
Dizaynın Əsasları Fənni Üzrə İmtahan Sualları 
 

1. Rusiyada dizaynın yaranması 

2. İstehsal İncəsənəti 

3. İnqilabı bayramların tərtibatı 

4. Müstəqil dövlət rəssamlıq emalatxanaları 

5. Ali bədii-texniki emalatxanalarının (ABTEE) layihələndirmənin maket üsullarının 

daxil edilməsi 

6. Ali bədii-texniki emalatxanalarında konstruksiya 

və kompozisiya kursları 

7. Əsas pedaqoji prinsiplər 

8. Müharibədən sonrakı cətinliklərə baxmayaraq yeni 

tipli məktəbin yaradılması 

9. 1925-1932-ci illərində Bauhauz Dessauda 

10.Bauhauz əsərlərinin memarlıq və dizayn sahələri 

        11. Düzgün obyektlərin  təşkil etmə xüsusiyyətləri 

12. Dizaynda konstruksiyaların çox funksiyalılığı 

13. Dizaynda konstruksiyaların mövcudluğu 

14.Müharibədən sonrakı cətinliklərə baxmayaraq yeni 

 tipli məktəbin yaradılması 

15. Konstruksiyalar və bionika 

16. Ali bədii-texniki emalatxanalarının (ABTEE) layihələndirmənin maket 

üsullarının daxil edilməsi 

17. Konstruksiya təsviri forma kimi 

18. Gigiyena, ekologiya və dizayn 

19. Dizaynın yeni materiallarla istiqamətləndirilməsi 

20. Dizayn və müasir texnologiyalar 

21. Memarlıq  mühitinin  dizaynı 

22. Çikaqo memarlıq məktəbi 

23. Amerikan memarlığının patriarxi L.Sallivenin Şagidi  

Frenk  Leyod  Raytın fəaliyyəti 

24. London sərgisinin ardınca  dünyanın bir çox paytaxtlarında  

davam etdirilməsi 



25. Ümumdünya sənaye sərgilərinin dizaynın inkişafında rolu 

26. Çikaqo memarlıq məktəbinin ən tanınmış publisti Luis Sallivenin fəaliyyəti 

27.Amerikan memarlığının patriarxi L.Sallivenin Şagidi Frenk  Leyod  Raytın 

fəaliyyəti 

28.Kompyuter dizaynı 

29. Ulyam Morris və incəsənətkarlarla sənətkarların  əlaqəsi naminə hərəkatı 

  30. Peter Berensin və XlX əsrin əvvələrinin  alman funksioanalizmi 

31. Texniki məmulatların formasının estetik mahiyyəti və standartlaşması 

32. Dizaynerlərin sevimli yaradıcılıq obyekti 

33.İnteryerlərin, avtomobillərin, əlil arabaların, nəqliyyat vasitələri və uşaq 

oyuncaqlarının dizaynı 

34. 20-ci ilin ilk dizayner məktəbləri 

35. Müasir dizayner fəaliyyətinin növləri 

36. Yaşayış yerlərində, çoxmərtəbəli yaşayış binalarında 

 layihənin palitra vasitələri 

37.Sənaye binalarının interyerlərinin təşkilinin xüsusiyyətləri 

38. Müasir dizayner fəaliyyətinin növləri 

39. 20-ci ilin ilk dizayner məktəbləri 

40. Sənaye dizaynı 

41. Dizaynerlərin sevimli yaradıcılıq obyekti 

42. İnteryerlərin, avtomobillərin, əlil arabaların, nəqliyyat vasitələri və uşaq 

oyuncaqlarının dizaynı 

43. Memarlıq mühitinin dizaynı 

44. Yaşayış yerlərində, çoxmərtəbəli yaşayış binalarında 

 layihənin palitra vasitələri 

45. Sənaye binalarının interyerinin  təşkilinin xüsusiyyətləri 

46. Şəhər mühitinin dizaynı 

47. Geyim və aksesuarların dizaynı 

48. Kompyuter dizaynı 

49. Art-dizayn 

50. Dizaynın astanasında 


