ºäÐ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³å»ñÇ և Éñ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ
¿ §²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1¦ ³Ùë³·ÇñÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ, áõë³ÝáÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ã»Ù³Ý»ñÁ:

¸³íÇÃ Ø³Ãևáëյ³Ý
Շուշանիկ Աս³տրյան
Աննա Հարությունյան
Մարիամ Տերբալյան

Ø»çµ»ñáõÙÝ»ñ ³Ý»ÉÇë ÑÕáõÙÁ
§²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1¦ ³Ùë³·ñÇÝ å³ñï³¹Çñ ¿.
îå³·ñí³Í ¿ §ÈÇÙáõß¦ ïå³·ñ³ï³ÝÁ
îå³ù³Ý³ÏÁª 500 ûñÇÝ³Ï
Ì³í³ÉÁª 16 ¿ç Ï³Ù 2 ïå. Ù³ÙáõÉ
Ð³ëó»ª ù. ºñև³Ý, ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1
Ð»é.ª 060 71 01 93
¿É. Ñ³ëó»ª sc@ysu.am

Ðñ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
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Ժամանակակից կրթական համակարգը
իր ներկայիս տեսքով ձևավորվել է արդյունա
բերական հեղափոխության ժամանակաշÁր
ջանում: Այս շրջանում վարպետ-աշակերտ
սկզբունքով գիտելիքի փոխանցումը սկսեց
այլևս չբավարարել նոր արտադրության պա
հանջներին, ուստի սկիզբ դրվեց գործարա
նային անալոգիայով աշխատող կրթական
համակարգին՝ Ï³ÝáÝ³կարգված, տարի
քային փուլերով, գնահատականի պիտակով:
Այստեղ հումքը մտնում է գործարան, որոշա
կի գործընթացից հետո փաստաթղթավորված
դուրս է գալիս շուկա՝ որպես տվյալ գործարա
նի արտադրանք:
Հայաստանյան բուհերáõÙ, այդ թվում
ԵՊՀ-áõÙ, այս խնդրÁ ևս ³éÏ³ ¿: Նրանք չեն
կարողանում արագ արձագանքել փոփոխու
թյուններին, քանի որ մեծ համակարգեր են,
իսկ նման կառույցներում փոփոխություններն
արագ չեն կատարվում:
ºäÐ àõÊ §¼³ñ·³óáõÙ¦ ¹åñáóÁ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ áã ýáñÙ³É
ÏñÃáõÃÛáõÝ: ¸åñáóáõÙ áõë³ÝáÕÁ ëáíáñáõÙ ¿
ëáíáñ»É և ëáíáñ»óÝ»É ÇÝùÝ Çñ»Ý:
§Հաշվի առնե
լով այն փաս
տը, որ ՈՒԽ
շրջանակում կազմակերպվում են տարաբÁ

նույթ դասընթացներ, և դրանց մասնակցում
են նախատեսվածից շատ թվով ուսանողներª
մտածեցինք դրանք համակարգել մի ընդհա
նուր դասապրոցեսի մեջ, որն ավելի արդյու
նավետ է¦,- ³ë³ó ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ê³ãÇÏ
²µ³çÛ³ÝÁ:
Ուսուցչի պաշտոնում դպրոցում աշխա
տում են համալսարանական մեր ավագ ըն
կերները: ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի
քարտուղար, §Զարգացում¦ դպրոցի դասա
խոս Միքայել Մալխասյանի խոսքովª այս նա
խագիծը համակարգված օղակ է ուսանողա
կան կառույցներում և հնարավորություն է
ստեղծում անձև վիճակից ստանալ ուսխորհր
դականի հստակ նկարագիր:
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի առաջին
կուրսի ուսանողուհի Մելինե Պետրոսյանի
խոսքով՝ սա շատ լավ հնարավորություն է իր
և իր հասակակիցների համար, քանի որ դÁպ
րոցը կերտում է որպես անհատ կայանալու
ողնաշար:
Այժմ դպրոցն ունի ßáõñç 80 սովորողª հա
մալսարանի ամենատարբեր ֆակուլտետնե
րից։
Սոնա Մկրտչյան
Աննա Նազարյան
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÆÝÝ³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
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§Ð³çáÕáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ ÃÇÙ³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ ¿¦. îÇ·ñ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մա
թեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրա
տուրայի 1-ին կուրսի ուսանող Տիգրան Մա
միկոնյանը §ACM-ICPC¦ ծրագրավորման
միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչ
փուլի ուղեգիր նվաճողներից է: Հայաստանը
առաջին անգամ Տիգրանի և իր թիմակիցնե
րի շնորհիվ հասավ եզրափակիչ:
§Դպրոցում ծրագրավորման չորս մի
ջազգային օլիմպիադայի եմ մասնակցել, ու
նեմ երկու բրոնզե մեդալ: Դեռ 6-րդ դասարա
նից էի երազում ծրագրավորող դառնալ, շատ
էի խաղեր խաղում: Ուզում էի ինքս խաղեր
ստեղծել¦,- հիշում է Տիգրան Մամիկոնյանը:
Հաղթանակների և հաջողությունների
հասնելու գրավականներից մեկը Տիգրանը
համարում է թիմային աշխատանքը:
§Մենք կազմել ենք թիմ և փորձում ենք
թիմով պայքարել: Ես ավելի շատ սիրում եմ
թիմային աշխատանքը: Սա շատ ավելի հե
տաքրքիր է: Կա
րող ես խոսել, մտքեր փո
խանակել թիմակցիդ հետ, և խնդրի լուծու
մը միասին գտնեÉ: Այդպես ամեն բան ավելի
արագ և արդյունավետ է ստացվում։ Մեր
թիմի երեք անդամներով լավ ընկեñներ ենք:
Պարապմունքներից հետո հաճախ գնում
ենք սեղանի թենիս խաղա
լու, որ մի փոքր
ցրվենք: Ես շատ եմ սի
րում թենիս խաղալ,
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երբեմն` նաև բասկետբոլ: Նվագում եմ դաշ
նամուր: Առողջ ապրելակերպի կողմնակից
եմ¦,- պատմում է ՏիգրանÁ:

