მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრის (#30) არსებობის მოკლე ისტორია
1922

წელს

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

–

პოლიტექნიკურ

ფაკულტეტზე

კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კურსთა წასაკითხად მიწვეულ იქნა უკვე ცნობილი
მეცნიერი ალექსანდრე თვალჭრელიძე (1881-1957 წ.წ.), რომელიც მანამდე ამავე კურსებს კითხულობდა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. ფაქტიურად, ეს წელი უნდა
ჩაითვალოს კათედრის შექმნის წლად, თუმცა ფორმალურად ეს მოხდა 1928 წელს, როდესაც პოლიტექნიკური
ფაკულტეტისა

და

რუსული

პოლიტექნიკური

ინსტიტუტის

ბაზაზე

საქართველოს

ინდუსტრიული

ინსტიტუტი შეიქმნა და ჩამოყალიბდა კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრა,
რომლის გამგედაც დაინიშნა ალ. თვალჭრელიძე.

კათედრის პირველი გამგე
აკადემიკოსი ალექსანდრე თვალჭრელიძე
1928-1948 წ.წ.

ალ. თვალჭრელიძე დაიბადა ქ. ჩერკესკში 1881 წელს, იქვე მიიღო პირველდაწყებითი განათლება, შემდეგ
კი სწავლა განაგრძო მოსკოვის უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკური ფაკულტეტის საბუნებისმეტყველო
განყოფილებაზე, რომლის დამთავრების შემდეგ სტაჟირება გაიარა გეტინგენის უნივერსიტეტში (1910 წ.),
ხოლო 1912-13 წლებში მუშაობდა პეტერბურგში აკად. ვ. ვერნადსკისთან. 1919 წლიდან იგი უკვე თბილისის
უნივერსიტეტშია და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე კითხულობს კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიისა
და პეტროგრაფიის კურსებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი ღირშესანიშნავი მოვლენა – 1920 წელს მისი
ავტორობით გამოდის “გეომეტრიული კრისტალოგრაფიის” კურსი – უმაღლესი სწავლების ერთ-ერთი
პირველი სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე. ეს, პირველ რიგში, აღსანიშნავია იმიტომ, რომ ალ. თვალჭრელიძე
აღიზარდა რუსულენოვან ოჯახში და განათლებაც რუსულ ენაზე მიიღო, სწორედ ამ მიზეზით ერიდებოდა
იგი ქართულად საუბარს, თუმცა ლექციებისა და მოხსენებების კითხვის დროს დაფაზე ტერმინებსა და
დებულებებს შესაშური ქართული კალიგრაფიით წერდა. აქედან, ალბათ, კარგად ჩანს მისი სულისკვეთება და
დამოკიდებულება ქართულ საზოგადოებისადმი.
ალ. თვალჭრელიძე უდიდესი ენთუზიაზმითა და წარმატებით სწავლობდა საქართველოს მინერალურ
რესურსებს. მისი მეცადინეობით ჩვენში აღმოჩენილ იქნა ადსორბენტი თიხების უმდიდრესი საბადოები
დასავლეთ საქართველოში. ეს ნედლეული აუცილებელი იყო ნავთობის მრეწველობის განვითარების საქმეში,
ამ აღმოჩენამ უდიდესი ეკონომიკური ეფექტი მისცა სახელმწიფოს, რადგანაც ჩვენში ამგვარი ნედლეული
ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოდიოდა; ეს საბადოები (გუმბრი, ასკანა) ამჟამადაც ფუნქციონირებს.
ბენტონიტური თიხების საბადოების გარდა მან აღმოაჩინა და შეისწავლა მარმარილოს, ქალცედონის და სხვა
საბადოები.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ალ. თვალჭრელიძემ შემდგომშიც გამოაქვეყნა უმაღლესი სასწავლებლის
სახელმძღვანელოები - “კრისტალთა ოპტიკის შესავალი” (1938 და 54წ.) და “მაგმური ქანების პეტროგრაფია”
(1970 წ.)
მეცნიერულ-კვლევით და პედაგოგიურ საქმიანობასთან ერთად ალ. თვალჭრელიძე აუცილებლად
თვლიდა, რომ უაღრესად საჭირო იყო მინერალოგიური და პეტროგრაფიული ცოდნის შეტანა მოსახლეობაში.
იგი სისტემატიურად კითხულობდა პოპულარულ ლექციებს და აწყობდა ექსკურსიებს გეოგრაფიული და
გეოლოგიური საზოგადოებისათვის, მან აქტიური მონაწილეობა მიიღო თბილისის მიდამოების პირველი
გზამკვლევის შედგენაში.
მეცნიერის ამგვარმა დიდმა ერუდიციამ, საქმის სიყვარულმა და აქტიურმა მოღვაწეობამ პოპულარული
გახადა გეოლოგიური საქმიანობა და ახალგაზრდობაში ამ დარგისადმი ცხოველი ინტერესი გამოიწვია, რაც
საფუძვლად დაედო ჩვენში მაღალკვალიფიციური და მძლავრი გეოლოგიური სკოლის შექმნას.
ახლად დაარსებულ პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე და შემდეგ ინდუსტრიულ ინსტიტუტში ალ.
თვალჭრელიძემ მოიწვია გამოცდილი პეტროგრაფი პროფ. გ. სმირნოვი, რომლის ხელმძღვანელობითაც
სტუდენტები

