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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

(գիտելիք և իմացություն) 

 սահմանել թիմի յուրաքանչյուր անդամի մասնակցու-

թյան շրջանակը և պարտավորություննները, 

 սահմանել թիմի աշխատանքի ժամանակացույցը և 

դրանից բխող՝ յուրաքանչյուր անդամի աշխատանքային 

գրաֆիկը, 

 ներկայացնել թիմի անդամների կողմից կատարված և 

ամբողջացված վերլուծությունները, 

 հիմնավորել ստեղծագործական թիմի կողմից մշակված 

հայեցակարգը, 

 

(կարողություններ) 

 աշխատել մասնագիտական գրականության, անհրա-

ժեշտ գրաֆիկական և այլ ելակետային նյութերի հետ, 

 կատարված հետազոտությունների հիման վրա արժեքա-

վորել առաջադրված՝ ինչպես ճարտարապետական և 

քաղաքաշինական միջավայրը, այնպես էլ առանձին 

կառույցները, 

 վերլուծել և բացահայտել առաջադրված միջավայրի ճար-

տարապետական և քաղաքաշինական խնդիրները, 

 առաջադրել հայեցակարգային լուծումներ՝ հիմնվելով 

թիմի անդամների կողմից կատարված հետազոտական 

աշխատանքի վրա, 

 տեսականորեն և գրաֆիկորեն ամփոփել թիմի գաղա–

փարները։ 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Առաջադրված տարածքի, կառույցի ճարտարապետա-

կան խնդրի մեկնաբանություն։  

 Տվյալ թեմային կամ տարածքին վերաբերող նախկինում 

կատարված աշխատանքների վերլուծություն։ 

 Թեմային զուգահեռվող միջազգային և տեղական լավա-

գույն աշխատանքերի վերլուծություն։ 

 Մասնագիտական գրականության և ելակետային տվյալ-

ների ուսումնասիրում և վերլուծություն։ 

 Կատարված հետազոտությունների հիման վրա հիմնա-

կան հայեցակարգի մշակում։  

 Թիմի կողմից հայեցակարգի ներկայացում ամբիոնում, 

հայեցակարգի հաստատում։ 

 Հետազոտական աշխատանքի ձևակերպում, գրաֆիկա-

կան մասի մշակում։ 
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