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Ç±Ýã ³Ý»É
Ամառային արձակուրդ
ներն արդեն անցյալում են:
Ոմանք հարմարվել են նոր
կենսակերպին, ոմանք էլ դժվարանում են
կտրվել ամառային ջերմ ու արևոտ միջավայ
րից: Ադապտացման այս գործընթացը հոգե
բաններն անվանում են հետարձակուրդային
սթրես կամ դեպրեսիա: Հոգեբան Աննա Բա
դա
լյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ շատ
կարևոր է հանգստի ճիշտ կազմակերպումը,
սակայն լավագույնս կազմակերպված հան
գիստը կարող է սթրեսի պատճառ դառնալ.
§Շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին
հանգստի գնալը: Մարդ հոգնում է ֆիզիկա
պես և հոգեպես, ուստի ֆիզիոլոգիական
հանգիստը ուղիղ համեմատական է հոգե
բանական հանգստին: Շատ կարևոր է ճիշտ

կազմակերպված արձակուրդը: Լավ միջոց է
ճանապարհորդելը, որը բավական մեծ ազդե
ցություն է թողնում մարդու հուզական ֆոնի
վրա: Հաճախ մարդիկ հանգստից վերադառ
նում են ավելի հոգնած, ինչն արդեն սթրեսի
պատճառ է: Հարկ է նշել՝ լիցքաթափված վի
ճակում գտնվող մարդկանց մոտ, ևս, ադապ
տացման հետ կապված խնդիրներ են առա
ջանում¦,- նշեց հոգեբանը:
Ինչպես պարզեցինք, հարմարվողակա
նության շրջանը տևում է երկու-երեք օր, որից
հետո մենք աստիճանաբար ընտելանում ենք
մեր առօրյային:
Երբեմն հետարձակուրդային սթրեսը կա
րող է հանգեցնել աշնանային դեպրեսիայի:
Սա անհատական բնույթ է կրում և կախված
է տվյալ պահին մարդու հոգեկան վիճակից,
հուզականությունից ու մի շարք այլ գործոն
ներից:
Հոգեբանի կարծիքով՝ արձակուրդից հե
տո ամենադժվարը դպրոցականներն են հար
մարվում դասերին, սակայն դեպրեսիայից
անմասն չեն մնում նաև ուսանողները. §Վեր
ջին շրջանում ուսանողների մոտ ավելի
տարածված է արշավային հանգիստը, որը
շատ դրական ազդեցություն ունի: Արշավ
ների շնորհիվ ուսանողներն իրենց համար
նոր երևույթներ են բացահայտում, իրենց
մեջ են նոր բաներ տեսնում, ինքնագնա
հատականն է բարձրանում, ու տպավո
րությունները բազմազան են լինում: Երբ
լիարժեք է հանգիստը, ուսանողները շտա
պում են գնալ համալսարան՝ ընկերների
հետ կիսվելու իրենց ստացած տպավորու
թյուններով: Պետք է փորձել լիարժեք լից
քաթափված ու լավ հույզերով մոտենալ
նոր ուսումնական տարվան, ավե
լի հետաքրքիր դարձնել օրերը,
խուսափել միօրինակությունից¦,ասաց հոգեբանը:
Որքան հնարավոր է լավ տրա
մադրությամբ լցրեք ձեր առօրյան,
և պետք չէ մոռանալ, որ նոր ար
ձակուրդը սարերի հետևում չէ:
Սեդա Գևորգյան
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Ձեզ հետ երբևէ պատահե՞լ է նման
իրավիճակ. դռան զանգը հնչում է, բացում
եք, ու ձեր դի
մաց կանգնում է պապիկ,
որն առաջարկում է գրքերով լցված ծանր
տոպրակից ընտրել ու գնել սովետական
արտադրության որևէ գիրք: Նման իրա
վիճակ կարող է պատահել նաև համալ
սարանում. դասի զանգը կհնչի, պապի
կի փոխարեն ներս կմտնի դասախոսն ու
կառաջարկի գնել տպարանից քիչ առաջ
հատուկ ձեզ համար համալսարան ժա
մանած §տաք-տաք¦ ձեռնարկը:
Նման դեպքեր տեղի են ունենում այն
պարագայում, երբ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ
Սիմոնյանի հրամանով՝ գրքերի վաճառքը
համալսարանում թույլատրված է միայն
ճեմասրահի համապատասխան հատվա
ծում:
ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն Եզնիկ
Միրզոյանը իրավիճակը բացատրեց այս
պես. §Գրադարանը գրքերի վաճառքով
չի զբաղվում: Ֆակուլտետներում դրանց
վաճառքը հնարավոր է 2 տարբերակով՝
առաջին դեպքում ֆակուլտետը կամ ամ
բիոնը տպագրում է գիրքը՝ ուսանողնե
րին վաճառելու նպատակով: Մյուս դեպ
քում գրքերը վերցնում են գրադարանից
ամբիոնների համար, հետո պարզվում է,
որ դրանք վաճառվել են¦: Տնօրենի խոս
քով՝ երբեմն դասախոսն առաջարկում է
գիրքը՝ նշելով, որ կա վերջինիս ավելի հին
հրատարակությունը, որը, իբրև, չի հա
մապատասխանում ուսումնական պլա
նին: Համեմատելու դեպքում կնկատենք,
որ նույն գրքի՝ 2010թ. և 2017թ. հրատա
րակությունների միջև չկա նույնիսկ ստո
րակետի տարբերություն:
Ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետի
ուսանողուհի Աննան հի
շում է չոր
րորդ
կուրսում պատահած մի դեպք. §Բերե
ցին նոր հրատարակած մի գիրք ու առա
ջարկեցին գնել այդ կիսամյակի համար:
Ի վերջո գնեցինք գիրքը, բայց այդպես էլ
ամբողջությամբ չօգտագործեցինք այն¦:
Աննան չի հիշում, թե ինչպես ստացվեց,
որ իրենք հետամուտ չեղան խնդրին:
Ռոմանագերմանական բանասիրու
թյան ֆակուլտետի ուսանող Սառա Մել
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քոնյանը նշում է. §Մեր ֆակուլտետում եղել
են վաճառքի դեպքեր: Ուսանողները դիմել
են ուսանողական խորհուրդ՝ պահանջելով
վերականգնել իրենց իրավունքները, որից
հետո այդ հարցն ընթացք է ստացել¦:
Ըստ նրա՝ երևույթի պատճառներից մե
կը, գուցե, այն է, որ ամբիոններում միմյանց
հետ համաձայնության են գալիս վաճառել
իրենց դասախոսների հեղինակած գրքերը՝
այդպիսով լավություն անելով վերջիններիս:
Ներկայացված երկու դեպքերում էլ տե
ղի է ունեցել օրենքի խախտում: Դրանցից
մեկում ուսանողները համակերպվել են իրո
ղությանը՝ դառնալով առևտրի կողմերից
մեկը, մյուսում՝ հրաժարվել առք ու վաճառ
քի մեջ մտնել դասախոսի հետ: Օրենքը չի
խախտվի, եթե ուսանող-դասախոս շղթայի
երկու օղակներն էլ հստակ իմանան իրենց
իրավունքներն ու կանխեն դրանց ոտնահա
րումը:

