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2. ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის ჩამოყალიბების ეტაპები 

3. ქართული ხალხური ქალაქთმშენებლობისა და არქტექტურის ეკოლოგიის ასპექტები 

4. ქალაქთმშენებლობა და ეკოლოგიური განათლება 

5. გლობალიზაციის პროცესი და ეკოლოგიური წონასწორობა 

6. მწვანე ნარგავების როლი ქალაქის ეკოსისტემის შენარჩუნების საქმეში 

7. ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება 

8. განსხვავება “ქალაქის ეკოლოგიასა” და “ურბოეკოლოგიას” შორის/ 



9. ტყის მნიშვნელობა ბუნებისა და ადამიანის ცხოვრებაში 

10. ქალაქში ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენის მეთოდები 

11. ძველი მსოფლიოს ქალაქების გეგმარებითი სტრუქტურის მიმოხილვა 

12. შუა საუკუნეების ხანის ქალაქთმშენებლობის თავისებურებები 

13. საქართველოს ისტორიული ქალაქების დამახასიათებელი თვისებები 

14. ბაროკო და კლასიციზმი ქალაქთმშენებლობაში 

15. მეოცე საუკუნის ქალაქთმშენებლობითი თეორიები 

16. კულტურულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების საფეხუროვანი სისტემა 

17. ქალაქის ცენტრი 

18. საცხოვრებელი რაიონი 

19. სამრეწველო რაიონი 

20. თანამედროვე ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა  

21. ურბანული რეკონსტრუქცია – მიზანი, ამოცანები, ურბანული რეკონსტრუქციის ფორმები და სახეები 

22. რეკონსტრუქცია, როგორც ქალაქგანვითარების ძირითადი ფორმა, მოქალაქეთა ცხოვრების 

თანამედროვე პირობების მიზანმიმართული ფორმირების პროცესი და ინსტრუმენტი 

23. კულტურული მემკვიდრეობა – ურბანული რეკონსტრუქციის ფაქტორი. მისი როლი 

სარეკონსტრუქციო ქალაქის სტრუქტურაში. ’’ურბანისტული მემკვიდრეობა’’, ‘’ინტეგრირებული 

კონსერვაცია’’, ‘’ისტორიულ–კულტურული საყრდენი გეგმა’’ – ურბანული რეკონსტრუქციის საკვანძო 

ცნებები 

24. ურბანული რეკონსტრუქციის არქიტექტურულ– სივრცითი, სივრცით– კომპოზიციური ამოცანები. 

ურბანული რეკონსტრუქციის სოციალური ამოცანები 

25. ისტორიულ – კულტურული ფასეულობის დაცვაზე ორიენტირებული მდგრადი სოციალურ– 

ეკონომიკური განვითარება, როგორც ურბანული რეკონსტრუქციის ძირითადი ფაქტორი 

26. წინასაპროექტო კვლევები, მიზანი, ამოცანები. ქალაქის ისტორიული გარემოს გეგმარებითი 

სტრუქტურის, ქალაქური ლანდშაფტისა და განაშენიანების მორფოლოგიის ანალიზი 

27. ისტორიულ – გენეტიკუტი ანალიზი 

28. ურბან – სოციოლოგიური კვლევა. მიზანი და პრაქტიკული დანიშნულება. განაშენიანების 

კლასიფიკაცია – ურბანული რეკონსტრუქციის მიმართულებისა და ხასიათის შესატყვისობის 

განსაზღვრის მიზნით. მდგრადი ტიპოლოგიური ჯგუფების გამოვლენა 

29. ურბანული საზოგადოებრივი ღია სივრცის, როგორც ურბანისტული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილისა და ქალაქის არქიტექტურულ –ესთეტიკური ფორმის ელემენტის შენარჩუნება და 

განვითარება 

30. ისტორიული ქუჩების ქსელი და სატრანსპორტო პრობლემების რეგულირება. 

 

 

ლიტერატურა: 
1. გ.სალუქვაძე. ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია., გამომც. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”., 2007. 