Տիգրանի հարազատները ուրախու
թյամբ են ընդունում իր հաղթանակները,
բայց հա
ճախ դժգոհում են, որ իրենց քիչ
ժամանակ է հատկացնում։ Նրա ծրագրերը
ապագայի հետ կապված շատ են և տարբեր:
Ցանկանում է ուսումը շարունակել արտա
սահմանյան բուհերից մեկում և այնուհետև
վերադառնալ հայրենիք.
§Մի պահ ու
զում էի զբաղվել ռո
բո
տա
շինությամբ, բայց ժամանակ չունեի և չկա
րողացա: Ինձ հա
մար դա շատ հա
ճե
լի էր,
ուզում էի դարձնել սիրողական զբաղմունք:
Կյանքում ուղորդվում եմ այն մտքով, որ, եթե
ինչ-որ բան ուզում ես անել, եթե շատ ձգտես
ու աշխատես, անպայման կկարողանաս¦,ասում է ՏիգրանÁ և նորաթուխ ծրագրավո
րողներին հորդորում, որ շատ աշխատեն:
Հիմնականում աշխատասիրությունն ու հա
ճույքով պարապելն »Ý օգնում առաջ գնալ:
Միլենա Մկրտչյան
Իննա Թումանյան
Éáõë³ÝÏ³ñÁ ÆÝÝ³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
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Հանրակացարանը լինելու է ժամանակակից, ունենալու է երկ
տեղանոց սենյակներ, որոնք ունենալու են առանձին լվացարաններ:
Լինելու է մեկ մեծ ճաշարան, և յուրաքանչյուր հարկում` խոհանոց:
Առողջ ապրելակերպի համար նախատեսված է մարզասրահի կա
ռուցում:
Այս տվյալները մեզ տրամադրել է Ու
սանողների հետ տարվող աշխատանքների
կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանը։

-Êորհրդային միության փլուզումից հե
տո կառավարությունը սկսել է տնօրինել հա
մալսարանի հանրակացարանը և այլ հա
մալիրներ: Օտարելու նախաձեռնությունը
եղել է կառավարության կողմից: Այժմ ԵՊՀ
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ
Սարգսյանի հանձնարարականով կառուց
վում է բոլորովին նոր և ժամանակակից, հյու
րանոցային համալիրներին չզիջող հանրա
կացարան:

-Այո°, ամերիկահայ բարերար Ջորջ Ասա
տուրյանը ԵՊՀ-ին կտակել է 1 000.000 դոլար,
որը դրված է հանրակացարանի կառուցման
հիմքում, մնացյալ ծախսերը կատարվում են
համալսարանի բյուջեով:

-Այժմ հանրակացարանի կառուցման աշ
խատանքները գտնվում են շինարարության
փուլում, և նախագծի հաստատվելուց հետո

համալսարանը կունենա մինչև 500 ուսանող
ների համար նախատեսված հանրակացա
րան: Կանոնակարգը դեռևս հստակեցված
չէ, բայց հիմնականում ներառված են լինելու
սոցիալապես անապահով, բարձր առաջա
դիմություն և հասարակական ակտիվություն
ունեցող ուսանողները:

-²մենայն հավանականությամբª
թվականի ամռանը:

2018

-Քանի որ հանրակացարանից համալ
սարան հեռավորությունն այնքան էլ մեծ չէ,
և համալսարանին մոտ կանգառներից Ծա
րավ աղբյուր գնացող երթուղայիններ կան,
համալսարանը փոխադրամիջոցներ չի տրա
մադրի ուսանողներին: Քաղաքապետարա
նից ևս տեղեկացել ենք, որ Ծարավ աղբյուր
գնացող երթուղայինների ավելացում է նա
խատեսվում առաջիկայում։ Ուսանողները
երթուղայինի խնդիր չեն ունենա:
Սիլվարդ Տիգրանյան
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ԵՊՀ դեկանատների մասին խոսելիս շատ
ուսանողներ պարզապես նախընտրում են
լռել, քանի որ, ըստ նրանց, դա լավագույն լու
ծումն է հետագա խնդիրներից և §հատուկ¦
վերաբերմունքից խուսափելու համար։
Ամսագրի թղթակից Էմիլիա Աթանեսյա
նը զրուց»É է փիլիսոփայութան և հոգեբանու
թյան ֆակուլտետի դեկանի հետ և պարզել, որ
ԱÉ»ùë³Ý Բաղդասարյանն իրենց դեկանատի
հետ կապի արդյունավետությունը ստուգել է
սոցհարցման միջոցով:
§Եղել են դեպքեր, երբ դեկանատի աշխա
տակիցները թերացել են, բայց, ի ուրախու
թյուն մեզ, այդ աշխատակիցներն այլևս մեզ
հետ չեն աշխատում¦,- ³ë»É ¿ ¹»Ï³ÝÁ:
ՈՒԽ նախագահ Արմեն Խաչիկյանը ներ
կայացրեց իր տեսակետն այս խնդրի մասին.
§Բողոքներ լինում են պարբերաբար։
Կոսմետիկ պարագաներից օգտվելով պա
տասխանելուց մինչև սրճելու ընդմիջումներ։
Ուսանողները բողոքում են հիմնականում ոչ
պատշաճ վերաբերմունքից։ Յուրաքանչյուր
ուսանող պետք է իմանա, որ որ
ևէ խնդիր
բարձրաձայնելու դեպքում ինքս պատրաստ
եմ մինչև վերջ նրա կողքին լինել¦,- նշեց Ար
մեն Խաչիկյանը։

