
საქართველოს ტექნიკური უნივერსუტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი,

არქიტექტურის საფუძვლების დეპარტამენტი 603

603 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პრიფესორი ვახტანგ ფირცხალავა

არქიტექტურის საფუძვლების დეპარტამენტი 603 შეიქნა 2012 წელს. დეპარტამენტში შედიოდა ოთხი თემატური

მოდული:

1.არქიტექტურის შესავლის, არქიტექტურული კომპოზიციის და არქიტექტურული გრაფიკის;

2. . არქიტექტურული მოდელირების.

3. შენობა–ნაგებობათა კონსტრუქციების.

4. არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის მიმართულება.

წარმოვადგენ 603დეპარტამენტის პედაგოგებს თემატური მოდულების შესაბამისად.2015–2016 სასწავლო

წლისთვის

№ თემატური მოდული პედაგოგები

1.
არქიტექტურის შესავლის, არქიტექტურული
კომპოზიციის და არქიტექტურული გრაფიკის;
თემატური მოდული, რომელსაც ემსახურება 11
შტატში მყოფი და 10 მოწვეული პედაგოგი

შტატში მყოფი :
1. აბულაძე გურამი, ასისტ. პროფ.
2. ბერეკაშვილი ქეთევანი, ასოც. პროფ.
3. ბერიძე გიორგი, ასისტ.პროფ.
4. გოგოლაძე შალვა, ასოც პროფ.
5. თევზაძე ნ.ანული, პრიფ.
6 . ლორთქიფანიძე თამარი, მასწ.
7. მალაღურაძე მარიამი, უფროსი მასწ
8. მაისურაძე მარინა, ასიც. პროფ.
9. შავაძე ზაქარია, მასწ.
10 ხვედელიძე ლალი, მასწ.
11. ჭანტურია თამარი,

მოწვ.ასოც. პროფ. მოწვეულები :
1. კლდიაშვილი ვალერიანი
2. კობიაშვილი გელა
3. მეგრელიშვილი დავით
4. ტაბატაძე თამარი
5. ნანიტაშვილი ეკატერინე, ა.დ.
6. ღარიბაშვილი გიორგი
7. ხნუსიანი მარინა
8. გუჯაბიძე მერაბი
9. გოგოლაძე თამაზი

10. მჭედლიძე დონარა (მაგისტრატურა)

2.
არქიტექტურული მოდელირების; თემატური
მოდული, რომელსაც ემსახურება 5 შტატში მყოფი
პედაგოგი

შტატში მყოფი 1. გორგილაძე ბადრი, პროფ. 2. დინუაშვილი
მზია, უფრ. მასწ. 3. კიკნაძე ზურაბი, პროფ 4. ჩაჩავა ნინო,
ასოცირებული პროფ.. 5. ტიტვინიძე ზურაბი, სრული პროფ.

3.
შენობა–ნაგებობათა კონსტრუქციების თემატური
მოდული, რომელსაც ემსახურება 10 შტატში მყოფი
და 5 მოწვეული პედაგოგი

შტატში მყოფი 1. ბერიშვილი ბიძინა, ასოც პროფ. 2. ბერიძე
ლევანი, პროფ. 3. მალაღურაძე ჯუმბერი, მოწვ. პროფ. 4.
მიქიაშვილი გოჩა, პროფ. 5. მეგრელიშვილი ლეილა, მასწ. 6.
მუხიაშვილი გიორგი, ასისტ. პროფ.. 7. ნაცვლიშვილი გია, ასოც.
პროფ, 8. ფირცხალავა ვახტანგი, ასოც. პროფ. 9. ჩიჩუა დავით,
პროფ. 10. ლეკიშვილი მაგდა.

მოწვეულები 1. გაგაძე მზევინარი, 2. ცხოვრებაშვილი გიორგი,



ასისტ. პროფ. 3. ხმალაძე გიორგი, 4. ჯორჯაძე თეიმურაზი 5.
კიღურაძე ომარი

4.
არქიტექტურული ფიზიკის თემატური მოდული,
რომელსაც ემსახურება 3 შტატში მყოფი და 1
მოწვეული პედაგოგი

შტატში მყოფი 1. ბერიძე ლევანი, პროფ. 2. ქიქოძე ნინო. მასწ. 3.
ბერიძე გია მოწვეულები 1. კიღურაძე ომარი

დეპარტამენტში ფუნქციონირებს პროფესიული სწავლება. პროფესიული სწავლების სტუდენტები საპროექტო პრაქტიკას გადიან
პედაგოგებთან: ბერიძე გიორგი, დეპარტამენტის პედაგოგი და ქობულია ვასილი, 601 დეპარტამენტის მასწ.

სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა საგნებთან მიმართებაში

№ საგანი ბაკალავრიატი მეთოდური მითითებები დამხმარე სახელმძღვანელოები
სახელმძღვანელოები სალექციო კურსები

1. შესავალი არქიტექტურაში 1 თევზაძე ნ., ჩიგოგიძე გ., ციციშვილი ი. და სხვები.
არქიტექტურული განათლების საწყისები. დამხმარე
სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1997. 6,0 თ.
2. კრინსკი ვ., კოლბინი ვ., ლამცოვიი., ტურკუსი მ., ფილასოვი ნ.
შესავალი არქიტექტურულ გეგმარებაში. სახელმძღვანელო
თარგმნეს დავით და თეიმურაზ კომახიძეებმა. ს.ს. აჭარა, ბათუმი,
1999. 3. თევზაძე ნ., გუჯაბიძე მ. მეთოდური მითითებები
არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლებში. „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 2000.. 5,5 თ. 4. თევზაძე ნ. არქიტექტურული
დაგეგმარების საფუძვლები. სახელმძღვანელო. „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 2005.. პირობითი ნაბეჭდი თაბახი 15,
სააღრიცხვო–საგამომცემლო თაბახი 13,5. 5. ნანული თევზაძე.
არქიტექტურული განათლების სრულყოფისთვის. თბ., 2010. 6. ნ.
თევზაძე, მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები
არქიტექტურაში პროფესიული უმაღლესი განათლების
სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისა და
სტუდენტებისათვის. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბ., 2010.

2. არქიტექტურული კომპოზიცია 1 Пипия Э.  Методические разработки к заданиям по
архитектурной композиции. სპი–ის სტამბა, თბ., 1980. 2. Пипия Э.
Введение ы архитектурную композицию. Уч.Пос. «ганатлеба¬
Тб.,1988. 8,58 თ. 3. ფიფია ე. არქიტექტურული კომპოზიციის
შესავალი (კომპოზიციის საფუძვლების მეცნების მეთოდიკა)
დამხმარე სახელმძღვანელო. „განათლება“, თბ., 1989. 7,48 თ. 4. მ.
მაისურაძე, თ. ჭანტურია, ი. კუპატაძე. თანამედროვე
არქიტექტურის კომპოზივიური თავისებურებები. „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 2014. 4,5 თ. 5. გოგოლაძე შ.
არქიტექტურული მორფოლოგიის ზოგადი თეორია.
სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ.,

3. არქიტექტურული გრაფიკა 1. თევზაძე ნ., ჩიქოვანი ა., პროგრამა და მეთოდური მითითებები
საკურსო პროექტის შესადგენად მცირესართულიანი
ცხოვრებელი სახლის დაგეგმარებაში. სპი–ის სტამბა, თბ., 1978.
3,25 თ. 2. თევზაძე ნ,, დავითაია ვ., ამირეჯიბი კ. მეთოდური
მითითებები საკურსო პროექტის შესაქმნელად
მცირესართულიანი საცხოვრებელი სახლის დაგეგმარებაში. სპი–
ის სტამბა, თბ., 1985. 1,75 თ. 3. თევზაძე ნ. არქიტექტურის
სწავლების საწყისები (არქიტექტურული გეგმარების
საფუძვლებისა და სახვითი ხელოვნების კათედრა 98, 1988–1989
სასწავლო წელი). სტუ–ის სტამბა, თბ., 1990. 2.0 თ. 4. თევზაძე ნ.,
დავითაია ვ., სუჯაშვილი ზ., მეთოდური მითითებები
არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის. სტუ–ის
სტამბა, თბ., 1991. 1,5 თ. 5. ჩიგოგიძე გ. დამხმარე
სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1997.1,5 თ.
6. მოსულიშვილი ჰ. არქიტექტურული გრაფიკის საწყისები,
დამხმარე სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ.,
1997. 4,5 თ. 7. მოსულიშვილი ჰ. არქიტექტურული გრაფიკისა და
დაპროექტების საწყისები. თბ., 2003.

