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(գիտելիք և իմացություն) 

 ուրվագծել ճարտարապետական միջավայրը` կառուց-

վածքային համալիր միջավայրի նախագծման և կազմա-

կերպման բնագավառում, 

 թվարկել հարդարման նյութերի օգտագործման առանձ-

նահատկությունները բնակելի, հասարակական, արտա-

դրական, հանգստի համալիրներում, 

 սահմանել և արտահայտել տարածական միջավայրի 

իրավիճակը,  

 ցուցաբերել մասնագիտական մոտեցում ճարտարապե-

տական միջավայրի նախագծման, համակարգված ճար-

տարապետական միջավայրի ստեղծման և դրա բոլոր 

էլեմենտների համալիրացման ընթացքում, 

 

(կարողություններ) 

 համադրել միջավայրի բոլոր էլեմենտները համակարգ-

ված ճարտարապետական միջավայրի ստեղծման ըն-

թացքում՝ ավանդական և նոր տեխնոլոգիաների միջոցով,      

 կիրառել ավանդական նյութեր և դրանց նոր արտահայ-

տություն հաղորդել,      

 գործածել և կատարելագործել նոր նյութերի կիրառման 

հնարավորությունները՝ ֆունկցիոնալ, գեղարվեստական 

և ներդաշնակ հորինվածքով,  

 մասնակցել բնագավառի գիտահետազոտական աշխա-

տանքներին, միջազգային և տեղական մրցույթներին, 

գիտաժողովներին,  

 մշակել գիտական թեզեր, 

 կիրառել նոր նյութեր՝ բացահայտելով կիրառման 

հնարավորություններն ու նորարարական 

առաջարկները:  



Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Տարածական միջավայրում ճարտարապետության դերն 

ու նշանակությունը: 

 Տարածական միջավայրի դիզայնը որպես ճարտարապե-

տական նախագծման առանձնակի ուղղություն: 

 Ճարտարապետական միջավայրը որպես տարածական 

մշակույթի միջոց և դրա առանձնահատկությունները: 

 Համալիրությունն ու կառուցվածքը՝ որպես միջավայրի 

գրաֆիկական ձևավորման կարևոր խնդիրներ: 

 Ճարտարապետական միջավայրի հոգեբանական, տեսո-

ղական ընկալման առանձնահատկությունները: 

 Նյութը, գույնը, լույսը դիզայնում և հորինվածքային համա-

լիրում: 

 Ավանդական և նորագույն տեխնիկաներ: 

 Հարդարման նյութերի օգտագործման առանձնահատկու-

թյունները բնակելի, հասարակական, արտադրական և 

հանգստի համալիրներում: 

 Մետաղի դերը ճարտարապետական ձևերի ստեղծման 

գործում  հայ-թեքի ժամանակ: 

 Ճարտարապետական միջավայրի դիզայներական նա-

խագծման վրա ազդող և սկզբունքները կանխորոշող իրա-

վիճակները: 

 Ժամանակակից ճարտարապետա-դիզայներական 

պրակտիկայում օգտագործվող հարդարման նյութեր: 

 Խոշոր, բազմապլան կառուցվածքների և ճարտարապե-

տական միջավայրի դիզայնի ձևավորման սկզբունքները:  

 Հարդարման նյութերի որակի ազդեցությունն առանձին 

կառույցների և համալիրների կառուցվածքային հորին-

վածքի վրա: 
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