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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

    (գիտելիք և իմացություն) 

 ուրվագծել պատմական ժամանակաշրջաններում ճար-

տարապետության տեսության հիմնական խնդիրները, 

 ճանաչել տեսության, քննադատության և գործնական 

ճարտարապետության հարաբերությունները և փոխա-

դարձ կապերը: 

 

(կարողություններ) 

 ժամանակակից գիտափիլիսոփայական տեսակետների 

հիման վրա կազմել գիտական խոսք ու տեքստ, 

 ճարտարապետական նախագծերում օգտագործել 

ճարտարապետական հնարքներ՝ մետաֆորա, 

ասոցիացիա, խորհրդանիշ,  

 գործնականում իրականացնել նախագծային աշխա-

տանքներում պատմական կառույցի, բովանդակության 

ու ձևի խորհրդանշական և մետաֆիզիկական տեսական 

վերլուծություն: 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Ճարտարապետական կրթությունը, դասընթացի նպա-

տակը և խնդիրները: Ճարտարապետական տեսության 

հիմնական հասկացողությունները: 

 Անտիկ ժամանակաշրջան, Եգիպտոս: Եգիպտական 

ճարտարապետության առաջադեմ տարրերը: 

 Անտիկ ժամանակաշրջան, Հին Հռոմ: Հռոմեական ճար-

տարապետություն։ Վիտրուվիուսի «Տաս գիրք ճարտա-

րապետության մասին»: 

 Միջնադար, քրիստոնեություն և փիլիսոփայություն: 

Քրիստոնեական խորհրդաբանություն: Խորհրդանշան-

ներ և ատրիբուտներ: Վաղ քրիստոնեական ճարտարա-



պետության ոճական առանձնահատկությունները և 

համաչափությունների համակարգը: 

 Միջնադար, ռոմանական և գոթական ճարտարապետու-

թյան ոճական առանձնահատկությունները և համաչա–

փությունների համակարգը:  

 Վերածնունդ: Հումանիզմ: Իտալական ակադեմիաները: 

Վերածննդի տեսական ժառանգությունը: 

 Ճարտարապետության տեսաբան Լեոն Բատիստա 

Ալբերտի՝ իտալական հումանիստի իդեալական կերպա-

րը: Իդեալիզմը ճարտարապետության մեջ: 

 19-րդ դարի ռոմանտիզմի գաղափարների ծագման նա-

խապայմանները և զարգացման հիմնական ուղղություն-

ները: 

 «Արվեստների և արհեստների շարժում»: 

 «Արվեստը արվեստի համար» տեսականորեն  և գործնա-

կանում: Կյանքի փիլիսոփայությունը: Էություններ ապո-

լոնյան և դիոնիսյան: Դեկորատիվ ինդուստրիալիզմ: 

 Նեոպլաստիցիզմը գեղանկարչության և ճարտարապե-

տության մեջ: Ֆուտուրիզմը արվեստի և ճարտարապե-

տության մեջ: 

 Ռուսական ճարտարապետական ավանգարդը: 

 20-րդ դ. կեսի արևմտյան ճարտարապետության և դիզայ-

նի վարպետների տեսական կոնցեպցիաները: Մետաբո-

լիզմ և պոստմետաբոլիզմ: 
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