2016թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ Ուսանողա
կան խորհուրդը նոր նախագահ ունի: Սո
ցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրատու
րայի 1-ին կուրսի ուսանող Արմեն Խաչիկյանը
մեզ հետ զրույ
ցում ան
կեղ
ծա
ցավ, որ այս
պարտավորեցնող դիրքին հեշտ չի հասել:
«Երբ եկա համալսարան, արդեն մի քա
նի հասարակական կազմակերպությունների
անդամ էի ու որոշակի գործունեություն էի
ծավալում, բայց երբ վերցրի թռուցիկն ու կար
դացի` «Ուսանողական խորհուրդ», «Ուսա
նողական գիտական ընկերություն», դրանց
կողքին աչք ծակեց ու ինձ հետաքրքրեց «Ու
րախների ու հնարամիտների ակումբ»-ը:
Առաջին կուրսում ծանոթացա նաև կենտրո
նական Ուսանողական խոհրդի նախագահի
հետ և մեր ֆակուլտետի կազմում մասնակցե
ցի «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտելեկտուալ խա
ղերին: Երկրորդ տարվա ընթացքում, երբ ֆա
կուլտետում ՈւԽ նախագահի ընտրություն
տեղի ունեցավ, ես ընտրվեցի, բայց կանոնա
կարգային խնդիրների պատճառով տեղս զի
ջեցի ընկերոջս և դարձա նախագահության
անդամ»,— պատմեց Արմեն Խաչիկյանը:
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստ
րանտն իր խոսքում նշեց, որ անդամակցելով
Ուսանողական խորհրդին՝ չի մոռացել նաև
մասնագիտության մասին
և հաջողությամբ համա
տեղել է դրանք:
«Ն ախ ագ ահ ութ յան
անդամ դառնալուց Ուս
խորհրդի շրջանում սոց
հարցումներ իրականաց
րինք` բացահայտելու, թե
որոնք են ուսանողական
հետ աքրքր ութ յունն երն
ու որ ուսանողական կա
ռույցները
Ուսխորհրդի
ս տ որ աբ աժ ան ո ւ մն ե ր ն
են, որ լավ են աշխատում,
և որոնք են, որ վատ են
աշ
խա
տում: Այդ իմ հե
տազոտությունը մեկնար
կի հիմք հանդիսացավ,
որպեսզի
հետագայում
շարունակեմ իմ գործու
նեությունը»,— ասաց նոր
ընտիր նախագահը:

ԵՊՀ ՈւԽ ներկայիս նախագահի աշխա
տասիրությունը չի վրիպել արդեն նախկին
նախագահ Ցոլակ Հակոբյանի աչքից, ով Ար
մեն Խաչիկյանին առաջարկել է ղեկավարել
Ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովնե
րից մեկը:
«Որոշեցինք, որ պետք է սկսեմ «Գի
տակրթական հանձնաժողով»-ի նախագահի
գործունեությունը: Անհամեստություն չթը
վա, բայց այդ տարիներին Գիտակրթական
հանձնաժողովը յուրահատուկ մշակույթ ու
կոլորիտ էր ստեղծել, ուսանողական մեծ թիմ
ու ընտանիք էր դարձել, որն իմ բանակ գնա
լուց հետո ինչ-որ ձևով արդեն մասնատվեց:
Գիտակրթական հանձնաժողովում իմ ղեկա
վարության ընթացքում մի քանի ավանդույթ
ձևավորեցինք, այդ թվում` բանավեճ, ինտե
լեկտուալ անհատական մրցույթներ, որոնք
մինչև հիմա էլ շարունակվում են, հետո գնա
ցի բանակ»,— նշեց ՈՒԽ նա
խա
գահ Ար
մեն
Խաչիկյանը:
Բանակում անցկացրած երկու տարին
նույնպես Արմենի համար անցել են գիտակր
թական մթնոլորտում: Զինծառայողների
միջև կայացած «Հայ ասպետ» ինտելեկտուալ
մրցույթում Արմեն Խաչիկյանն իր թիմի հետ
ճանաչվել է խաղի հաղթող, իսկ բանակից
վերադառնալով համալ
սարան ու չկարողանալով
կտրվել ռազմական առօ
րյայից արդեն սերժանտ
Խաչիկյանը հիմնադրում
է Լեոնիդ Ազգալդյանի
անվան ԵՊՀ «Մարտա
կան պատրաստության»
ակում
բը, իսկ մեկ տա
րի
անց
նախագահության
կողմից ընտրվում ԵՊՀ
ՈւԽ նախագահ: «Մեր
ստեղծած ակումբը զբաղ
վում էր ուսանողների
մարտական
պատրաս
տության վիճակի բարե
լավմամբ, նաև գաղափա
րական
զարգացմամբ,
իսկ երբ Ուսանողական
խորհուրդը, որպես ինձ
համար հարազատ ու
առաջնային
կառույց,
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ինձ արժանի համարեց լինել Ուսանողական խորհրդի նախագահ, հասկացա, որ
հնարավորություն ունեմ իմ գործունեությամբ այս կառույցը զարգացնել»,— նշեց
Արմենը:
Իր հաջողության բանաձևի մասին խոսելիս ՈՒԽ նորըտնիր ղեկավարը շեշ
տում է` երբեք չհանձնվելու, միշտ նոր գաղափարներ առաջ քաշելու, նախաձեռ
նողականություն ցուցաբերելու և թիմային աշխատանքի սկզբունքը, որոնց սո
ցիոլոգն ու հասարակայնության հետ կապերի մասնագետն ավելացնում է նաև
միշտ արդար լինելու սկզբունքը:
«Եթե դու արդար ես, եթե մարդիկ ճանաչում են քեզ, որպես ազնիվ մարդու,
հաստատ մեծ հաճույքով կմիանան քեզ: Կլինեն քո սկզբունքներին համապա
տասխան` կմիանան քեզ, չեն լինի` արդարացիորեն չեն միանա քո թիմին: Ար
դարության սկզբունքը շատ լավ ֆիլտր է մարդկանց ներգրավելու ու մարդկանց
հրաժեշտ տալու համար»,— ասում է Արմեն Խաչիկյանն ու որպես հավելում ակ
տիվ լինելու կոչ անում առաջին կուրսեցիներին` ներկայացնելով իր քրոջ և իր հա
մեմատական օրինակը:
«Քույրս ինձ
նից երկու տարի
մեծ է: Նա միշտ
գալիս էր համալ
սարան, դասերը
վերջանալուց հե
տո գնում տուն,
իսկ ես դասերի
ավարտից հետո
ինչ-որ մի բան
պրպտում, գըտ
նում, զբաղվում
էի
ընկերներիս
հետ:
Կարծում
եմ, որ բուհը բա
ցի լսարանի շըր
ջ ան ա կն եր ո ւ մ
տրվող կրթությու
նից, տալիս է նաև
շատ ավե
լի լայն
հնարավորություններ, հմտություններ, փորձ, հետաքրքիր հարթակներ: Առաջին
կուրսի ուսանողը ժամանակ չպիտի կորցնի, 19 000 ուսանողի մեջ պետք է գտնի
իր նման մտածող մարդկանց ու այդ մտածողների հետ ինչ-որ բան ստեղծի, որն
արդյունք կտա: Այդ արդյունքը իրեն և փորձ է տալու, և գիտելիք, և հետագայում,
միգուցե նաև աշխատանք ու կարիերա»,— մեզ հետ զրույցում նշեց Արմեն Խաչի
կյանն ու հավելեց, որ համալսարանում իր համար գերակա նպատակ է ուսանո
ղին բերել առաջնագիծ:
Ուսանողական խորհրդի նորընտիր նախագահի նպատակն ուսանողակենտ
րոն բուհի ստեղծումն է: Արմեն Խաչիկյանի խոսքով`
ՈՒԽ-ն պետք է լինի այն կառույցը, որը կառաջադրի նոր, երբեմն արմատա
կան, երբեմն ոչ հասուն, բայց ամեն դեպքում գրագետ առաջարկներ, պահանջ
ներ, սկզբունքներ, որոնք ավագ սերնդի կողմից միգուցե անընդունելի լինեն, բայց
հենց այս սերունդն է, որ պետք է նորարարական մոտեցումներ առաջարկի:
Նորայր Շողիկյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 1-ին կուրս