Լառա Հակոբյան
նկարը՝ fotosearch.com կայքից

Սեպտեմբերին համալսարանում շատ
կհանդիպեք շփոթված հայացքներով ուսա
նողների: Մի քանի օր անց նոր առօրյայի
անորոշությանը գումարվում են հարցաշա
րերի ուշացումներն ու առարկաների ծրագ
րերի բացակայությունը։ Պրպտող ուսանող
ները, իհարկե, գտնում են իրենց ուզածը,
իսկ մնացածը օգտվում են §զանգ ընկերոջը¦
հնարավորությունից: Ժուռնալիստիկայի ֆա
կուլտետի փոխդեկան Անահիտ Մենեմշյանի
խոսքով՝ առարկաների ծրագիրը հասանելի է
ԵՊՀ կայքում ուսումնական տարվա սկզբից։
§Ուսանողը ցանկացած պահի կարող է
տեղեկանալ ուսումնական ծրագրի նպատա
կին և սկզբունքներին: Առաջին կուրսեցինե
րին ի սկզբանե ասում ենք, որ անհրաժեշտ
տեղեկությունը կարող են ստանալ ինչպես
կայքից, այնպես էլ ամբիոնից¦,- նշում է փոխ
դեկան Մենեմշյանը։
Փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետի դասախոս Սաթեն Գրիգորյանն
ունի իր գործելաոճը. §Առաջին դասին բանա
վոր ներկայացնում եմ առարկայական ծրա
գիրը: Փորձը ցույց է տվել՝ խոսքով ներկայա
ցումը որոշ դեպքերում առավել տպավորիչ է
թղթային տարբերակից, քանի որ մեծ մասն
այդպես էլ չի կարդում, իսկ բանավորի դեպ
քում բոլորը լսում են¦։
Սովորելը ևս ունի տարաբնույթ մե
թոդներ. ԵՊՀ չորրորդ կուրսի ուսանողուհի
Մարիամ Ալեքյանը մինչ օրս կայքից ու ամ
բիոնից առարկայական ծրագրի մասին տե
ղեկանալու կարիքը չի զգացել: Մինչդեռ իր
համակուրսեցի Գոհար Միրզոյանն առաջին

