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განათლება 
2010-2013  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის - დოქტორის აკადემიური 
ხარისხი.  
2005-2007  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხი. 
2001-2005  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის 
ინსტიტუტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი არქიტექტორის 
კვალიფიკაცია. 
2006-2007  კომპიუტერული პროგრამების ცენტრი  art-max- ის კურსი   
For he(she) graduated from Art-max studio in  2006-2007-----3d Studio Max,Auto 
Cad, Archi Ca 
 
საკონფერენციო/saseminaro მოხსენებები 

1. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე საერთაშაშორისო კომფერენციაზე, 
მოხსენება “ვერტიკალური გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი 
პერსპექტივა”- ხელმძღვანელი მ. მილაშვილი, 2011წელი.  

2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის,  ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის, 
ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო 
კომფერენციაზე “ამერიკა XXI საუკუნის გამოწვევები” მოხსენება  “მწვანე 
დეკორი ამერიკულ ინტერიერში” 2011 წელი. 

3. სტუ-ს I-ი სემინარის მოხსენება “ვერტიკალური გამწვანების 
სახეები, მათი როლი და ადგილი თანამედროვე  ინტერიერში” 
3/02/2012წელი 

4. სტუ-ს II-ი სემინარის მოხსენება “ინტერიერის ბუნებრივი 
გამწავნების საკითხები (არსებული საერთაშორისი პრაქტიკის 
მიმოხილვა)”19/03/2012 წელი.  

5. სტუ-ს კოლოქვიუმის მოხსენება “ტერასული გამწვანება და 
მისი განვითარების  პერსპექტივები” 19/03/2012 წელი. 

ქეთევან სალუქვაძე 
                                               Cell: +99593949494 

 თბილისი                                                             
  2/06/1984      

                                         ketevan-salukvadze@bk.ru 



6. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა/National Library of Georgia  -  საჯარო ლექციები 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში / Public Lectures 

თემაზე-  „ ბუნებრივი გამწვანების  აქტუალობა   და მნიშვნელობა 
ინტერიერში „  27/01/2014 

7.       სტუ- ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი საინჟინრო-
ეკონომიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების და მისი 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:  გუშინ, დღეს, 
ხვალ“ - მოხსენება თემაზე:  - „  სასოფლო-სამეურნეო დარგების 
შეთანაწყობა“  17-18 ოქტომბერი-2014 წელი. 

 
           არქიტექტორ ქეთევან სალუქვაძეს ავტორობით შესრულებული 

სამეცნიერო სტატიების ნუსხა: 
 

  
სტატიის სახელწოდება 

 
სამეცნიერო ჟურნალის 
დასახელება/თარიღი 

 
ავტორი 

 
 

1 

 
“გამწვანების  სახეები  ინტერიერში 

და მათი გამოყენების 
პერსპექტივები” 

 
სტუ-ს  სამეცნიერო- ჟურნალი “შრომები” 

#2(484) 2012, 
33-39გვ  2012 წელი. 

 
ქ.სალუქვაძე 

მ.მილაშვილი 

 
2 

“ეკოტენდენციები  თანამედროვე 
არქიტექტურაში” 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 152გც- 156გვ 2012#3(6) 

ქ.სალუქვაძე 
მ.მილაშვილი 

 
3 

 
“ინტერიერის ფორმირების 

ფსიქოლოგიური ასპექტები” 
 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 222გვ- 226გვ 
2013#1(7) 

 
 

 
ქ.სალუქვაძე 

 

 
 

4 

 
”ქუჩის ხელოვნური განათების 
არქიტექტურულ-მხატვრული 

მნიშვნელობა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 2014#2(11) 
 148-150გვ. 

 
ქ.სალუქვაძე 

შ.გელაშვილი 

 
`5 

 
„ბუნებრივი გამწვანების 

მნიშვნელობა ინტერიერში“ 

 
 

სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

 
 

ქ.სალუქვაძე 

https://www.facebook.com/NATIONALPARLIAMENTARYLIBRARYOFGEORGIA?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/NATIONALPARLIAMENTARYLIBRARYOFGEORGIA?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-Public-Lectures/580827285362046?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-Public-Lectures/580827285362046?fref=photo


(სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“ „განათლება“ 151-154გვ. 2014#2(11) ნ.კოპალიანი 

 
6 

 
„ სასოფლო-სამეურნეო დარგების 

შეთანაწყობა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- 

ინჟინერინგი #4,2014   212-213გვ 

 
ქ.სალუქვაძე 

ნ.კოპალიანი 

 
 
 

7 

 
„ქალაქის მიწათსარგებლობის 

მართვის სისიტემა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- 

ინჟინერინგი2015/1 
126-130gv 

http://business-
engineering.bpengi.com/home/2015/numbe

r-01 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 
 

8 

 
 

“ურბანული რეგიონები  და  
სოფლის დასახლება” 

 

 
 

სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 
„სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები“ 
2015წელი76-79გვ. 

