
დეპარტამენტი N 602 
2017–18 ს. წ. I სემესტრის სესიების განრიგი 

 საგანი                                        ჯგუფი 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 
ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები. 

პრაქტიკული. აუდიტორია 303 ც 
დათუკიშვილი დ.,ქოჩლაძე ნ., ჯობაძე ნ., ჩიგოგიძე 

ლ.  

28 თებერ. 
11 სთ. 

28 თებერ. 
12 სთ. 

28 თებერ. 
12 სთ. 

     

ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები. 
პრაქტიკული. აუდიტორია 303 ც 

მეგრელიშვილი ლ., გელაშვილი შ., ჯობაძე ნ., 
ჩიგოგიძე ლ.  

   
2 მარტი 
15 სთ. 

2 მარტი 
15 სთ. 

2 მარტი 
14 სთ. 

  

ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები. 
პრაქტიკული. აუდიტორია 302 ც 

სალუქვაძე ქ., კანტიძე ე., ჯობაძე ნ., ჩიგოგიძე 
ლ. 

      
27 თებერ. 

13 სთ. 
27 თებერ. 

1330 სთ. 

ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები. 
თეორია. აუდიტორია 407 ც 

ჩიგოგიძე თ. 

20 თებერ. 
16 სთ. 

20 თებერ. 
16 სთ. 

20 თებერ. 
16 სთ. 

20 თებერ. 
17 სთ. 

20 თებერ. 
17 სთ. 

20 თებერ. 
17 სთ. 

20 თებერ. 
15 სთ. 

20 თებერ. 
15 სთ. 

დიზაინის თეორიული საფუძვლები 
პრაქტიკული და თეორია.  აუდიტ. 307 ც 
ხაბეიშვილი მ., ყარამურზა ზ., კიკნაველიძე დ., 
ხვედელიანი მ., დიღმელაშვილი ა., მაკოვკინა ი. 

23 თებერ. 
10 სთ. 

 
23 თებერ. 

1130 სთ. 
 

23 თებერ. 
13 სთ. 

 
23 თებერ. 

1430 სთ. 
 

დიზაინის თეორიული საფუძვლები 
პრაქტიკული და თეორია.  აუდიტ. 316 ც 

წულუკიძე გ., როყვა გ., ერისთავი თ., ხვედელიანი 
ნ., კიკნაველიძე დ., ხვედელიანი მ., მაკოვკინა ი. 

 
23 თებერ. 

10 სთ. 
 

23 თებერ. 
1130 სთ. 

 
23 თებერ. 

13 სთ. 
 

23 თებერ. 
1430 სთ. 

Предмет                                      Группа  6608        
Основы проектирования интерьера 

Практическая работа. Аудитория 314 ц 
Кочладзе Н., Чигогидзе Т. 

26 февраля 
13 ч.        
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Теоретические основы дизайна 
Практическая работа. Аудитория 314 ц 

Хабеишвили Н., Дигмелашвили А. 

23 февраля 
11 ч. 

       

საგანი                                         ჯგუფი 65310 65311 65312 64313 64314 64315   
საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის 

დაპროექტება. პრაქტიკული.  
აუდიტორია 405 ც  

დათუკიშვილი დ., ქოჩლაძე ნ., მჭედლიშვილი ვ., 
სალუქვაძე ქ.,ჯობაძე ნ.,გელაშვილი შ., ხაჭაპურიძე მ. 

28 თებერ. 
11– 13 სთ. 

28 თებერ. 
11– 13 სთ. 

28 თებერ. 
11– 13 სთ. 

26 თებერ. 
11– 13 სთ. 

26 თებერ. 
11– 13 სთ. 

26 თებერ. 
11– 13 სთ. 

  

ინტერიერის კომპიუტერული მოდელირება 
კ.ც.1.8 ხოსრუაშვილი გ.       

3 მარტი 
12–14 სთ. 

28 თებერ. 
14–16 სთ. 

26 თებერ. 
13–15 სთ. 

28 თებერ. 
16–18 სთ. 

27 თებერ. 
15–17 სთ. 

1 მარტი 
12–14 სთ 

  

ეპოქა და სტილი ინტერიერში. პრაქტიკ. 
აუდიტორია 207ც.ხაჭაპურიძე მ., კანტიძე ე. 

27 თებერ. 
11 სთ. 

27 თებერ. 
14 სთ. 

27 თებერ. 
15 სთ. 

27 თებერ. 
1230 სთ. 

27 თებერ. 
13 სთ. 

27 თებერ. 
12 სთ.   

ეპოქა და სტილი ინტერიერში. 
თეორია. აუდიტორია 403 ც 

მჭედლიშვილი ვ. 

1 მარტი 
13 სთ. 

1 მარტი 
13 სთ. 

1 მარტი 
13 სთ. 

1 მარტი 
14 სთ. 

1 მარტი 
14 სთ. 

1 მარტი 
14 სთ. 

  

არქიტექტურული დისკურსი და 
ინტერიერი. თეორია. აუდიტორია 405 ც 

სალუქვაძე ქ. 

2 მარტი 
14 სთ. 

2 მარტი 
14 სთ. 

2 მარტი 
14 სთ. 

27 თებერ. 
14 სთ. 

27 თებერ. 
14 სთ. 

27 თებერ. 
14 სთ. 

  

არქიტექტურული დისკურსი და 
ინტერიერი. პრაქტიკული. აუდ. 302 ც 

ჩუბინიძე თ. 

2 მარტი 
15 სთ. 

აუდ. 302 ც 

2 მარტი 
15 სთ. 

აუდ. 302 ც 

27 თებერ. 
17 სთ. 

აუდ. 209 ც 

27 თებერ. 
17 სთ. 

