
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის  

პროფესორი ნინო იმნაძე 

სამეცნიერო შრომების სია (1997-2016 წწ) 

# სამეცნიერო შრომების 
დასახელება 

გამომცემლობის, ჟურნალის 
დასახელება და წელი 

გვერდები
ს 
რაოდენობ
ა 

თანაავტორი 

1 სიმბოლიკა არქიტექტურაში სტუ. შრომები 5(415) 

თბ., 1997. 

199-202  

2 კლასიციზმისგავლენაქართუ
ლარქიტექტურაში 

ჟურნალისანშენებლომასალები

დანაკეთობებიN.3 

თბ., 1997. 

28-31  

3 საზოგადოებრივ-
სანახაობრივიშენობებისარქი
ტექტურა 40-50-იანწლებში. 

პერიოდულისამეცნიეროჟურნა
ლი `ინტელექტი~,1(4),თბ. 1999 

28-30  

4 არქიტექტურულიკონსტრუქ-
ცი¬ებიდაბიონიკა 

პერიოდულისამეცნიეროჟურნა
ლი `ინტელექტი~, 1(8), თბ., 
2000. 

117-120 ე.ხახუტაშვილი 

5 არქიტექტორიმიხეილშავიშვ
ილი-პედაგოგიდაშემოქმედი 

სტუ.პედაგოგიკისთეორიისადაი
სტორიისგანყ.შრ.I.თბ.2001 

39-42  

6 ეროვნულობისნიშან-
თვისებებისგამოვლენაარქიტ
ექტორმოხეილშავიშვილისშე
მოქმედებაში 

სტუ.შრ.I.თბ.2001 43-46  

7 ორნამენტისმნიშვნელობაარქ.
მ.შავიშვილისშემოქმედებაში 

სტუ.პედაგოგიკისთეორიისადაი
სტორიისგანყ.შრ.II.თბ.2001 

26-28  

8 საქალაქმშენებლოპრობლემე
ბისგადაწყვეტისთავისებურე
ბაარქ.მ.შავიშვილისშემოქმედ
ებაში(ქ,ქუთაისისმაგალითზე
) 

სტუ.პედაგოგიკისთეორიისადაი
სტორიისგანყ.შრ.II.თბ.2001 

28-31  

9 PPR-ისეთიკადაპროფესიონა-
ლიზ¬მი 

პერიოდულისამეცნ. ჟურნა-
ლიინტელექტი 1(15), თბ. 2003. 

144-146 ე.ხახუტაშვილი 

10 ფანდრაიზინგი PPR-ისერთ-
ერთიწარმატებულიპროგრამა 

პერიოდულისამეცნ. ჟურნა-
ლიინტელექტი 1(15), თბ. 2003. 

232-234 ე.ხახუტაშვილი 

11 ეროვნულობისგამოვლენისთა
ვისებურებანიქართველარქიტ
ექტორთაშემოქმედებაში. 

პერიოდულისამეცნ. ჟურ 

ნა-ლი, ინტელექტი 3(20) თბ., 
2004. 

145-148  

12 XX 
საუკუნისპირველნახევარშიევ
როპულიქვეყნებისარქიტექტუ
რაშიგამოვლენილისტილისტ
ურიმიმართულებისგანვითარ

პერიოდულისამეცნ. ჟურ 

ნა-ლი, ინტელექტი 3(20) თბ., 

2004. 

149-151  



ებისგზა. 
13 არქიტექტურულიგრაფიკის 

როლი სასწავლო 
პროექტირებაში 

საქ.მეცნ.აკადემიისჟურნალმოამ

ბისდამატება.შრომები 

4.თბ.2004. 

64-68  

14 საცხოვრებელი გარემოს 
ფორმირების თავისებურება 

საქ.განათლ.მეც.აკადემიისჟ.მოა

მბისდამატებაშრომები9,თბ.200

7 

138-143  

15 არქ.ი.ლეონიდოვისშემოქმედე
ბითიკონცეფცია 

საქ.განათლ.მეც.აკადემიისჟ.მოა

მბისდამატებაშრომები11,თბ.20

08 

14-15  

16 არქიტექტურისდაბუნებრივიგ
არემოსურთიერთკავშირისპრ
ობლემა 

საქ.განათლ.მეც.აკადემიისჟ.მოა
მბისდამატებაშრომები12,თბ.20
08 

293-299 ე.კალანდაძე 

17 ხალხური არქიტექტურა და 
თანამედროვეობა 

საქ.განათლ.მეც.აკადემიისჟ.მოა
მბისდამატებაშრომები1(13),თბ.
2009 

317-321 

 

ე. კალანდაძე 

18 არქიტექტურულ-
სამშენებლოკომპანია 
“წავკისისვეილს”მარკეტინგუ
ლიკვლევა 

საქ.განათლ.მეც.აკადემიისჟ.მოა
მბისდამატებაშრომები2(14),თბ.
2009 

172-176 

 

ე. ხახუტაშვილი 

19 Tbilisi on foot (გზამკვლევი) GTZ supported by German 
technical cooperation 
2009. 

 ბ.ნაცვლიშვილი 
ქ.მელაძე 
თ.ხუციშვილიდ
ასხვ. 