տարվանից էլ հետաքրքվել է առարկայական
ծրագրով։ Վերջինիս կարծիքով՝ առարկայի
մասին նախապես տեղյակ լինելը օգնում է
առանց խուճապի պատրաստվել քննությա
նը։
Հաճախ շփոթմունք է առաջանում նաև
հարցաշարերի տրամադրման ժամանակ.
կամ դասախոսը նախօրոք չի պատրաստել
և ուշացնում է, կամ ուսանողները չեն
պահանջում:
§Միակ տարբերակը, երբ հարցաշարն
ուսանողին ուշ են տալիս, այն է, որ,
կախված կուրսի կրթական մակարդակից՝
դասախոսության ընթացքում կարող են նոր
թեմաներ ավելանալ կամ պակասել¦,- նշում
է Անահիտ Մենեմշյանը:
Ուսանողը միշտ պահանջում է օրենքի
լիակատարություն, իսկ դասախոսը՝ հիշեց
նում, որ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ
է երկուստեք պատասխանատվություն։
Շողիկ Ղազարյան
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Մանկության մասին
Մանկությանս ամենավառ հիշողությունները կապված են
Շամշադինի հետ: Մայրս է Շամշադինից: Ամռանը միշտ գնում
ենք: Գյուղի մեր պատշգամբն եմ շատ սիրում, սիրուն տեսարան
է բացվում, ու, թեպետ, հաճախ են կրակում Ադրբեջանից, ես միշտ
հանգիստ եմ այնտեղ:
Կարևոր մարդիկ
Մայրս իմ հերոսն է: Ես նրան երբեք չեմ ասել այս մասին: Նա բնա
վորության այնպիսի գծեր ունի, որոնց մասին ես կերազեի. համառ է,
պայքարող: Շատ մոտ եմ տատիս հետ: Նա իմ ընկերն է, միշտ ասում
է՝ չպիտի սուտ խոսենք, որովհետև մեզ հետ
կատարվող դժբախտությունները կամ մեր
ստերի արդյունքն են, կամ էլ՝ Աստծո պատիժ:
դպրոց: Անցողիկ միավորը 125-ն էր, ես 124 էի
Երաժշտությունը՝ ապրելակերպ
հավաքել: Դա ինձ նախ կոտրեց, հետո շատ
Տասներեք տարեկան էի, երբ §Հայ աս բան սովորեցրեց: Հայրս է միշտ ասում՝ երբ
պետ¦-ի թիմով մեկնեցինք Արցախ: Այնտեղ մարդ ընկնում է, պիտի վեր կենա և առանց
մի տղա կար, որ կիթառ էր նվագում: Ինձ ընկճվելու առաջ շարժվի:
դուր եկավ այդ միջավայրը, սկսեցի տանը
համոզել, որ կիթառ գնեն: Բայց չստացվեց:
Դեպի համալսարան
Երկու տարի հետո գնեցին եղբորս համար,
Անցումը հեշտ եղավ: Ավագ ընտրվեցի,
իսկ նա սովորելու ցանկություն չուներ: Ես էլ թեպետ միտք չունեի: Հետո Ուսխորհրդից
առիթից օգտվեցի, մի ամիս երաժշտական եկան, պատմեցին իրենց մասին: Շուտով
գնացի, իսկ հետո ինքնուրույն սովորեցի: Հի քարտուղար ընտրվեցի: Տարեվերջին արժա
մա արդեն չեմ պատկերացնում օրս առանց նացա §Տարվա ուսանող¦ կոչմանը: Այս մի
նվագելու:
տարվա ընթացքում ԵՊՀ-ն ինձ սովորեցրեց
զգույշ լինել մարդկանց հարցում, դարձրեց
Պարտության դասերը
ինձ ավելի ընկերասեր և արթնացրեց իմ մեջ
Տարիներ առաջ պիտի ընդունվեի §Այբ¦ առաջնորդությունը:
Մոտիվացիա
Ես սի
րում եմ մարդ
կանց, նրանք են իմ
ամենամեծ մոտիվացիան: Ես տխուր մարդ չեմ,
բայց տարվա մեջ գալիս է մի շրջան, երբ դառ
նում եմ աննկատ: Դա լինում է նոյեմ
բեր-դեկ
տեմբեր ամիսներին: Հետո անցնում է: Իսկ երբ
ինչ-որ խնդիր եմ ունենում, մտածում եմ, որ չորս
օր է տևելու, հինգերորդ օրն ամեն ինչ կարգա
վորվելու է: Ցանկացած իրավիճակում հիշում եմ
այդ հինգ օրը, իհարկե, բացառությամբ լավ ու
ուրախ օրերի. ուրախությունս երբեք չեմ սահ
մանափակում:
Միլենա Խաչիկյան
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ºñÏáõ ï»ë³Ï»ï
Անահիտ Հակոբյան
Փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանող

Անահիտ Գևորգյան
Փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, մագիստրա
տուրայի 1-ին կուրսի ուսանող