Բուն խնդիրը հասկանալու համար խո
սել ենք իրավագիտության ֆակուլտետիª լավ
համբավ ունեցող դեկանատի աշխատակից
Էմմա Բեկթեշյանի հետ։
§Մեզ մոտ դռները միշտ բաց են, ընդմի
ջում առհասարակ չունենք, տեղեկանքների
դեպքում տեղում կազմակերպում ենք պատ
րաստումը, կանոնակարգերին փոխդեկանի
միջոցով ծանոթանում ենք, չենք սպասումª
հաշվետվությունները վերջին օրով ուղար
կենք: Èավ կողմերը դեկանատում մեր դեկանի
հաստատած կարգուկանոնի հետևանք են¦,նշեց Էմմա Բեկթեշյանը։
Փորձել ենք հարցին նայել այլ տեսան

կյունից, և մեր թղթակից Էմիլիա Աթանեսյանը
խոսել է փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետի դեկանատի աշխատակցի հետ։
§Կարծում եմ՝ առաջին հերթին համբերա
տարությամբ պետք է աչքի ընկնի դեկանատի
աշխատակիցը, որ կարողանա բարեհամբույր
պատասխանել ուսանողների հարցերին, ին
ֆորմացված լինի՝ սխալներից և թյուրիմա
ցություններից խուսափելու համար: Նշեմ, որ
ուսանողները մոտենում են ծայրահեղ հարցե
րով՝ գլխացավի դեղից սկսած մինչև ասեղ ու
թել։ Մեր գործերին զուգահեռª փորձում
ենք օգնել նրանց։ Դեպքեր են լինում, որ
շտապ խնդիր է առաջանում, բայց ուսա
նողը բացակայում է տարածքից, կապ
ենք հաստատում, փորձում ենք լուծել
հարցը¦,- ներկայացրեց փիլիսոփայու
թյան և հոգեբանության ֆակուլտետի
դեկանատի աշխատակցուհին։
Ðաջողություն գրանցած ֆակուլ
տետների աշխատակիցները փաստում
են, որ բո
լոր հարցե
րը կապված են դե
կանի հետ։ Եթե դեկանը վերահսկում է
աշխատակազմի տեղեկացված լինելը,
քայլեր է ձեռնարկում գործելաոճի բարե
լավման համար, ապա ուսանողությունն
իրեն հարգված է զգում։
Շուշանիկ Ասատրյան
Èáõë³ÝÏ³ñÁ ÆÝÝ³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
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§ºë ÇÝÓ ³ÝÑ³çáÕ³Ï Ù³ñ¹
ã»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ¦
²Éµ»ñï ¶»õáñ·Û³Ý
Նյութի հերոսը մաթեմատիկայի միջազգային ուսանողական 23րդ օլիմպիադայում ոսկե մեդալ նվաճած, մաթեմատիկայի և մեխա
նիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Ալբերտ Գևորգյանն
է: Սիրում է լսել Ֆորշի և Լեոնիդ Ագուտինի երգերը: Նախընտրում
է դետեկտիվներ կարդալ: Ալբերտի խոսքով` նա երբեք չի դառնա
ֆուտբոլիստ, չնայած` ֆուտբոլ խաղալ շատ է սիրում:

-Օլիմպիական շարժ
ման մեջ ես շատ
վաղուց եմ. ավագ դպրոցում մասնակցել եմ
միջազգային օլիմպիական խաղերի և մեդալ
ներ եմ բերել: Ո՞վ չի սիրում հաղթել:

-Կամայական հաջողությունը մեծ դժվա
րությունների գնով է տրվում: Նախª անսåա
սելի էր, որ ես հայտնվեցի ԵՊՀ-ի քառյակի
մեջ, հետո սկսեցի պարապել, զբաղվել, որով
հետեւ հասկանում էի, որ համալսարանն եմ
ներկայացնում, մեր երկիրը, և, եթե ես ընտր
վել եմ, ուրեմնª պարտավոր եմ այդ գործով
լուրջ զբաղվել: Մի փոքր էլ երևի բախտս բե
րեց, բայց ծանր աշխատանքի հետեւանք է իմ
հաջողությունը:

-Մրցակցությունը բավականին մեծ էր,
քանի որ օլիմպիադայի պատ
մության մեջ
այս տա
րի ամենա
շատ երկրներն էին մաս
նակցում: Մեծ պատիվ էր, որ մեր համալսա
րանը առաջ էր Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան
և Քեմբրիջի համալսարաններից:

-Զավեշտալի պատմություն էր: Մինչեւ
հիմա էլ չգիտեմ, թե ինձ ով էր գրանցել հե
ռուստախաղին մասնակցելու համար: Զան
գեցին ու աս³ցին, որ գրանցված եք, եկե°ք,
փորձե°ք, և »ս էլ համաձայնեցի: Որոշեցի
փորձել ու բազմազանեցնել իմ ուսանողա
կան կյանքը: Առաջին խաղը բավականին հա
ջող ստացվեց, բախտս բերեց, իսկ երկրորդ
խաղին մի քանի կոպիտ սխալների հետևան
քով դուրս մնացի:
-Հաղթանակս մեծ շուքով ընդունեցին:
Մեզ հրավիրեցին նույնիսկ ռեկտորատի նիս
տին եւ շնորհեցին ԵՊՀ ոսկե մեդալներ: Շատ
հաճելի է զգալ, որ դու գնահատված ես: Դա
ուժ է տալիս հետագա հաջողությունների,
պայքարի համար:
-Ինձ միշտ դուր է եկել մաթեմատիկան:
Ապագայում կփորձեմ գիտությամբ զբաղվել,
գիտության մեջ ինչ-որ հետք թողնել: Ինչպես
ասել է Եվգենի Լեոնովը, §Երջանկությունը