2. თევზაძე ე. ლანდშაფტური არქიტექტურა (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი: სტუ-ს 

გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” 2005. 

3. Бунин А.В., Саверенская Ф.Т., Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира 

Т.2.Стройиздат, 1979. 

4. ურბანული რეკონსტრუქცია. ქალაქთმშენებლობის თეორიის საფუძვლები, მოსკოვი, 1986წ. (რუსულ 

ენაზე) 

5. The European Urban Charter. Strasburg.Council of Europe (naTargmni qarTul enaze) 

6. Integrated Conservation. Cultural Heritage. 2000. 

7. ა.ე. გუტნოვი. ქალაქთმშენებლობის ევოლუცია. ქალაქური განვითარების ისტორიული 

მემკვიდრეობითობა. მოსკოვი 1984წ.(რუსულ ენაზე) 

8. რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია. არქიტექტურული და ურბანული მემკვიდრეობა. მოსკოვი 1988წ. 

(რუსულ ენაზე) 

9. პრუცინი ო.ი. არქიტექტურულ-ისტორიული გარემო. მოსკოვი 1990წ. (რუსულ ენაზე) 



10. მასლოვი ა.ვ. ახალი არქიტექტურა ისტორიულ გარემოში. (რუსულ ენაზე)  

 

 

 

 

 

სამაგისტრო თემატიკა:  „ლანდშაფტური არქიტექტურა“ 
 

1. ბუნება მისი ფორმები და თავისებურებანი. ბუნებრივი და ანთროპოგენური 

2. ნაგებობი ლანდშაფტში 

3. კომპოზიციის საკითხები საბაღე საპარკო ხელოვნებაში 

4. საბაღე-საპარკო მშენებლობის ძირითადი ეტაპები – აღორძინების პერიოდის იტალიური ბაღები და 

აბსოლუტიზმის პერიოდის საფრანგეთის რეგულარული სტილი 

5. ლანდშაფტური სტილის ბაღები – ინგლისში, ჩინეთსა და იაპონიაში 

6. XIX – XX საუკუნის საქალაქო პარკების დაგეგმარების პრინციპები 

7. ქალაქის და ქალაქგარე ზონების გამწვანების სანიტარულ-ჰიგიენური ფუნქცია 

8. ქალაქის მწვანე ნარგავთა სისტემა 

9. ევროპის ისტორიული ქალაქების ლანდშაფტურ-სივრცითი ორგანიზაცია და სატრანსპორტო 

კრიზისის გადალახვის გზები ლანდშაფტურ-გეგმარებითი ხერხებით 

10. XIX საუკუნის საქართველოს საადგილმამულო პარკები და თბილისის  

გამწვანება 

 

ლიტერატურა: 
1. გ.სალუქვაძე. ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია., გამომც. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”., 2007. 

2. თევზაძე ე. ლანდშაფტური არქიტექტურა (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი: სტუ-ს 

გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” 2005. 

3. Лунц Л.В. Городское зеленое строительство., М., Издательство литературы по строительству, 1965. 

4. Горохов В.А. Лунц Л.В., Парки мира., Стройиздат,1985. 

 

 