Ա Շ Խ Ա Տ Ա ՆՔ Ի Շ ՈՒԿ Ա
Եթե մեզ դեռ ուսումնառության տարիներից չի հասցնում հոգնեցնել, ձանձրացնել և
հիասթափեցնել մասնագիտական գործունեության ծավալումը, ապա ինչ-ինչ խոչընդոտներ
ստիպում են հանգել նույն կետին, ինչից սկսել էինք: Իսկ այդ խոչընդոտները, ինչպես կռահում
եք, աշխատատեղերի բացակայությունը, ցածր աշխատավարձն ու ոչ որակյալ կադրերի հետ
գործի բռնվելն են: Եվ այս դեպքում ավելի ծանր է, որովհետև հիասթափվելով մի զբաղմուն
քից երբևէ կանգ չես առնի, մինչև չգտնես քոնը: Իսկ ահա անվերջ աշխատատեղի բացակա
յությունը հանգեցնում է մի շարք անցանկալի որոշումների. լքել երկիրը կամ աշխատանքի
անցնել, իհարկե, ոչ այն մասնագիտությամբ, որն ունես և, իհարկե, սպասարկման ոլորտում:
Աշխատանքի շուկան աշխատանքի առաջարկի պահանջարկի շուկայական հարաբերու
թյունների համակարգն է, որի միջոցով կարգավորվում են գործատուների և աշխատողների
աշխատանքային հարաբերությունները, կապված աշխատանքի տեղավորման, զբաղվածու
թյան, աշխատանքի վարձատվության, աշխատանքային պայմանների և այլ աշխատանքա
յին խնդիրների հետ։ Այլ կերպ ասած՝ աշխատանքի կամ արևմտյան հասարակության ըն
դունած խոսքով աշխատուժի շուկայի գործառույթը առկա աշխատատեղերի և աշխատանք
փնտրող աշխատուժի հարաբերությունների կարգավորումն է: Եվ այս շուկան, բնական է, իր
վրա կրում է երեք հիմնական գործոնների ազդեցություն՝ շուկայական, ինստիտուցիոնալ և
սոցիալական:
Առաջինը երկրի արտաքին քաղաքական կարգավորման հարցն է, իսկ ահա վերջին եր
կուսը՝ ներքին: Բոլորիս քաջհայտնի է այդ գործոնները կարգավորող դաշտի վիճակը, հետ
ևապես և զարմացնող փաստ չէ աշխատատեղերի բացակայության հանգամանքը: Այդու
հանդերձ, երիտասարդ աշխատուժը միտված չէ հանձնվելու կամ առավել ևս գործազուրկ
մնալու: Աշխատաշուկայում սեփական տեղի որոնումները մասնագիտական ամենատարբեր
կադրերին տանում են տարբեր գործակալությունների «դուռը»: Որոշ աշխատանքի տեղա
վորման գործակալություններ վստահաբար քեզ համար պեղում-գտնում են ամսական նոր
մալ աշխատավարձով տեղ, բայց փոխարենը նախապես պիտի գումար վճարես: ՀՀ-ում ամե
նաշատը գովազդված և ամենամեծ քանակի
հայտադիմումներ ընդունողը Աշխատանքի և
Սոցիալական հարցերի նախարարության հո
վանավորության տակ գտնվող Զբաղվածու
թյան պետական գործակալությունն է:
Ըստ վերջինիս տրամադրած տվյալների՝
2016 թ-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխա
տանք փնտրողների թիվը կազմում է 96.1 հա
զար մարդ, որից 62.8 հա
զա
րը կա
նայք են,
22.4 հազարը` երիտասարդ, որը նախորդ տար
վա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ
աճել է 9.7%-ով (87.6 հազ. մարդ):
Գործազուրկների թվաքանակում բարձրա
գույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների
թիվը կազմում է 12.6%-ը, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները` 18.3%-ը, նախնա
կան մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ունեցողները` 5.5%-ը, ընդհանուր
միջնակարգ կրթություն ունեցողները` 54.8 %-ը, հատուկ ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և
տարրական կրթություն ունեցողները` 8.8 %-ը:
Այստեղ արդեն հանդիպում ենք հաջորդ խնդրին՝ դիպլոմավոր գործազուրկների մեծ տո
կոսին: Ինչ խոսք, այս վիճակում է բուհ ավարտած մասնագետների մի ստվար զանգված:
Կարևորը մասնագիտական հմտությունները ամեն պարագայում էլ փայփայելն է ու ինչպես
ասում են`«տաշած քարը գետնին չի մնա»:
Լուսին Աթաբեկյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
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Ավարտվեց «Ուսանողական ինքնակա
ռավարման հիմնախնդիրները ԵՊՀ-ում- 2017»
ծրագիրը: «Երբեք մի ասեք՝ մեզ մոտ չի ստաց
վել, կամ մեզ մոտ մի օր կստացվի, որովհետև
մի օրն այսօր է, որը երբեք էլ չի կրկնվի»: «Ու
սանողական ինքնակառավարման հիմնա
խնդիրները ԵՊՀ-ում-2017» ծրագրի ծաղկա
ձորյան փուլի ավարտին հնչած խորհուրդն
է առաջին կուրսեցիներին:
«Ուսանողական ինքնակառավարման
հիմնախնդիրները» դասընթացը ԵՊՀ-ում
անցկացվում է 2013 թ.-ից: Ամենամյա այս
ծրագիրը, որն անցկացվում է երկու փուլով՝ երևանյան և ծաղկաձորյան, նպատակ ունի խթա
նել առաջին կուրսի ուսանողների մասնակցությունը ներհամալսարանական հասարակական
կյանքին, ուսանողներին փոխանցել համապատասխան տեղեկատվություն և հմտություններ:
Հայտագրված շուրջ 250 ուսանողներից ծրագրի երկրորդ՝ ծաղկաձորյան փուլ հասան
60-ը: «Երևանյան փուլի ժամանակ մասնակիցները ծանոթացել են ուսանողների իրավունքնե
րին, ՈՒԽ կառուցվածքին ու բուհի կառավարմանը: Դասընթացների ընթացքում ակտիվությամբ
աչքի ընկած և հարցազրույցների փուլը հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցները մաս
նակցեցին ծրագրի երկրորդ՝ ծաղկաձորյան փուլին»,— իր խոսքում նշեց ՈՒԽ նախագահ Արմեն
Խաչիկյանը: Աշխատանքային երեք օրերի ընթացքում կազմակերպվեցին թիմային խաղեր, դա