-Ի՞նչ ակնկալիքներ կան նոր ուսումնական տարում:
-Ակնկալում եմ գործին նվիրված մասնա
-Դրանք շատ են, մեկ նախադասությամբ.
գետներ և ջերմ ուսանողական միջավայր:
ակնկալում եմ, որ այն նախորդ տարիներից
լավն է լինելու:
-Նշի՛ր այն բարձրակետը, որին ուզում ես հասնել համալսարանում:
-Բարձրակետ չկա, կան նպատակներ:
-Դառնալ այնպիսի մասնագետ, ով կկա
րողանա օգնել մարդկանց, ումից միշտ կարե Այս պահին նպատակ ունեմ ֆակուլտետս
լի է որևէ բան սովորել և, ինչու ոչ, նաև մոտի դարձնել լավագույնը, իսկ ֆակուլտետի ու
սանողությանը՝ ամենակրթվածն ու խելացին:
վացվել:
-Ինչո՞ւ հենց ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ:
-Հասկացա, որ այդ համալսարանին
-Լավագույն մասնագետներ, լավագույն
պետք է վստահեմ ինձ հոգեբան դարձնելու ֆակուլտետ, լավագույն համալսարան. ամեն
պատասխանատվությունը:
ինչ ասված է:
-Ի՞նչ է քեզ տալիս գրեթե 100-ամյա բուհի ուսանող լինելը:
-Ներքին հպարտություն, որը որքան ուղ
-Գիտելիք, փորձ, հմտություններ, ընկեր
ված է համալսարանին, նույնքան էլ՝ սեփա ներ, էներգիա: Մեկ բառով՝ կյանք է տալիս:
կան անձիս:
-Նոր կուրս, նոր ընկերներ, նոր շրջապատ: Պատրա՞ստ ես դրան:
-Միանշանակ, չէ՞ որ մարդ նորի որոնման
-Իհարկե պատրաստ եմ: Ամեն տարի էլ
ժամանակ է ավելի կատարելագործվում, սպասում եմ սեպտեմբերի մեկին, այն միշտ
զարգանում և կայանում որպես անհատ:
իր հետ բերում է նոր հնարավորություններ:
Մարիամ Տերբալյան
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7-ñ¹ çáÏÇ ûñ³·ÇñÁ
Օր 1-ին
Ես 7-րդ ՊՇ ջոկատից էի, հրամանատարս` ամենաո
ճային Ծյոմը (Արտյոմ Համբարձումյանը): Լարված էի.
վրանում քնելու, ուշ-ուշ լողանալու, առաջին անգամ զենք
բռնելու փաստը սարսափելի էր: Ավտոբուսում արագ դար
ձանք մեկս մյուսի §բանակի ընկերը¦: Հադրութի Տող գյու
ղում էինք մնալու:
Հասանք, օրակարգին ծանոթացանք, ընթրեցինք:
§Îòáîé¦-ից հետո վրանից դուրս գալն արգելվում էր, այ
լապես ջոկից միավորներ դուրս կգային:

Օր 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ
Իրար նման օրերը: Մոտ 10 հեռախոսի զարթուցիչի
ձայնից ժամը 05:45 արթնացանք:
Հրամանատարի ձայնը լսվեց. §7-րդ ջոկի աղջիկնե՛ր,
ïîäú¸ì, շպարը չչարաշահե՛ք. զորամաս ենք գնալու, ճա
նապարհին փոշոտվելու եք¦:
Հասանք զորամաս: Առաջին անգամ էի կրակում, վա
խենում էի: Փորձ ունեցող ընկերներս համոզում էին, որ վա
խենալու կարիք չկա, խորը շունչ եմ քաշում, բերանս բաց
պահում, զենքը սեղմում ուսիս, մյուս ձեռքով պինդ պահում,
նշան բռնում և քաշում ձգանը: Վերջ. §Թշնամին մեռած է¦:

Օր 5-րդ
§Êàìàç¦-ներով անտառների ու ձորերի միջով բարձ
րացանք Դիզափայտ լեռը: Անտառի նեղ ճանապարհներով
էինք անցնում, վախկոտները դարձան էքստրիմի սիրա
հարներ, ցնդելու աստիճան հավես էր ճանապարհը:
Դիզափայտ լեռան գագաթին էինք, երբ մեր ամենաին
տելեկտուալ Դավիթ Աքելյանն ասաց. §Եվ Աստված արա
րեց Արցախը¦: Պահն ու խոսքը հզոր էին:
Օր 6-րդ
Մելիք-Եգանյանների ապարանք էլ գնացինք, 3-4 կմ
քայլեցինք, վերադարձանք արդեն սիրելի §Çèë¦-երով: Շո
գին դիմանալու համար մի քիչ զվարճացանք, մեր խմելու
ջրերը իրար վրա լցնելով՝ ամբողջ ճանապարհին ջրոցի
խաղացինք: Նախավերջին օրն էր:
§Îòáîé¦ չեղավ, վերջին գի
շերն էր: Խա
րույկ վառե
ցինք, երգեցինք, պարեցինք, մինչև լույս չքնեցինք:
Օր 7-րդ
Ամփոփվեցին միավորները, ջոկատները պարգևատըր
վեցին ըստ անվանակարգերի: Մենք §Ամենամշակութային
ջոկատն¦ էինք: Տարօրինակ էր, որ վերադառնալ չէինք ու
զում, չնայած շատ էինք կարոտել տանեցիներին:
Արցախը մեր սրտում՝ Արցախի սրտում էինք:

