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პროფესიული მოღვაწეობა 
არქიტექტურის  დოქტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  
არქიტექტურის, ურბანისტიკის 
და დიზინის ფაკულტეტი. 
ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 68, კორპუსი 1c. 
ასისტენტ-პროფესორი 
 
განათლება 
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, 
1968-1974 წ.წ. - არქიტექტორი. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა, 2009-2012 წ.წ.-არქიტექტურის დოქტორი. 
 
სამუშაო გამოცდილება 
1995 წლიდან-დღემდე - სტუ, არქიტქტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 
1997-2004 - თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემია, მოწვეული სპეციალისტი 
1986-2008 – „საქსახწყალპროექტი“, არქიტექტურულ-სამშენებლო განყოფილების 
უფროსი 
1980-1986 - საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი, გამგეობის პასუხისმგებელი 
მდივანი 
1974-1980 – „თბილზნიეპი“, უფროსი არქიტექტორი.  
 
 მეცნიერული მიღწევები 
 იხილეთ დანართი 
 
ენების ცოდნა 
რუსული                                            - თავისუფლად 
უკრაინული                                      - თავისუფლად 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
„დიზაინის თეორიული საფუძვლები“                                 -     ბაკალავრიატი 
„Теоретические основы дизайна“                                             -     бакалавриат 
„დიზაინის დაპროექტება„                                                        -     ბაკალავრიატი 
„Дизайн проектирование“                                                           -     бакалавриат 
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„მცირე არქიტექტურული ფორმების დიზაინ-პროექტი“     -     ბაკალავრიატი 
„გარემოს დიზაინური დაპროექტება“                                       -     ბაკალავრიატი 
„ფოტო-ვიდეო ხელოვნება“                                                         -     მაგისტრატურა 
„ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზება“                    -     მაგისტრატურა 
„ტექნიკური ესტეტიკა და მხატვრული კონსტრუირება“      -     მაგისტრატურა 
 
ინტერესის სფერო 
არქიტექტურის თეორია, ხელოვნების ისტორია, კოსტუმის ისტორია, ინტერიერის 
დიზაინი, ლანდშაფტის დიზაინი, ფოტო და ვიდეო გადაღება, გრაფიკული და 
გარემოს დიზაინი. 
 
ჰობი 
მხათვრული და სპეციალური ლიტერატურა, მუსიკა, უცხო ენების სწავლა, ხატვა, 
თანამედროვე ხუთჭიდი, სროლა, ჭადრაკი, ნარდი, დომინო. 
 
დანართი 
                                შემოქმედებითი  მოღვაწეობა  
 
1978 წლიდან   საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი. 
                 60-ზე მეტი - არქიტექტურული  პროექტის ავტორი. 
2013 წ.  - საქართველოს პედაგოგ-ქორეოგრაფთა ასოციაციის ლოგოტიპის ავტორი. 
 2013 წ. - თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა ქორეოგრაფიული ფესტივალი, - დამდგმელი 
                 მხატვარი. 
2014-2015 წ.წ. - სტუ, არქიტექტურის ფაკულტეტის, არქიტექტურული გარემოს დიზაინის 
                 მიმარტულების მეორე კურსის სტუდენტების შორის გამართულ კონკურსის (აფიშა, 
                 ბანერი და მოსაწვევი) იდეის ავტორი და ორგანიზატორი.  
 2014 წ. - თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი, 
               მიძღვნილი ვ.ჭაბუკიანის ხსოვნისადმი, დამდგმელი მხატვარი. 
 2014 წ. - ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალის 
                 ემბლემის ავტორი.  
 2015 წ. - ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის II საერთაშორისო ქორეოგრაფიული 
                  ფესტივალი, მიძღვნილი ვ.ჭაბუკიანის  105 იუბილესადმი, დამდგმელი მხატვარი. 
 2016 წ. - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის III 
                   საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი, დამდგმელი მხატვარი. 
 2017 წ. - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის IV საერთაშორისო ქორეოგრაფიული 
                  ფესტივალი-კონკურსი, დამდგმელი მხატვარი.  
   - საერთაშორისო და რესპუბლიკური ქორეოგრაფიული კონკურსების და ფესტივალების 
მონაწილეების კოსტიუმების მხატვარი. 
   -საქართველოს სროლის ფედერაციის ემბლემის და ლოგოტიპის ავტორი. 
 
                              გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები 
 

1. სივრცითი ინტეგრაცია და ქალაქური გარემოს მრავალფეროვნება. 
საქართველიოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ 
„მოამბის“ დამატება, „შრომები“ № 2 (17), 2010. 

2. ძველი თბილისის ეზოების ისტორიული სახის შენარჩუნება. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, “განათლება“ № 3, 2011. 



   3.ძველი თბილისის ეზოების სივრცითი ორგანიზაცია და ტიპოლოგია. საქართველოს       
ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“, № 1 (4), 2012. 4. 
    4.  „ამერიკის საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“, № 3 (16), 2016. 
 
 

 
          საერთაშორისო კონფერენციებზე გაკეთებული მოხსენებები 
 

1. ძველი თბილისის ეზოების ისტორიული სახის შენარჩუნება  
(1 პრემია). სტუ, 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კოფერენცია, 2011. 

2. აშშ-ის ქალაქების ისტორიული გარემოს ზოგიერთი საკითხი. 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ამერიკისმცოდნეობის  XII  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
2011. 

3. შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი. 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ამერიკისმცოდნეობის  XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
2014. 

4. „ჩიკაგოს სკოლა“ ამერიკულ არქიტექტურაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკისმცოდნეობის  XVI  ყოველწლიური საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 2015. 

5. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“.    
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ამერიკისმცოდნეობის  XVI  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია. 2015. 

6.  „ დრამატული თეატრის არქიტექტურა“.   ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის 
მეორე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი  ვ.ჭაბუკიანის 105 წლის 
იუბილესადმი მიძღვნილი. სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2015. 

7.  „ვიქტორ შრეტერი-საიმპერატორო თეატრების მთავარი არქიტექტორი“.   
ვ.ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მესამე 
საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი . სამეცნიერო-შემოქმქდებითი 
კონფერენცია.2016. 

 
5.02.2018                                                                                                    ა.დიღმელაშვილი 