20 “ეკოლოგიურიარქიტექტურა” საქ.განათლებისმეცნიერებატააკ
ადემიისჟურნალ “მოამბის” 
დამატება; შრომები 1/16; 
თბ.2010  

 213-217 ე. კალანდაძე; 
მ. ჯავახიშვილი 

21 “ახალიფორმადწარმომქმნელი
პრინციპებისძიებებითანამედ
როვეარქიტექტურაში 
(ორგანულიარქიტექტურა)” 

საქ.განათლებისმეცნიერებათააკ
ადემიისჟურნალ “მოამბის” 
დამატება; შრომები 1/17; 
თბ.2010  

 213-218  

22 ორნამენტი და არქიტექტურა ჟურნალი “განათლება”N 1 სტუ. 

თბ.2011 

189-197  

23 „არქიტექტურული 
კონტექსტი“ იმრე მაკოვეცის 
შემოქმედებაში.“  

სტუ, ჟ. „განათლება“ №1(4) თბ. 
2012  

 

გვ.187-193 დ. რეხვიაშვილი 

24 „ახალი კლასიკის“ 
გამოვლენის თავისებურება 
XX-XXI საუკუნის ქართულ 
არქიტექტურაში. 
 

სტუ, ჟ. „განათლება“ №2(5) თბ. 
2012  
 

207-214 მ. დავითაია 

25 „არქიტექტურული 
კონტექსტი“ 

სტუ; „განათლება“ 2013 #1(7) 194-198 დიანა 
რეხვიაშვილი 



26 “კვადრატის და კუბის 
არქიტექტურული 
ინტერპრეტაციები 
პროფესიული აზროვნების 
სისტემათა ტრადიციაში” 
 

სტუ; „განათლება“ 2013 #2(8) 248-251  

27 “თბილისი - ტოლერანტული 
სივრცე-სიმფონია” 
 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2014, № 1(10) 

გვ. 180-186 მედეა მელქაძე 

28 არქიტექტურული 
„პარალელები“ 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2014, № 2(11) 

გვ.161-166  

29 „ახალი“ ხალხური 
არქიტექტურა საქართველოს 
მაღალმთიან რეგიონებში 

 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2015, № 1(12) 

გვ. 257-262 თ.ადუაშვილი 

30 თანამედროვე არქიტექტურა 
ქალაქის ისტორიული 
ცენტრის კონტექსტში. 
(„რიყის“ არქიტექტურულ–
სივრცულიანალიზის 
მცდელობა“) 
 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2015, № 1(12) 

გვ. 263-267 ე.ვარდოსანიძე 

31 სამრეწველო არქიტექტურა 
და ტურიზმი 
 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2015, № 2(13) 

გვ. 209-213 გ. ვარდოსანიძე 

32 ხელოვნური განათების როლი 
და ინოვაცია არქიტექტურაში 
 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2015, № 3(14) 

გვ. 183-189 მ. გვაზავა 

33 „უნივერსალური 
პროექტირების“ კონცეფცია 
პოლონეთის და 
საქართველოს მაგალითზე 

სტუ; არქიტექტურისა და 
ქალაქთმშენებლობის 
თანამედროვე პრობლემები; 
სამეცნიერო-ტექნიკური 
ჟურნალი. თბილისი №6, 2016 
წ. 

გვ.27 - 40  

34 „კედელი“ ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2016, № 2(16) 

გვ. 231-237 მ.ჯინჭარაძე 

35 თანამედროვე არქიტექტურა 
ისორიულ გარემოში 

ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, 
თბ. 2016, № 2(16) 

გვ. 237-243 თ.ჩუბინიძე 

36 კლასიური მემკვიდრეობის 
ინტერპრეტაცია XX – XXI 
საუკუნი ქართულ 
არქიტექტურაში 
ამერიკულიპროფესიული 
აზროვნების კონტექსტში 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ - 
სამერიკისმცოდნეობის 
ინსტიტუტი.ამერიკის 
შესწავლის საკითხები VI 
Journal of American Studies; 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა; 2016 

გვ.222 – 226  

37 „Особенности архитектуры 
туристических центров в 
регионах грузии“ 

„Архитектура и 
Градостроительное Развитие 
Курортов, Зон Отдыха и 

გვ.157-160  



Туристических Мест“ 
Материалы Международной 
Научно – практической 
Конференции Баку – 2016 

38 „ვიზუალური კომუნიკაცია 
„ტურისტულ“ 
არქიტექტურაში“  

სტუ, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კომფერენცია 
„ვერბალური კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიები - 5“ მასალები; 
თბილისი, 2016 წელი,  

გვ.127-131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები (1986 -2016წწ.) 