Սիլվարդ Տիգրանյան
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²Ýå³ïÙ»ÉÇÇ Ù³ëÇÝª
²ðò²ÊÆò
-Գև՛, գիտե՞ս՝ էս տարի բանակումը համահայկական
է լինելու:
-Հա՛, ես էլ ջոկի հրամանատար եմ լինելու:
-Քիչ մնաց: Ավելի շատ մասնակիցներ ու ավելի մեծ
թիմ, հաստատ հետաքրքիր կանցնի:
-Գնում եմ, որ հաղթեմ:
Գևորգը Փիլիսոփայության ու հոգեբանության ֆա
կուլտետի փիլիսոփայություն բաժնի արդեն 4-րդ կուրսի
ուսանող է: Էլի ուրիշ մասնագիտություններ ունի, բայց
դրանց մասին՝ մի ուրիշ առիթով: Վստահ էր՝ բանակու
մին պիտի հաղթի: Քանի որ դեռ հայտերի ընդունման
փուլը շարունակվում էր, մասնակիցների անունները
հայտնի չէին, Գևորգի ասածը մի կողմ թողնելով, քննար
կում էինք, կանխատեսում, որոշում, պատկերացնում ու,
որ ամենակարևորն է, սպասում: Յուրաքանչյուր ծրագ
րի ժամանակ ամենահետաքրքիրը նախապատրաստա
կան փուլն է: Աշխատանքային միջավայրում չհասցրինք
նկատել, որ հուլիսի 12-ը մոտ է:
Արցախի ճանապարհին միշտ ուրիշ են լինում զգա
ցումներդ: Հիմա դրան գումարեք զինվորական առօ
րյայով ապրելու պայմանը, ավելացրեք, որ գնում էինք
մարտահրավերների հետևից, փորձեք պատկերացնել,
թե մեզանից ամեն մեկի հոգում ու մտքում ինչ էր կա
տարվում:
Երբ զորացրված տղաներն ասում են, որ կարոտել
են իրենց զորամասը, չեմ հասկանում: Մի անգամ ասա
ցի. §Բա ծառայության ժամանակ օրերն էիր հաշվում¦:
Հիմա հասկանում եմ: Մի տարի առաջ թողեցի Տող գյու
ղում ունեցածս ամենավառ օրերն ու եկա Երևան: Մի
տարի ապրեցի՝ մյուս բանակումին սպասելով ու Տողում
թողած օրերի հուշերով: Հիմա էլի նույն տեղում եմ՝ մեծ
պայուսակներով, պատրաստ առավոտյան շուտ արթ
նանալուն, վազելուն, շարք կանգնելուն ու 160 հոգու
հետ առօրյաս կիսելուն:
Յոթ օրերի զգացումներն անպատմելի են: Հարց
րեք յուրաքանչյուրին, կխոսի ոգևորված ու շատ երկար:
Կպատմի, կհիշի ու կժպտա: Հարցրեք հաղթանակած
Գևորգին ու առաջին ջոկին, առաջին անգամ կրակող
աղջիկներին, ճաշարանի հերթապահներին:
Ժամանակը գնում է առաջ: Տողում թողել ենք մի ամ
բողջ շաբաթվա էմոցիաներ ու §մեզ¦:
Լաուրա Մարտիրոսյան
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Նկարչին ճանաչելու համար, անշուշտ,
պետք է լինել նրա արվեստանոցում, տեսնել
նրա աշխատանքներն ու զգալ գույների շունչը:
Արվեստանոցը նկարներով, կտավներով
ու քանդակներով լցված hանճարեղ բնություն
էր: Նկարիչը ԵՊՀ ֆիզկուլտուրայի դասախոս
Հրաչյա Հակոբյանն է, ով կարողացել է համադ
րել սպորտի, նկարչության, գրականության և
երաժշտության գույներն իր կյանքի կտավում:
Արվեստագետը նշում է, որ շատ է սիրել իր
ուսուցչին` ընկեր Ղարիբյանին, և ճիշտ է այն
միտքը, որ եթե սիրում ես ուսուցչիդ, կարևորում
ես նաև առարկան:
Բազմակողմանի զարգացած դասախոսը
հրատարակել է §Առողջ ապրելու բանաձևը¦
գիրքը, որը նվիրել է իր ուսանողներին: Իսկ
երկրորդ գիրքը՝ §Արվեստը և սպորտը¦, լույս
տեսավ բոլորովին վերջերս:
Հրաչյա Հակոբյանի ոգեշնչման աղբյուրը
բնությունն է: Բանասիրության հանդեպ մեծ սեր
ունեցող արվեստագետին ոգեշնչում են գրքերն
ու դրանց հերոսները: Նրա ամենասիրելի գիրքը
§Բոռ¦-ն է, որի հերոսների նկարները տեղ են
գտել արվեստանոցում:
Նկարչի աշխատասենյակում կային երաժըշ
տական գործիքներ՝ կիթառ, ջութակ: Սիրում է
ստեղծագործել երաժշտության ներքո:
Նրա աշխատանքները մասնակցում են ցու
ցահանդեսների նաև Հայաստանից դուրս: Նկա
րիչն ունի մի նկար, որը երբեք չի վաճառի, այն
պահում է տանը: Ժպիտը դեմքին պատմում է,
որ նկարել է այն ժամանակ, երբ սիրահարված
էր Բանասիրության ֆակուլտետից մի աղջկա,
որը եղել է իր ուսանողուհին, հետագայում՝ դար
ձել կինը։ Դասախոսն իր կողքին միշտ պատկե
րացրել էր բանասիրական կրթություն ունեցող
կնոջ, որը մոտ կլինի գրականությանը:
Ուսանողների հետ աշխատելը Հրաչյա Հա
կոբյանին չի խանգարում, այլ հակառակը՝ սի
րում է զրուցել խելացի երեխաների հետ, ովքեր
ճանաչում և սիրում են արվեստը:
Աննա Գարեգինյան
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Առանց էլեկտրականության մենք ուղ
ղակի չէինք կարող գոյություն ունենալ,
որովհետև մեր նյարդային բջիջների գործու
նեության հիմքում ընկած են էլեկտրական
իմպուլսները, որոնց շնորհիվ էլ մեր սիրտը
անխափան բաբախում է ողջ կյանքի ընթաց
քում։ Տիեզերքի գոյությունը ևս հենվում է
էլեկտրականության հիմքի վրա։
Ատոմի էլեկտրոնները շարժվում և ստեղ
ծում են փոքր մագնիսական դաշտ, որն էլ իր
հերթին մեծ դաշտի բաղկացուցիչ մասն է։
Մագնիսական դաշտի բացակայության դեպ
քում բոլոր պինդ մարմինները կբաժանվեն
առանձին ատոմների: §Դրականի¦ ու §բա
ցասականի¦ ձգողականության շնորհիվ է,
որ պինդ մարմինները պահում են իրենց ձևը,
³ÛÉ³å»ë ստիպված էինք լինելու ատոմային

