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     (գիտելիք և իմացություն) 

 ներկայացնել ճարտարապետական հուշարձանների 

վերականգնման պատմության և նրա կարևոր փուլերի 

հիմնական բնութագրերը, 

 ցույց տալ պատմաճարտարապետական հուշարձան–

ների ժամանակակից ըմբռնումների ձևավորման 

հիմնական փուլերի, վերականգնման և վերակառուց-

ման պատմականորեն ձևավորված ու արդի հիմնական 

սկզբունքները և մեթոդները, 

 սահմանել հուշարձանների ճարտարապետական 

վերլուծության գիտահետազոտական համակարգը, 

 տիրապետել կառույցի տեխնիկական վիճակի փաստա-

գրման և ախտորոշման հիմունքներին, 

 ճանաչել հուշարձանների ամրակայման, վերա– 

կանգնման ու օգտագործման մեթոդական, նախագծա–

յին և շինարարական առանձնահատկությունները, 

  

      (կարողություններ) 

 գնահատել պատմամշակութային ժառանգությունը, 

 մշակել ճարտարապետական հուշարձանի պահպանու-

թյանն ու վերականգնմանը նպաստող հետազոտական 

ու նախագծային որոշակի գործողություններ, 

 ցուցաբերել որոշակի գիտելիքներ հուշարձանների ամ-

րակայման ու վերականգնման մեթոդակարգի և հիմնա-

րար սկզբունքների կիրառման վերաբերյալ:  
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թեմատիկ ծրագիր 

 Անտիկ հուշարձանների վերականգնումը: 

 Ոճական վերականգնումը: 

 Հնագիտական վերականգնումը: 

 Վերականգնման պատմությունը Հայաստանում: 

 Վերականգնումը Երկրորդ Աշխարհամարտից հետո: 



 «Ճարտարապետական հուշարձան» և «վերականգնում» 

ժամանակակից հասկացողությունների հիմունքները: 

 Ճարտարապետական ժառանգության պահպանության 

բնագավառում գործունեությունը կարգավորող միջազ-

գային փաստաթղթերը: 

 

 Գիտական վերականգնումը Հայաստանում: 

 Վերականգնման տեսակները` ամրակայում կամ կոն-

սերվացիա, բացում, վերականգնում, վերակառուցում, 

վերաստեղծում: Ամրակայում /կոնսերվացիա/: 

 Վերականգնում: Անալոգիայի մեթոդը: 

 Հուշարձանի հարմարեցում և օգտագործում: 

 Վերականգնման հատուկ դեպքեր: 

 Համալիր հետազոտությունը՝ որպես վերականգնման 

նախագծային հիմնավորում: 

 Վերականգնման նախագծի հիմնական առանձնահատ-

կությունները և կազմը: 

 Վերականգնման արտադրության ընդհանուր առանձ-

նահատկությունները: 

 Ճարտարապետի դերը վերականգնման նախագծի իրա-

կանացման ժամանակ: 
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