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 (գիտելիք և իմացություն) 

 սահմանել ճարտարապետական միջավայրի 

համակարգային էության հիմնական հասկացու–

թյունները, ճարտարապետական միջավայրի 

մորֆոլոգիան, 

 ձևակերպել ճարտարապետական նախագծման մեջ 

կենսագործունեության կազմակերպման և 

ձևատեղծման գործոնների փոխադարձ կապը, 

 ներկայացնել նախագծումը` ըստ նախատիպերի, 

սոցիալական գործոնների ազդեցությունը, խնդիրների 

վերհանումը. պրեդիկտիվ վերլուծությունից բխող 

նախագծային առաջադրանքներ՝ սոցիալական 

ուտոպիա և կանխատեսում, 

 նկարագրել ճարտարապետական միջավայրի 

դիզայնում ձևի էսթետիկ կազմավորումը, 

 մեկնաբանել պատմական համատեքստը, 

 տարբերակել ձև-ֆունկցիա, ձև-գաղափար, 

 ներկայացնել ներքին ճարտարապետական 

տարածությունների միջավայրի դիզայն, 

ինտերիերային տարածությունների տիպաբա-

նություն և կոմպոզիցիոն առանձնահատկություններ,  

 սահմանել իրային միջավայրը, տարածության 

ֆունկցիոնալության անհրաժեշտ և բավարար 

պայմանները, 

 նկարագրել բաց ճարտարապետական տարա-

ծությունների դիզայնը, դասակարգումը քաղաքային 

միջավայրում` ըստ դերի և կառուցվածքի բարդության 

աստիճանի, 

 ուրվագծել քաղաքային միջավայրի դրվագի 

կոմպլեքսային ձևավորումը, տարածական ընկալման 



վերլուծությունը, քաղաքային իմիջի ձևավորման 

կոնցեպտը, 

 

    (կարողություններ) 

 կատարել ճարտարապետական միջավայրի նախա-

գծման մեթոդական կազմակերպում, 

 ուրվագծել քաղաքային միջավայրի դրվագի կոմպլեք-

սային ձևավորումը,  

 վերլուծել տարածական ընկալումը և քաղաքային իմի-

ջի ձևավորման կոնցեպտը, 

 գործնականում իրականացնել նախագծվող օբյեկտին 

ներկայացվող պահանջների համակարգի վերլուծու-

թյուն, համալիր հետազոտություն՝ սոցիալական, ուտի-

լիտար-ֆունկցիոնալ, էրգոնոմիկ և էսթետիկ գործոն–

ների բնորոշմամբ: 

 

 

 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 Ճարտարապետական միջավայրի համակարգային 

էության հիմնական հասկացություններ և մորֆո-

լոգիա: 

 Ճարտարապետական նախագծման մեջ կենսագոր-

ծունեության կազմակերպման և ձևատեղծման գոր-

ծոնների փոխադարձ կապը:  

 Նախագծումը՝ ըստ նախատիպերի և սոցիալական 

գործոնների ազդեցության:        

 Խնդիրների վերհանում՝ պրեդիկտիվ վերլուծությու-

նից բխող նախագծային առաջադրանքներ: 

 Սոցիալական ուտոպիա և կանխատեսում: 

 Կենսագործունեության կազմակերպումը որպես հիմ-

նական ձևաստեղծման գործոն:  

 Բնակելի համալիրի գերակայությունը քաղաքային 

միջավայրում:  

 Ֆունկցիոնալ և տեխնոլոգիական գործընթացի կազմա-

կերպում, որպես հիմնական ձևատեղծման գործոն:  

 Արտադրական օբյեկտին բնորոշ հատկանիշներ:  

 Տեղեկատվական և էմոցիոնալ կամ սոցիալ-մշակու-

թային գործոն, որպես հիմնական ձևատեղծման  

դրդապատճառ:  



 Հասարակական շենքեր, մոնումենտալ կառույցներ, 

լանդշաֆտային ճարտարապետություն: 

 Ճարտարապետական միջավայրի դիզայնում ձևի 

էսթետիկ կազմավորումը:  

 Ներքին ճարտարապետական տարածությունների մի-

ջավայրի դիզայն:  

 Ինտերիերային տարածությունների տիպաբանություն 

և կոմպոզիցիոն առանձնահատկություններ: 

 Իրային միջավայր, տարածության ֆունկցիոնալու- 

թյան անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ: 

 Բաց ճարտարապետական տարածությունների դի-

զայն:  

 Դասակարգումը քաղաքային միջավայրում ըստ դերի 

և ըստ կառուցվածքի բարդության աստիճանի: 

 Քաղաքային միջավայրի դրվագի կոմպլեքսային ձևա-

վորում, տարածական ընկալման վերլուծություն: 

 Քաղաքային իմիջի ձևավորման կոնցեպտ:  

 Ճարտարապետական միջավայրի նախագծման մե-

թոդական կազմակերպում: 

 Նախագծվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջների 

համակարգի վերլուծություն: 
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