აუდ. 209 ც 

2 მარტი 
15 სთ. 

აუდ. 302 ც 

27 თებერ. 
17 სთ. 

აუდ. 209 ც 
  

საგანი                                         ჯგუფი 65410 65411 64412 64413     
მცირე არქიტექტურული ფორმების 

დიზაინ–პროექტი. პრაქტიკ. აუდიტ. 316 ც 
ხვედელიანი ნ., როყვა გ., ხვედელიანი მ.,დიღმელაშვილი ა  

21 თებერ. 
11 სთ. 

21 თებერ. 
11 სთ. 

      

მცირე არქიტექტურული ფორმების 
დიზაინ–პროექტი. პრაქტიკ. აუდ. 316 ც 
ხვედელიანი ნ., კიკნაველიძე დ., ყარამურზა ზ. 

  
21 თებერ. 

12 სთ. 
21 თებერ. 

12 სთ. 
    

ფერთმცოდნეობა. პრაქტიკული და 
თეორია. აუდიტორია 310 ც 
 ხაბეიშვილი ნ., ხაბეიშვილი მ. 

23 თებერ. 
10 სთ. 

23 თებერ. 
10 სთ. 

 
23 თებერ. 

11 სთ. 
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ფიტოდიზაინი. პრაქტიკული და თეორია. 
აუდიტორია 310 ც 

 ხაბეიშვილი ნ., ხაბეიშვილი მ. 
  

23 თებერ. 
12 სთ. 

     

ერგონომიკის საფუძვლები. პრაქტიკული 
და თეორია. აუდიტორია 316 ც 

წულუკიძე გ. 

21 თებერ. 
13 სთ. 

21 თებერ. 
13 სთ. 

21 თებერ. 
13 სთ. 

21 თებერ. 
13 სთ. 

    

ავეჯის დიზაინური დაპროექტების 
საფუძვლები. პრაქტიკული და თეორია. 

აუდიტორია 316ც. წულუკიძე გ., როყვა გ. 

21 თებერ. 
14 სთ. 

21 თებერ. 
14 სთ. 

21 თებერ. 
14 სთ. 

21 თებერ. 
14 სთ. 

    

ფორმათწარმოქმნა დიზაინში. პრაქტიკული 
და თეორია. აუდიტორია 407 ც.  

მაისურაძე მ. 

21 თებერ. 
12 სთ. 

21 თებერ. 
12 სთ. 

19 თებერ. 
12 სთ. 

19 თებერ. 
12 სთ. 

    

არქიტექტურული დისკურსი და დიზაინი. 
პრაქტიკული და თეორია. აუდიტორ. 414 ც 

ხაბეიშვილი ნ., ხაბეიშვილი მ. 

23 თებერ. 
15 სთ.  

23 თებერ. 
15 სთ.  

23 თებერ. 
15 სთ.  

23 თებერ. 
15 სთ.      

Предмет                                      Группа  64316        
Эпоха и стиль интерьера. Теория и 

практическая работа. Аудитория 407 ц 
Чигогидзе Т. 

19 февраля 
12 ч        

Проектириование интерьра жилища. 
Практическая работа. Аудитория 407 ц 

Чигогидзе Т. 

2 марта 
12 ч 

       

Отделочные материалы в интерьере. 
Теория и практическая работа. Аудитория 

407 ц Чигогидзе Т. 

19 февраля 
13 ч 

       

Трёхмерное моделирование. Теория и 
лаборатория. Компьютерный центр. 

Хосруашвили Г. 

21 февраля 
12 ч 

       

Основы эргономики. Теория и 
практическая работа. Аудитория 316 ц 

Цулукидзе Г. 

21 февраля 
13 ч 
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Цветоведение. Теория и практическая 
работа. Аудитория 310 ц. Хабеишвили Н. 

19 февраля 
11 ч 

       

Дизайн-проект малых архитектурных форм. 
Практическая работа. Аудитория 316 ц 

Хабеишвили Н. 

21 февраля 
14 ч 

       

Основы проектирования мебели. Теория и 
практическая работа. Аудитория 316 ц 

Цулукидзе Г. 

21 февраля 
15 ч 

       

დამატებითი    Дополнительные 
დამატებით გამოცდაზე   დაიშვებიან მხოლოდ ის სტუდენტები, რომლებმაც შუალედურ  და დასკვნით გამოცდაზე მიღებული 

შეფასებით ჯამში დააგროვეს 41-51 ქულა (FX). 
На дополнительный экзамен допускаются только те студенты, которые в сумме на промежуточном и заключительном 

экзамене набрали 41-51 очков (FX)             
II        კურსი  

ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები 
5 მარტი 10 სთ. 

აუდიტორია 
Аудитория 

414 ც 

     

II        კურსი  
დიზაინის თეორიული საფუძვლები 

9 მარტი 11 სთ.      

II        Курс 5 марта 11 ч.      
III IV კურსი (ინტერიერის მოდული) 5 მარტი 12 სთ.      
IV      Курс (Модуль Интерьер) 5 марта 13 ч.      

IV      Курс (Модуль Дизайн) 9 марта 11 ч. 
Аудитория 

310 ц      

მცირე არქიტექტურული ფორმების 
დიზაინ–პროექტი 

9 მარტი 12 სთ. 
აუდიტორია 

414 ც 

     

ერგონომიკის საფუძვლები 9 მარტი 13 სთ.      
ავეჯის დიზაინური დაპროექტების 
საფუძვლები 9 მარტი 13 სთ.      

ფერთმცოდნეობა 9 მარტი 10:30 სთ. აუდიტორია 
310 ც 

     
ფიტოდიზაინი 9 მარტი 11:30 სთ.      
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