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პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: ზურაბ კარა-მურზა 
დაბადების თარიღი: 10 იანვარი 1943 წ. 
დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო 
მისამართი : თბილისი, ს. ჩიქოვანის ქ. № 18, კორპ. 4, ბინა 4 
ტელეფონი: 233-40-44 (ბინა) მობ. 599 13-92-21 
ელ.ფოსტა: karamurza@mail.ru  

 
 

პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი:  - 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  
არქიტექტურის ურბანიზაციისა და დიზაინის  
ფაკულტეტი 

დაწესებულების 
მისამართი: 

ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. № 72 

თანამდებობა : მოწვეული უფროსი მასწავლებელი  
 
განათლება 
 

1960-1966 
 
 

1972-1975 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 
არქიტექტურის ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია-
არქიტექტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტი - ასპირანტურა 

 
სამუშაო გამოცდილება 
 

1966-1970 წწ. 
1970-1974 წწ. 
1976-1991 წწ. 

 
 

1991 წლიდან დღემდე 

საპროექტო ინსტიტუტი „ქალაქპროექტი“ არქიტექტორი; 
საპროექტო ინსტიტუტი „თბილზნიეპი“ არქიტექტორი; 
საპროექტო ინსტიტუტი „თბილზნიეპი“ საცხოვრებელი 
სახლების ტოპოლოგიის განყოფილება - უფროსი 
მეცნიერ-მუშაკი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის 
ურბანიზაციისა და დიზაინის  ფაკულტეტი, მოწვეული 
უფროსი მასწავლებელი 

  



 

მეცნიერული და შემოქმედებითი მიღწევები  
 
1966-1969 წწ. გმირთა მოედნის რეკონსტრუქციის პრ. ქ. თბილისი „ზოოლოგიური პარკის 

პროექტი“ თბილისში, „ჭადრაკის სასახლის“ ინტერიერები. არქიტექტ. მცირე 
ფირმები ქალაქში და საავტომობილო გზებზე. „ქალაქპროექტი“ 

1970-1974 წწ. საკურორტო კომპლექსის პროექტი ქ. სოჭთან, საბავშვო ბაღები, სკოლები 
(განხორციელებულები) ვმონაწილეობდი  საერთაშორისო კონკურსში 
„პომპიდუს ხელოვნების ცენტრი“ ქ. პარიზი. 

1976-1991 წწ. ინდივიდუალური და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 
პროექტები. 
სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები, სადაც იხილება საცხოვრებელი სახლების 
სოციოლოგიურ-დემოგრაფიული და ნაციონალურ-ყოფითი პრობლემები. 

 გამოქვეყნებული მაქვს სამეცნიერო ანგარიშები, რეკომენდაციები სტატიები 
და მონაწილეობა მაქვს მიღებული სამეცნიერო კონფერენციებში. 

ინდ. პროექტი მემორიალები, მცირე ფორმები, ინტერიერები, ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები. 

1966წ. დღემდე ვმონაწილეობდი სხვადასხვა რეგიონალურ და რესპუბლიკურ გამოფენებში. 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 

დიზაინის თეორიული საფუძვლები 
დიზაინერული დაპროექტება 
მცირე არქიტექტურული ფორმების 
დიზაინის  
პროექტი 
გარემოს დიზაინერული პროექტირება 
ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი 
ბაკალავრიატი 
 
ბაკალავრიატი 
ბაკალავრიატი 
მაგისტრატურა 

 
ინტერესების სფერო 

 
 

 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 
1966 წ. სადიპლომო პროექტების საკავშირო დათვალიერება ქ. კიევში II პრემია 
1985 წ. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების რესპუბლიკური კონკურსი I 

პრემია 
1986-1987 წწ. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების შიდა საინსტიტუტო 

კორპურსები I პრემია 
სერთიფიკატები  
2009 წ. სტუ-ს პროფესიული განათლების ცენტრი „სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი“ 
2010 წ. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი. № 0107 „არქიტექტურაში ზოგადი 

საკვალიფიკაციო სალექციო კურსის გავლისათვის“. 
2014 წ. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი. RA-0107 „რეგისტრირებული 

არქიტექტორის წოდება და დამოუკიდებელი არქიტექტურული საქმიანობის 
განხორციელების უფლება. 

 



პრაქტიკული მოღვაწეობა 
 

1. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ს. დიღომში (განხორციელებული). 
2. კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია ქ. ოზურგეთში (განხორციელებული). 
3. სასტუმროს პროექტები სიღნაღში და ბაკურიანში. 
4. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი მანგლისში. 
5. ქართული ნაციონალური რესტორნის ინტერიერი-პროექტი. 
6. ქ. თბილისში შ. დადიანის ქუჩაზე გარე კედლის რეკონსტრუქცია და მაღაზიის ინტერიეტი 

(განხორციელებული). 
7. ქ. თბილისში აღმაშენებლის პროსპექტზე და ევროპის მოედნის კუთხეში საცხოვრებელი 

სახლის ფასადის რეკონსტრუქცია (არქ. ვ. ორბელაძესთან ერთად) (განხორციელებული). 
8. წიგნის გრაფიკა, ემბლემები, ეტიკეტები, პროსპექტები, საფირმო ნიშნები და სხვა. 
9. გამოყენებითი ხელოვნება: ჭედურობა, ხეზე კვეთა. 
10. პერსონალური გამოფენა სტუ-ს  ადმინისტრაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის დარბაზში 

(2017 წ. ნოემბერი).  
 
პროფესიული წევრობა 
_____________________________________________________________________________  
 
 1968 წლიდან 
 დღემდე 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი 

  
 
ენების ცოდნა 

ქართული მშობლიური 
რუსული თავისუფლად 
ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით 
 
 
ჰობი 
 

 მხატვრული ლიტერატურა, ფილოსოფია, მუსიკა, ხელოვნება, მოგზაურობა, ფოლკლორი 
 
 
წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 
 
ზურაბ კარა-მურზა 
 
თარიღი: 01.12.2017 წ. 