սախոսություններ, հանդիպում պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանի հետ:
«Քանի որ մենք արդեն հանդիպել ենք երևանյան փուլի ընթացքում, այսօր ավելի շատ ժա
մանակ կտրամադրենք ձեր կողմից բարձրացված հարցերին պատասխանելուն՝ կարևորելով
ակտիվ ուսանողների դերը համալսարանի կառավարման գործում»,— նշեց պրոռեկտորն ու
հավելեց, որ ուսանողների կողմից բարձրաձայնված բոլոր խնդիրները համապատասխան լու
ծում կստանան:
Առաջին կուրսեցիներին առավել հետաքրքրող հարցերից մեկը վերաբերում էր մի քանի
ֆակուլտետներում մանկավարժի որակավորում չտալու խնդրին։ «Մի դիպլոմով երկու որակա
վորում չենք կարող տալ»,— պատասխանեց Մարկոսյանը՝ հավելելով, որ մանկավարժական
պրակտիկան նախատեսված է ուսանողներին նախապատրաստելու, որպեսզի համալսարա
նում նախնական գիտելիքներ ստանալով՝ այնուամենայնիվ ուսանողը ցանկության դեպքում
շարունակի ուսումը և ստանա մանկավարժի որակավորում։
Պրոռեկտորը խորհուրդ տվեց ուսանողներին լինել տեղեկացված ու իրազեկված սեփական
իրավունքներին:
Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվեց նաև Գիտական խորհուրդի նիստերի մոդելը: Այս
խաղ—նիստը հնարավորություն տվեց ուսանողներին ռեկտորի, պրոռեկտորների, դեկանների ու
դասախոսների դերում հանդես գալով՝ մասնակից դառնալ համալսարանի Գիտական խորհրդի
աշխատանքներին, խոսել համալսարանական խնդիրների, առաջարկների ու ծրագրերի մասին:
Հագեցած ծրագրերից բացի ապահովված էր նաև ուսանողների ակտիվ ժամանցը: Խա
ղերից բացի ուսանողների քվեարկության արդյունքում որոշվեցին 28 անվանակարգերի հաղ
թողները՝ ամենախելացի մասնակցից մինչև ամենալուրջը, ամենամարդամոտից մինչև ամե
նահումորովը:
«Ուսանողական ինքնակառավարում – 2017»-ի մասնակիցները եռօրյա ծրագրի ավարտին
ստացան հավաստագրեր:
Ուսանողները փաստում են՝ ծրագրին մասնակցել են ՈՒԽ նախագահության ներկա ու
ապագա անդամները:
Լաուրա Մարտիրոսյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
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«Ես ձեզ սիրեցի»,— համալսարանականներին ասաց «Լավ էլի» ալտերնատիվ ռոք խմբի
երգիչ Մհեր Մանուկյանը ԵՊՀ-ում կայացած համերգի ժամանակ: Իր տեսակով համերգային
այս եզակի ծրագիրը կազմակեր
պել էր ԵՊՀ ՈՒԽ մշակույթի հանձ
նաժողովը: «Բենդերի մեկամսյա
կը համալսարանում» խորագիրը
կրող համերգաշարը նվիրված
է Մայրության ու գեղեցկության
տոնին:
Ամբողջ համերգի ընթացքում
ուսանողները երգում էին երա
ժիշտների հետ, ոգևորում նրանց
ու ավելի ոգևորվում յուրաքան
չյուր երգից:
«Զանգեցին ինձ, մի հաճե
լի ձայնով աղջիկ՝ Գայանե Ավդալյանը, ում վաղուց ճանաչում էինք, ասաց համերգի մասին:
Մենք էլ համաձայնեցինք»,— ասաց խմբի վոկալիստ Մհեր Մանուկյանը՝ նշելով, որ կլինեն
նաև համալսարանական պրեմիերաներ:
«Շեշտը դրված չէ միայն ռոք խմբերի վրա: Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ համալսարա
նում ևս կարելի է ժամանակին համապատասխան երաժշտություն լսել»,— նշեց մշակույթի
հանձնաժողովի փոխնախագահ Գայանե Ավդալյանը: ԵՊՀ ՈՒԽ նախագահ Արմեն Խաչիկյանը
«Լավ էլի» լսում էր դեռևս պատանեկան տարիներին: Ասում է՝ «Լավ էլի»-ն յուրահատուկ է իր
կատարումներով, ոճով, երգերի գաղափարներով:
«Մենք հաճախ ենք ներկա գտնվում դասական երաժշտության համերգների կամ ազգագ
րական երգի ու պարի երեկոների, բայց, կարծում եմ՝ ուսանողները պետք է ծանոթանան նաև
երաժշտական մյուս ժանրերին»,— ասաց նա, հավելելով, որ սա լավ առիթ է առօրյայից կտըր
վելու, լավ ժամանակ անցկացնելու համար: Ծրագրի մեկնարկը տվեց «Լավ էլի» բենդը:
«Ի սկզբանե որոշել էինք համալսարանում կազմակերպել տարբեր խմբերի, բենդերի կամ
անհատ կատարողների համերգներ: Մտահղացումները շատ էին, բայց ուսանողների երաժըշ
տական ճաշակը հաշվի առնելով որոշվեց՝ շարքի առաջին համերգին ելույթ կունենա «Լավ
էլի»-ն»,— նշեց ԵՊՀ ՈՒԽ մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ Աննա Գարեգինյանը:
Հայաստանի ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպության նախաձեռնած ծրագիրը
շարունակական բնույթ կունենա:
Լաուրա Մարտիրոսյան
ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
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Երբ ռուս վերջին կայսեր Նիկոլայ Ռոմա
նովի դուստրը` Անաստասիա Ռոմանովան,
1914 թվականին նամակ էր գրում իր հորը, չէր
էլ կարող պատկերացնել, որ այն, ինչի մասին
ինքը պատմում էր, տարիներ անց դառնալու
էր սովորական մի բան. «Ես նկարեցի ինքս
ինձ` նայելով հայելու մեջ, բայց դա շատ դըժ
վար էր, որովհետեւ ձեռքերս դողում էին»:
Ինքնանկարի, կամ ինչպես այժմ հայտնի
է՝ սելֆիի պատմությունը, սակայն, իրակա
նում ավելի խոր արմատներ ունի: Ամերիկա
ցի լուսանկարիչ Ռոբերտ Կոռնելիուսն էր, որ
1839 թվականին դագերոտիպի վրա ստացավ
մարդկության առաջին սելֆին` մի քանի րո
պե անշարժ կանգնելով:

Սելֆի տերմինը (անգլերեն self` ինքս,
ինքնուրույն
բառից)
հայտնի
դարձավ
2010-ականներին, երբ արագ զարգացում
ապրեցին շարժական հե
ռ ախ ո սն եր ի

լ ո ւս ա նկ ա ր 
չական ֆունկցիաները: Այն
տարածվեց մեր կենսագործունեու
թյան բոլոր ոլորտներում, ստեղծ
վեց հա
տուկ կայք հենց միայն
սել
ֆիի հա
մար (itismee.com), եւ
նույնիսկ ձեւավորվեց բացառիկ
սելֆիների մի շարք, որոնց մեջ
տեղ գտավ տիեզերական սելֆին`
տիեզերքի ու կայանի ողջ գեղեցկությամբ,
կամ էլ, ասենք, 2014 թվա
կա
նի «Օսկար»
մրցանակաբաշխության հաղորդավարուհի

7

Էլլենդ Դեջեներեսի ինքնանկարը` հոլիվու
դյան մի շարք աստղերի հետ:
Նման օրինակները, իհարկե, քիչ չեն, եւ
քիչ չեն նաեւ սելֆիի գրանցած հաջողություն
ները: 2013 թվականին այն համարվել է տար
վա բառ (ըստ օքսֆորդյան բառարանի), 2014
թվականին տարվա հայտնություն է դարձել
սելֆի ձողը (ըստ Times ամսագրի): Սակայն
սրանք պատկերում են երեւույթի միայն դրա
կան կողմը, մինչդեռ բացասականները եւս
քիչ չեն:
Դեռեւս 100 տարի առաջ ավստրիացի հո
գեբան Զիգմունդ Ֆրոյդը խոսել է նարց իս իզ
մից, որը բացառիկ սիրահարվածությունն է
սեփական անձին: Կա տեսակետ, թե սելֆին
միտում ունի այս երեւույթը մեզանում զար
գացնելու, ինչը կարող է խոչընդոտել մարդ
կային պարզ ու հա
սա
րակ շփ
մա
նը: Սրան
հակված է նաեւ Ամերիկայի հոգեբույժների
ասոցիացիան, ըստ որի` սելֆին հոգեկան
խանգարում է: Ի վերջո քիչ չեն եղել դեպքե

րը, երբ ինքնանկարը դարձել է մահվան պատ
ճառ: Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների
(մասնավորապես` korrespondent.net կայքի)
2015 թվա
կա
նին գրանց
վել է մահ
վան այդ
պիսի 50 դեպք. մի երիտասարդ փորձել է սել
ֆի անել գնացքի վրա եւ հոսանքահարվել է,
մյուսը հրացանով նկարվելու ընթացքում պա
տահմամբ կրակել է իր գլխին, մեկ ուրիշը...
Այն, որ մեզանից ոչ մեկի ձեռքերը այսօր
չեն դողում, ինչպես Անաստասիայինը, միա
նշանակ է, բայց եւ պարզ է, որ Կոռնելիուսը իր
այս հայտնագործությամբ նպատակ չուներ
մարդկային կյանքեր վտանգելու: Հետեւա
բար մեզ մնում է հնարավորինս գիտակից
օգտագործել բոլոր այն հնարավորություննե
րը, որոնց մասին այլ ժամանակներում
մարդիկ գուցե չեն էլ երազել:
Միլենա
Խաչիկյան
ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետ,
1-ին կուրս

«Մարդկային որակներով
նմանվել որևէ մեկին» 

չեմ

ձգտում

Սեդա Գևորգյան,
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,
բակալավրիատի 3-րդ կուրս:

— Թվար
կեք 3 քայլ, որոնք կն
պաս
տեին հա
մալսարանական կրթության բարելավմանը:
— Ժամանակ առ ժամանակ համալսարանի
պատերից դուրս դասերի կազմակերպումը, գործ
նականում գիտելիքի կիրառման հարթակների
ավելացումը և հայերենով մասնագիտացված
գրականության բարելավումը:
— Թվեք 3 արտահայտություն, որոնք հաճախ
են ասում դասախոսները և ըստ ձեզ գիտեն բոլոր
ուսանողները:
— Դասամիջոցը դասախոսների համար է:
— Դուք ինձ հանդիպած ամենաչաչանակ
կուրսն եք:
— Դասամիջոց չանենք, վերջին հինգ րոպեն
շուտ կգնաք (հիմնականում մոռանում են վերջին
հինգ րոպեի պայմանավորվածությունը):
— Համալսարանական կյանքում ի՞նչն է ամե
նից շատ տպավորվել:
— Իմ ոլորտում հայտնի մասնագետների հետ
հանդիպումները, տարբեր ռադիոներ և հեռուս
տաընկերություններ այցելելը:
— Հետագայում շարունակելո՞ւ եք մասնագի
տական ձեր ուղին:
— Բնականաբար այո, հակառակ դեպքում չէի
շարունակի ուսումս:
— Մարդկային որակների մեջ ի՞նչն եք առաջ
նային համարում:
— Ազնվությունը:
— Ձեր ամենասիրելի գրքերը:
— Աստվածաշունչը: Գեղարվեստական գրա
կանությունից կդժվարանամ կոնկրետ գիրք նշել,
քանի որ ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են:
— Թվեք մի քանի օրինակելի կերպարներ,
որոնց կցանկանայիք նմանվել:
— Մասնագիտական տեսանկյունից եթե դի
տարկենք, ապա օրինակելի կերպար է Օփրահ
Ուինֆրին (ամերիկացի հեռուստաաստղ): Մարդ
կային որակներով չեմ ձգտում նմանվել որևէ մե
կին:
— Ի՞նչ է պետք երիտասարդին ապագան կա
յուն տեսնելու համար:
— Կարծում եմ՝ կայունությունը կախված է
երիտասարդի ընտրած ճանապարհից: Կարևոր է
աշխատասիրությունը, կարծում եմ՝ բոլոր դեպքե
րում լավ աշխատանքը գնահատվում է:
— Որն է հաջողության հասնելու ձեր կարգա
խոսը:
— Աշխատասիրությունը և ցանկությունը:
— Մարդու ամենամեծ շնորհը:
— Մարդ լինելը:

«Հայ երիտասարդին միայն հույս է պետք, որ
ապագան հավատ ներշնչի»
Մինաս Մելքոնյան
ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
մագիստրատուրայի 1-ին կուրս:

— Թվարկեք 3 քայլ, որոնք կնպաստեին համալ
սարանական կրթության բարելավմանը:
— Կոռեկտություն, ճշտապահություն, փոխհա
մաձայնություն դասախոսների հետ:
— Թվեք 3 արտահայտություն, որոնք հաճախ են
ասում դասախոսները և ըստ ձեզ գիտեն բոլոր ուսա
նողները:
— Կասեմ ներֆակուլտետային արտահայտու
թյուններ՝ «չէիր ուզում սովորել՝ գնայիր հումանիտար
հոսք (ֆակուլտետային հումոր)», «բացակայել չկա»,
«դուք ֆիզիկան կհասկանաք 60 տարեկանը բոլորե
լուց հետո»:
— Համալսարանական կյանքում ի՞նչն է ամենից
շատ տպավորվել:
— Կոնկրետ իմ կյանքում հավանաբար ՈՒԽ-ն,
որի շնորհիվ էլ մոտ 200-300 նոր ծանոթություններ ու
նոր ընկերներ ունեցա:
— Հետագայում շարունակելո՞ւ եք մասնագիտա
կան ձեր ուղին:
— Արդեն իսկ շարունակում եմ՝ մի փոքր շեղու
մով, բայց հետագայում կան պլաններ:
— Մարդ
կային որակ
նե
րի մեջ ի՞նչն եք առաջ
նային համարում:
— Մարդկայնությունը, ճշտապահությունը, մնա
ցածը էական չեն:
— Ձեր ամենասիրելի գրքերը:
— Գործի բերումով՝ ամեն ամիս մոտ 7-8 մասնա
գիտական գիրք եմ կարդացել, տպավորված եմ, բայց
բոլոր ժամանակների համար կնշեմ Րաֆֆու «Խեն
թը», իսկ վերջերս նվեր ստացածս «Փոքրիկ իշխան»
գրքից ևս տպավորված եմ. ամեն անգամ կարդալիս
նոր կողմերից եմ բացահայտում գիրքը:
— Թվեք մի քանի օրինակելի կերպարներ, որոնց
կցանկանայիք նմանվել:
— Միանշանակ՝ «Բժիշկ Հաուս» (ա
նգլ՝ House,
M. D.), ամերիկյան հեռուստասերիալի հերոս բժիշկ
Գրեգորի Հաուսին և հայր ծնողի լիարժեք կերպարին:
— Ի՞նչ է պետք երիտասարդին ապագան կայուն
տեսնելու համար:
— Հայ երիտասարդին միայն հույս է պետք, որ
ապագան հավատ ներշնչի:
— Որն է հաջողության հասնելու ձեր կարգախոսը:
— Երբեք կանգ չեմ առնում, չեմ հանձնվում՝ ան
կախ արդյունքից, ընտրածս գիտությունը՝ ֆիզիկան
ևս ունի իր դերը այս մտածելակերպի մեջ, քանի որ
այնտեղ ևս միանգամից ոչնչի չես հասնում, երկար
տարիների փորձն է տալիս արդյունք:
— Մարդու ամենամեծ շնորհը:
— ժպիտը, եթե մարդը գեղեցիկ է ժպտում, ապա
կյանք է տալիս դիմացինին:

Շուշանիկ Ասատրյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
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Ես դուրս եմ գալիս տանից անհայտ ուղ
ղությամբ: Ձմեռ է: Ոչ էնպիսին, ինչպիսին
մի ամիս առաջ էր: Հիմա ավելի ցուրտ է, ու
ձյունն իջնում է սաստիկ աննպատակ: Կամ
էլ, ասենք, ան
հա
ղորդ մեր առօ
րյային, ուր
քնում ու զարթնում ենք միշտ նույն կարոտով:
Նրա համար կարեւորը քաղաքն է, ուր մար
դիկ ապ
րում ու մեռ
նում են միաժա
մա
նակ:
Կամ էլ, ենթադրենք, ոչ ապրում են, ոչ էլ…
Ձմեռ է: Ես քայլում եմ անհայտ ուղղու
թյամբ: Անկեղծ ասած ինձ միեւնույն է էս տե
սակ ցուրտը: Ի՞նչ է որ: Ավելի սաստիկ ցուրտ
կա, երբ, ասենք, թիկունքդ է մրսում, եւ ոչ էն
պատճառով, որ վերարկուդ բարակ է, ոչ էն
պատճառով, որ չի հասցնում տաքացնել…
Պարզապես մի տեղ կա էս աշխարհում, ուր
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միշտ մեկը պակաս է: Կամ մի քանիսը: Բոլո
րի մոտ կա: Բայց կարելի է մի օր գոնե չհիշել
էդ մասին ու քայլել, ասես ամեն բան լավ է:
Շնչել: Արտաշնչել: Շնչել: Արտաշնչել: Նորից
նույնը: Ամեն բան լավ է: Էս կողմում թիկունքս
տաք է, էս կողմում տղերքն են:
Առաջինը Դավոն գնաց: Փոքր-մոքր տղա
է Դավոն, որ դասարանի մյուս տղաներից
հենց դրա
նով էլ տար
բեր
վում էր: Ու մեկ էլ
նրանով, որ ամենաշատը իրեն էի սիրում: Հի
մա էլ չի փոխվել ոչինչ: Ասում եմ` Դավ, եթե
պետք լինեմ, զանգիր կամ գրիր, ասում եմ`
զգույշ եղիր: Ծիծաղում է: Ասում է` ապրես:
Հետո էլի է ասում: Մի անգամ էլ:
Դավոյի հետ էնքան մտերիմ էի, որ դասե
րից հետո զանգում էր, ու խոսում էինք կես
ժամ, քառասուն րոպե, ավելի երկար: Տանը
զարմանում էին, կատակում երբեմն: Բայց
Դավոն ընկեր էր բոլորից շատ, ու մինչեւ հի
մա էլ:

Դպրոցն ավարտելիս էրեխեքին խնդրե
ցի` գրեն ինձ համար ինչ-որ վերջին մի բան,
մի բան` շատ անկեղծ: Մի բան, որ կհիշեցներ
իրենց ու ինձ նույն ժա
մա
նակ
նե
րում, նույն
հոգսերով, կողք կողքի: Մի քանիսը ծիծաղե
ցին, մի քանիսը կասկածեցին, մյուսները գրե
ցին: Դավոն էլ գրեց: Դժվար էլ հիշի, թե ինչ:
Մյուս
ներն էլ չհի
շեն գու
ցե: Չհի
շեն ու չկը
ռահեն էդպես էլ, որ էդ թղթերին գրվածները
ամենաազնիվ խոսքերն են, որ ինձ ասել են
երբեւէ:
Մառախուղը գնալով թանձրանում է: Հե
տո էլ աշուն է հիշեցնում: Երեւանին բնորոշ
չէ, բայց ինձ դուր է գալիս: Կարելի է անվերջ
նայել ու չտես
նել ոչինչ: Կա
րե
լի է ան
վերջ
նայել ու մտահոգվել գոնե մի քիչ պակաս:
— Ալո, ես եմ:
Դավոյի մաման ճանաչում է ձայնս: Հուզ
ված է, ուրախ:
— Ո՞ւր «ընկավ»,— հարցնում եմ:
Արտաշատ, հետո` Արցախ:
Կրկնում եմ ինքս ինձ: Երկու անգամ: Հե
տո մի հատ էլ: Որ չմոռանամ: Մտքիցս չթըռց
նեմ: Մաման ուրախ էր, ասում է` Դավոն էլ:
Ասում է` ապրես, որ զանգեցիր: Էլի է ասում:
Մի ան
գամ էլ: Ժպ
տում եմ, թեեւ ամեն ինչ
նույնն է, ինչպես երբեք, ու նույն վախով քնելզարթնելու միտքը միշտ է:
— Քնիր, բալես, քնիր,— լսում եմ անծա
նոթ կնոջ ձայ
նը,— մեկ է, աշ
խար
հը նույն
փուչն է, չնայած, գիտե՞ս, մեր ժամանակ գո
նե պա
տե
րազմ ու խա
ղա
ղու
թյուն էր, էն էլ

կար, էն էլ, հիմա շուրջբոլորը պատերազմն է
մնացել: Միայն պատերազմը:
Ես տխրում եմ: Տխրում եմ էս գիտակցու
թյան համար: Տխրում եմ էս կնոջ, փոքրիկի,
ինձ, Դավոյի ու բոլոր մյուս տղերքի համար:
Նրանց համար, ովքեր մի ժամանակից մյու
սը հա
սան մե
նակ: Նրանց հա
մար, ով
քեր
հասան, բայց ֆիզիկապես միայն: Նրանց
համար, ովքեր չտեսան մեր ժամանակների
խաղաղությունը: Նրանց համար, ովքեր չհա
սան մեզ:
— Քնիր,— ասում է,— աշխարհը նույն
փուչն է:
Ես քայլում եմ տուն: Ձյունը վաղուց դա
դարել է իջնել:
Միլենա Խաչիկյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,
1-ին կուրս

Ուսանողական խորհրդի կազմակերպած՝
«Ինչ կասեի, եթե բոլորը լսեին ինձ հիմա»
խորագրով ստեղծագործական մրցույթում հաղթող
ճանաչված՝ Զավեն Տոնոյանի աշխատանքը

Բաբելոնյան աշտարակի հետ կապված այն դեպքը, երբ մի քանի երազկոտ փորձում
էին հասնել Աստծուն, իրականում ուրիշ խորհուրդ ունի: Ի՞նչ կասեք, երբ իմանաք, որ Աստ
ված հուշել է ճիշտ ճանապարհը՝ անիծելով, որ մենք հավետ մնանք չհասկացված, մշտապես
զգանք միևնույն բաները, բայց «խոսենք» տարբեր լեզուներով: Տեսնենք նույն մայրամուտը,
նույն կերպ սիրենք ինչ-որ մեկին, կռվենք նույն գաղափարի համար: Սիրենք նույն սուրճը,
սիրենք այն ըմպել նույն սրճարանի անկյունում՝ պատուհանի տակ, կեսօրին, երբ արևը իր
ոսկեգույն շրթներկն է դրոշմում բաժակի ծայրին և օդում պար բռնած փոշեհատիկների մեջ
ընդգծում նրանից դուրս եկող գոլորշին, որն իր հերթին աշխարհում ինչ-որ տեղ անձրև կդառ
նա, կլվա ինչ-որ մեկի հուսահատ գլուխը, կստիպի որ ինչոր մեկին տաս քո վերարկուն, ավելի մոտ կանգնես ինչ-որ
մեկին, ով անձրևանոց ունի, կսրբի այն ծաղիկների փոշին,
որոնք անհրաժեշտ են ինչ-որ մեկի երջանկության համար:
Եվ այդպես կյանքն իր հունով կընթանա. դու կխմես քո
սուրճը, քո սիրած սրճարանում, բայց մի՞թե դու կարող ես
խոսել այն ամենի մասին, ինչ կկատարվի աշխարհում այլ
կերպ, միայն այն պատճառով, որ դու սիրում ես սրճել: Մի՞
թե կարող ես իմանալ այդ ամենի մասին և վերջապես այս
ամենը կարդալուց հետո քեզ մոտ ինչ-որ բան կփոխվի՞:
Ո՛չ, բացարձակապես:
Ես կոչ եմ անում ամեն մեկին, բոլորին՝ լռել, քանզի
երբ Աստված լռում է, ես հասկանում եմ, բայց երբ ասեմ՝
լսել եմ նրա խոսքը, ինձ ոչ ոք չի հասկանա... Ես մարտա
հրավեր եմ նետում դրախտի անկյունում խոսացող օձին,
անպետք տեղեկություն հաղորդողին, բարձրաձայն սիրո
ղին, երեխաներին խոսել սովորեցնողին, բոլորին... Կսկը
սեմ ինձանից: ԵՍ՝ երազկոտս, հրաժարվում եմ բառերից,
պարտավորվում եմ այլևս լռել, լռել լսելու համար սերը և պատասխան սիրել լռությամբ, լռել
լսելու համար ջրի ձայնը, որը եռում է թեյնիկի մեջ, լվում մեր հուսահատ գլուխը անձրևի ժա
մանակ, ստիպում, որ տանք մեր վերարկուն մերձավորին և ավելի մոտ կանգնենք նրան, ով
միայնակ է և անձրևանոց ունի: Լռենք, քանզի Աստված պատասխանում է մեր աղոթքներին
լռությամբ: Եթե նա կա, բնավ հիմար չէ և լավ գիտի, թե ինչ է անում, իսկ եթե չկա, ուրեմն...
Էլ ինչի՞ համար խոսել, խոսելն իրենից հասկացված լինել է ենթադրում: Ինչպե՞ս կարող
ենք հասկանալ միմյանց, եթե մեզ ստեղծողը միևնույն ուժը չէ՝ լռության ուժը:
Սովորենք լռության արվեստը: Լռենք, որ Աստված խոսի...
Զավեն Տոնոյան
Փիլիսոփայության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
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Ի սկզբանե մարտի 8-ը առաջանալով,
որպես կանանց իրավահավասարության
պայքարի օր, աստիճանաբար դարձավ կա
նանց միջազգային օր: Պատմության էջե
րը թերթելիս ամենաառաջին պատմական
իրադարձությունը այս օրվա հետ կապված՝
1857 թվականի մարտի 8-ն էր, երբ Նյու Յոր
քի տեքստիլ գործարանների կին աշխատող
ներն իրենց իրավունքների պաշտպանության
համար քայլերթով անցան քաղաքի փողոց
ներով: Պատճառը ցածր աշխատավարձն ու
աշխատանքի վատ պայմաններն էին: Տո
նի պատմությունը ավանդաբար կապվում է
Կլարա Ցետկինի անվան հետ, ով ստեղծել էր
կանանց հեղափոխական ջոկատ: Կես դար
անց նյույորքյան սոցիալ-դեմոկրատական
կազմակերպության ակտիվիստները հիշե
ցին 1857-ի տեքստիլագործների բողոքի եր
թը և 1908-ի մարտի 8-ին
կանանց
իրավունքների
պաշտպանության
հա
մար ցույց կազմակերպե
ցին: 1909-ին Ամերիկայի
սոցիալիստական
կու
սակցությունը փետրվա
րի վերջին կիրակին հըռ
չակեց Կանանց ազգային
օր: Կոպենհագենում կին
սոցիալիստների միջազ
գային երկրորդ խորհրդա
ժողովում Կլարա Ցետկինն
առաջարկում է կանանց
տոնը դարձնել ամենա
մյա, սա
կայն հս
տակ օր չի մատ
նա
նշում:
1914 թվականին մարտի 8-ը միաժամանակ
նշվում է վեց երկրներում՝ Ավստրիայում, Դա
նիայում, Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում,
Ռուսաստանում և Շվեյցարիայում, քանի որ
այդ օրը կիրակի էր և ոչ աշխատանքային:
Այն մեծ տա
րա
ծում ու
նի ամ
բողջ աշ
խարհում, իսկ Հայաստանում կանանց տո
նը նշ
վում է յու
րա
հա
տուկ ձևով: Մենք այն
տոնում ենք մի ամբողջ ամիս: Մարտի 8-ից
ապ
րի
լի 7-ը հայ տղա
մար
դիկ ամեն օր մե
ծարելու առիթ են ունենում՝ իրենց մայրե
րին, քույրերին և կանանց: Լինելով անկեղծ՝
տղամարդկանց մեծ մասի համար իսկական
գլխացավանք է սիրելիի համար նվեր ընտ

