
სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია 

 

სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის განრიგის 

შესაბამისად, გამოყენებითი გეოლოგიის სექციამ 5 ივნისს იმუშავა. კონფერენცია 

სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩატარდა. მონაწილე სტუდენტების, ხელმძღვანე-

ლების და კომისიის წევრების გარდა, სექციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს  

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლებმა და 

სტუდენტებმა.  

  

  
 

სექციაზე მუშაობდა კონფერენციის კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი 

კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

კომისიის თავმჯდომარე ნოდარ ფოფორაძე 

თავმჯდომარის მოადგილე ბეჟან კახაძე 

კომისიის წევრი ბერდი ზაუტაშვილი 

კომისიის წევრი თამაზ ლომინაძე 

კომისიის წევრი ირინე ფარადაშვილი 

კომისიის წევრი დავით ბლუაშვილი 

კომისიის მდივანი ნანა ქიტიაშვილი 



სულ მოსმენილ იქნა 13 მოხსენება, მათგან 10 ბაკალავრიატის სწავლების 

სტუდენტის, 1 - მაგისტრანტის და 2 - დოქტორანტის. მონაწილეებმა მოხსენებები 

საპრეზენტაციო მასალების თანხლებით წარმოადგინეს, შემდეგ კი კომისიის 

წევრების და დამსწრე საზოგადოების შეკითხვებს უპასუხეს.  

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 
 

1. მომხსენებელი: ქეთევან ბიწაძე - I კურსი 

ხელმძღვანელები: შალვა კელეპტრიშვილი, ხათუნა მიქაძე 

მოხსენების დასახელება: “მიკროფაუნა და პალეორეკონსტრუქციები”; 

 

2. მომხსენებელი: გიორგი ასლანიშვილი – II კურსი  

ხელმძღვანელი: ვაჟა გელეიშვილი 

მოხსენების დასახელება: "მადნეულის საბადოს გეოლოგია და გამადნების თავისებურებანი”; 

 

3. მომხსენებელი: გვანცა ზადიშვილი - II კურსი 

ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე 

მოხსენების დასახელება: "კალციტი”; 

 

4. მომხსენებლები: სალომე ქარქაშაძე, ქეთევან კახნიაშვილი - II კურსი 

ხელმძღვანელები: ნოდარ ფოფორაძე, ოლღა სესკურია 

მოხსენების დასახელება: “აქვამარინი”; 

 

5. მომხსენებელი: ნინო ნოზაძე - II კურსი 

ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე 

მოხსენების დასახელება: “ალმასი”; 

 

6. მომხსენებელი: ნინო ნოზაძე - II კურსი 

ხელმძღვანელი: ირმა კოკოლაშვილი 

მოხსენების დასახელება: “პლანქტონური ფორამინიფერები მეზოზოური პერიოდიდან 

დღევანდელ აუზებამდე”; 

 

7. მომხსენებელი: ქეთევან ლომიძე - III კურსი 

ხელმძღვანელი: მანანა ჯაფარიძე 

მოხსენების დასახელება: “მადნეული სხეულებისა და გამდიდრებული უბნების ლოკალიზაციის 

ზოგადი სტრუქტურული თავისებურება ხვამლი-მექვენის ბარიტის შემცველ ველზე”; 

 

8. მომხსენებლები: თამარ მიქავა, თეა ცარციძე - III კურსი 

ხელმძღვანელი: ნოდარ ფოფორაძე 

მოხსენების დასახელება: “მადნეულის საბადო”; 

 

9. მომხსენებლები: დავით შავაძე, ლაშა პაპიაშვილი - III კურსი 

ხელმძღვანელი: მერაბ ლაპიაშვილი 

მოხსენების დასახელება: “სოფ. კოკოტაურის (ქედის რაიონი) მეწყრული უბნის საინჟინრო-

გეოლოგიური პირობების შესწავლა მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავების 

მიზნით”; 

 

10. მომხსენებელი: ნიკო ფოფორაძე - IV კურსი 

ხელმძღვანელი: დავით ბლუაშვილი 

მოხსენების დასახელება: “ღართის საბადოს გეოლოგია და შესწავლის ეტაპები”; 

 



მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა 
 

1. მომხსენებელი: დიანა პირკულოვი - II კურსი 

ხელმძღვანელი: ია ახვლედიანი  

მოხსენების დასახელება: “ჭიქიანის  ობსიდიანის საბადოს გეოლოგიური აგებულება და აქ 

წარმოდგენილი სანახელაო ობსიდიანის დეკორატიული თვისებები (ფერი, სტრუქტურა, 

ტექსტურა)”; 

 

დ ო ქ ტ ო რ ა ნ ტ უ რ ა 
 

1. მომხსენებელი: მურად ტყემალაძე - II კურსი 

ხელმძღვანელები: გიორგი მაღალაშვილი, გურამ ნადარეიშვილი 

მოხსენების დასახელება: “განთიადის რიოლითური ექსტრუზივების ჯგუფის გეოლოგია და 

მინის მრეწველობაში მათი გამოყენების პერსპექტივები”; 

 

2. მომხსენებელი: ოთარ კავთელაშვილი – III კურსი 

ხელმძღვანელი: ოთარ დუდაური 

მოხსენების დასახელება: "საზანოს ველის გრანიტული პეგმატიტების მინერალოგია და 

პეტროგრაფია”. 

 

მოხსენებები ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდა: 

- ნაშრომის აქტუალურობა;  

- ნაშრომში დასმული საკითხის ავტორისეული გადაწყვეტა და დასკვნების 

დასაბუთება; 

- დისკუსია ჟიურის წევრებთან;  

- მომხსენებლის გადმოცემის უნარი. 

 

კომისიამ მონაწილეებს მოუსმინა და ერთმანეთის დამოუკიდებლად, 

სწავლების შესაბამისი საფეხურების მიხედვით გამოავლინა კონფერენციის 

გამოყენებითი გეოლოგიის სექციის გამარჯვებული სტუდენტები: 

 

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

I ადგილი  - ნიკო ფოფორაძე 

II ადგილი  - გიორგი ასლანიშვილი 

III ადგილი  - ქეთევან ბიწაძე 

მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა 

I ადგილი  - დიანა პირკულოვი 

დ ო ქ ტ ო რ ა ნ ტ უ რ ა 

I ადგილი  - მურად ტყემალაძე 

II ადგილი  - ოთარ კავთელაშვილი 

 



კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტები 

 

  

ქეთევან ბიწაძე გიორგი ასლანიშვილი 

 

  

გვანცა ზადიშვილი სალომე ქარქაშაძე, ქეთევან კახნიაშვილი 

 

  

ნინო ნოზაძე ქეთევან ლომიძე 

 



  

თამარ მიქავა დავით შავაძე, ლაშა პაპიაშვილი 

 

  

ნიკო ფოფორაძე დიანა პირკულოვი 

 

  

მურად ტყემალაძე ოთარ კავთელაშვილი 

 

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი ულოცავს სტუდენტებს კონფერენციაში 

მონაწილეობას, გამარჯვებას და უსურვებს მათ შემდგომ წარმატებებს.  


