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«Հայաստան» հիմնադրամի Ֆրանսիայի 
տեղական մարմնի ու Լեռնային Ղարաբաղի 
կառավարության ջանքերով է կառուցվել այս 
կրթօջախը, որը կրում է ֆրանսահայ բարե- 
րար Եզնիկ Մոզյանի անունը, ում կտակած 
միջոցների հաշվին է դրվել ուսումնարանի 
կառուցման հիմնաքարը: Ի՞նչ մասնագիտու-
թյուններ է առաջարկում հաստատությունը, 
ուսուցման ի՞նչ մեթոդներ եւ սկզբունքներ 
են կիրառվում, արդյոք շինարարական 
աշխատանքներում պահպանվո՞ւմ են մեր 
տարածաշրջանի համար անհրաժեշտ չափո- 
րոշիչները եւ արդյո՞ք երկրի քաղաքաշինական 
պատկերի բարեկարգումը գերխնդիր է 
ուսումնարանում դասավանդող մասնագետ-
ների համար. այս եւ նման հարցերը քննար- 
կելու եւ պարզաբանելու, հարցերին տեղում 
պատասխաններ ստանալու նպատակով այցե- 
լեցինք Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստա-
գործական ուսումնարան, որտեղ ջերմու-
թյամբ եւ անմիջական մթնոլորտում մեզ 
ընդունեցին ուսումնարանի տնօրեն Վասպու-
րակ Կարապետյանը, ուսումնարանում դա- 
սավանդող շինարարա-ինժեներական, էլեկտ-
րաէներգետիկայի, մետաղագործության ու 
քանդակագործության գծերով մասնագետներ 
Էրիկ Վերդյանը, Սմբատ Ավետյանը եւ Սեյրան 
Սարգսյանը: Ինչպես ներկայացրեց կրթօջախի 
տնօրենը, ուսումնարանի հիմնական առա-
քելությունը Արցախի եւ Հայաստանի երի-
տասարդների համար ժամանակակից արդ-
յունավետ ուսումնական մեթոդներով լիարժեք 
մասնագիտական կրթություն ապահովելն է: 
Ուսումնարանում կարող են սովորել իններորդ 
դասարանն ավարտած աշակերտներ: Այն 
նախատեսված է 450-500 սովորողների համար: 
Առաջին ուսումնական տարում 60 աշակերտ է 
ուսումնարան ընդունվել: Ի տարբերություն 
մնացած ուսումնական հաստատությունների, 
սովորողներն այստեղ կոչվում են աշկերտ, ինչը 
բնորոշ է արհեստ սովորողին: Աշակերտները, 
հանրակրթական դպրոցի ծրագրից զատ, 
սովորում են շինարարական ոլորտի արհեստ- 
ներ, միաժամանակ համատեղելով փորձուսու- 
ցումը շինհարթակներում: Այստեղ կարեւոր 
է այն, որ բացի իրենց կատարած աշախա-
տանքի դիմաց վարձատրվելուց, աշակերտ- 
ները նաեւ աշխատանքային պայմանագիր 
են կնքում գործատուների հետ, իսկ եռամ- 
յա ուսումնառության ավարտին ստանում 
են պետական նմուշի դիպլոմ: Ուսումնա-
րանում գործում են ժամանակակից սար-
քավորումներով հագեցված արհեստանոցներ, 
որոնցից երեքում ներկայումս դասընթացներ 
եւ աշխատանքներ են ընթանում հետեւ-
յալ մասնագիտությունների գծերով. շինա-
րարական մոնտաժման եւ վերանորոգման 
աշխատանքներ, ներքին եւ արտաքին հար-
դարման շինարարական աշխատանքներ, ջեր- 
մատեխնիկական եւ սանտեխնիկական աշ- 
խատանքներ: Մինչդեռ սա այն ամեն հնա-
րավորությունը չէ, ինչ նախատեսված է 
ուսումնարանի գործունեության ծրագրում: 
Առաջիկայում համալրվելու է կրթօջախի 
մասնագիտությունների ցանկը՝ մետաղամշա-
կում, էլեկտրատեխնիկա, վերականգնվող 
էներգետիկա, ռոբոտաշինություն եւ այլ:

Այն հարցին, թե արդյոք իգական սեռի 
ներգրավվածություն կա արհեստ սովորելու 
գործընթացում, տնօրեն Կարապետյանն ավե-
լացրեց. «Մեր երկրում կանայք վստահորեն 
առաջնորդի դեր են ստանձնում բիզնեսում 
եւ հասարակությունում, բայց եւ պետք է 
ասեմ, որ մեր կենսաձեւն ու մտածելակերպը 
դեռեւս չեն հասել զարգացվածության այն 
մակարդակին, որտեղ կին պատշարը, ներ-

