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Prof.Dr. Gotcha Tchogovadze 

and 
Prof.Dr. Georg Gogitchaishvili 

 

vulocavT `marTvis avtomatizebuli sistemebis~ kaTedris 

damaarseblebs, baton goCa CogovaZes da baton giorgi 

gogiCaiSvils dabadebis 75-wlis iubiles da vusurvebT 

SemoqmedebiT simxneves da momaval nayofier moRvaweobas ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

აკადემიკოსი გოჩა ჩოგოვაძე 
 
კათედრის პირველი გამგე (1971-1980). იუნესკოს 
(პარიზი) განყოფილების გამგე - „ინფორმატიკა 
განათლებაში“ (1981-1986). საქ. პარლამენტის წევრი, 
პარლამენტის „მეცნიერებისა და განათლების“ 
კომიტეტის თავჯდომარე (1986-1988). სტუ-ს 
რექტორი (1988-1994). საქართველოს საგანგებო და 
სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთსა და ესპანეთში 
(1994-2004). იუნესკოს გენერალური დირექტორის 
მრჩეველი (2004-დღემდე). მრავალი მონოგრაფიის, 
სამეცნიერო ნაშრომისა და გამოგონების, საზღვა-
რგარეთ გამოქვეყნებული სამეცნიერო-პოპულარუ-
ლი პუბლიკაციის ავტორი 

პროფესორი გიორგი გოგიჩაიშვილი 
 

მას-კათედრის გამგე (1981 წლიდან დღემდე).   
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-
კორესპონდენტი. კომპიუტერულ მეცნიერებათა 
და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის 
აკადემიკოსი. არის მრავალი სახელმძღვანელოს, 
მონოგრაფიის და სამეცნიერო ნაშრომის 
ავტორი. მიღებული აქვს  „ღირსები ორდენი“ 
და სტუ-ს უმაღლესი ჯილდო „გიორგი 
ნიკოლაძის” მედალი. მისი ხელმძღვანელობით 
დაცულია 50-ზე მეტი დისერტაცია „მართვის 
ავტომატიზებული სისტემების“ მიმართულებით.  
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მივესალმები „მართვის ავტომატიზებული 

სისტემების“ კათედრის დაარსების 45-ე წლისთავს და 
მისი დამაარსებლების, აკადემიკოსის გოჩა ჩოგოვაძის და 
პროფესორ გიორგი გოგიჩაიშვილის დაბადების 75 წლის 
იუბილეს !   

ამ ხნის განმავლობაში კათედრამ დიდი წვლილი 
შეიტანა ქართული საინჟინრო სკოლის ჩამოყალიბებასა 
და განვითარებაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სფეროში. კათედრის მთელ კოლექტივს ვუსურვებ 
წარმატებებს. კვლავაც ეღვაწოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი 
მომავლისათვის. 

 
 

აკადემიკოსი არჩილ ფრანგიშვილი, 
სტუ-ს რექტორი 

 

 
Коллектив кафедры Кибернетики МИФИ сердечно 

поздравляет кафедру АСУ ГТУ со славным сорокапятью-
летием и желает дальнейших творческих успехов на благо 
народа Грузии. Кафедру Кибернетики МИФИ и кафедру 
АСУ ГТУ связывают давние дружеские отношения. Они 
касались, прежде всего, научных связей, выражающихся в 
совместной подготовке аспирантов и докторантов, 
организации научных семинаров и конференций, подготовке 
научных публикаций.  

Несомненно, реальными инициаторами этих связей 
были Гоча Георгиевич Чоговадзе и Лев Тимофеевич Кузин – 
первые заведующие кафедр АСУ  (Тбилиси) и Кибернетики 
(Москва). Эти две незаурядные личности сделали очень 
много не только в организации совместной научной работы, 
но и в более тесном сближении коллективов кафедр.  

Лично для меня они открыли Грузию, прекрасную 
страну, с талантливым народом, умеющим учиться, 
трудиться и прекрасно, неповторимо отдыхать. Я всегда рад 
приехать в Грузию, чтобы встретить и обнять старых 
друзей. Я надеюсь, что искреннее чувство уважения между 
нашими народами есть и останется в веках. 

   Щукин Борис Алексеевич, 
Профессор МИФИ (Москва) 
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