այն է, երբ առավոտյան ուզում ես տնից գոր
ծի գնալ, իսկ երեկոյան գործից` տուն¦։
Եվգենյա Համբարձումյան
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ºñÏáõ ï»ë³Ï»ï

ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի
ՈՒԽ նախագահ

Հայ բանասիրության ֆակուլտետի
ՈՒԽ նախագահ

-Իմ ֆակուլտետի շենքն եմ շատ սիրում, Ñատ
կապեսª Չարենցի դահլիճÁ. ³ÛÝï»Õ կայացել
են համալսարանական կյանքիս երեք կարևո
րագույն միջոցառումները:

-Ամենից շատ մեր ֆակուլտետի շենքն եմ սի
րում` իր բոլոր երեք հարկերով. ³յստեղ մտ
նելիս մի տեսակ հանգստություն և հարազա
տություն եմ զգում:

-Ðամարձակությունս հավաքեմ ու ասեմ, որ
չեմ սիրում արևելագիտության ֆակուլտե
տը: Իմª ֆակուլտետ հասնելու ճանապարհինª
3-րդ հարկում, անկախ ինձնից, կարդում եմ՝
§Արևելքն այստեղ է¦:

- Կենտրոնական մասնաշենքին կից ֆակուլ
տետները. սառնություն եմ զգում։


-Ես ունեմ թունդ հիշողությունների հավաքա
ծու, ու, ÇÝãå»ë հագեցած զգեստապահարա
նի դեպքում, չես կողմնորոշվում ինչ հագնել,
ես էլ չեմ կողմնորոշվում որը պատմել:

-Անցած տարվա §Ռեկտորատ 2016¦-ի շրջա
նակում եղել եմ դեկան: Այնքան էի մտել դերիս
մեջ, որ պարոն Ավագյանի (ֆակուլտետի դե
կանի) սենյակ մտնելուց հետո Ï³ï³Ï»óÇ, որ
դրսում սպասի (ժպտում է):

-Փորձում եմ բոլորի հետ լեզու գտնել. դա իմ
պարտքն է:
-Չեմ ըն
կա
լում Ýñ³Ýó, ովքեր գա
լիս են հա
մալսարան՝ §ոնց անեմ՝ շուտ ամուսնանամ¦
հոգեբանությամբ, չեմ ընկալում նաև, որ գե
րազանցիկի բարդույթով գնահատական են
մուրում:

-Էդգար Պոի §Անուրջներ և մղձավանջներ¦
պատմվածաշարը. Ñիանալի գործեր էին։

-Խաղողի այգի ունենալն է:
-Համալսարանի բակում ունենք մի կերպար՝
Բգոն: ²րտաքինից շատ փնթի էս մարդը շատ
բծախնդիր է համալսարանի տարածքի մաք
րության հանդեպ: Վերջերս տեսա՝ կռացավ ու
աղբի կտորը վերցրեց մի տեղից. որ հազար
անգամ նայեիր, չէիր էլ տեսնի:

-Ðարցազրույց վարել Շառլ Ազնավուրի հետ:
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Մարիամ Տերբալյան
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Յուրաքանչյուր ուսանող իրավունք ունի
բողոքարկելու իր ստացած գնահատականը:
Սա վերաբերում է ոչ միայն ամփոփիչ ատես
տավորման, այլև ընթացիկ և եզրափակիչ
քննություններին, սակայն այս կարգին, ԵՊՀ
ուսումնամեթոդական
վարչության
պետ
Հրանտ Ժամհարյանի խոսքով, ոչ բոլոր ուսա
նողներն են տեղյակ:
2011թ ընդունված կարգի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ուսանող գնահատականը
իմանալուց հետո կարող է հանձնաժողովի
նախագահի անունով գրավոր դիմում ներ
կայացնել՝ խնդրելով, որ գնահատականը
վերանայվի: Նախարարության պահանջով
և կարգի դրույթով` բոլոր քննությունները
ձայնագրվում են, և բողոքարկման դեպքում
հանձնաժողովը պարտավոր է այդ ձայնագ
րությունը լսել ու ուսանողին բացատրել, թե
որտեղ է նա թերացել, ինչի համար է գնահա
տականը իջեցվել:
ԵՊՀ ավարտական աշխատանքների,
մագիստրոսական թեզերի պաշտպանու
թյան, պետական քննությունների արդյունք
ների բողոքարկման հանձանժողովի անդամ
Մարգարիտա Ղազարյանն ավարտական
աշխատանքների բողոքարկումներին մաս
նակցել է տնտեսագիտության և կառավար
ման, իրավագիտության ֆակուլտետներում.
առաջին դեպքում ուսանողի գնահատականը
բարձրացվել է, երկրորդումª չի փոխվել.
§Բողոքարկումների վիճակագրություն
չկա, բայց բոլոր ֆակուլտետներում էլ լինում
են, ուղղակի միշտ չէ, որ դրանք հասնում են
վերջին մակարդակին¦,- §Ալեք Մանուկյան1¦
ամսագրի հետ զրույցում ասաց Մարգարի
տան:
Ðñ³Ýï Ժամհարյանը նույնպես բողո
քարկումների վիճակագրություն չունի.
§àւսանողներ կան, áñáÝó համար նպա
տակը վերջնական միավորն է, այլ ոչ թե հաս
կանալը, որ ինչ-որ գիտելիքների պակաս ու
թերություն ունեն: Հասնում են ուսխորհրդին,