քաոսի մեջ փնտրել սեփական ատոմների
ամբողջությունը:
Այնուամենայնիվ, կարելի է գտնել մի
բան, որը էլեկտրականությունից անկախ կա
րող է գոյություն ունենալ։ Ֆոտոնները հան
գիստ կարող են անցնել դրա միջով, և այն լի
ովին թափանցիկ է նրանց համար։ Խոսքը սև
նյութի մասին է, որի մասնիկները ատոմների
հետ չեն փոխազդվում, դրա համար էլ մնում
են աննկատ։ Եթե մենք կազմված լինեինք սև
նյութից, ապա կա
րող էինք մի տուփ պոպ
կորնով և մեծ խանդավառությամբ հետևել
էլեկտրականությունից զրկված քաոսին:
å³ïñ³ëï»ó Դավիթ Աքելյանը
նկարները՝ goodfon.ru և
anthony.sogang.ac.kr կայքերից

È³í³·áõÛÝ ÁÝÏ»ñÁ...
Ես նամակներ գրել չեմ սիրում, բայց հի
մա գրում եմ քեզ:
-Բարև՛: Քեզ գրում է քո անցյա
լի ա
մե
նամտերիմ ընկերը, որին դու չես ճանաչել:
Սկսեմ ամենասկզբից, երբ մենք ընկերացանք
(ես խելագար չեմ): Չեմ նկարագրելու օրվա
շքեղությունը: Քեզ տեսա, երբ դուրս էիր գա
լիս համալսարանի դռնից՝ հստակ, սիգաճեմ
քայլերով, գլուխդ վեր հառած, աչքերդ կկոցե
լով դեպի հեռուներ. իրոք, դու աստվածուհի
էիր: Դու մի աղջնակ էիր, որը կարող էր ըն
դամենը մեկ ժպիտով փոխել ամբողջ պատ
մությունը:
Ես սովորական երիտասարդ էի, համալ
սարանի առաջին կուրսի ուսանող: Ես սիրում
էի ամեն առավոտ շուտ արթնանալ, գալ հա
մալսարան, որ հանդիպեի քեզ: Դու երբեք ու
շադրություն չէիր դարձնում ինձ: Վախենում
էի քեզ մոտենալ և բարևել. պետք է մերժվեի
և զգայի քո անտարբերությունը: Ես ամեն օր
էի զգում դա:
Նորից գալիս էիր՝ ճանապարհիդ քանդե
լով ամեն տեսակ գեղեցկություն և առաջ քա
շելով միայն քո պերճությունը: Համալսարանի
մուտքի մոտ քեզ բարևում էի լուռ, պատմում
մտքերս: Ես չունեի քեզ համար, գուցե, գեղե
ցիկ թվացող ոչինչ:
Մի քանի տարի ես հետևում էի քեզ, ու
րախանում քո հաջողություններով, կիսում քո

