքային համալիր» (Տնտ. ֆակուլտետ,2014 թ.) 
11. « Գոշավանք» (Տնտ. ֆակուլտետ, 2014 թ) 



12. « Կիրանց վանք, Կիրանց, Հաըաստան» (Տնտ. ֆակուլտետ, 2014 թ), 
13. «Մակարավանք, հայկական վանական համալիր» (Տնտ. ֆակուլտետ, 2014 թ) 
14. «Էլիպսոիդ, հիպերբոլոիդ» (2015թ. Փետրվար, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
15. “Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований строк” 
(2015թ. Մարտի, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
16. «Գաուսի մեթոդի ծրագրային իրականացումը» (2015թ. Մարտի, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
17. «Երկրորդ կարգի կոն: Հիպերբոլական ասիմպտոտային կոն: Էլիպտական 
պարաբոլոիդ: Հիպերբոլական պարաբոլոիդ: Երկրորդ կարգի գլան» (2015թ. Մարտի, 
Բնագիտական ֆակուլտետ) 
18. «Նոր էլեկտրոնային տախոմետրեր, trimble m3» (2015թ. ապրիլ, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
19. «Հեղուկների որոշ հատկություններ››(2015թ. ապրիլ, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
20. «Նոր էլեկտրոնային տախոմետրեր, trimble m3» (2015թ. ապրիլ, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
21. «Հայասպանությունը Ադանայում» (2015թ. ապրիլ, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
22. «Հայ ժողովրդի տնտեսական կորուստները (2015թ. ապրիլ, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
23. «Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը» (2015թ. ապրիլ, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
24. “The number e” (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
25. «Ինտեգրալ» (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ)  
26. “Android” (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
27. “Apple” (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
28. «Ժամանակակից գեոինֆորմացիոն սարքավորումներ» (2015թ. մայիս, 
Բնագիտական ֆակուլտետ) 
29. «Պրոցեսների համագործակցությունը» (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
30. «Օպերացիոն համակարգեր» (2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
31. «FAT 16 և FAT 32 ֆայլային համակարգերը» (2015թ. մայիս, Բնագիտական 
ֆակուլտետ) 
32. «Հարթության վրա շարժվող օբյեկտի փնտրումը երաշխավորող ղեկավարման 
օպտիմալացումը»(2015թ. մայիս, Բնագիտական ֆակուլտետ) 
33. << Պոլ Սեզան >>(2015թ. Կիրառական արվեստ) 
34. << Ընդհանուր արվեստի մասին զեկուցումների շարք >>(2015թ. Կիրառական 
արվեստ) 
35. << Կլոդ Մոնե >>(2015թ. Կիրառական արվեստ) 
36. << Մանե >>(2015թ. Կիրառական արվեստ) 
37. Զեկուցումների շարք (Տ/Տ ֆակուլտետ, սեպտեմբեր 2015թ.) 

 



                                    Կինոդիտում 
1. Հոգեբանական ֆիլմի դիտում և քննարկում: (Հ/Գ ֆակուլտետ, 23.04.2014 թ.), 
2. <<Ոտքի, դատարանն է գալիս>> բեմադրության կրկնադիտում (հունվար 2015թ.), 
3. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ֆիլմի դիտում 
4. Հոգեբանական ֆիլմի դիտում և քննարկում (Հ/Գ ֆակուլտետ, հոկտեմբեր 2015թ.), 
5. «Կամուրջ» գեղարվեստական ֆիլմի դիտում: (Տ/Տ ֆակուլտետ, հոկտեմբեր 2015 թ.) 

 
 
 

Գիտաժողովներ 
1. Բնական գիտությունների ֆակուլտետում` «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» 

մասնագիտության գծով: Ներկայացվեց 4 զեկուցում: (2014 թ.) 
2. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ուսանողական գիտական 

զեկուցումների շարք: Ներկայացվեց 5 զեկուցում: (ապրիլ, 2015թ.) 
3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում` «Աչքերը հոգու հայելին» 

մասնագիտության գծով: Ներկայացվեց 7 զեկուցում: (հոկտեմբեր, 2015թ.) 
4. «Իտալական վերածնունդ» խորագրով զեկուցումների շարք կիրառական արվեստի 

ֆակուլտետում: (նոյեմբեր, 2015թ.) 
 
 

 
 
 

Ինտելեկտուալ խաղեր 
1. Թիմային ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղի առաջնություն:  
2.  ֆակուլտետներում խաղին մասնակցեցին 22 թիմեր: (մարտ 2014 թ.) 
3. Անհատական ինտելեկտուալ խաղ, տնտեսագիտության ֆակուլտետում: (2014 թ.) 
4. ֆակուլտետներում խաղին մասնակցեցին 16 թիմեր: (ապրիլ-մայիս 2015 թ.),   
5. Անհատական ինտելեկտուալ խաղ բնական գիտությունների ֆակուլտետում, 

(ապրիլ-մայիս 2015 թ.) 
6. ֆակուլտետներում խաղին մասնակցեցին 16 թիմեր: (նոյեմբեր 2015 թ.) 
7. Թիմային ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնություն:  
8. Անհատական ինտելեկտուալ խաղ բնական գիտությունների ֆակուլտետում, 

(սեպտեմբեր 2015 թ.) 

 

Այլ տիպի միջոցառումներ 



1. Մաթեմատիկայի օլիմպիադա: Մասնակցեցին բնական գիտությունների և 
տնտեսագիտության ֆակուլտետի 18 ուսանողներ: (փետրվար 2014թ.) 

2. Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ցուցահանդես: Ներկայացված էր շուրջ 25 
աշխատանք: (մայիս 2014թ.) 

3. Գրական-գեղարվեստական ցերեկույթ՝ նվիրված Մայիսյան հաղթանակներին 
(մայիս 2014 թ.) 

4. «Կոռուպցիան Հայաստանում» թեմայով բանավեճ 
5. Հանդիպում ուսանողների հետ, (մայիս, 2015թ.) 
6. Հանրամատչելի դասախոսություն: (ապրիլ, 2015թ.) 
7. Պլեներ «Հաղարծնի վանական համալիր»: (մարտ-մայիս, 2015թ.), 
8. Շարադրությունների մրցույթ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում: (ապրիլ 

2015 թ.) 
9. Հանդիպում ուսանողների հետ, (սեպտեմբեր, 2015թ.) 
10. Մաթեմատիկայի օլիմպիադա: Մասնակցեցին բնական գիտությունների 14 

ուսանողներ: (հոկտեմբեր, 2015թ.) 
11. Պլեներ «Հաղարծնի վանական համալիր»: (հոկտեմբեր, 2015թ.) 
12. Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ցուցահանդես նվիրված ուսանողների օրվան: 

Ներկայացված էր շուրջ 18 աշխատանք: (նոյեմբեր, 2015թ.) 
13. Շարադրությունների մրցույթ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում: 

(նոյեմբեր 2015 թ.) 
14. Բանավեճ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում: (դեկտեմբեր 2015 թ.) 

 

 
 

  

 