պրոռեկտորներին, իսկ երբ հետաքրքրվում
ես, թե բողոքի էությունը որն է, պարզվում է,
որ միայն գնահատականը¦,- ասաց Հրանտ
Ժամհարյանը:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և
ուսանողական խորհրդի տեսակետներն այս
տեղ համընկնում են. ուսանողը պետք է բո
ղոքարկման դիմի ողջամիտ պատճառներով,
ոչ թե մագիստրատուրայի ընդունելության,
կարմիր դիպլոմի կամ զեղչ ստանալու նպա
տակով:
Նորայր Շողիկյան
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 երջին տարիներին համակարգչի և հա
Վ
մացանցի՝ մեր կյանք մուտք գործելը շրջա
դարձային եղավ մեր առօ
րյայի հա
մար: Այ
սօր գրեթե բոլորս չենք պատկերացնում մեր
կյանքն առանց համակարգչի:
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի չոր
րորդ կուրսի ուսանողուհի Անուշիկ Կարապե
տյանը հաճախ է լինում համալսարանի հա
մակարգչային սրահում.
§Պատահում է, երբ որևէ դաս չենք անում,
գալիս ենք համակարգչային սրահ: Քանի որ
այս շրջանում ավարտական աշխատանքներ
ենք գրում, որ ամբողջ օրը տրամադրում եմ
համակարգչին: Իսկ, եթե խոսենք համացան
ցի մասին, ապա ¹ñ³Ý տրամադրում եմ օրվա
մեջ առավելագույնը երկու ժամ: Երբեք կախ
վածություն չեմ ունեցել համացանցից¦,- նշեց
Անուշիկ Կարապետյանը:
Մայր բուհի մեկ այլ ուսանողուհի ³ë³ó,
որ գրեթե ամեն րոպե համացանցում է.
§Îարող է թվալ, որ ես կախվածություն
ունեմ համացանցից, սակայն ինքս այդպես
չեմ կարծում: Պարզապես այսօր սոցիալա
կան ցանցերը, Ù»Ë³ÝÇÏáñ»Ý կախվածու
թյան մեջ են գցում. ամեն րոպե ու
զում ես
տեղյակ լինել կատարվող իրադարձություն
ներից¦:
ԵՊՀ համակ³րգչային սրահի աշխա
տակից Էլեն Իսպիրյանը մեզ հետ զրույցում
նշեց, որ ուսանողները ավելի հաճախ համա
կարգչային սրահից օգտվում են քննական
շրջանում: §Հիմնականում գալիս են այստեղ
իրենց դասերը պատրաստելու, ավարտա
կան աշխատանքների վրա աշխատելու հա
մար, սակայն կան նաև ուսանողներ, ովքեր
գալիս են ժամանակ անցկացնելու: Լինում են
դեպքեր, երբ սոցցանցեր են մտնում և դասե
րի հետ կապված ոչինչ չեն անում, այդ դեպ
քերում նկատողություն ենք անում ու դուրս
հրավիրում¦։
Ֆիզիկական խնդիրներին զուգահեռª
համակարգչին չափից շատ ժամանակ տրա
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մադրելը կարող է հանգեցնել հոգեբանական
բազմաթիվ խնդիրների, որոնցից ամենաար
դիականը օտարումն է իրականությունից:
§Համակարգչային խաղերից կախում ու
նեցողները մեր օրերում շատ-շատ են, ինչը

հատկապես նկատելի է դեռահասների շրջա
նում: Ֆիզիկական վնասները, որոնք առա
ջանում են նստակյաց վիճակից, հոգեբանա
կան տեսանկյունից լուրջ խնդիրներ կարող
են առաջացնել: Համակարգչային խաղերով
տարվելիս առաջ է գալիս խնդիր. իրականու
թյունից կտրվելը։ Մարդիկ սկսում են նույնա
կանացվել իրենց հերոսների հետ և ապրել
վիրտոõալ իրականությամբ։ Միանշանակ չի
կարելի արգելել համակարգչին կամ հեռա
խոսին մոտենալը, որովհետև մեծ ցանկու
թյունն ու անավարտության զգացողությունն
ավելի մասշտաբային խնդիրների կարող են
հանգեցնել, քան բուն երևույթը¦,- նշում է հո
գեբանը:
Հետևություն՝ մարդկանց հետ շփումն ու
հաղորդակցումն ավելի օգտակար են, մեծ
փորձ են տալիս, լցնում են դրական լիցքերով,
միօրինակ չեն և կառուցում են շրջապատ, որ
տեղ մարդն ինքն իրեն երբեք օտարված զգալ
չի կարող։
Սեդա Գևորգյան
Éáõë³ÝÏ³ñÁ ÆÝÝ³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ

ºäÐ ¶ð²¸²ð²ÜÆ ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
ԵՊՀ ուսանողության շրջանում գրա
դարանի
մասին
խոսելիս
բողոքները
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ կապված են աշխատակից
ների թերի աշխատելաոճի և անբարեհաճ
վերաբերմունքի հետ: Գրադարանն ունի 55
աշխատակից, որոնց աշխատանքային օրն
ավարտվում է ժամը 17:00-ին, սակայն մի
շարք ուսանողներ պնդում են, որ գրադարա
նը երբեմն փակ է լինում ժամը 16:00-ից:
Խնդիրը պարզաբանելու համար խոսե
ցինք ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն Եզնիկ Միր
զոյանի հետ:

§Գրադարանը ժամը 16:00-ից կարող է
փակվել միայն ³ÛÝ դեպքում, եթե հաջորդ օրը
տոնական է: Ըստ օրենքի՝ նախատոնական
և հանգստյան օրերի նախօրեին այցելունե
րի մուտքը գրադարան ավարտվում է 1 ժամ
շուտ¦,- փաստեց Ե½ÝÇÏ Միրզոյանը: Աշխա
տանքային այլ օրե
րիÝ մինչև ժա
մը 17:00-Á
գրադարանի փակ լինելու փաստը տնօրենը
բացառեց:
Սպասարկման ոլորտում առկա խնդիր
ները տնօրենը չհերքեցª նշելով, որ գրադա
րանի աշխատակիցների հետ բազմիցս հան
դիպումներ է ունեցել և հանձնարարականներ
ïí»É, գլխավորապես` հնարավորինս սիրա
լիր լինել ուսանողների նկատմամբ:
Վերադարձվող գրքերը երբեմն շարունա
կում են ուսանողների անվան կողքին պարտք
երևալ: Տնօրենի խոսքովª այս խնդիրը ծրագ
րային համակարգի հետ է կապված.
§Գրքերի վրա առկա կոդերը թվանշված
համակարգով գրանցվում և նույն կերպ դուրս
են գրվում ուսանողի անվան դիմացից: Ան