վիշտը: Հետևում էի քեզ, հեռվից բռնում ձեռքդ
և ասում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, քանի որ
մենք ամենամտերիմ ընկերներն էինք:
Իմացա, որ դու հեռացված ես, պատճա
ռը՝ անհայտ: Քեզ կորցնելով՝ կորցրել էի ամե
նակարևորը՝ ինձ:
Առաջին անգամ խիզախեցի մտնել քո
կուրս և առաջին պատահած մարդուն հարց
նել քո մասին: Ազգանունդ Աղաբեկյան էր:
Եղանակի ցրտելուն զուգահեռ քեզ գըտ
նելու հույսը սկսում էր մարել: Ամեն բան ճըշ
տել էի քո մասին, մոտ ըն
կե
րուհիդ էլ Մա
րինեն էր: Կարծում էի, որ դու մտե
րիմներ
չունես: Մարինեն չօգնեց ինձ. անծանոթ էի:
Ամեն անգամ փողոց դուրս գալիս ամբոխի
մեջ որոնում էի քեզ:
10 տարի անցավ: Իտալիայի Վերոնա քա
ղաք, գրական կոնֆերանս: Այնտեղ հայտնը
վելուցս 3 օր հետո փողոցներից մեկում նկա
տեցի խանութից դուրս եկող կնոջ.
-Այսքա՜ն նման քայլվածք:
Ինքնաբերաբար քայլերս տարան այդ
կողմ, մի պահ քարացա: Հետևելով քեզ՝ բնա
կությանդ վայրն իմացա: Նամակը տալիս եմ
քեզ այսքան տարի անց:
Աստվածուհին, երիտասարդ աղջիկը:
Փոխեցիր կյանքս, երբ պարզապես անցար
իմ կողքով համալսարանի բակում, երբ փո
ղոցում մի ակնթարթ նայեցիր աչքերիս:
Չեմ խիզախում քեզ անվանել այլ անու
նով, այսքան տարի ապրել ես իմ մեջ, դու իմ
լավագույն ընկերն ես:
Վ. Սուրյան
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Օգնի°ր ինձ անուշանալ.
ինձ միշտ հետաքրքրել են մարդիկ, որոնք նայել են վեր,
իսկ ո՞վ ես դու, եթե իմ ու քո մերկ սրտից արյան նույն հոտն է գալիս.
ո՞վ ես դու, որ տվել ես թևեր, բայց չես տվել երկինք,
ցույց կտա՞ս հոգուցդ ևս մի հատված ինքնամփոփ,
կիսաբաց քո հայացքով:
Օգնի°ր ինձ անուշանալ,
սովորեցրո°ւ մաշկի տակ սիրտ նկարել,
ինչպես նկարում ես դու` մաշկի վրա,
ու վրան հազար շերտ մաշկ փռում...
մաշկային գերեզման դարձնում հոգիս անվնաս,
ցույց կտա՞ս... ընկերս ես,
չգիտես, որ երգում եմ պարտվածների մասին,
կիսվի°ր ինձ հետ քո խնդիրներով,
պատմի°ր ինձ ամենի մասին,
բացի°ր այն սենյակի դուռը, որտեղ ես չկամ, ու բղավի°ր`
§գնա՛¦, չեմ գնա,
այդտեղ ես չկամ,
քեզ կմոգոնեմ վաղվա օրվա մեջ,
գրկելու չբացահայտված հնարք ցույց կտամ,
որ վերջապես աչքերդ փակես,
քանզի բաց աչքով ոչինչ չես կամենում պատմել,
ու այդպես էլ գլուխ կոտրելով
չես կարողանա հասկանալ, թե որն էր հնարքիս իմաստը,
բայց կնստես սենյակում
ու կպատմեսª փորձելով աչքերդ փակել
այն սենյակում, որտեղ ես չկամ,
այն սենյակում, որն ուղղակի իմ փակված աչքերի արդյունքն է:
Զավեն Տոնոյան
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#shakart

Հաջողությունը կախված չէ ո՛չ մեր
մտավոր ունակություններից (IQ),
ո՛չ ֆինանսական դրությունից,
ոչ է
լ բախ
տից: Այսպես են կար
ծում Հարվարդի համալսարանի
հոգեբան-փորձագետներ Ջեֆֆ
Բրաունը և Մարկ Ֆենս
կը: Ըստ
նրանց տեսության՝ կա հաջողու
թյան հասնելու 6 կարևոր քայլ:

Ð²æàÔàôÂÚ²Ü Ö²Ü²ä²ðÐ

1

4

2
3

5
6

Անհրաժեշտ է պարզել ողջ ճշմարտու
թյունը մեր առավելությունների և թերու
թյունների մասին: Մեր ուժեղ-թույլ կողմերի
ճանաչումը օգնում է ավելի ադեկվատ գնա
հատել մտավոր ունակությունները, որոնք
անհրաժեշտ են կարևոր որոշումներ կայաց
նելու համար:

Գտնել էֆեկտիվ մոտիվացիա: Սեփական
թերությունները դարձնել առավելություններ՝
աշխատելով և զարգացնելով դրանք:

Գլխում պետք է §դասավորել¦ ամեն
ինչ: Այդ դեպքում կարիք չի լինի միանգամից
կենտրոնանալ շատ գործողությáõÝն»ñÇ վրա,
և դրա արդյունքում կատարված աշխատան
քը կլինի արդյունավետ:

Բացասական էմոցիաները (սթրես, զայ
րույթ) ինչ-որ չափով կարելի է համեմատել
հրթիռային վառելիքի հետ. նա, ով կկարողա
նա օգտագործել դրանց հզորությունը, ավելի
շատ շանսեր կունենա նշանակետին հասնե
լու: Առաջացած խնդիրը պետք չէ դիտարկել
որպես խնդիր, այլª հերթական մարտահրա
վեր, որը հաղթահարելով ձեռք կբերեք նոր
գիտելիքներ և հմտություններ:

Ժամանակ առ ժամանակ պետք է կատա
րել վերլուծություն, վերանայել, անհրաժեշ
տության դեպքում ուղղել նախորդ արդյունք
ները և շարժվել առաջ:

Առողջ մտածողությունն ու ճիշտ գործո
ղությունները ոչ թե հաջողված պատահակա
նության արդյունքներ են, այլ տրամաբանու
թյան և ինքնազարգացման:
պատրաստեց Էմիլիա Աթանեսյանը
նյութը՝ vitamarg.com կայքից
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Իրավիճակ
Երիտասարդը մտնում է սուպերմարկետ,
գնում մոտ 500.000 դրամի ապրանք, սակայն
դրա մեծ մասը թողնում է դրա
մարկղում և
դուրս գալիս: Հիմարություն է, չէ՞:

2

Իրավիճակ
Ուսանողը վճարում է 500.000 դրամ ուս
ման վարձ, սակայն նախանձախնդիր չէ իր
կրթության նկատմամբ: Սովորական է, չէ՞:
Անտարբեր ուսանողի ձևավորումն ունի
արտաքին և ներքին պատճառներ: Գիտելի
քի հանդեպ հանրային վերաբերմունքը, դրա
հիման վրա առաջխաղացման հեռանկա
րի պակասը և բազմաթիվ այլ իրողություն
նե
րի ակունքը գտնվում են բուհից դուրս
և ունեն խորքային արմատներ: Սակայն
առավել հետաքրքրական են ուսանողական
անտարբերության ներհամալսարանական
պատճառները:
Ուսումնական պլանի գերհագեցվածու
թյուն
Շարունակ քննությանը պատրաստվող
ուսանողը չունի այլ որակներ ձեռք բերելու
ներքին մղում: Քննությունների հարցում §ինչ
քան շատ, այնքան լավ¦ մոտեցումը բերում է
անգիրի, արտագրության, գնահատականնե
րի արժեզրկման և, մեծ հաշվով, իներտ ուսա
նողի ձևավորման:
Լսարանային անբարենպաստ մթնոլորտ
Մեկ սենյակ, մեծ թվով ուսանողներ,
տարբեր շարժառիթներ: Շահագրգիռ փոք
րամասնությունը չի պահանջում թելադրու
թյան փոխարեն մասնագիտական բանա
վեճ կազմակերպել, քանի որ իր վրա կրում
է մեծամասնությանը իր հետ առաջ տանելու

պարտավորությունը: Դասախոսը չի իջեց
նում պահանջները, քանի որ ծրագրից հետ
ընկնելու խնդիր ունի: Այստեղ գործող երկ
կողմանի հարմարվողականությունը ի սկըզ
բանե փակում է բոլոր լավ նախաձեռնու
թյունների ճանապարհները:
Թերտեղեկացվածություն
Ուսանողը փոխվում է, դասախոսը՝
մնում: Իրազեկվածության պակասը ու
սանող-դասախոս հարաբերություններում
ստեղծում է անհավասարակշռություն, որ
տեղ ուսանողը գրեթե միշտ պարտվում է:
Իսկ մեկ անգամ պարտված ուսանողը հակ
ված է անտարբերության՝ իբրև բողոք:
Հաճախ լավ որոշումները խցանվում
են համակարգում և չեն իրագործվում, քա
նի որ գլխավոր շահառուն՝ ուսանողը, նա
խանձախնդիր չէ կրթության որակի հար
ցում: Ֆրանսիական գինիները ամենալավն
են, որովհետև ֆրանսիացիները քմահաճ են
գինու հարցում: Համեմատականի համար՝
միայն կրթության քմահաճների հետ կարելի
է կապել բարեփոխման հնարավոր հեռանը
կարները:

Դավիթ Մաթևոսյան
նկարը՝ beckybendylegs.com կայքից
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2017-2018 ուստարվա համար ԵՊՀ-ն հայտագրել է

3368 տեղ

+

ԵՊՀ դիմել է

Ընդունվել է

2791 դիմորդ

2602 դիմորդ (37-Á ³ÛÉ µáõÑÇ ¹ÇÙáñ¹)

Թափուր է մնացել

Դուրս է մնացել

577 տեղ

189 դիմորդ (37-ը ընդունվել են այլ բուհ)
պատրաստեց Աննա Հարությունյանը
տվյալները տրամադրել է ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովը

