
აღმოჩენების სამი კვირა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 

“გეოლოგია” მესამე კურსის სტუდენტებმა: ილია ბლუაშვილმა, ალექსანდრე ტეფნაძემ და 

ალექსანდრე კამენსკიმ DAAD-ის პროექტის, „მდგრადი განვითარების პროექტი კავკასიაში”, 

ფარგლებში, გაიარეს სამკვირიანი პროფესიული პრაქტიკა გერმანიაში  კარსრუეს ტექნოლოგიურ 

ინსტიტუტში (Karlsruhe Institute of Technology - KIT). 

ჩასვლა 

ჩვენი სამკვირიანი თავგადასავალი  დაიწყო 14 ნოემბერს, როდესაც შტუტგარტის 

აეროპორტში ჩავფრინდით, საიდანაც ავტობუსით ვიმგზავრეთ ქალაქ კარლსრუემდე, სადაც 

მომდევნო სამი კვირა გავატარეთ. კარლსრუეში ჩასვლისთანავე დაგვხვდნენ ჩვენი გერმანელი 

მასპინძლები, ბატონები ტომას ნეიდერჰუბერი და ლუკას მიულერი, რომლებმაც დიდი 

ყურადღებით დაგვათვალიერებინეს ქალაქი და მიგვიყვანეს საცხოვრებელში. 

პრაკტიკის მიზანი 

კარლსრუეში ჩვენი ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო კვლევითი სამუშაოების გაცნობა და  

შესწავლა კარლსრუეს ტექნოლოგიების ინსტიტუტის (KIT) გამოყენებითი გეომეცნიერებების 

ინსტიტუტში (Institute of Applied Geoscinces -AGW). ძირითადი აქცენტი კი გაკეთებული იყო 

კერნების ორიენტაციაზე, დაფუძნებული ჭაბურღილის ზონდირებიდან მიღებულ ინფორმაციასა და 

კერნების სკანირებაზე. ჩვენ ასევე ვამუშავებდით ენგურჰესზე მოპოვებულ მონაცემებს, რომელთა 

სწორი დამუშავებაც აუცილებელია ენგურის კაშხლის გამართულ  ფუნქციონირებაზე მომავალში, 

რაც ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. 

ჩვენი მასპინძელი უნივერსიტეტის (KIT) მოკლე აღწერა  

KIT -  კარლსრუეს ტექნოლოგიური ინსტიტუტი არის კვლევითი დაწესებულება, რომელიც 

გაწევრიანებულია „ჰელმჰოლცის ასოციაციაში“. ჰელმჰოლცის გერმანული კვლევითი ცენტრების 

ასოციაცია არის უდიდესი სამეცნიერო ორგანიზაცია გერმანიაში. ეს არის 18 სამეცნიერო-ტექნიკური 

და ბიოლოგიურ-სამედიცინო კვლევითი ცენტრის გაერთიანება, რომლის  ოფიციალური მისიაა 

მეცნიერებიაში, საზოგადოებასა  და ინდუსტრიაში პრიორიტეტული გამოწვევების გადაჭრა. 

  



 

კვირა პირველი 

პრაქტიკის პირველ დღეს შევხვდით  ჩვენს მთავარ მასპინძელს, პროფესორ ბირგიტ 

მიულერს, რომელმაც აგვიხსნა კურსის მთავარი მიზანი, გეგმა, სპეციფიკა და თავისებურებები. 

სწორედ ამ დღეს დავესწარით ჩვენს პირველ ლექციას, “ციფრული მეთოდები გეომეცნიერებებში”, 

სადაც მივიღეთ ზოგადი ინფორმაცია “Matlab skript”-ის შესახებ. ჩვენი კარლსრუეში ყოფნის მეორე 

დღე აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ინფორმაციული. დავესწარით ღია კარის დღეს, 

სადაც მივიღეთ სრული ინფორმაცია KIT შესახებ. ამავე დღეს დავესწარით სხვადასხვა ტიპის  

საკმაოდ საინტერესო ლექციებს და  მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია სხვადასხვა გეოფიზიკურ 

კვლევებზე, შავი მატერიის არსებობაზე, მექანიკურ ინჟინერიაზე, მეტროლოგიასა და გლობალურ 