 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 
 
 

9 

„ 
 
 

თანამედროვე  ინტერიერების   
ხელოვნური  მოსაპირკეთებელი  თუ 

სამშენებლო მასალები“ 
 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
2016 წლის ნოემბერი 

გვ.236 
http://business-

engineering.bpengi.com/home/2016/numbe
r-01-02 

 
 

 
 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 

“კონტრურბანიზაციის პროცესზე 
მოქმედი 

ზოგიერთი ფაქტორები“ 
 
 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
1-2    2017 წელი 

186გვ-189გვ 
 

http://business-engineering.bpengi.com/ 
 

 
ქ.სალუქვაძე 

ნ.კოპალიანი 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 



 
 

11 

 
„სოფლის თემიდან ქალაქის 

საზოგადოებად ტრანსფორმაციის 
სოციალური საკითხები“ 

სტუ-ს  არქიტექტურის ურბანისტიკისა 
და დიზაინის ფაკულტეტი 

არქიტექტურისა და 
ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე 

პრობლემები 
სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 

#5 2015 წელი80გვ-87გვ 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 

„ურბანიზაცია და აგრარული 
რევოლუცია“ 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
2016 წლის ნოემბერი 

200გვ-204გვ 
http://business-

engineering.bpengi.com/home/2016/numbe
r-01-02 

 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თ.ბიძინაშვილი 
 
 

 
 

13 

 
 

“სახელმწიფოს  როლი  ეკო 
კატასტროფების 
რეგულირებასა და 

პრევენციაში” 
 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
# 3  2017 წლის 

38გვ-40გვ. 

 
 
 

ქ.სალუქვაძე 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 

14 

 
 

არქიტექტურული სინთეზი და 
მისი მნიშვნელობა 

“ფასადური  არქიტექტურა 
თბილისის მაგალითზე “ 

 
 

 
 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
# 3 

2017 წლის 
41გვ-43 გვ. 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 

 
 
 

15 

 
“ამერიკის სოფლის სკოლა, 

როგორც 
სოციალურ-ეკონომიკური სივრცე” 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
1-2    2017 წელი 

109გვ-111გვ 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თეა ბიძინაშვილი 

 
 



     ჯილდოები 
• 2004-2005 სტუ-ს გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა-

კონკურსის გამარჯვებული I ხარისხის დიპლომი 
• 2003-2004 საკურსო პროექტის თემით ,,სოფლის გენ_გეგმა”  

გამარჯვებული. 
• 2006 -2007 სტუ-ს 23 საერთაშორისო ღია სამეცნიერო 

კონფერენციის გამარჯვებული 
• 2006 -2007 სტუ-ს საუკეთესო სადიპლომო ნამუშევრის 

გამარჯვებული  
• 2001-2006 სტუ-ს ფრიადოსნობის სტიპენდია. 
• 2013-2014  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

#29პროექტის სამეცნიერო გრანტი  - „ საქართველოს კლიმატური 
პირობებისათვის CAD_სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი 
დეკორატიული ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის  ობიექტების 
ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ-კლასიფიკატორის 
შედგენა“ - შემსრულებელი, პროექტის ხელმძღვანელი პროფესორი-
ზურაბ კიკნაძე. 

სერთიფიკატები 
• 2015-2016  განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული 

ცენტრის მიერ მიღებული სერტიფიკატი - პროფესიულ 
კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში 
პროფესიული მოდულური საგანმანათლებო პროგრამის 
შემუშავების პროცესში მონაწილეობისათვის 

• 12.05. 2017    წელს აიოვას შტატის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის (აშშ) მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა-
„სწავლის შედეგები და შეფასება“ 

 
სამუშაო გამოცდილება 
2006- 2008    დიზაინი  და სამშენებლო კომპანია  “არსი” -არქიტექტორი 
2012-2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტის-ასისტენტ-პროფესორი. 
2013-2017სტუ-ის არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 
საბჭოს მდივანი. 
 
განხორციელებული პროექტები 
2009-2010 შ.პ.ს “საპროექტო” სასტუმრო დაბა ურეკში . 
2010-2012 შ.პ.ს “საპროექტო”სააგარაკო სახლი შეკვეთილში. 