უმაღლეს

დონეზე

ეუფლებოდნენ

მაგმური

ქანების

პეტროგრაფიულ

შესწავლას

პოლარიზაციული მიკროსკოპისა და ფეოდოროვის თეოდოლიტური მაგიდის საშუალებით. მეორე დიდი
სპეციალისტი, რომელიც მოწვეულ იქნა კათედრაზე, იყო დოც. ილ. ყიფშიძე. იგი კითხულობდა ლექციებს
ისეთ უმნიშვნელოვანეს საგნებში, როგორიც არის კრისტალოგრაფია და მინერალოგია. მისი ლექციები
თითქმის ზეიმი იყო სტუდენტებისათვის და ამ საგნებში კურსის მოსმენის შემდეგ ისინი თავგადადებული
გეოლოგები ხდებოდნენ.
აღნიშნული პედაგოგები შეადგენდნენ იმ ძირითად ბირთვს, რომლის მხრებზეც გადადიოდა
პედაგოგიური მუშაობის მთელი სიმძიმე და სწორედ ამიტომ კათედრის ხელმძღვანელობამ სტუდენტობის
წლებშივე ჩააბა კათედრის მუშაობაში ახალგაზრდა პერსპექტიული სტუდენტები, კათედრის ასისტენტები
გახდნენ: გ. გვახარია (შემდგომში პროფესორი), ნ. ბეჟანიშვილი (1921-1929 წ.წ), გ. ღოღობერიძე (1930-1935 წ.წ),
ნ. ვაჩნაძე (1923-1934 წ.წ), პ. თოფურია (შემდგომში დოცენტი 1932-1939 წ.წ), ვ. ჩიკოიძე (1938-1961 წ.წ),
ლაბორანტებად მუშაობდნენ: პ. ცისკარიშვილი (შემდეგ პროფესორი, 1928-1929 წ.წ), მ. ნასიძე, ვ. ჩუბინიშვილი
(1930-1934 წ.წ, შემდეგში მეცნ. კანდიდატი), ე. ვეზირიშვილი (1939-1942 წ.წ. მეცნ კანდიდატი), ე. ახვლედიანი
(1941-1945 წ.წ. მეცნ. კანდ.), გ. კახიძე (1945-1948 წ.წ.), თ. ივაშჩენკო (1945-1948 წ.წ, მეცნ. კანდ.), განსაკუთრებით
უნდა აღინიშნოს ახალი ტალღის პედაგოგთა შორის თ. ავალიანის თავდადებული და უმწიკვლო მუშაობა,
რომელმაც კათედრაზე ლაბორანტობით დაიწყო (1933-1987 წ.წ, დოცენტი).
კათედრის არსებობის პირველ ხანებში (1941 წ-მდე) კათედრა მიკედლებული იყო თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

გეოგრაფია-გეოლოგიის

ფაკულ-ტეტთან

და

სასაწავლო

პროცესი

იქ

მიმდინარეობდა, ამ დროიდან დამყარდა საქმიანი, მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობა უნივერსიტეტსა და
ინდუსტრიული ინსტიტუტის პედაგოგებსა და სტუდენტებს შორის. ხშირად აწყობდნენ ერთობლივ სასწავლო
პრაქტიკებსა და ექსკურსიებს, სტუდენტები ერთად მუშაობდნენ საერთო სამეცნიერო წრეებში.
ამავე პერიოდში დაიწყო კათედრის სასწავლო ინვენტარით უზრუნველყოფა, კათედრასთან შეიქმნა
მცირე მინერალოგიური მუზეუმი (მხოლოდ რვა ვიტრინა), რომელიც შემდგომში გაიზარდა და ამჟამდ სამი
ვრცელი დარბაზი უჭირავს. შეძენილი იქნა სხვადასხვა მშვენიერი კოლექციები (კრანცის, როზენბუშის, რინეს,
გირშვალდის, სმიტის და სხვათა); აგრეთვე – “კრანცის” ფირმის კრისტალების მინის კოლექციების მოდელები
კრისტალოგრაფიის კურსისათვის, რამდენიმე პოლარიზაციული მიკროსკოპი და რამდენიმე ფეოდოროვის
თეოდოლიტური მაგიდა.
კათედრის არსებობის ამ პერიოდში (1928-1948 წ.წ.) კათედრის თანამშრომელთა მიერ შესრულებული
იქნა მეტად დიდი პრაქტიკული და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გეოლოგიური სამუშაოები და
გამოკვლევები; ძირულის კრისტალური მასივის პეტროგრაფია და პეგმატიტური ძარღვების მინერალოგია;
შროშის მინერალური საღებავები; ბჟინევის ტალკის საბადოს შესწავლა; შესწავლილ იქნა სხვადასხვა

რაიონებში მოსაპირკეთებელი ქვები; საქართველოს ცეოლითები; ბარიტის საბადოები; ლუხუმის დარიშხანის
საბადოს მინერალური შედგენილობა, ზემო რაჭის სინგურის საბადო.
1940 წელს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექციამ კათედრას ფართობი (4 ოთახი) გამოუყო უშ.
ჩხეიძის ქუჩაზე მდებარე კორპუსში, სადაც საფუძველი ჩაეყარა სათანადო ლაბორატორიების და სასწავლო
მუზეუმის, ახლა უკვე მთლიანად ავტონომიურ არსებობას და ფუნქციონირებას. 1952 წლამდე კათედრა ამ
კორპუსში არსებობდა.
1948 წელს ალ. თვალჭრელიძე, გადატვირთულობის გამო, (ის გარდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
კათედრისა, ხელმძღვანელობდა ანალოგიურ კათედრას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იყო
კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი და აქტიურად იღწვოდა საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიაში), იძულებული გახდა, დაეტოვებინა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კათედრა.
ინსტიტუტის დირექციამ კათედრის გამგის თანამდებობაზე მიიწვია კათედრის აღზრდილი და ალ.
თვალჭრელიძის მოწაფე გეოლოგია-მინერალოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ზარიძე.

პროფ. გ. ზარიძე, კათედრის გამგე აკადემიის წ./კ.,
1948-1960 წ.წ; 1974-1978 წ.წ

1957 წლამდე ალ. თვალჭრელიძე ინტენსიურად და წარმატებულად მუშაობდა. 1957 წელს, მძიმე
ავადმყოფობის შედეგად, აკად. ალ. თვალჭრელიძე წავიდა ამ ცხოვრებიდან. მან უდიდესი ამაგი დასდო
ქვეყნის სასარგებლო წიაღისეულის კვლევას, მრავალრიცხოვანი ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდას. ეს
იყო ადამიანი, რომელიც თავისი პირადი მაგალითით უჩვენებდა, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო
ხელმძღვანელი და აღმზრდელი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე არასოდეს აუწევია ხმა არავის
მიმართ, ხოლო მისი ქველმოქმედება პირდაპირ გასაოცარი იყო, თავად დიდი ოჯახის პატრონს – არასოდეს
ავიწყდებოდა ნათესავები, ახლობლები და ასპირანტები, რომლებიც იმ ძნელ დროში ფინანსურ დახმარებას
საჭიროებდნენ. იგი მშვენიერი ტანმოვარჯიშე იყო და ხანდაზმულობაშიც მშვენივრად ასრულებდა სპორტულ
ილეთებს.
1948-1960 და 1974-1978 წლებში, როგორც ითქვა, კათედრას ხელმძღვანელობდა პროფ. გ. ზარიძე,
რომელიც 1952-1956 წლებში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დირექტორიც იყო. ამ დროს კათედრის
შემადგენლობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 1948 წელს კათედრაზე მოწვეულ იქნენ: თამარ ყაზახაშვილი
(დანალექ ქანთა პეტროგრაფიის კურსის წასაკითხად), რომელიც მანამდე კავკასიის მინერალური ნედლეულის
ინსტიტუტის მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის განყოფილების უფროსი მეცნერ თანამშრომელი იყო და
გიორგი ხარაშვილი (კრისტალოგრაფიისა და მინერალოგიის კურსების წასაკითხად), რომელიც მანამდე
საქართველოს ფერადი მეტალების საბადოების ძიების საწარმოო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე
მუშაობდა. ამ გამოცდილი გეოლოგების გვერდით ასისტენტებად მუშაობდნენ ე. ჯავახიშვილი (1949-52 წ.წ), ო.