4. აზომვითი პრაქტიკა 1. გოგოლაძე შ. მეთოდური მითითებები სასწავლო– აზომვითი
პრაქტიკის ჩასატარებლად. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ.,



1991. 2. გოგოლაძე შ. მატერიალური კულტურის ძიგლთა
ფიქსაცია. დამხმარე სახელმძღვანელო. „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 1997. 5,0 თ.

5. არქიტექტურული მოდელირება
6. კომპიუტერული გრაფიკა 1. კუბლაშვილი მ., ფილფანი ნ., ჭანკოტაძე ვ. კომპიუტერული

გრაფიკის საფუძვლები (AutoCAD 2008 ბაზაზე).. სტუ–ის
ელექტრონული სახელმძღვა ნელო. CD 084; 2. თუშიშვილი მ.
კომპიუტერული გრაფიკა.თბ., ტექ. უნივერსიტეტი. 2007, 90 გვ.
(ნაწილი I, ნაწილი II), 681142/1010. 3. ზ. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე,
ი. ბაციკაძე. საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD
2006, თბ., 2009. 744/199. 4. ზ. კვინიკაძე. საინჟინრო და
კომპიუტერული გრაფიკა (ნაწილი I, ნაწილი II), AutoCAD 2008,
სტუ–ის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის
დეპარტამენტი. თბ., 2009. 744/199. 5. ა. ველიჯანაშვილი, ნ.
კარბელაშვილი. AutoCAD პრაქტიკული კურსი თბ., 2001.
681.3.015(02)/3. 6 ზ. კიკნაძე. AutoCAD. გრაფიკული სამუშაოების
ავტომატიზაცია. დამხმარე სახელმძღვანელო „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 1999. 7 ზ. კიკნაძე. AutoCAD. გრაფიკული
სამუშაოების ავტომატიზაცია. დამხმარე ელექტრონული
სახელმძღვანელო „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1999.
გვერდების რაოდენობა . დაიდოს ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში 8
ზ. კიკნაძე. AutoCAD. გრაფიკული სამუშაოების ავტომატიზაცია.
დამხმარე ელექტრონული სახელმძღვანელო „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 2014. გვერდების რაოდენობა დაიდოს
ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში 9. გორგილაძე ბ. არქიტექტურული
ინფორმატიკისა და დაპროექტების მრავალფუნქციური
გზამკვლევი . ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2010.

7. შენობა-ნაგებობათა
არქიტექტურა

ორლოვსკი ბ., სერბინოვიჩი პ. არქიტექტურა.
სახელმძღვანელო. რუსულიდან თარგმნეს 97
კათედრის თანამშრომლებმა. „განათლება“ თბ., 1989. 28,5 თ.
2. ბერიშვილი ა. სამოქალაქო და სამრეწველო
შენობების არქიტექტურა. სახელმძღვანელო
„განათლება“. თბ.,1977. 24.61 თ.
3. მიქიაშვილი გ. მეთუდური მითითებები და
მოცემულობები ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის
საკურსო პროექტის შესასრულებლად.“ტექნიკური
უნივერსიტეტი“. თბ., 1995.
4. მალაღურაძე ჯ. სამოქალაქო და სამრეწველო
შენობათა არქიტექტურა./ამოცანათა კრებული
პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად
სამშენებლო სპეციალობაზე. სტუ–ის გამომცემლობა.
თბ., 1998. 5.5 თ.
5. . მალაღურაძე ჯ. ნაშენთა ხუროთმოძღვრული
ნაწილები/ წიგნი მეორე. მასობრივი შენობები.
სახელმძღვანელო დამტკიცებულია სტუ–ის
სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ.
„უნივერსალი“. თბ., 2013. 17 თ.
6. მალაღურაძე ჯ. მალაღურაძე მ. ნაშენთა
ხუროთმოძღვრული ნაწილები/ წიგნი მესამე.
დიდმალიანი საზოგადოებრივი და სამრეწველო
შენობები სახელმძღვანელო დამტკიცებულია სტუ-ის
სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ.
„უნივერსალი“. თბ., 2015. 17,5 თ.