կարարը, սանտեխնիկը դիտվեն որպես օրի- 
նաչափ երեւույթ: Ուսումնարանը նաեւ այս 
բացը լրացնելու միտում ունի եւ ընդու-
նելության պարագայում սեռի հետ կապված 
խտրականություն չի դնում: Սա եւս կարեւոր 
քայլ է դեպի զարգացում: Եկող ուսումնական 
տարվա համար արդեն իգական սեռի դի- 
մորդներ ունենք, որոնց ուղղորդում ենք 
հիմնականում նկարիչ-ներկարար եւ խճա- 
նկարիչ մասնագիտությունների: Համապա-
տասխան մոտեցման դեպքում փխրուն ու 
քնքուշ էակներն էլ բանիմաց արհեստավորներ 
ու վարպետներ կդառնան»:

Ուսումնարանում դասավանդող մասնա- 
գետները, որպես ուսումնարանում աշխա- 
տելու պարտադիր պայման, Ֆրանսիա- 
յում պարբերաբար վերապատրաստում են 
անցնում: Այս համագործակցությունը հնարա- 
վորություն է տալիս ուսումնարանում ա- 
պահովել եվրոպական չափանիշներին հա- 
մարժեք մասնագիտական կրթություն: Վեր- 
ջերս Ֆրանսիայից վերադարձած ուսումնա- 
րանի վարպետ-մանկավարժներ Սմբատ Ա- 
վետյանն ու Սեյրան Սարգսյանը կարեւորում 
են արտերկրում նոր ուսումնական մեթոդների 
ուսումնասիրությունը, մանկավարժական ժա- 
մանակակից մոտեցումների դերն ու նշա- 
նակությունը կրթական ոլորտում, մասնա- 
գիտական նոր գիտելիքների եւ փորձի 
ձեռքբերումը Ֆրանսիա-Արցախ համագոր-
ծակցության շրջանակում: Ինչպես նշում 
է Սեյրան Սարգսյանը, նրանք մտադիր 
են կառուցողական գործընթաց սկսել նոր 
մանկավարժական մեթոդների կիրառման 
ուղղությամբ, քանի որ ոչ մի նորարարություն 
միանգամից չի ընդունվում: Երիտասարդ 
մասնագետները զարմանքով են նկարագրում 
Ֆրանսիայի վարքն ու բարքը, ինչը չէր 
համընկնում մինչ այդ իրենց՝ գրքերից ու 
ֆիլմերից ունեցած պատկերացումներին: 
Եթե եվրոպական մասնագիտական չափա- 
նիշների ընդօրինակման կարիք կա, ապա 
ավանդույթներից եւ ընդունված վարքագծի 
նորմերից որոշակի դժգոհություն է նկատ- 
վում մեր զրուցակիցների մոտ, փոխարենը՝ 
հայեցի դաստիարակությունը գերադասելու 
վստահ արտահայտություն են անում նրանք: 
Անթաքույց եռանդով տղաներն իրենց հայրե- 
նիքին նվիրման ու գիտելիքների ներդըր-
ման մասին են պատմում, որը պետք է 
իր արտացոլումն ունենա Մոզյանի ուսումնա-
րանի սաների՝ կայացած վարպետներ ու 
մասնագետներ դառնալու բարդ եւ հայրե-
նանվեր գորընթացի մեջ: Տղաներն ասում են, որ 
Արցախն այսօր արհեստավորների մեծ կարիք 
ունի: Ուսումնարանը հնարավորություն է 
տալիս նրանց համար, ովքեր ուզում են ձեռք 
բերել մասնագիտություն եւ լինել մրցունակ: 

Խոսելով երկրի ճարտարապետության 
յուրօրինակության եւ քաղաքաշինության նոր- 

մերի բարելավման մասին, Էրիկ 
Վերդյանը նշում է,   որ երկրում քա-
ղաքաշինությունը լավ ճարտարա-
պետական մտքի կարիք ունի, որ 
չխաթարելով հարյուրամյակնե-
րից մեզ հասած ժառանգութ-
յունը՝ երկիրը դարձվի հին 
ու նոր հարյուրամյակներում 
հանգրվանած ժամանակակից 

