
 

«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

021201.04.6 «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«ԳԾԱՆԿԱՐ» ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

Ուսուցումը՝ բակալավրիատ 

Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի 

Դիմորդներն ընդունելության քննություն են հանձնում մրցութային մեկ մառարկայից: 

 

 «ԳԾԱՆԿԱՐ» 

 Գծանկար առարկայի քննության ժամանակ հանձնարարվող առջադրանքն է՝ 

նատյուրմորտ հարթ ֆոնի վրա, 2-3 գիպսե առարկաներից, գրաֆիտե մատիտով 

պարզ լուսավորությամբ A2 ֆորմատի թղթի վրա, որի ժամանակ բացահայտվում է 

դիմորդի կողմից բնօրինակի ճիշտ տեղադրումը թղթի վրա, համաչափությունների 

ճշգրիտ արտահայտումը տրված լուսավորության պայմաններում, ծավալների ճիշտ 

արտահայտումը և բնօրինակի նմանության ապահովումը:  

 Հանձնարարության կատարմանը տրվում է 5 ակադեմիական ժամ:  

 

«Գծանկար» առարկայի ընդունելության քննության գնահատման 

չափանիշները 

Դիմորդի կողմից կատարված գծանկարի առաջադրանքը գնահատելիս հաշվի է 

առնվում.  

1. Թղթի դիրքի ընտրությունն ըստ դիտման կետի.  

առարկաների հարաբերական տեղադրումը թղթի մեջ` 0-4 միավոր  

2. Առաջադրանքի առարկաների ձևի և նրանց մասնիկների 

համաչափությունների արտահայտում`                             0-4 միավոր  

3. Լուսաստվերային և ծավալային խնդիրների լուծում`  0-4 միավոր  

4. Հեռանկար (գծային-օդային) արտահայտում`                0-2 միավոր  

5. Առաջադրանքը կազմող առարկաների նյութականության  

Արտահայտում`                                                                                  0-3 միավոր 

6. Գրաֆիկական կատարողական կուլտուրան`                    0-3 միավոր  

Ընդամենը 20 միավոր 

  

 

 

 

 



 

«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

021401.01.6 «ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

«ԳԾԱՆԿԱՐ» ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

Ուսուցումը՝ բակալավրիատ 

Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի 

Դիմորդներն ընդունելության քննություն են հանձնում մրցութային մեկ մառարկայից: 

«ԳԾԱՆԿԱՐ» 

 Գծանկար առարկայի քննության ժամանակ հանձնարարվող առջադրանքն է՝ 

նատյուրմորտ հարթ ֆոնի վրա, 2-3 գիպսե առարկաներից, գրաֆիտե մատիտով 

պարզ լուսավորությամբ A2 ֆորմատի թղթի վրա, որի ժամանակ բացահայտվում է 

դիմորդի կողմից բնօրինակի ճիշտ տեղադրումը թղթի վրա, համաչափությունների 

ճշգրիտ արտահայտումը տրված լուսավորության պայմաններում, ծավալների ճիշտ 

արտահայտումը և բնօրինակի նմանության ապահովումը:  

 Հանձնարարության կատարմանը տրվում է 5 ակադեմիական ժամ:  

 

«Գծանկար» առարկայի ընդունելության քննությունների գնահատման 

չափանիշները 

 Դիմորդի կողմից կատարված գծանկարի առաջադրանքը գնահատելիս հաշվի 

է առնվում.  

1. Թղթի դիրքի ընտրությունն ըստ դիտման կետի.  

առարկաների հարաբերական տեղադրումը թղթի մեջ` 0-4 միավոր  

2. Առաջադրանքի առարկաների ձևի և նրանց մասնիկների 

համաչափությունների արտահայտում`                             0-4 միավոր  

3. Լուսաստվերային և ծավալային խնդիրների լուծում`  0-4 միավոր  

4. Հեռանկար (գծային-օդային) արտահայտում`                0-2 միավոր  

5. Առաջադրանքը կազմող առարկաների նյութականության  

Արտահայտում`                                                                                  0-3 միավոր 

6. Գրաֆիկական կատարողական կուլտուրան`                    0-3 միավոր  

Ընդամենը 20 միավոր 

  