ցյալ տարվանից գրադարանն անցել է ծրագ
րային այլ համակարգի, որի արդյունքում
նվազել են նման դեպքերը: Բոլոր կոդերը այ
սուհետ թարմացված են, և, ի տարբերություն
նախորդ տարիների, դրանք ամրացված են
գրքի ներսի կողմիցª տիտղոսաթերթի վրաª
երկու օրինակով¦:
ԵՊՀ գրադարանում դասագրքերի քիչ
քանակության մասին Ե.Միրզոյանը ևս պար
զաբանում է տվել.
§Աշխարհը գնում է հետևյալին՝ ունենալ
շատ տեսականիª քիչ օրինակներով: Ուսա
նողությունը սովոր չէ աշխատել ընթերցաս
րահներում. եթե ընթերցասրահից օգտվեն,
դասագրքերը տուն չտանեն և երկար ժա
մանակ չպահեն, այդ խնդիրը չի առաջանա:
Գրադարանին հաճախ մեղադրում են որոշ
առարկաներիª հայալեզու դասագրքեր չու
նենալու համար:Գրքերի թարմացմամբ և վե
րահրատարակմամբ հաճախ ենք զբաղվում,
սակայն ¹ñ³Ýó թարգմանչությամբ գրադա
րանը չի զբաղվում¦,- նշում է տնօրենը:
Նրա հավաստմամբª հաճախ դիմել է
ֆակուլտետներին, որպեսզի ուսանողներ
ուղարկեն, հատկապեսª առաջին կուրսեցի
ներին, որ ծանոթանան գրադարանի, ընթեր
ցասրահի կարգուկանոնիÝ, սակայն գրադա
րան է եկել կուրսի 20 տոկոսը:
Սա ուսանողներին ներգրավելու խնդիր
է, որը ֆակուլտետները պետք է կարգավո
րեն:
Միայն դասախոսների կողմից գիրք հրա
տարակելիս և դրանց յուրացման խնդրի ժա
մանակ չէ, որ պետք է ֆակուլտետները հիշեն
գրադարանի մասին,- ասում է Ե.Միրզոյանը:
Ամփոփելով իր խոսքըª տնօրենը նշեց, որ
կվերանայի հատկապես սպասարկման բա
ժինը, և գրադարանում կնկատվեն դրական
փոփոխություններ:
Սիլվարդ Տիգրանյան
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Ամեն տարվա օգոստոսի 13-ին ես ինձ մի
քիչ կարևոր եմ զգում, ինչպես սովորաբար
ծննդյան օրերին է լինում, բայց սա այդ դեպքը
չէ: Քչերն են նկատում իմ ներքին խանդավա
ռությունը, ավելի քչերն են շնորհավորում: Ու
թեպետ շնորհավորանք լսելիս ես աշխարհով
մեկ եմ լինում, բայց հիմա այս մասին գրելիս
շարժում եմ աջ ձեռքս:
Գիտական ընկալմամբª ձախլիկությու
նը մարմնի ձախ մասի առաջնությունն է
աջի նկատմամբ: Գլխուղեղի աջ կիսագունդը
պատասխանատու է պատկերավոր մտածո
ղության, հուզական, զգայական, շարժողա
կան գործողությունների համար, իսկ ձախ
կիսագունդը պատասխանատու է խոսքային
ֆունկցիաների, ընթերցանության, տրամա
բանական մտածողության և բառատրա
մաբանական հիշողության համար: Ուղեղի
տվյալ կիսագունդը ղեկավարում է մարմնի
հակառակ կողմը. այսինքն՝ ձախլիկների մոտ
զարգացած է ուղեղի աջ կիսագունդը, աջլիկ
ների մոտ՝ ձախը:
Տարբեր ուսումնասիրությունների համա
ձայն՝ աշխարհի բնակչության 70-90 %-ը աջ
լիկներ են, ձախլիկները կազմում եմ 10-15 %:
Հազվադեպ է հանդիպում, երբ մարդու մոտ
ձեռքերի շարժունակությունը բաշխված է հա
վասարաչափ:
Այսօր էլ շարունակում են ապրել ձախ
լիկության՝ իբրեւ թերության մասին լեգենդ
ները: Օրինակ՝ Ռուսաստանի կայսր Պետրոս
Առաջինը հրաման էր արձակել, որի համա
ձայնª շիկակարմիր մազեր ունեցողները,
ծուռոտներն ու ձախլիկները դատարանում
վկայություն տալու իրավունք չունեին: Այս
և մի շարք այլ պատճառներով ծնողները և
մանկավարժները ձգտել են փոխել երեխայի
բնությունը՝ ստիպելով նրան գրել աջ ձեռքով:
Սեփական փորձով գիտեմ սրա վնասÝ»ñÁ,
որáÝù կարող »Ý լինել թե° ֆիզիկական, թե°
հոգեբանական: Դա փաստում է նաև իմ զրու
ցակից Սոնա Մկրտչյանը. §Վեց տարեկանում
սկսել եմ գրել ձախով: Ìնողներս անընդհատ
§ուղղում էին¦ ինձ. մայրս նույնիսկ ասում էր՝
եթե աջով գրեմ, քաղց
րավենիք կտա¦: Իսկ
Ռուբեն Բանուչյանը այն երջանիկներից է, ով
կարողացել է §փրկվել¦ այդ բարդություննե
րից: Նա պատմում է, որ դպրոցական առա
ջին տարիներին áñáß Å³Ù³Ý³Ï ստիպված
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գրել է աջով, բայց երկար չի դիմացել. §Շուտ
հոգնում էի և մյուսնե
րից հետ ընկնում: Մի
օր էլ հորս պատմեցի, ու, քանի որ նա ման
կավարժ էր, հասկացավ ինձ և զանգահարե
լով դասվարիսª ասաց, որ ինձ այդ հարցով էլ
չանհանգստացնեն¦:
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանը նշում է, որ
երեխաները, ստիպողաբար գրելով աջով,
մեկ է, բնույթով մնում են ձախլիկ՝ հարմար
պահի անցնելով թաքուն ձախլիկության կամ,
գրելուց բացի, այլ գործողություններ ձա
խով կատարելով: Ընդհանրապես, այս պար
տադրված փոփոխությունը կարող է շատ
լուրջ հետևանքներ ունենալ՝ առաջացնելով
հոգեկան անկայունություն, նևրոզ, բնակա
նոն աճի խանգարում։
Ինչ վերաբերում է օգոստոսի տասներե
քին, ապա այն, որպես ձախլիկների միջազ
գային օր ընդունվել է 1976թ. ԱՄՆ-ի Կանզաս
նահանգի Տոպիկա քաղաքում գտնվող Ձախ
լիկների միջազգային կոնֆեդերացիայի կող
մից: Օրվա նպատակն է գրավել միջազգային
հանրության ուշադրությունը ձախլիկների
խնդիրների վրա, հատկապես արդյունա
բերական սարքավորումներ արտադրողնե
րին իրազեկել ձախլիկների առջև ծառացած
դժվարությունների մասին և պաշտպանել
նրանց իրավունքներն ու արժանապատվու
թյունը։
Միլենա Խաչիկյան
Éáõë³ÝÏ³ñÁ ØÇÉ»Ý³ Ê³ãÇÏÛ³ÝÇ