բնակավայր, իսկ դրա համար հսկայածավալ 
ներդրումներ են պետք: Մինչդեռ ուսում- 
նարանի տնօրենն ամեն ինչ չէ, որ 
կապում է ֆինանսների հետ եւ ա- 
ռանձնանշում է. ՙՆորանկախ մեր հանրա-
պետության ինքնահաստատման եւ ազգային 
ինքնագիտակցության պահպանման ռազմա- 
վարական ճանապարհին ավելի քան անհրա-
ժեշտ են ոչ միայն դրամական գումարներ, 
այլեւ ցանկություն եւ կազմակերպվածություն: 
Վերջին տարիներին շինարարական շատ 
աշխատանքներ են կատարվել, որոնք բարե- 
փոխել, գեղեցկացրել եւ նոր շունչ են հա-
ղորդել Արցախին: Ուսումնարանը հանձն է 
առել միավորել մասնագետներ, աշակերտներ, 
վարպետներ, ովքեր կարող են նպատակային 
զարգացում տալ իրենց ներուժին, կրթել եւ 
կրթվել իրենց երկիրը սիրելու եւ նրան 
նվիրվելու ոգով՚:

Այն հարցին, թե արդյոք արցախցիները 
բնակվում են ապահով շենքերում ու տներում, 

երիտասարդ շինարարները մեկնաբանում են, 
որ ցանկացած շինարարական ծրագիր կիրա- 
ռելու համար առաջին հերթին հաշվի են 
առնվում տարածաշրջանի առանձնահատկու-
թյունները: Մեր դեպքում պատերազմական 
գոտին, սեյսմոլոգիական պահանջներն են 
չափորոշիչներ սահմանում, ինչը սակայն չի 
խանգարում կառուցել ե’ւ ճարտարապետական 
ինքնատիպ մոտեցմամբ բարետես ե’ւ սեյս- 

մակայուն, ռմբակոծությունից, հրթիռակոծու-
թյունից պաշտպանող, ապաստարաններով 
հագեցած կառույցներ, որոնք կարող են արագ 
պատսպարման ու մարդկային կյանք փրկելու 
ֆունկցիա կատարել: Նոր տեխնոլոգիաների 
գործածումը, ինչպիսինն է օրինակ միաձույլ 
երկաթ-բետոնյա համակարգով արված շի-
նարարությունը, համապատասխանում է մեր 
տարածաշրջանի ամենախիստ չափանիշնե-
րին: Այսօր լրջագույն ուժեղացման կարիք 
ունեն խորհրդային նորմերով կառուցված հին 
շենքերը, որոնք եւս գտնվում են ուշադրության 
կենտրոնում եւ աստիճանաբար վերանորոգ-
վում են նորարարական մոտեցումների կի-
րառմամբ: 

Հեռանկարներ կան ռոբոտաշինության 
բնագավառում: Տնօրենի խոսքով արդի տեխ- 
նոլոգիաների մուտքն Արցախ կարեւորվում 
է նրանով, որ մեզ համար անթույլատրելի են 
մարդկային կորուստները մարտադաշտում: 
Ծրագրեր կան ռազմի դաշտում զինվորին 
ռոբոտով փոխարինելու վերաբերյալ: Հնա-
րավոր է՝ ուսումնարանը ոչ հեռու ապագայում 
թողարկելու է նաեւ ռոբոտ-զինվոր, որը ռազ-
մավարական մեծ նշանակություն ունի երկրի 
համար:

Եզնիկ Մոզյանի անունը կրող արհեստա-
գործական ուսումնարանը նոր թափ է հա-
ղորդում թե’ հանրապետության կրթական 
համակարգին, թե’ շինարարական ոլորտին: 
Ուսումնարանը ազդեցություն կունենա Ար-
ցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա՝ 
շարունակաբար լրացնելով մասնագիտական 
այն ներուժը, որի կարիքն այսօր խիստ 
զգացվում է: Հաղորդակից լինելով եվրոպա-
կան առաջատար փորձին՝ ուսումնարանը 
հովանավորների եւ երիտասարդ տնօրինու-
թյան օժանդակությամբ պատրաստում է եւ 
կշարունակի պատրաստել արհեստավարժ եւ 
որակյալ մասնագետներ, ում շնորհիվ ու 
մասնակցությամբ Արցախի քաղաքներն ու 
գյուղերը կշարժվեն դեպի կայուն ապագա 
եւ ինպես նշում է Սմբատ Ավետյանը, նրանք 
կառուցելու են այն Արցախը, որը սիրում են:

Ալիսա ԱՎԱԳՅԱՆ
Սոնյա ԱՎԱԳՅԱՆ


