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    (գիտելիք և իմացություն) 

 ճանաչել բնակելի և հասարակական շենքերի նոր տի–

պերի ձևավորման և նախագծման ոլորտում իրակա–

նացվող աշխատանքների բնույթը,                                     

 որոշել բնակելի և հասարակական շենքերի նոր տիպերի 

նախագծման և արդիականացման հմտությունները, 

 տիրապետել բնակելի և հասարակական շենքերի նոր 

տիպերի ձևավորմանը և նախագծմանը,  

 տարբերակել գոյություն ունեցող բնակելի և հասա-

րակական շենքերի արդիականացման առանձնա-

հատկությունները, 

 

    (կարողություններ) 

 կիրառել գիտելիքները նախագծման և արդիակա-

նացման ոլորտներում,     

 գործնականում իրականացնել հայեցակարգային նա-

խագծեր, 

 կիրառել ստացած գիտելիքները պրակտիկ նա-

խագծման ընթացքում և անհրաժեշտության դեպքում 

կատարել նախագծման համար անհրաժեշտ սոցիո-

լոգիական հետազոտություն: 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Բազմաֆունկցիոնալությունը` որպես քաղաքային 

փոխգործության զարգացման էական գործոն և դրա 

գաղափարը:  

 Բազմաֆունկցիոնալ ճարտարապետությունը պատ-

մական զարգացման գործընթացում: 

 Բազմաֆունկցիոնալ կառուցվածքների խնդիրները նոր 

ժամանակներում և ձևավորման վրա ազդող գոր-

ծոնները:  



 Բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների դասակարգումը, 

ֆունկցիոնալ գոտևորման սխեման:  

 Քաղաքների վերակառուցում հասկացության սահ-

մանումը, վերակառուցման խնդիրները և մեթոդիկան: 

 Պատմական շենքերի, շենքերի և շինությունների ար-

դիականացման և վերակառուցման կազմակերպման 

հիմնական սկզբունքները և դրա նկատմամբ առաջացող 

պահանջները: 

 Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի 

վերակառուցման, վերականգնման և արդիականաց-ման 

խնդիրները: 

 Վերակառուցում վերնահարկի կառուցմամբ: 

 Նախկին ԽՍՀՄ-ի և արտերկրի բնակելի շենքերի ար-

դիականացման փորձը: 

 Բնակարանների նախագծային լուծումների ընտրու-

թյունը: 

Դասընթացի 

գրականության 
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