´áÉáñë ¿É Å³Ù³Ý³Ï ³é
Í³Ù³Ý³Ï ³ñÃÝ³Ý³Éáõ
Ï³ñÇù áõÝ»Ýù
§Հաջողության բանաձև¦ նախագծի շր
ջանակում ԵՊՀ-ն ընդունել էր, §Զարթուցիչ¦
անձնային աճի թրեյնինգների հիմնադիր,
Arakelyan partners consulting ընկերության
հիմնադիր, բիզնես թրեյներ Գրիգոր Առաքե
լյանին:

կությունը¦: Հարցի պատասխանը տալիս
սկսեցինք ավելի խորքային տարբերակներ
փնտրել, և այդ հարցը լուսավորող բնույթ
ունեցավ. բացահայտվեց հասարակության
պահանջարկը, և պարզվեց, որ այդպիսի թե
մաներից խոսելը կարևոր է:
Այս դեպքից մեկ ամիս անց սկսեցինք գա
ղափարը կյանքի կոչել: Թրեյնինգը սկզբում
-§Զարթուցիչի¦ գաղափարը ծնվեց, երբ ներկայացվեց որպես ժամանակի կառավա
ես հաշվապահական դպրոց ունեի, և հաշվա րում. իրականում նաև հոգեբանություն էր,
պահական թրեյնինգներից մեկի ժամանակ կյանքի որակի բարձրացում, խնդիրների լու
երեխաներից մեկը հարցրեց՝ §Ի՞նչ է երջան ծում, լայն իմաստով՝ հաջողություն: Բոլորս
էլ ժամանակ առ ժամանակ արթնանալու կա
րիք ունենք: §Զարթուցիչի¦ նպատակը մարդկանց արթնաց
նելն է:

-Անցյալս հիմա դրական առումով
ուղորդում է դեպի իմ նպատակակե
տը, սակայն դա ներառում է նաև շատ
բաց թողած երջանիկ պահեր: Ժամա
նակ է գա
լիս, որ զգում եմ՝ անցյա
լի
քաղցր հուշերի պակաս ունեմ: Օրի
նակ՝ ոչ մի կուրսային հավաքույթի չեմ
մասնակցել, և դա ժամանակին ինձ
շատ էր ցավեցնում։

-Առաջին հերթին բիզնեսով կզբաղվեի: Չգի
տեմ՝ ինչ բիզնեսով, բայց մի բան կգնեի մի տեղից,
կվաճառեի մեկ այլ տեղում: Բացի դրանից, ավելի
թիրախային կսովորեի: Այն ժամանակ սովորում էի
այն, ինչ ձեռքիս տակ ընկնում էր: Դրանցից միայն
10%-ն է հիմա օգտակար ինձ համար: Մնացած 90%-ի փո
խարեն հենց այդ 10%-ը կսովորեի:
-Աշխատել՝ անկախ մասնագիտությանÇó. մատուցող,
գիրք վաճառողª էական չէ: Îարևորն այն է, որ իրենց գր
պանի գումարը այսօր հենց իրենք վաստակեն: Դա շատ
կարևոր որակ կտա նրանց:
Վիոլետա Առաքելյան
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Քեմբրիջի և Հոնկոնգի համալսարանների հոգեբանները պարզել են,
որ Մեծ Բրիտանիայի և Հոնկոնգի դեռահասների մոտ իմացական կա
րողությունների զարգացման միջին մակարդակը տարբերվում է, իսկ
նրանց ծնողների մոտ՝ ոչ: Համաձայն կատարված հետազոտությունների՝
գործադիր գործառույթները (իմացական գործընթացների համախումբ),
որոնք մենք օգտագործում ենք պլաններ կազմելու և նոր պայմաններին
հարմավելու համար, ձևավորվում են տարբեր գործոնների անմիջական
ներգործության արդյունքում, ինչպես, օրինակ, ծնողական և մշակու
թային ազդեցությունը:

