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Երևան, 2 հունիսի

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կենգուրու 2017», «Մեղու 2016» և «Ռուսական արջուկ 2016» մրցույթների
մրցանակաբաշխություններ ողջ Հայաստանում և Արցախում
Այս տարի առաջին անգամ «Այբ» կրթական հիմնադրամը կանցկացնի միանգամից երեք
դպրոցական մրցույթի՝ «Մեղու. հայերենը բոլորի համար», «Ռուսական արջուկ. լեզվաբանություն
բոլորի

համար»

և

«Կենգուրու.

մաթեմատիկան

բոլորի

համար»

մրցույթների

մրցանակաբաշխությունը։
Մրցանակաբաշխությունների հանդիսավոր արարողությունները կկայանան հունիսի 5-ից 13-ը
Հայաստանի և Արցախի 32 քաղաքներում։
Մրցույթները՝ թվերով
«Կենգուրու 2017» մրցույթին մասնակցել է 40467 աշակերտ՝ 1024 դպրոցից։ Հաղթող է ճանաչվել
5 աշակերտ` Գևորգյան Գագիկ (Ն. Ստեփանյանի անվան թիվ 71 հիմնական դպրոց, 4-րդ դաս.),
Մելիքյան Էրիկ (Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոց, 7-րդ դաս.),
Մկրտումյան Նարեկ (ԵՊՀ-ին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական
հատուկ դպրոց, 11-րդ դաս.), Հարությունյան Հայկ (ԵՊՀ-ին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան
ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց, 12-րդ դաս.) և Մկրտչյան Միքայել (ԵՊՀ-ին առընթեր
Ա. Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց, 12-րդ դաս.)։
«Մեղու 2016» մրցույթին մասնակցել է Հայաստանի և Արցախի 942 դպրոցի 36803 աշակերտ։
Հաղթող է ճանաչվել 5 աշակերտ` Եգորյան Ծովակ (Երևանի թիվ 197 հիմնական դպրոց, 4-րդ
դաս.), Նազարյան Գայանե (Ագարակի Տ. Թերլեմեզյանի անվան միջնակարգ դպրոց, 4-րդ դաս.),
Բոյախչյան Կարինե (Գավառի Ա. Իսահակյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց, 4-րդ դաս.),
Հակոբյան Էմմա (Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց, 4-րդ դաս.) և Թիրաբյան Արայիկ (Իջևանի
Ս. Սարգսյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց, 4-րդ դաս.):

«Ռուսական արջուկ 2016» մրցույթին մասնակցել է Հայաստանի 300 և Ստեփանակերտի 13
դպրոցի 8183 աշակերտ։ Մրցույթում հաղթող չի գրանցվել։
Ընդհանուր թվով ՀՀ-ի և Արցախի շուրջ 3500 աշակերտ այս տարի կարժանանա մրցանակների՝
1773-ը՝ «Կենգուրու 2017» մրցույթում, 1309-ը՝ «Մեղու 2016»-ում և 396-ը՝ «Ռուսական արջուկ 2016»ում։
Մրցույթների բացառիկ կազմակերպիչն է «Այբ» կրթական հիմնադրամը:
Մրցույթներն անցկացվում են Հայաստանում՝ ՀՀ կրթության և գիտության, Արցախում՝ Արցախի
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունների հովանու ներքո:
Հայաստանում մրցույթների կազմակերպման գործընկեր՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ:
Տեղեկատվական հովանավորներ` «Մեդիամաքս» լրատվական գործակալություն և «Կրթություն»
շաբաթաթերթ:

Ереван, 2 июня
Пресс-релиз
Церемонии награждения по всей Армении и Арцаху по результатам конкурсов
«Пчелка-2016», «Русский медвежонок-2016» и «Кенгуру-2017»
Впервые в этом году Образовательный фонд «Айб» проведет церемонии награждения сразу по
трем школьным конкурсам – «Пчелка: армянский для всех», «Русский медвежонок: языкознание
для всех» и международный математический конкурс «Кенгуру».
Торжественные церемонии награждения пройдут с 5 по 13 июня в 31 городе Армении и Арцаха.
Конкурсы – в цифрах:
«Кенгуру-2017»: в конкурсе приняли участие 40 467 учеников из 1024 школ. Победителями
конкурса признаны 5 учеников.
«Пчелка-2016»: в конкурсе приняли участие 36 803 ученика из 942 школ Армении и Арцаха.
Победителями конкурса были признаны 5 учеников.
«Русский медвежонок-2016»: в конкурсе приняли участие 8183 учеников из 300 школ Армении и
13 школ Степанакерта. В конкурсе победители не зарегистрированы.
В общей сложности в этом году около 3500 ученикам из Армении и Арцаха будут вручены призы,
основываясь на результаты конкурсов: 1773 ученикам – по результатам «Кенгуру-2017», 1309
ученикам – «Пчелка-2016» и 396 ученикам – по результатам конкурса «Русский медвежонок2016».
Эксклюзивным организатором конкурсов является Образовательный фонд «Айб».
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В Армении конкурсы проводятся под патронажем Министерства образования и науки РА, в
Арцахе – под патронажем Министерства Образования, науки и спорта Арцаха.
В Армении партнером в организации конкурсов является ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»,
Информационные спонсоры: информационное агентство «Медиамакс» и еженедельник
«Кртутюн».

Yerevan, June 2

PRESS RELEASE
Rewarding ceremonies for Meghu 2016, Russian Bear Cub 2016, and Kangaroo 2017 contests
all over Armenia and Artsakh
This year, for the first time, the Ayb Educational Foundation will hold reward ceremonies for three school
contests simultaneously: Meghu - Armenian for All, Russian Bear Cub – Linguistics for All, and Kangaroo
international math contest.
The rewarding ceremonies will be held from June 5 to 13 in 31 cities in Armenia and Artsakh.
The contests in figures:
40 467 students from 1024 schools participated in the Kangaroo 2017 contest. Five students became
winners.
36 803 students from 942 schools of Armenia and Artsakh participated in the Meghu 2016 contests.
Five students became winners.
8183 students from 300 schools of Armenia and 13 schools in Stepanakert participated in the Russian
Bear Cub 2016 contest. There was no winner in the contest.
In total, about 3500 students of the RA and Artsakh will be rewarded this year – 1773 for Kangaroo 2017,
1309 for Meghu 2016, and 396 students for Russian Bear Cub 2016.
The exclusive organizer of the contests is the Ayb Educational Foundation.
The contests are held in Armenia under the auspices of the Ministry of Education and Science of the RA,
and in Artsakh - under the auspices of the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of
Artsakh.
The organizational partner of the contests in Armenia is VTB-Armenia Bank CJSC.
The information sponsors are Mediamax News Agency and Education weekly newspaper.
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