րելը: Նրանցից շատերը կարծում են, որ այս
գարնանային տոնին կնոջ համար լավագույն
նվերը ծաղիկն է: Յուրաքանչյուր կնոջ համար
հաճելի է ստանալ մեծ ծաղկեփունջ, սակայն
դրանք շատ շուտ են թոշնում, ուստի կանայք
հիմնականում գերադասում են ավելի մնայուն
նվերներ, օրինակ՝ գեղեցիկ և ճիշտ ընտըր
ված զարդ: Գրեթե յուրքանչյուր կնոջ պահա
րանում զարդերն ունեն իրենց ուրույն տեղը:
Շատ կանայք նշեցին, որ միամսյակի լավա
գույն նվեր կարող է լինել օծանելիքը, սակայն
կնոջն օծանելիք նվիրելը բավական համար
ձակ քայլ է: Օծանելիքը կարող է շատ բան
պատմել մարդու մասին: Դրա շնորհիվ կարե
լի է կռահել կնոջ բնավորության գծերը: Ուս
տի օծանելիք նվիրել ցանկացող տղամարդիկ
պետք է շատ լավ ճանաչեն իրենց կողակցին
և ընտրեն այնպիսի բույր, որը կընդգծի կնոջ
անհ ատ ակ ա
նությունը:
Տար իք ով
ավելի փոքր
ա ղջ ի կն ե 
րը սի
րում են
փափուկ խա
ղալիք, կոն
ֆետ կամ ծա
ղիկ ստանալ:
Մեզ հետ
զ ր ո ւ յց ո ւ մ
35-ամյա Կա
րինեն նշեց.
«Նվերի ար
ժեքը բացարձակ կարևոր չէ, կարևորը՝ ու
շադրությունն է: Պետք է հասկանանք, որ սա
նվեր ստանալու միամսյակ չէ, սա կնոջը սի
րելու, հարգելու և լավ խոսքեր ասելու հրա
շալի առիթ է»:
Ամեն դեպքում, սիրելի տղամարդիկ,
պետք չէ մոռանալ, որ կանայք սիրում են ու
շադիր տղամարդկանց, անկախ նրանից՝ ինչ
նվեր եք պատրաստել, մի մոռացեք՝ մատու
ցելու ձևը ևս նվերի մի մասն է:
Սեդա Գևորգյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
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ԵՊՀ Սար
գիս և Մա
րի
Իզմիրլյանների անվան գրա
դարանի շուտ փակվելը ձեռն
տու չէ համալսարանականնե
րին:
Գրադարանի շուտ փակ
վելու խնդիրը անհանգստաց
նում է բու
հում սո
վո
րող շատ
ուսանողների։ Նրանց խոսքով՝
գրադարանը փակվում է այն
քան շուտ, որ չեն հասց
նում
գիրք վերցնել։ Խնդիրը հիմնա
կանում տարածված է երկրորդ
հերթում սովորող ուսանողների
շրջանում։
ԵՊՀ ուսանողուհի Ծաղիկ
Ադամյանը նշեց. «Անձամբ ես գրադարանից
օգտվել չեմ հասցնում։ Իմ դասերը ավարտ
վում են երեկոյան՝ ժամը յոթին ու գրադարա
նից գիրք վերցնել չեմ հասցնում։ Շատ դեպ
քերում փորձում եմ ավելի շուտ գնալ, բայց
խն
դի
րը էլի չի լուծ
վում։ Ինչ
քան որ ես եմ
նկատել, գրադարանը ժամը հինգից արդեն
փակ է, ու աշխատակիցներն էլ այնտեղ չեն»։
Ըստ www.lib.ysu.am կայքի տվյալների (գրա
դարանի պաշտոնական կայքն է) ՝ գրադարանի
աշխատանքային
ժամերն են՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրե
րին 09:00-19:00, իսկ շաբաթ օրը 10:00 - 18:00։
Մարտի 7-ին մոտավորապես ժամը
16.00-ն էր, երբ գնացի գրադարան, որ խո
սեի աշխատակիցների հետ։ Գրադարանն
արդեն փակվում էր։ Աշխատակիցներն ասա
ցին. «Մարտի 7-ը նախատոնական օր է։ Որո
շել ենք շուտ փակել գրադարանը»։ Նախա
տոնական և տոնական օրերը կարևորելով՝
փորձեցի պարզել ոչ տոնական օրերի ժամե
րը: Այն հարցիս, թե ինչն է պատճառը գրա
դարանը շուտ փակելու, աշխատակիցներից
շատերը նշեցին.
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«Մենք աշ
խա
տում ենք մինչև ժա
մը
17.00։ Չենք կարծում, որ եթե անգամ մինչև
ժամը 19.00-ը աշխատենք, ապա այնքան ու
սանողներ կգան, որ կմնանք զարմացած։
Ողջ օրը մենք աշխատում ենք առանց ընդ
միջման։ Մինչև ժամը 19.00 աշխատելու դեպ
քում պետք է աշխատենք երկու հերթով, քանի
որ ութ ժամից ավելի ենք աշխատելու։ Այդ բո
լոր հարցերը կարգավորվում են ռեկտորատի
կողմից։ Ուսխորհրդից էլ են բողոքներ եղել,
բայց մենք իրավասու չենք այս հարցում»։
Պետական համալսարանում սովորող
մեկ այլ ուսանող էլ, ով չցանկացավ ներկա
յա
նալ, ասաց, որ դեպք է եղել, որ ան
գամ
ժամը 16.00-ին գրադարանն արդեն փակ է
եղել.
«Ես հետաքրքրվել եմ, թե որտեղ են աշ
խատակիցները կամ թե ինչով է պայմանա
վորված գրադարանի շուտ փակվելը, սակայն
բոլոր հարցերս անպատասխան են մնացել»։
Մայա Ավետիսյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,
2-րդ կուրս

