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(գիտելիք և իմացություն) 

 սահմանել ճարտարապետական միջավայրի հիմնա–

կան հասկացությունները, ներքին ճարտարապետա–

կան միջավայրի մորֆոլոգիան, 

 ձևակերպել ճարտարապետական նախագծման մեջ 

կենսագործունեության կազմակերպման և ձևատեղծ–

ման գործոնների փոխադարձ կապը, 

 ներկայացնել նախագծումը` ըստ նախատիպերի, 

սոցիալական գործոնների ազդեցությունը, խնդիրների 

վերհանումը. պրեդիկտիվ վերլուծությունից բխող 

նախագծային առաջադրանքներ` սոցիալական ուտո–

պիա և կանխատեսում, 

 նկարագրել ճարտարապետական միջավայրի դիզայ–

նում ձևի էսթետիկ կազմավորումը, 

 մեկնաբանել պատմական համատեքստը, 

 տարբերակել ձև-ֆունկցիա, ձև-գաղափար, 

 ներկայացնել ներքին ճարտարապետական տարածու–

թյունների միջավայրի դիզայն, ինտերիերային 

տարածությունների տիպաբանություն և կոմպոզիցիոն 

առանձնահատկություններ,  

 սահմանել իրային միջավայրը, տարածության ֆունկ–

ցիոնալության անհրաժեշտ և բավարար պայմանները, 

 

  (կարողություններ) 

 կատարել ճարտարապետական միջավայրի նախա-

գծման մեթոդական կազմակերպում, 

 գործնականում իրականացնել նախագծվող օբյեկտին 

ներկայացվող պահանջների համակարգի վերլուծու-

թյուն, համալիր հետազոտություն՝ սոցիալական, ուտի-

լիտար-ֆունկցիոնալ, էրգոնոմիկ և էսթետիկ գործոն-

ների բնորոշմամբ: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Ներածություն: Ճարտարապետական միջավայրի  

հիմնական հասկացություններ: Ներքին 

ճարտարապետական տարածությունների միջավայրի 

դիզայն:        

 Ինտերիերային տարածությունների տիպաբանու-

թյուն և կոմպոզիցիոն առանձնահատկություններ:  

Գործնական աշխատանք։                                                                           

 Կենսագործունեության կազմակերպման և ձևա-

ստեղծման գործոնների փոխադարձ կապը։  

 Գործնական աշխատանք։                                                                           

 Իրային միջավայր, տարածության ձևավորման 

անհրաժեշտ և բավարար նախապայմաններ։ 

Գործնական աշխատանք։                                                                           

 Նախագծման մեթոդական կազմակերպում։ 

Նախագծվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջների 

համակարգի վերլուծություն։ Համալիր հետազոտու-

թյան համար սոցիալական, ուտիլիտար-ֆունկցիոնալ, 

էրգոնոմիկ և էսթետիկ գործոնների բնորոշումը։ 

Գործնական աշխատանք։                                                                           
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