Îá·ÝÇïÇí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³åÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ
»õ ï³ñÇùÇ Ñ»ï

Միշել Ռ. Էլլեֆսոնն իր գործընկերների հետ մշակել
է այս հմտությունների ուսումնասիրման նոր մոտեցում.
հետազոտության մեջ հոգեբաններն ուսումնասիրեցին
կոգնիտիվ գործընթացների զարգացման մակարդակը
տարիքային և մշակութային տարբերություններում:
Հետազոտման համար հոգեբանները խնդրեցին 886
դեռահասների և 541 ծնողների անցնել իրենց կոգնի
տիվ գործառույթները ստուգող 4 թեստ. կատարվեցին
ռեակցիայի արագության, հիշողության, ձևերի համե
մատության և պլանավորման առաջադրանքներ: Հե
տազոտման արդյունքները ցույց տվեցին, որ Հոնկոնգի
երեխաների գործադիր ֆունկցիաների զարգացվածու
թյան աստիճանը շատ ավելի բարձր միջինում էր, քան
բրիտանացիներինը: Ծնողների մոտ, սակայն, չնկատ
վեց այդպիսի տաբերություն:
	Երբ հետազոտողները համեմատեցին այս 2 տա
րիքային խմբերի արդյունքները, հայտնաբերեցին, որ
ծնողները որպես կանոն, ունեին ավելի շատ ճիշտ պա
տասխաններ, սակայն ճիշտ պատասխաններ ստանա
լու համար նրանք վատնում էին ավելի շատ ժամանակ,
քան երեխաները: Դա նշանակում է, որ ծնողները խու
սափել են սխալ պատասխաններից՝ առաջադրանքների
կատարման արագության հաշվին:
Հոնկոնգում և Մեծ Բրիտանիայում նկատվել է նաև,
որ բարձր արդյունքներ ունեցող ծնողների երեխաները
նույնպես ունեին բարձր արդյունքներ:
Ստացված ïíÛ³ÉÝ»ñÁ վկայում են այն մասին, որ
մշակութային տարբերություններով առաջացած կոգնի
տիվ գործընթացների տարբերությունները տարիքի հետ
փոփոխվում են, չեզոքացվում՝ ծերության ժամանակ:

Էմիլիա Աթանեսյան
Դավիթ Աքելյան
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Ի՞նչ կլինի, եթե ամբողջ մարդկությունը
մի օր վերանա: Մոլորակը կապրի՞ առանց
մեզ. ինչպե՞ս: Այսպիսով, մարդկության վերա
նալուց մի քանի ժամ հետո կհոսանքազրկվեն
հազարավոր քաղաքներ, իսկ արդեն 48 ժամ
հետո ատոմակայանները կանցնեն ապահով
ռեժիմի։ Արևային հայելիները մի որոշ ժամա
նակ կկարողանան ապահովել էլեկտրաէներ
գիա, սակայն ժամանակի ընթացքում կդառ
նան օգտագործման համար ոչ պիտանի։
Երկուսից երեք օր հետո մետրոպոլիտենների
մեծամասնությունը կհայտնվի ջրի տակ, քա
նի որ ջրահեռացման համակարգերը կսկսեն
չգործել։
Մեր վերանալուց 10 օր հետո ընտանի
կենդանիների մեծամասնությունը կսատկի
սովից, իսկ նրանք, ովքեր կկարողանան դուրս
գալ տնից, կսկսեն պայքա
րել իրենց գո
յու
թյան համար։ Մեկ ամիս անց աէկները կպայ
թեն, քանզի նրանց հովացման համակարգը
ապահովող ջուրը կգոլորշիանա։ Կլինի մեծ
աղետ. միլիոնավոր կենդանիներ կսատկեն
քաղցկեղից, սակայն բնությունը շատ լավ
կերպով կհաղթահարի այս ամենը։ Մեր վե
րացումից մեկ տարի անց մոլորակի երկնքում
կնկատվի §աստղաթափ¦։ Դրանք կլինեն ար
բանյակները, որոնք մինչ այդ մարդկությունը
ուղարկել էր տիեզերք։ 25 տարի անց ճանա
պարհների երեք չորրորդը կպատվի խոտա
ծածկով, շուտով քաղաքներում կհայտնվեն

խոտակեր կենդանիներ, այնուհետևª գիշա
տիչներ։ 300 տարի հետո կսկսեն ժանգոտել
և քանդվել մետաղական մեծ կոնստրուկ
ցիաները։ Երկրի երեսից կվերանան Էյֆելյան
աշտարակը, բազմաթիվ մեծ ու փոքր կա
մուրջներ։ Երկաթբետոնե շենքերը ևս կքանդ
վեն։ 10 հազար տարի անց Երկրի վրա կմնան
մի քանի քարե կառույցներ, որոնք կհիշ»ցնեն
մարդու գործունեության մասին։ Իսկ արդեն
50 միլիոն տարի հետո այն մասին, որ Երկրի
վրա մարդ է ապրել, կհիշ»ցնեն միայն պլաս
տիկ շշերը։ 100 մլն տարի հետո մարդկության
հետքը վերջնականապես վերացած կլինի
Երկրից։ Եթե ինչ-որ մեկը գա Երկիր, ապա չի
կարող ասել, որ այստեղ երբևէ մարդ է եղել։
Մենք ստեղծված ենք որպես բնության
արքա, սակայն պիտի գիտակցենք, որ ամեն
արքա պատասխանատու է այն ամենի հա
մար, ինչը որ §ղեկավարում է¦:
Գևորգ Արշակյան
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