8 თანამედროვე
სამრეწველო
შენობების
არქიტექტურა

9 საინჟინრო ნაგებობათა
არქიტექტურული
კონსტრუქციები

10 არქიტექტურული
კონსტრუქციები
თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე
დაყრდნობით

11 თანამედროვე
არქიტექტურული
კონსტრუქციები

12 არქიტექტურული
კონსტრუქციები

13 დიდმალიანი და
სივრცული
არქიტექტურული
კონსტრუქციები

14 შენობა–ნაგებობათა
არქიტექტურული
კონსტრუქციები

15 არქიტექტურული
კონსტრუქციები



ინტერიერში
16 კონსტრუქციები

არქიტექტურაში
17 მდგრადი

განვითარების
არქიტექტურული
კონსტრუქციები

18 მდგრადი
განვითარების
შენობების
არქიტექტურა

19 მდგრადი
განვითარების
შენობების
კონსტრუქციები

20 არქიტექტურული
ფიზიკა

1. ბერიძე. ლ. არქიტექტურული ფიზიკა.
ელექტრონული სახელმძღვანელო 2010. გვერდების
რაოდენობა 120. არის უნივერსიტეტის ცენტრალურ
ბიბლიოთეკაში. CD/324.

21 არქიტექტურული
კლიმატოლოგია

22 აკუსტიკა და განათება
ინტერიერში

23 არქიტექტურული
ფიზიკის საფუძვლები

24 კლიმატი და
არქიტექტურა

25 ქალაქთმშენებლობითი
კლიმატი და
არქიტექტურული
ფიზიკა

26 არქიტექტურული
ფიზიკა დღეს

27 დაპროექტების
ფუნქციური
საფუძვლები

1. ხმალაძე გ. დაპროექტების ფუნქციური
საფუძვლები. მეთოდური მითითებები. თბ., 2006.
2. ხმალაძე გ., ფირცხალავა ვ. დაპროექტების
ფუნქციური საფუძვლები. დამხმარე
სახელმძღვანელო.
თბ., 2013.

28 არქიტექტურის
საფუძვლები

1. მალაღურაძე ჯ. საქართველოს
ხუროთმოძღვრების
ისტორიის მოკლე ცნობები. დამატება რუსულიდან
ქართულ ენაზე თარგმნილ სახელმძღვანელოზე.
„განათლება“. თბ., 1989. 3,32 თ.

29 მდგრადი
განვითარების
ქალაქგეგმარებითი
საფუძვლებო

30 არქიტექტურული
ბიონიკა



საგანი მაგისტრატურაში
1 არქიტექტურული

დაპროექტების
მენეჯმენტი

ვ. პ. ეტენკო. მენეჯმენტი არქიტექტურაში.
სახელმძღვანელო. თარგმნა ნ. თევზაძემ .
მომზადებულია გამოსაცემად.

საგანი

დოქტორანტურაში სპეცკურსი
1 სივრცე, ფორმა,

კომპოზიცია
1. მალაღურაძე ჯ. ხურითმოძღვრული დუმილით
ამღერებული კულტურა (კაცობრიობის გზა).
დამტკიცებულია სტუ–ის სარედაქციო–საგამომცემლო
საბჭოს მიერ. „’უნივერსალი“. თბ., 20009.16,5 თ.
2. ნანული თევზაძე. არქიტექტურის პროპედევტიკა.
კრებული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
თბ.,2014. 403 გვ.

2 არქიტექტურის
ხელოვნება

სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა, შესრულებილი 603 დეპარტამენტის
პედაგოგთა მიერ (არქიტექტურის შესავლის, არქიტექტურული კომპოზიციის,

არქიტექტურული გრაფიკის და არქიტექტურული მოდელირების თემატური მოდული)

1. 1. თევზაძე ნ., ჩიქოვანი ა., პროგრამა და მეთოდური მითითებები საკურსო
პროექტის შესადგენად მცირესართულიანი ცხოვრებელი სახლის დაგეგმარებაში. სპი–
ის სტამბა, თბ., 1978. 3,25 თ.
2. Пипия Э. Методические разработки к заданиям по архитектурной композиции. სპი–
ის სტამბა, თბ., 1980.
3. Пипия. Методические указания к проектированию гаражей и стоянок в жилых
образованиях. სპი–ის სტამბა, თბ., 1984. 3,75 თ.
4. თევზაძე ნ,, დავითაია ვ., ამირეჯიბი კ. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის
შესაქმნელად მცირესართულიანი საცხოვრებელი სახლის დაგეგმარებაში. სპი–ის
სტამბა, თბ., 1985. 1,75 თ.
5. . Пипия Э. Введение ы архитектурную композицию. Уч.
Пос. «ганатлеба» Тб.,1988. 8,58 თ.
6. მოსულიშვილი ჰ. არქიტექტურული კიბრნეტიკის შესავალი, „საბჭოთა
საქართველო“, თბ.,1989. 10,08 თ.
7. ფიფია ე. არქიტექტურული კომპოზიციის შესავალი (კომპოზიციის საფუძვლების
შმეცნების მეთოდიკა) დამხმარე სახელმძღვანელო. „განათლება“, თბ., 1989. 7,48 თ.
8. თევზაძე ნ. არქიტექტურის სწავლების საწყისები (არქიტექტურული გეგმარების
საფუძვლებისა და სახვითი ხელოვნების კათედრა 98, 1988–1989 სასწავლო წელი).
სტუ–ის სტამბა, თბ., 1990. 2.0 თ.
9. თევზაძე ნ., დავითაია ვ., სუჯაშვილი ზ., მეთოდური მითითებები არქიტექტურული
განათლების სრულყოფისათვის. სტუ–ის სტამბა, თბ., 1991. 1,5 თ.
10. გოგოლაძე შ. მეთოდური მითითებები სასწავლო–აზომვითი პრაქტიკის
ჩასატარებლად. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1991.
11. გუჯაბიძე მ. ეთერი ფიფია. არქიტექტორი. უმათლესი სკოლის პედაგოგი.
კატალოგი. თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „ნეკერი“, თბ., 1997. 4,5 თ.
12. ჩიგოგიძე გ. დამხმარე სახელმძღვანელო. „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, თბ., 1997.1,5 თ.
13. მოსულიშვილი ჰ. არქიტექტურული გრაფიკის საწყისები, დამხმარე
სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1997. 4,5 თ.



14. თევზაძე ნ., ჩიგოგიძე გ., ციციშვილი ი. და სხვები. არქიტექტურული განათლების
საწყისები. დამხმარე სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1997. 6,0 თ.
15. გოგოლაძე შ. მატერიალური კულტურის ძიგლთა ფიქსაცია. დამხმარე
სახელმძღვანელო. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 1997. 5,0 თ.
16. კრინსკი ვ., კოლბინი ვ., ლამცოვიი., ტურკუსი მ., ფილასოვი ნ. შესავალი
არქიტექტურულ გეგმარებაში. სახელმძღვანელო თარგმნეს დავით და თეიმურაზ
კომახიძეებმა. ს.ს. აჭარა, ბათუმი, 1999.
17. თევზაძენ., გუჯაბიძე მ. მეთოდური მითითებები არქიტექტურული გეგმარების
საფუძვლებში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2000.. 5,5 თ.
18. მოცულიშვილი ჰ. არქიტექტურული ინფორმატიკა. მოკლე კურსი. თბ., 2000.
19. მოსულიშვილი ჰ. არქიტექტურული გრაფიკისა და დაპროექტების საწყისები. თბ.,
2003.
20. თევზაძე ნ. არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები. სახელმძღვანელო.
„ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2005.. პირობითი ნაბეჭდი თაბახი 15,
სააღრიცხვო–საგამომცემლო თაბახი 13,5.
21. მიხეილ ქოჩაკიძე. საქართველოს ქალაქების საცხოვრებელი სახლების
არქიტექტურა. რუსულიდან თარგმნეს ნ. თევზაძემ და ე. კალანდაძემ
22. ნანული თევზაძე. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისთვის. თბ., 2010.
23. ნ. თევზაძე, მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში
პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული
აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისათვის. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბ., 2010.
24.ნანული თევზაძე.არქიტექტურის პროპედევტიკა. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი. თბ., 2014. გვ. 403
25. მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია, ი. კუპატაძე. თანამედროვე არქიტექტურის
კომპოზივიური თავისებურებები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2014. 4,5 თ.
სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა, შესრულებილი 603 დეპარტამენტის
პედაგოგთა მიერ (შენობა-ნაგებობათა კონსტრუქციების და არქიტექტურული ფიზიკის
თემატური მოდული)
1. ორლოვსკი ბ., სერბინოვიჩი პ. არქიტექტურა. სახელმძღვანელო. რუსულიდან
თარგმნეს 97 კათედრის თანამშრომლებმა. „განათლება“ თბ., 1989.
10
28,5 თ
.2. მალაღურაძე ჯ. საქართველოს ხუროთმოძღვრების ისტორიი მოკლე ცნობები.
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