№ სამეცნიერო შრომების დასახელება კონფერენციის ჩატარების ადგილი თანაავ
ტორი 

1 საქართველოსისტორიულიქალაქები
სრეკონსტრუქციისთეორიულიმოსაზ
რებებიანალიზურიმეთოდითევმ-ზე.

ახალგაზრდამეცნიერთარესპუბლიკუ
რიკონფერენციისმოხსენებები.4-6 
მარტი.თბ.1986

 

2 არქიტექტურულიანსამბლისფორმირ
ებისსაფუძველი 

ახალგაზრდამეცნიერთარესპუბლიკუ
რიკონფერენციისმოხსენებები.13-14 
ოქტომბერი.თბ.1987

 

3 ზოგიერთი 
მოსაზრებებიქალაქისსივრცითიკომპ
ოზიციისშესახებ. 

მასწავლებელთადაასპირანტთასამეცნ
იეროკონფერენციაარქიტექტურისსაკი
თხებზე.მასალები, თბ.1987     

 

4 სოციალურიზეგავლენათბილისისსაქ
ალაქოგარემოსგანვითარებისპროგრე
სზე. 

რესპუბლიკურიკონფერენციისმასალე
ბი, 2-6 მაისი,ბათუმი,1988 

 

5 საცხოვრებელისახლისარქიტექტურა
30-50-იანწლებში 

საერთაშორისოსამეცნიეროპედაგოგიუ
რიკომფერენციისმასალები. 
თბ.1998

 

6 თბილისისთავისუფლებისმოედნისგ
ანაშენიანებისბოლოპერიოდშიმომხ
დარიცვლილებებისშესახებ 

ქართულიარქიტექტურისთეორიისდა
ისტირიისსაკითხები. 
1(4)თბ.2005.არქიტექტურადარეგული
რება,არქ.IV კონფერენცია.  

 

7 ლესელიძისქუჩისარქიტექტურულ-
სივრცულიგარემოსანალიზისმცდელ
ობა. 

ქართულიარქიტექტურისთეორიისდა
ისტირიისსაკითხები.2(5)თბ 2006.,არქ . 
V კონფერენცია

 

8 თბილისისარქიტექტურულ-
სივრცულისტრუქტურისფორმირები
სთავისებურება 

ქართულიარქიტექტურისთეორიისდაისტ
ირიისსაკითხები.3(6)თბ 2007.,არქ . VI 
კონფერენცია. 

 

9 კომუნიკაციებისროლისაზოგადოება
ში. 

სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია.თბ 2008 

 

10 “ვიზუალურიდავერბალურიკომუნიკ
აციაარქიტექტურაში” 

საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენც
ია“ვერბალურიკომუნიკაციურიტექნო
ლოგიები”; სტუ, თბ.2010 21-22 
ოქტომბერი; (გვ. 37-42) 

 

11 “ფ.ლ. 
რაიტისორგანულიარქიტექტურისგა
ნვითარებათანამედროვეამერიკულა
რქიტექტურაში”; 

ამერიკისმცოდნეობის XI 
ყოველწლიურისაერთაშორისოკონფერენც
ია“ამერიკადაამერიკულიღირებულებები” 
13-15 მაისი 2010; ივ,ჯავახიშვილისსახ. 
თბ. 
სახელმწიფოუნივერსიტეტისამერიკისშეს
წავლისინსტიტუტი. 

 

12 “კინეტიზმი,როგორცარქირექტურუ
ლიფორმისძიებისპროცესითანამედრ

ამერიკისმცოდნეობის XII 
ყოველწლიურისაერთაშორისოკონფერენც

 



ოვეამერიკულარქიტექტურაში”; ია“ამერიკა: XXI საუკუნისგამოწვევები” 23-
25 მაისი 2011; ივ,ჯავახიშვილისსახ. თბ. 
სახელმწიფოუნივერსიტეტისამერიკისშეს
წავლისინსტიტუტი. 

13 „ არქიტექტურული სივრცის 
ორგანიზების კონცეპტუალური 
ხედვები ქალი არქიტექტორების 
შემოქმედებაში“ 

„მსოფლიო და გენდერი“ 
სერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის შრომების სპეციალური 
ნომერი (1) სტუ-ს გენდერული 
თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 
სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტი; თბილისი-2012(გვ. 103-
107) 

 

14 „კლასიკური მემკვიდრეობის 
ინტერპრეტაცია XX-XXI საუკუნის 
ქართულ არქიტექტურაში 
ამერიკული პროფესიული 
აზროვნების კონტექსტში“. 

ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია 
„შეერთებული შტატები და 
საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-
19 მაისი 2012წ. 

 

15 მიმდინარე პროცესები ქართულ
არქიტექტურაში“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „ვერბალური 
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“; 
სტუ; თბ. 2012 8-10 ნოემბერი, გვ. 149-
155. 

 

16 „გეომეტრიული ფიგურების 
არქიტექტურული ინტერპრეტაციები 
ამერიკელი არქიტექტორების 
შემოქმედების მაგალითზე.“ 

ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია. 16-18 
მაისი 2013წ.  ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ამერიკის სესწავლის 
ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის 
საქართველოს ასოციაცია. 

 

17 „ამერიკული არქიტექტურის როლი
უახლეს ევროპულ არქიტექტურაში“; 

ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე 
ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია; „შეერტებული 
შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ 
ევროპაში“;15-17 მაისი 2014 

 

18 „არქიტექტურის ვიზუალური
ინტერპრეტაციები“; 

სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „ვერბალური 
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ 
თბილისი, საქართველო, 2014წელი 2-5 
ოქტომბერი; 103-109 გვ. 

 

19 „საზოგადოებრივი სივრცე - მწვანე
პარკის ორგანიზების ამერიკული 
გამოცდილება“; 

ამერიკისმცოდნეობის მეთექვსმეტე 
ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო 
ომის დასრულების 150-ე 
წლისთავისადმი 14-16 მაისი 2015 

 



თბილისი
20 “უნივერსალური პროექტირების“  

კონცეფცია პოლონეთის და 
საქართველოს მაგალითზე „ 

თბილისის არქიტექტურის და 
ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე 
პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, 
ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 
19 დეკემბერი  2015 წ.

 

21 თანამედროვე არქიტექტურა 
ისტორიულ განაშენიანებაში 

„არქიტექტურის თანამედროვე 
პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, 
ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 
13 თებერვალი- 2016 

 

22 presentation of the SO EAS+Y workshops 
results  
 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებეში  

Soeas+y PL/Geo young European design 17-21 
March 2016 in gremi, Kakheti,Georgia 
architectural workshop and conference for 
students from Georgia; www.soeastu.eu; 
„Genuine common space: interventions of 
young Polish architecture studios for inclusive 
culture“; Conference – March 22-2016წ. 

K. 
Szparko
wski, K. 
Miklasze
wski 

23 „Особенностиархитектурытуристичес
кихцентровврегионахгрузии“; 

„Архитектура и Градостроительное 
Развитие Курортов, Зон Отдыха и 
Туристических Мест“Международная 
Научно – практическая Конференция 
Баку – 2016 Октябрь 27 – 28; 

 

24 „ვიზუალური კომუნიკაცია 
„ტურისტულ“ არქიტექტურაში“;  

სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო 
კომფერენცია „ვერბალური 
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“; 
თბილისი, 2016 წელი, 25 – 27 
ნოემბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მეთოდური მითითებები და სალექციო კურსები (2006-2013წწ.) 

სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სრული პროფესორი  

ნინო იმნაძე 

1. “ავტოფარეხი”- მეთოდურიმითითებაარქიტექტურულპროექტირებაში. 

თბ,2006 (თანაავტორიმ.დავითაია) 

2. -“საერთაშორისოაეროპორტი”- მეთოდურიმითითებაარქიტექტურულპროექტირებაში. 
თბ,2009 (თანაავტორიე.კალანდაძე) 

3. -“სასტუმროები”- მეთოდური მითითება არქიტექტურულ პროექტირებაში. თბ, 2009 
(თანაავტორი ე.კალანდაძე) 

4. “ეკოლოგიური საცხოვრებელი კომპლექსი რთულ რელიეფზე”- მეთოდური მითითება 
არქიტექტურულ პროექტირებაში. თბ,2009 (თანაავტორიე.კალანდაძე,მ.ჯავახიშვილი) 

5. “არქიტექტურული კოლეჯი 820 სტუდენტზე”- მეთოდური მითითება არქიტექტურულ 
პროექტირებაში. თბ,2009 

6. „საცხოვრისის არქიტექტურა“; 2010წ.  სალექციო კურსი (ელექტრონულივერსია) 

7. „ფორმა არქიტექტურაში“; 2011 წ.  სალექციო კურსი (ელექტრონული ვერსია) 

8. „სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა - ნაგებობების არქიტექტურა“; 2017 წ. 
სახელმძღვანელო (ელექტრონული ვერსია, მუშაობის პროცესი)  