ნადარეიშვილი (1950-57 წ.წ.) და ი. კიკნაძე. კათედრის ძველი თანამშრომლებიდან მხოლოდ ასისტენტი თ.
ავალიანი დარჩა, აგრეთვე ლაბორანტებად მუშაობდნენ: ვ. ნიჟარაძე (1952 წლიდან), დ. ცქიტიშვილი (1951
წლიდან), ი. ფარადაშვილი (1953 წლიდან), კ. მადაოვა, ო. ქაროსანიძე, ა. კორინთელი, თ. გოცირიძე, საწ.
ოსტატი ზ. ენაგელი.

ლაბორატორიული მეცადინეობა პეტრორაფიაში

1952 წელს დამთავრდა ახალი სამთო კორპუსის მშენებლობა საბურთალოზე და კათედრა გადავიდა
სპეციალურად აშენებულ შენობაში. ამით მან მიიღო რეალური შესაძლებლობა, შესაბამისი ლაბორატორიები
და მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის მუზეუმში ახალი ექსპოზიციების შექმნილიყო. ამ წლიდან დაიწყო
კათედრის შემდგომი აღმავლობა და ახალი მატერიალური ბაზის შექმნა, პროფ. გ. ზარიძის მეთაურობით.
მრავალმა სპეციალისტმა დაიცვა დისერტაცია მისი ხელმძღვანელობით, ხოლო თავად ინტენსიურად
მუშაობდა მეტამორფული ქანების და გრანიტოიდების გენეზისის, ენდოგენური ქანების, ფორმაციული
კლასიფიკაციისა და რეგიონალური პეტროგრაფიის საკითხების შესასწავლად. პროფ. გ. ზარიძეს 1963 წელს
მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული მეცნიერის წოდება, ხოლო 1967 წელს იგი არჩეულ იქნა საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდეტად, 1973 წ. იგი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია.

გ. ხარაშვილი, კათედრის გამგე
1960-1974 წლებში

პროფ. გ. ზარიძის ხელმძღვანელობის პერიოდში კათედრამ ფართოდ გაშალა სამუშაოები საქართველოსა
და მეზობელი ტერიტორიების მაგმური და მეტამორფული წარმონაქმნების შესწავლისათვის, მოსკოვის
უნივერსიტეტთან დადებულ იქნა ოთხწლიანი ხელშეკრულება. (პეტროგრაფიის კათედრასთან) ამავე
პერიოდში, პროფ. გ. ხარაშვილის ხელმძღვანელობით, კათედრის თანამშრომლების მიერ შესწავლილია
კავკასიონის სამხრეთ ფერდის სპილენძ-პიროტინიანი მადნები, რცხმელურის ტყვია-თუთიის საბადო; დოც.

თ. ყაზახაშვილმა გამოიკვლია ჩორჩანის ტალკის საბადო, ხოლო დოც. თ. ავალიანმა და დოც. ო.
ნადარეიშვილმა შეისწავლეს მდ. აქსაუტის აუზის მადანგამოვლინების მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის
საკითხები. შესწავლილ იქნა აგრეთვე კვაისის ტყვია-თუთიის, მერისის სპილენძისა და მადნეულის
პოლიმეტალური

საბადოები.

ჩატარებული

კვლევების

შედეგად

გაშუქებულ

იქნა

მეტასომატური

გრანიტიზაციის პრობლემები, გაირკვა კავკასიონის ჩრდილო ფერდის ცენტრალური ნაწილის უძველესი
კრისტალური

ქანების

პეტროგრაფიული

რუკა;

სტრუქტურულ-პეტროგრაფიული
გაშუქებულ

იქნა ტირნიაუზისა

თავისებურებანი,

შედგა

სტრუქტურულ-

და ცანის მადანგამოვლინების ნივთიერი

შედგენილობა.

პროფ. გ. ხარაშვილი და დოც. თ. ავალიანი

1960-1974 წლებში კათედრას ხელმძღვანელობდა პროფ. გ. ხარაშვილი (რომელიც 1967-1979 წლებში
ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განყოფილების უფროსია). ამ პერიოდშიც მეტად
მნიშვნელოვანია კათედრის მიღწევები, როგორც სასწავლო-მეთოდური, ასევე სამეცნიერო მიმართულებით,
ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა რამდენიმე სახელმძღვანელო და მეთოდური ცნობარი.

მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის მუზეუმი

კათედრაზე კვლავაც სრულდება მინერალოგიისა და პეტროლოგიისადმი მიძღვნილი აქტუალური
სამეცნიერო თემა, რომელთა შორის, პირველ რიგში, აღსანიშნავი იყო მადნეულის პოლიმეტალურკოლჩედანური საბადოს მადნეული ველის სტრუქტურულ თავისებურებათა შესწავლა. გარკვეულ იქნა
მადანწარმომშობი და მადანშემცველი ქანების მეტასომატური პროცესების თანმიმდევრობა. მადნეული
საბადოს შესწავლის შედეგები გამოყენებულია საბადოს შემდგომი შესწავლის, მარაგის დაზუსტების და სხვა
საკითხების გადაწყვეტის მიზნით. ამ კვლევებს არა მარტო პრაქტიკული, არამედ დიდი მეცნიერული

მნიშვნელობაც აქვს. ამასთან ერთად, შესწავლილი იქნა კავკასიონის სპილენძ-პიროტინის გამადნებები და სხვა
მეტალოგენური საკითხები.

კათედრის წევრები მადნეულის კარიერზე

კათედრის მშვენებაა თანამედროვე დონეზე მოწყობილი ვრცელი სასწავლო და სამეცნიერო მუზეუმი.
მუზეუმში წარმოდგენილია მინერალთა სისტემატური, გენეტური, გეოქიმიური, მინერალთა შტუფური
ნიმუშების, მინერალთა მონოკრისტალების და ფსევდომორფოზების, მინერალთა სტრუქტურებისა და
კრისტალების მოდელების, აგრეთვე მაგმური, მეტამორფული და დანალექი ქანების სისტემატური,
ვულკანიზმის პროდუქტების, ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სამშენებლო ქვების და ქანების შტუფური
ნიმუშების კოლექცია.

კათედრის თანამშრომლები

ამ

პერიოდში

გეოლოგიურ-მინერალოგიურ

მეცნიერებათა

ხარისხი

დაიცვა

კათედრის

თანამშრომელმა.
კათედრის არსებობის ამ პერიოდში ქართულ ენაზე გამოცემულია შემდეგი სახელმძღვანელოები:
1. გ. ზარიძე – “კრისტალური ნივთიერებების კვლევის საფუძვლები”-1952 წ.
2. გ. ზარიძე – “მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია”-1972 წ.
3. გ. ხარაშვილი – “კრისტალოგრაფიის კურსი”-1974 წ.

სამმა

4. მეთოდური მითითებანი კრისტალოგრაფიისა და მინერალოგიის კურსში – შედგენილი თ. ავალიანის
მიერ – 1966 წ.
5. მეთოდური მითითებანი პეტროგრაფიის კურსში – შედგენილი თ. ყაზახაშვილის მიერ – 1966 წ.
რუსული ენიდან თარგმნილი:
1. ვ. ლოდოჩნიკოვი – “უმთავრესი ქანმაშენი მინერალები”. თარგმანი თ. ბაგრატიშვილისა, რედაქტორი
გ. ზარიძე – 1951 წ.
2. დ. ბელიანკინი – “კრისტალთა ოპტიკა”. თარგმანი თ. ავალიანისა. რედაქტორი გ. ზარიძე – 1951 წ.
3. გ. პოპოვი და ი. შაფრანოვსკი – “კრისტალოგრაფია”. თარგმანი თ. ავალიანისა. რედაქტორი გ. ზარიძე –
1951 წ.
4. ვ. ლუჩიცკი – “პეტროგრაფია”. თარგმანი ბ. კალანდარიშვილისა, გ. კახიძის, დ. მაღულარიას.
რედაქტორი გ. ზარიძე – 1952 წ.
5. გ. შვეცოვი – “დანალექი ქანების პეტროგრაფია”, თარგმანი ნ. იოსელიანის და მ. ფოფხაძის.
რედაქტორი გ. ზარიძე – 1952 წ.
6. ა. საუკოვი - “გეოქიმია”. თარგმანი თ. ავალიანისა. რედაქტორი გ. ზარიძე – 1954 წ.
7. ა. ბეტეხტინი – “მინერალოგიის კურსი”. თარგმანი თ. ავალიანის და ქ. სურგულაძის. რედაქტორები გ.
ზარიძე და ბ. კალანდარიშვილი – 1957 წ.
1978-1998 წლებში კათედრას ხელმძღვანელობდა გეოლოგიურ-მინერალოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. დ. შენგელია, რომლის მეცნიერული ინტერესები, ძირითადად, განისაზღვრება მეტამორფიზმის
თერმოდინამიკური რეჟიმისა და გრანიტოიდების გენეზისის საკითხებით. მან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი
კათედრის სამეცნიერო-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე აპარატურით აღჭურვასა და კათედრის ახალგაზრდა
თანამშრომლებისა და ასპირანტთა საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციების მომზადებას.

შესვენება მარშრუტზე

ამ დროს განსაკუთრებით მდიდრდება კათედრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კათედრაზე
ფუნქციონირებს სასწავლო და სამეცნიერო ლაბორატორიები:
1. კრისტალოგრაფიისა და მინერალოგიის;
2. მაგმური ქანების პეტროგრაფიის;
3. ლითოლოგიის;
4. პეტროქიმიური;
5. ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების;
6. საშლიფე-სახელოსნო.

დავით შენგელია
მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრის გამგე
1978-1998 წ.წ.

ამ პერიოდში კათედრის მეცნიერული კვლევის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა მეტამორფული
და მაგმური წარმონაქმნების პეტრომინერალოგიის საკითხები. როგორც ადრე, კვლავ ნაყოფიერ მეცნიერულ
მუშაობას ეწევიან კათედრის პროფესორები: გ. ხარაშვილი, გ. ზარიძე; დოცენტები: თ. ყაზახაშვილი, თ.
ავალიანი, ი. ფარადაშვილი, ი. მგალობლიშვილი, ასისტენტები: რ. კახაძე, ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი და
სხვანი. რესპუბლიკურ, საკავშირო და საზღვარგარეთის სპეციალურ ჟურნალებში გამოქვეყნებულია
კათედრის წევრთა 300-ზე მეტი ნაშრომი.
1992 წელს მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრის თანამშრომლებმა
მონოგრაფიისთვის “კავკასიონის მეტამორფული კომპლექსების მეტროლოგია” მიიღეს ალ. ჯანელიძის
სახელობის პრემია.
1995 წელს კათედრაზე კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტიდან გადმოვიდა პროფესორი
გიორგი ოდიკაძე გეოქიმიის კურსის წასაკითხად, რომელმაც კათედრაზე მუშაობის პერიოდში დაასრულა და
წიგნად გამოსცა ნაშრომი: “კავკასიონის გრანიტოდების გეოქიმია”.
პროფ. დ. შენგელია სისტემატიურად იღებდა მონაწილეობას დედამიწის ქერქის სიღრმული ზონების
აგებულების შემსწავლელი ასოციაციის სესიების მუშაობაში (ირკუტსკი, იუგოსლავია, რუმინეთი). დ.
შენეგელია 1972 წლიდან ამ ასოციაციის მუდმივი წევრია. მის მეცნიერული ურთიერთობა აქვს ქ. ბრატისლავას
(სლოვაკეთი) გეოლოგიური ინსტიტუტის კრისტალინიკუმის განყოფილებასთან, რომლის თანამშრომლებიც
წარმატებით იყენებენ დ. შენგელიას მიერ სხვა თანამშრომლებთან ერთად დამუშავებულ გრაფიტულ
გეოთერმომეტრს.
1985 წელს აკადემიკოს გ. ზარიძის ხელმძღვანელობით და პროფ. დ. შენგელიას ხელშეწყობით
მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედ-რის ბაზაზე ჩამოყალიბდა სამეცნიერო კვლევითი
ცენტრი “სპექტრომეტრიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის რესპუბლიკური ცენტრი” (ამჟამად
“გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის, დიაგნოსტიკისა და გადამუშავების რესპუბლიკური
ცენტრი”), რომელიც აღიჭურვა იმ დროისათვის უნიკალური ხელსაწყო-მოწყობილობებით.