სამაგისტრო თემატიკა:  „გარემოს დიზაინი“ 
 

1. დიზაინის წარმოშობა 

2. დიზაინი, როგორც პროფესია 

3. მოხერხებულობა, კომფორტი, მარკეტინგი და დიზაინი 

4. ფორმის ფუნქციურობა, რაციონალურობა და მობილურობა 

5. სამრეწველო დიზაინის არსი 

6. არქიტექტურული გარემოს დიზაინის არსი 

7. ბაუჰაუზის ჩამოყალიბების წინაპირობები 

8. პედაგოგიური მიდგომები ბაუჰაუზში 

9. კონსტრუქციების მოდულურობა დიზაინში 

10. კონსტრუქციები და ბიონიკა 

11. დიზაინის ორიენტაცია უახლეს მასალებზე 

12. ჰიგიენა, ეკოლოგია და დიზაინი 

13. მასალა, როგორც ნაკეთობის მხატვრული სახე 

14. ერგონომიკა და კომფორტი 

15. ერგონომიკის მცნება და მეტრული სისტემები 

16. აკერბლომის სისტემა და ერგონომიკა ავეჯში 

17. ქუჩის ხელოვნება ანუ Street art  
18. ავეჯის დიზაინი. ავეჯის სტილები 

19. ფიტოდიზაინის ფორმირების ისტორია 

20. აივნების და ტერასების ფიტო გაფორმება 



21. რეკლამის ისტორია 

22. რეკლამის კლასიფიკაცია 

23. საფირმო სტილი და საფირმო სტილის ძირითადი პრინციპები 

24. საფირმო ნიშნის კომპოზიცია 

25. ისააკ ნიუტონი და მისი ხედვა ფერითი სარტყელის ბუნების შესახებ 

26. გოეთე და მისი სწავლება ფერის შესახებ 

27. რუნგეს ფერითი წრე და გერინგის თეორია ფერების შესახებ 

28. ფერების სისტემატიზაცია ოსტვალდის მიხედვით 

29. ფერთა ჰარმონიული შეხამებები 

30. ფერითი სიმბოლიკა 

 

ლიტერატურა: 
1. გ.ბაგრატიონ-დავითაშვილი, დ.ელოშვილი., დიზაინი, ტრადიცია და თანამედროვეობა., თბ.,2005. 

2. ვ.გრიგოლავა., რეკლამა და ფსიქოლოგია., მეცნიერება., თბ., 1972. 

3. გ. ცხოვრებაძე,, ადამიანის ანთროპომეტრიული მონაცემები და მათი გამოყენების საკითხები  

სამრეწველო ნაკეთობათა დაპროექტებაში, თბილისი, 1991.   

4. გ. ცხოვრებაძე, დიზაინის ისტორია, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005.   

5. ნ. ხაბეიშვილი., „რეკლამის ვიზუალური ხერხები“ – ლექციების მოკლე კურსი., 2011.  

6. ნ. ხაბეიშვილი,  „ფერთმცოდნეობა“ – ლექციების მოკლე კურსი., 2011.    

7. ნ. ხაბეიშვილი,  „დიზაინის თეორიული საფუძვლები“ – ლექციების მოკლე კურსი., 2011.    

8. Пономарева Е. С., цвет в интерьере., Вышэйш.шк., Минск., 1984. 

9. Цицишвили Этери., Дизайновое проектирование в Грузии., Хеловнеба.,Тбилиси., 1985. 

10. В.Н. Ткачёв., Архитектурный дизайн., Москва., «Архитектура-С”., 2006. 

11. С. Михайлов., Л. Кулеева.,  «Основы дизайна”., Казань., «Новое Знание”., 1999. 

12. Устин В.Б., Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика, М., АСТ, Астрель, 2009. 

 

 

სამაგისტრო თემატიკა:  „ინტერიერის დიზაინი“ 
 

1. ფერი, როგორც მხედველობითი კომფორტი, ფორმის გამოვლენის, სივრცის ორგანიზების და 

ინფორმაციის საშუალება. ფერითი ეფექტები 

2. ინტერიერის განსაზღვრება. ინტერიერის შემადგენელი ნაწილები და მისი ფორმირების ძირითადი 

მოთხოვნები 

3. ეგვიპტის ძველი, შუა და ახალი სამეფოს პერიოდის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი 

თავისებურებანი 

4. ძველი საბერძნეთის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

5. ძველი რომის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

6. ბიზანტიური ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

7. რომანული ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

8. გოთური ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

9. აღორძინების ეპოქის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

10. ბაროკოს და როკოკოს ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

11. კლასიციზმის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

12. ეკლექტიზმის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

13. XIX საუკუნის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი 

14. XX საუკუნის ინტერიერის არქიტექტურის ძირითადი თავისებურებანი  

(მოდერნი, ბაუხაუზი, კონსტრუქტივიზმი, ფუნქციონალიზმი) 

15. თბილისური ინტერიერი, მისი დამახასიათებელი ნიშნები და სპეციფიკა 
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