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№504 “საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის “ 

დეპარტამენტი 

 

         2007 წელს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსი-

ტეტში განხორციელებული რეფორმების შედეგად 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტ-

თან არსებული ზოგადტექნიკური დისციპლინების 

ბაზაზე ჩამოყალიბდა მსხვილი სასწავლო-სამეცნიერო 

ერთეული - საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექა-

ნიკის დეპარტამენტი, რომლის ხელმძღვანელად ღვაწ-

ლმოსილი  მეცნიერი,  პროფესორი, განათლების მეც-

ნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ა. შავგულიძე 

დაინიშნა. 

     2011 წლიდან დღემდე 

დეპარტამენტს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი, პროფესორი იოსებ ბაციკაძე  ხელმძღვა-

ნელობს. 

      2014  წლიდან  ექსპლოატაციაში შევიდა საინჟინრო 

გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტთან 

არსებული პროფესორ ანზორ შავგულიძის სახელობის 

კომპიუტერული ცენტრი,  ერთმანეთისაგან იზოლირე-

ბული ორი კლასით. ორივე კლასში  

დამონტაჟებულია  პროექტორი და ეკ-

რანი სალექციო და პრაქტიკული მეცა-

დინეობის სრულყოფილად ჩატარები-

სათვის საჭირო მასალის   სადემონსტ-

რაციოდ. 

        დღეისათვის  საინჟინრო გრაფი-

კისა  და ტექნიკური მექანიკის დეპარ-

ტამენტში  გაერთიანებულია  საინჟინ-

რო  გრაფიკის, მექანიზმებისა და მანქა-

ნების თეორიის, მანქანათა ნაწილებისა და ამწე-სატრანსპორტო   მანქანების   

სასწავლო მოდულები.  

       საინჟინრო გრაფიკის სასწავლო მოდულში შემავალ  საგანთა ჯგუფის  (მხაზვე-

ლობითი გეომეტრია, საინჟინრო გრაფიკა, 

გეგმილური ხაზვა,  სამანქანათმშენებლო  და  

სამშენებლო  ხაზვა,  კომპიუტერული საინ-

ჟინრო გრაფიკა  და  სხვა)  სილაბუსებში წარ-

მოდგენილი თემები ითვალისწინებს წარ-

მოების სხვადასხვა  საინჟინრო დარგების  

სპეციფიკას.   

       მხაზველობითი გეომეტრია ერთ-ერთი 

იმ ფუნდამენტალურ მეცნიერებათაგანია, რომელიც საინჟინრო-ტექნიკური 

განათლების საფუძველს წარმოადგენს.  სასწავლო პროცესში ფართოდ არის დანერ-
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გილი კომპიუტერული ტექნიკა.  კერძოდ, სტუდენტები  ნახაზებს  აგებენ   გრა-

ფიკული  პროგრამა AutoCad--ის გამოყენებით. 

       მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის მო-

დულში ისწავლება მექნიზმებისა და მანქანების 

თეორია, ტექნიკური მექანიკა, მანქანათმცოდნეობა, 

მექანიზმებისა და მანქანების დინამიკის საფუძვ-

ლები. მიმდინარეობს სივრცითი მექანიზმების 

სტრუქტურული და კინემატიკური კვლევა, რობო-

ტებისა და რობოტოტექნიკური სისტემების შეს-

წავლა. საკურსო პროექტები და ლაბორატორიული 

სამუშაოები, სპეციალიზირებული კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით სრულდება.                                                                                 

        მანქანათა ნაწილებისა და ამწე-სარანსპორ-

ტო მაქანების მოდულში ისწავლება: მანქანათა-

ნაწილები, ამწე-სატრანსპორტო მანქანები, ზუს-

ტი მექანიზმებისა და ხელსაწყოების ნაწილები 

და მანქანა-დანადგარების   კონსტრუირების სა-

ფუძვლები. ზემოთ ჩამოთვლილი დისციპლი-

ნების შესწავლას ემსახურება  კომპიუტერული 

ცენტრი და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურ-

ვილი კაბინეტები და ლაბორატორიები. 

       წლების განმავლობაში დეპარტამენტის 

პროფესორ-მასწავლებლების 

ხელმძღვანელობით მომზადებული 

სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ და  

წარმატებებს აღწევენ სტუდენტთა ღია 

საერთაშორისო ტექნიკურ კონფერენციებში, 

სადაც ფუნქციონირებს საინჟინრო გრაფიკისა 

და ტექნიკური მექანიკის სექცია.       

        ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრია-

ტის კურსდამთავრებულ  სტუდენტებს საშუალება აქვთ სწავლა გააგრძელონ სა-

ინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში არსებულ სამაგის-

ტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.   

       სტუდენტთა სწავლა-აღზრდის 

საქმეს ემსახურება საინჟინრო 

გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის 

დეპარტამენტის 8 სრული, 9 

ასოცირებული და 8 ასისტენტ - 

პროფესორი, რომლებიც სასწავლო 

პროცესის გაძღოლის გარდა  

აქტიურად მონაწილეობენ სხვადა-

სხვა სამეცნიერო კონფერენციებსა და 

სიმპოზიუმებში, აქვეყნებენ სამეცნი-

ერო სტატიებსა და მონოგრაფიებს 

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო გამოცემებში. 