ატომურაბსორბციული AAS 30

სპექტროფოტომეტრი SPECORD 40; 80

მიკრორენტგენოსპექტრალური ანალიზატორი
CAMEBAX

გემოლოგიისა და პეტროგრაფიის კაბინეტი

კათედრაზე სისტემატურად და აქტიურად მუშაობდა სტუდენტთა სამეცნიერო წრე, რომელსაც უძღვება
გ. ოდიკაძე.
1998-2005 წლებში კათედრას ხელმძღვანელობდა გეოლოგია–მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფ. ნ. ფოფორაძე, რომლის მეცნიერულ ინტერესს წარმოადგენს სილიკატების მყარფაზური გარდაქმნები,
ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები (გემოლოგია), კეთილშობილი ლითონები და გეოარქეოლოგია. მან
მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი კათედრის გემოლოგიური მიმართულების განვითარებას და სათანადო
აპარატურით

აღჭურვას.

კათედრაზე

შეიქმნა

მძლავრი

“მინერალური

ნივთიერებების

კვლევის,

დიაგნოსტიკისა და გადამუშავების სასწავლო-საწარმოო ბაზა”, სადაც სტუდენტები, მაგისტრები და
ასპირანტები თავიანთ პროფესიულ დონეს იმაღლებენ.
სილიკატების მყარფაზურ გარდაქმნებს პროფ. ნ. ფოფორაძემ მიუძღვნა ორი საინტერესო შრომა:
საკანდიდატო 1985 წ. და სადოქტორო 1993 წ.

კათედრის გამგე, პროფ. ნ. ფოფორაძე
1998-2005 წ.წ.

კათედრა 2001 წელს პირველად გახდა მაპროფილებელი კათედრა და ამავე წელს მიიღო სტუდენტები
“ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების ექსპერტიზის” სპეციალობით.

მიმართულების ხელმძღვანელი
გეოლოგია–მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
სრული პროფესორი გ. ოდიკაძე
2005-2011 წ.წ.

2005-2011 წლებში მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიიის მიმართულებას ხელმძღვანელობდა
გეოლოგია–მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი გიორგი ოდიკაძე.
კათედრაზე მუშაობდნენ ერთი საქ. მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი პროფ. დ. შენგელია,
სამი მეცნიერებათა დოქტორი: პროფ. ნ. ფოფორაძე, გ. ოდიკაძე, ო. დუდაური; ხუთი მეცნიერებათა
კანდიდატი: დოც. ი. ფარადაშვილი, დოც. ი. ახვლედიანი, დოც. თ. წუწუნავა, დოც. ა. დოლაქიძე, და დოც. თ.
ბუტულაშვილი; ორი ასისტენტი: ს. გველესიანი და ნ. კვახაძე; დამხმარე პერსონალი: ლაბ. გამგე თ. გორგიძე.
1999 წელს კათედრასთან ფუნქციონირება დაიწყო მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის
კათედრის ბაზაზე გახსნილმა “მინერალურ ნივთიერებათა კვლევისა და დამუშავების სასწავლოსადიაგნოსტიკო ლაბორატორიამ (ცენტრმა)”, რომელიც თანდათან აღიჭურვა ამერიკის შეერთებული
შტატებიდან, ბელგიიდან და რუსეთიდან შეძენილი სპეციალური უახლესი ხელსაწყო-მოწყობილებებით,