Քննություններ հանձնելու շրջանում ուսա
նողները հաճախ բախվում են նախաքննական
սթրեսի հետ: Լարվածությունը, հուզմունքը,
անհանգստությունը քննությունից առաջ բնա
կան են և, կարծես, առանց դրանց անհնար է:
Սա
կայն, եր
բեմն դրանք դուրս են գա
լիս մեր
տիրապետումից և խանգարում քննության ժա
մանակ մեզ դրսևորել լավագույն ձևով:
Ի՞նչ է սթրեսը և ինչի՞ կարող է հանգեցնել.
Սթրեսը ոչ միայն նյարդային լարվածու
թյուն է, այլ նաև օրգանիզմի պատասխանն է
արտաքին փոփոխված պայմաններին: Չա
փա
վոր սթրե
սը վնա
սա
կար չէ: Այն օգ
նում է
իրականացնել ադապտիվ (հարմարվողական)
ռեակցիաները: Կարճատև սթրեսի միջոցով
մարդիկ կարողանում են հարմարվել արտաքին
փոփոխված պայմաններին:
Հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների
թեքնածու Էլոննա Ավետյանն ասում է, որ նա
խաքննական սթրեսը հատկապես հանդիպում
է բուհ ընդունվողների և առաջին կուրսի ուսա
նողների մոտ. «Մեր երեխաները ծանոթ չեն այդ
ռեժիմին և պատասխանատվությանը: Լարվա
ծության պատճառով նրանք չեն կարողանում
կենտրոնանալ և սովորել քննական առարկան:
Նկատվում է բարձր տագնապայնություն, լար
վածություն, նրանք դառնում են անհանգիստ և
դյուրագրգիռ: Չսիրված առարկաների ժամա
նակ սթրեսն ավելի է արտահայտվում և սպա
ռում մարմինը»,— նշում է հոգեբանը:
Սթրեսի ժամանակ օրգանիզմում արտա
դըրվող նյութերը նպաստում են ուղեղի աշ
խատանքի բարելավմանը: Սրանում է հենց
նախաքննական շրջանում ուսանողների մեծ
մասի մոտ նկատվող սթրեսի օգտակարությու
նը: Սակայն դրա հարատևությունը ոչ միայն
կարող է խանգարել քննություններին նա
խապատրաստվելուն, այլև առաջացնել լուրջ
առողջական խնդիրներ (իմունիտետի ընկճում,
գլխացավ, ստամոքս-աղիքային խանգարումներ,
տեսողության վատթարացում, գերճնշումային հի
վանդություն և այլն):
Ինչպե՞ս հաղթահարել սթրեսը.
Հոգեբանի խոսքերով` սթրեսի ժամանակ
պետք է օգնել, որ մարմինը հարմարվի նոր, ան
ծանոթ պայմաններին: Սթրեսային իրավիճակ
ներում մարդիկ փոխում են իրենց միջավայրը,
գտնում են դրական կետերը, որոնք բավարա
րում են իրենց հոգևոր կարիքներն ու նպաստում
ֆիզիկական վիճակի բարելավմանը: Օրինակ`
կարելի է առօրյային ավելացնել մի նոր տեսա

կի գործունեություն` ֆիզիկական վարժություն
ներ, նկարչություն, երգեցողություն, որը կշեղի
սթրեսից:
Օրգանիզմի դիմադրության բարձրացման
համար անհրաժեշտ է`
- պահպանել աշխատանքի և հանգստի
ռացիոնալ հարաբերակցությունը
- պոզիտիվ մտածել
- վարել առողջ ապրելակերպ (ճիշտ սննդա
կարգ, ֆիզիկական վարժություններ, առողջ քուն)
ժամանակին իրականացնել ուսումնական
առաջադրանքները, յուրացնել քննական նյութը
առանց «հերոսական» ճնշումների:

Նախաքննական սթրեսի առաջացման
տարածված պատճառներ.
500 ուսանողի շրջանում անցկացրած առ
ցանց լրագրողական հարցման արդյունքում
պարզ դարձավ, որ ուսանողներից շատերը յու
րացնում են քննական նյութը կամ նյութի մեծ
մասը քննության նախօրեին: Առավել տարած
ված պատճառաբանություններից են ուսում
նական պրոցեսի ընթացքում դասերով և այլ
գործերով ծանրաբեռնված լինելը, իսկ որոշ ու
սանողներ պարզապես «հավես չունեն»:
Նախաքննական շրջանում հատկապես
կարևորվում է ռեժիմով սնվելը, ճիշտ սննդա
կարգն ու կանոնավոր քունը: Մասնագետները
խորհուրդ են տալիս լավ նախաճաշել, թարմ
մրգեր և բանջարեղեն ուտել: Ոչ ոք չի կարող
լավ մտածել միայն սուրճ խմելով և շոկոլադ ու
տելով, ինչը հաճախ անում են ուսանողները:
Վատ քնելը ևս իր բացասական ազդեցությու
նը կթողնի քննական պրոցեսի ժամանակ, իսկ
քննությունից առաջ մի ամբողջ արթուն գիշերը
հետքննական շրջանում բավական դժվար կվե
րականգնվի:
Շատերը կարևորում են քննությունների
արդյունքները, որովհետև դրանից է կախված
ուսանողի վարձավճարի չափը` զեղչերը, ան
վճար համակարգում ուսուցումը, մենք չենք
ցանկանում հիասթափեցնել մեր ծնողներին,
հարազատներին և, վերջապես, ինքներս մեզ:
Սակայն պետք է հիշել, որ քննությունը անցո
ղիկ է և շուտով կմոռացվի, իսկ առողջության
կորուստը կանհանգստացնի ողջ կյանքի ըն
թացքում:
Պահպանե՛ք Ձեր առողջությունը:
Գայանե Ենոքյան
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
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