2012-2013 მრავალფუნწციური საზოგადოებრივი-გასართობი ცენტრი 
ქ.ოზურგეთში. 
ენა უნარები 
ქართული - მშობლიური. ინგლისური - კარგად,  რუსული - კარგად. 
კომპიუტერი 
ოპერაციული სისტემები, საოფისე, ArchiCAD 11.0, AUTOCAD 

 
არქიტექტორ ქეთევან სალუქვაძეს მონაწილეობა აქვს მიღებული შემდეგ  

ადგილობრივ და საერთაორისო კომფერენციებში 
 

 
  

სტატიის სახელწოდება 
 

სამეცნიერო ჟურნალის 
დასახელება/თარიღი 

 
ავტორი 

 
 

1 

 
“გამწვანების  სახეები  ინტერიერში 

და მათი გამოყენების 
პერსპექტივები” 

 
სტუ-ს  სამეცნიერო- ჟურნალი “შრომები” 

#2(484) 2012, 
33-39გვ  2012 წელი. 

 
ქ.სალუქვაძე 

მ.მილაშვილი 

 
2 

“ეკოტენდენციები  თანამედროვე 
არქიტექტურაში” 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 152გც- 156გვ 2012#3(6) 

ქ.სალუქვაძე 
მ.მილაშვილი 

 
3 

 
“ინტერიერის ფორმირების 

ფსიქოლოგიური ასპექტები” 
 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 222გვ- 226გვ 
2013#1(7) 

 
 

 
ქ.სალუქვაძე 

 

 
 

4 

 
”ქუჩის ხელოვნური განათების 
არქიტექტურულ-მხატვრული 

მნიშვნელობა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 

„განათლება“ 2014#2(11) 
 148-150გვ. 

 
ქ.სალუქვაძე 

შ.გელაშვილი 

 
`5 

 
„ბუნებრივი გამწვანების 

მნიშვნელობა ინტერიერში“ 
(სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“ 

 
 

სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 
„განათლება“ 151-154გვ. 2014#2(11) 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

 
6 

 
„ სასოფლო-სამეურნეო დარგების 

შეთანაწყობა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- 

ინჟინერინგი #4,2014   212-213გვ 

 
ქ.სალუქვაძე 

ნ.კოპალიანი 



 
 
 

7 

 
„ქალაქის მიწათსარგებლობის 

მართვის სისიტემა“ 

 
სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- 

ინჟინერინგი2015/1 
126-130gv 

http://business-
engineering.bpengi.com/home/2015/numbe

r-01 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 
 

8 

 
 

“ურბანული რეგიონები  და  
სოფლის დასახლება” 

 

 
 

სტუ-ს სამეცნიერო  ჟურნალი 
„სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები“ 
2015წელი76-79გვ. 

 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 
 
 

9 

„ 
 
 

თანამედროვე  ინტერიერების   
ხელოვნური  მოსაპირკეთებელი  თუ 

სამშენებლო მასალები“ 
 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
2016 წლის ნოემბერი 

გვ.236 
http://business-

engineering.bpengi.com/home/2016/numbe
r-01-02 

 
 

 
 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 

“კონტრურბანიზაციის პროცესზე 
მოქმედი 

ზოგიერთი ფაქტორები“ 
 
 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
1-2    2017 წელი 

186გვ-189გვ 
 

http://business-engineering.bpengi.com/ 
 

 
ქ.სალუქვაძე 

ნ.კოპალიანი 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 

 
 

11 

 
„სოფლის თემიდან ქალაქის 

საზოგადოებად ტრანსფორმაციის 
სოციალური საკითხები“ 

სტუ-ს  არქიტექტურის ურბანისტიკისა 
და დიზაინის ფაკულტეტი 

არქიტექტურისა და 
ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე 

პრობლემები 
სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 

#5 2015 წელი80გვ-87გვ 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
 

 
 

 
 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

 
 



 
 
 

12 

 
„ურბანიზაცია და აგრარული 

რევოლუცია“ 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
2016 წლის ნოემბერი 

200გვ-204გვ 
http://business-

engineering.bpengi.com/home/2016/numbe
r-01-02 

 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თ.ბიძინაშვილი 
 
 

 
 

13 

 
 

“სახელმწიფოს  როლი  ეკო 
კატასტროფების 
რეგულირებასა და 

პრევენციაში” 
 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
# 3  2017 წლის 

38გვ-40გვ. 

 
 
 

ქ.სალუქვაძე 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 

14 

 
 

არქიტექტურული სინთეზი და 
მისი მნიშვნელობა 

“ფასადური  არქიტექტურა 
თბილისის მაგალითზე “ 

 
 

 
 

სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
# 3 

2017 წლის 
41გვ-43 გვ. 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
თ.ბიძინაშვილი 

 
 
 
 

 
 
 

15 

 
“ამერიკის სოფლის სკოლა, 

როგორც 
სოციალურ-ეკონომიკური სივრცე” 

 
სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - 

ყოველკვარტალური  რეფერირებადი  
სამეცნიერო ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 
1-2    2017 წელი 

109გვ-111გვ 

 
 

ქ.სალუქვაძე 
ნ.კოპალიანი 

თეა ბიძინაშვილი 
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