მეთოდური და საინფორმაციო ბიულეტენებით და, რაც მთავარია, უნიკალური ეტალონებით, სასწავლო
ნიმუშებით და სხვადასხვა დანიშნულების კოლექციებით.
ამჟამად ლაბორატორიაში ტარდება სტუდენტთა ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები,
მაგისტრთა და ასპირანტთა საკურსო და სადიპლომო სამუშაოები.
კათედრაზე 2000 წლიდან ფუნქციონირებს სამეცნიერო სემინარი (ხელმძღ-ვანელი პროფ. გ. ოდიკაძე),
სადაც კათედრის პროფესორ-მასწავლებლებთან და მოწვეულ მეცნიერებთან ერთად კათედრის მაგისტრები
და ასპირანტები, თვეში ერთხელ, თავიანთი კვლევის შედეგებს მოახსენებენ.
ბოლო ათი წლის განმავლობაში კათედრის თანამშრომლების მიერ მრავალი სახელმძღვანელო,
სამეცნიერო ნაშრომი და მონოგრაფია დაიბეჭდა, მათ შორის: კავკასიონის მეტამორფული კომპლექსების
პეტროლოგა; გ. ზარიძე – პეტროლოგია (რუსულ და ქართულ ენებზე), გ. ზარიძე – საქართველოს ნავთობის
გეოლოგიური სამარხების განვითარების მოკლე ისტორია 1997წ; ნ. ფოფორაძე – ძვირფასი და სანახელავო
ქვები 1998წ; გ. ოდიკაძე – კავკასიონის გრანიტოიდები 1998წ; გ. ზარიძე – თანამედროვე პეტროლოგიის და
ვულკანოლოგიის გეოლოგიური ასპექტები 2001წ; კავკასიონის ცენტრალური კრისტალური ფუნდამენტის
მეტამორფული ფაციესების რუკა (1:200000) 1997წ; კავკასიონის ცენტრა;ური კრისტალური ფუნდამენტის
მეტამორფული ფაციესების რუკა (1:200000) 1999წ. 2005 წელს გამოიცა პროფ. ნ. ფოფორაძის ორი
სახელმძღვანელო “საიუველირო საქმე” და “საიუველირო და სანახელავო ქვები”.

კათედრის თანამშრომლები

ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების სპეციალობის სტუდენტები ყოველწლიურად გადიან
გეოლოგიურ, გაცნობით და წინა სადიპლომო პრაქტიკებს; მეორე კურსი დაბა კაზრეთში, ბოლნისის რაიონში
ორი კვირის განმავლობაში ეცნობა, მადნეულის, სპილენძ-პოლიმეტალურ საბადოს კარიერზე და მის
მომიჯნავე მადნინა უბნებში, მოსაპირკეთებელ ქვებს, სანახელავო ქვებს (კვარცის ჯგუფი) და მინერალურ
საღებავებს (ოხრები), ხოლო მესამე კურსის ბოლოს ყაზებეგის რაიონში ეცნობიან ვულკანურ ლავებს,
გრანიტოიდებს, კრისტალურ ფიქლებს, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელ ქვებს.
2002 წელს გადაიარაღებულ, საშლიფე სახელოსნოში ხორციელდებოდა მინერალების და ქანების დაჭრადამუშავება, შლიფების და ანშლიფების დამზადება.
ბოლო წლებში კათედრა არქეოლოგიური კველევის ცენტრთან და მცხეთის მუზეუმ-ნაკრძალთან ერთად
წარმატებით იკვლევს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილ სიუველირო ქვებს და კეთილშობილი,
ფერადი და შავი ლითონებისგან დამზადებულ ნაკეთობათა ქიმიურ შედგენილობას და მათი დაცულობის
ხარისხს.
კათედრაზე 1998 წლიდან ფუნქციონირებდა მოკლევადიანი სპეციალიზირებული კურსები:
I კეთილშობილი ლითონების ექსპერტ-შემფასებლის – 3 კვირა;
II ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებლის ხუთი კვირა;

III ტიხრული მინანქრისა და საიუველირო საქმის – 3-6 თვე.

ტიხრული მინანქრისა და საიუველირო
საქმის სტუდია

კეთილშობილი ლითონების და ძვირფასქვიანი
საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებლის
მომზადების კურსების კაბინეტი

კათედრასთან ფუნქციონირებს “საქსტანდარტის” მიერ აკრედიტებული გემოლოგიისა და მინერალურ
ნივთიერებათა კვლევის, დიაგნოსტიკისა და გადამუშავების რესპუბლიკური ცენტრის ლაბორატორია,
რომლის აკრედიტაციის სფეროებია:
–

კეთილშობილი , ფერადი, შავი ლითონები და მათი შენადნობები;

–
–

საიუველირო და სანახელავო ქვები;
საიუველირო ნაკეთობები და მათი შენადნობები;

–

მოსაპირკეთებელი, სამშენებლო ქვები და დეკორატული ფილები;

–

კონცენტრატები.

