
    

 

 

 

 

 

 

კონფერენცია ჩატარდება  

2018 წლის  13 მაისს 

საქართველოს ეროვნული 

ბიბლიოთეკის მცირე დარბაზში 

arch@gtu.ge  

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 

დიზაინის ფაკულტეტი 

სამეცნიერო კონფერენცია 

“არქიტექტურის და 

ქალაქთმშენებლობის  

თანამედროვე პრობლემები” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 



კონფერენციის გახსნა 10.30   

 
 1.  11.00 –11.25 

ეროვნულობის კოდი თანამედროვე ქართულ 

არქიტექტურაში. 

ასოც. პროფ. მ. დავითაია 

2. 11.25– 11.50 

გეომეტრიული მოდელირების როლი სივრცული 

აზროვნების განვითარებაში და თანამედროვე 

სწავლების გზების დასახვა. 

თსსა, ასისტ. პროფ. მ. სუხიტაშვილი 

3. 11.50– 12.15 

ივრის აუზის ურბანული სისტემების 

თანამედროვე კვლევის პრობლემები. 

პროფ.  გ. ყიფიანი 

4.  12.15– 12.40 

 თბილისის საბურთალოს, დიღმის , მესამე 

საცხოვრებელი მასივების „SWOT“ ანალიზი. 

პროფ. თ. მახარაშვილი, დოქტორანტი  

გ. ხოფერია 

5. 12.40– 13.05 

თბილისის კულტურული ლანდშაფტის 

კომპოზიციური კავშირები. 

ასოც. პროფ. ქ. ბერეკაშვილი 

6. 13.05—13.30 

თბილისის მომავალი: მდგრადი განვითარება თუ 

კრიზისი ? 

პროფ.  ლ.ბერიძე 

 

7. 14.00– 14.25 

არქიტექტურის აკადემიური სივრცე-აზროვნების 

პერსონიფიცირების ფენომენი. 

ასოც.პროფ. მ. მელქაძე 

8. 14.25– 14.50 

გარემო და ადამიანის სამშენებლო საქმიანობა.  

პროფ. გ.მიქიაშვილი 

9. 14.50– 15.15 

საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურა როგორც 

საგანმანეთლებლო პროცესის მნიშვნელოვანი 

მასტიბულირებელი ფაქტორი.  პროფ. ზ. 

ტიტვინიძე 

10.  15.15– 15.40 

ქუთაისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების 

ეკოლოგიური ამოცანები. 

პროფ. გ.სალუქვაძე, დოქტორანტი დ. სინაურიძე 

11. 15.40– 16.05 

შენობათა ფორმის ადაპტირება განახლებადი 

ენერგიის წარმოებასთან. 

ასოც.პროფ. ბ. გორგილაძე 

12.  16.30– 16.55 

კახეთის რეგიონში, ისტორიული ძეგლების 

მიმდებარედ ახლად შექმნილი სარეკრიაციო 

სივრცეების კვლევა. 

პროფ.  ნ.იმნაძე, დოქტორანტი გ. კვიწინაშვილი 

 

17.00-17.30  შესვენება 

 13.  17.30– 17.55 

ინტერაქტიური ვებ სისტემა „ჭკვიანი ქალაქის“ 

პროექტირებისა და მართვისათვის. 

პროფ. მ. ახობაძე,  დოქტორანტი ი.შალამბერიძე 

14.  17.55-18. 20 

ქ. ბათუმის არსებული და ახალი სასკოლო 

შენობების დღევანდელი მდგომარეობის ანალიზი. 

პროფ. ლ.ბერიძე,  დოქტორანტი  გ.შავაძე  

 

 

16.  18.20-19.45 

თბილისის ერთი საქალაქთამშენებლო 

პრობლემის შესახებ (სოლოლაკის მაგალ.) 

ასოც. პროფ. მ.ძიძიგური, დოქტორანტი 

მ. მესხი 

 16.  19.45– 20.00 

ურბანული გამოწვევები, ქ. თბილისის რეალობა, 

თანამედროვე გეგმარებითი ნორმები და 

პრობლემები. 

ასოც. პროფ. მ. მაისურაძე, დოქტორანტი გ. 

ლოთიშვილი 

 17.   20.00-20.25 

მუსიკისა და არქიტექტურის მხატვრული 

გამომსახველობის შესახებ. 

დოქტორანტი  თ.სალუქვაძე 

18.  20.25– 20.50 

ჰიბრიდულობა—ქალაქის პრობლემების 

გადაჭრის საშუალება. 

ასოც. პროფ. მ. მაისურაძე, დოქტორანტი 

თ.აბაშიძე 

19.  20.50– 21. 15 

ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ტრენდის 

ფორმირების ზოგიერთი საკითხი ქ. თბილისთან 

მიმართებაში. 

ასოც. პროფ. მ. მაისურაძე,  დოქტორანტი 

ლ. ქესანაშვილი 

20.  21.15– 21.40 

მთის რაჭა, წარსული აწმყო მომავალი. 

პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, არქიტექტორი 

ლ.რეხვიაშვილი 