კლიმატურ ცვლილებებზე. ასევე დავესწარით დედამიწის 3D მოდელის განხილვას და ვიხილეთ  

ანიმაცია იმ გეოლოგიური პროცესებისა, რომლებიც მიმდინარეობდა დედამიწაზე მილიონობით 

წლების განმავლობაში.  აქედან გამომდინარე, ეს დღე ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო და 

დატვირთული აღმოჩნდა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენი მესამე დღე დაიწყო ლექციით სითბოსა და ფლუიდური ხსნარების შესახებ, სადაც 

შეგვექმნა ზოგადი წარმოდგენა ქანების თბოგამტარობაზე, სითბოს გადაცემასა და ჭაბურღილებში 

ტემპერატურის ცვლილებაზე და მის გამომწვევ ბუნებრივ თუ ხელოვნურად შექმნილ გარემო 



პირობებზე. ლექციის შემდეგ დამოუკიდებლად ვიმუშავეთ ექსელში. ასეთ სამუშაოებს ჰქონდა 

ინტენსიური სახე. ყოველდღე ლექციების შემდეგ ექსელში დამოუკიდებლად შეგვყავდა 

ინფორმაცია ჭაბურღილების შესახებ, რომელიც მოპოვებულ იქნა ენგურჰესზე. ეს დღეც საკმაოდ 

საინტერესოდ დასასრულდა, რადგან დავესწარით ერთ-ერთი დოქტორანტის პრეზენტაციას 

დანალექი ქანების წარმოქმნის შესახებ. 

შემდეგი დღე დაიწყო ონლაინ შეხვედრით ქალბატონ ბირგიტ მიულერთან და ბატონ ლუკას 

მიულერთან, სადაც განვიხილეთ ჩვენი საერთო სამომავლო გეგმები და ვისაუბრეთ დღის წესრიგზე.  

ეს დღეც ასევე საკმაოდ სასიამოვნო აღმოჩნდა, რადგან ჩვენს ქალაქს ესტუმრა პროფესორი ტომას 

როკელი, რომელიც გავიცანით ენგურჰესზე ჩვენი პრაქტიკის დროს. მან მოგვცა რამდენიმე 

პროფესიული რჩევა, რის შემდეგაც დიდი ენთუზიაზმით გავაგრძელეთ ჩვენი საქმიანობა ექსელში. 

ამავე დღეს ბატონმა სემ რასლინგამმა, პეტროფიზიკის მთავარმა ტექნიკოსმა, ჩაგვიტარა ვრცელი 

მიმოხილვითი ექსკურსია ტექნიკური პეტროფიზიკის ლაბორატორიაში და გაგვაცნო ყველა ის 

ხელსაწყო, რომელსაც იყენებენ ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჩვენი სამუშაო დღის შემდეგ 

განსატვირთად ვესტუმრეთ კარლსრუეს ეროვნულ მუზეუმს, სადაც ვიხილეთ საკმაოდ საინტერესო 

და შთამბეჭდავი გეოლოგიური  და არაგეოლოგიური  ექსპონატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

შაბათ-კვირა 

        ყოველი შაბათ-კვირა გვქონდა თავისუფალი, ამიტომ ვცდილობდით ეს დრო გმაოგვეყენებინა 

ოპტიმალურად და მოგვენახულებინა ისეთი ადგილები, რომლებიც დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას 

მოახდენდა ჩვენზე. პირველი შაბათი გამოვიყენეთ საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგის 

მოსანახულებლად, რამაც საკმაოდ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენზე, ყველაზე 

დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი ჩვენთვის სტრასბურგის კათედრალი აღმოჩნდა. კვირა დღეს 

კი გადავწყვიტეთ საფრანგეთში მიღებული ემოციები კარლსრუეს ქუჩებში განგვეტვირთა. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კვირა მეორე 

შაბათ-კვირის შემდეგ საკმაოდ დასვენებულები შევუდექით საქმიანობას, მეორე კვირის 

პირველი ლექციაზე ვისაუბრეთ ზღვის აუზის ლითოლოგიურ  და სტრატიგრაფიულ აგებულებასა 

და ჩამოყალიბებაზე. ლექციის შემდგომ განვაგრძეთ მუშაობა ექსელის პროგრამაში. სამშაბათს, ჩვენი 

თხოვნით, დავესწარით ლექციას საბადოების სისტემებისა და სტრუქტურების გეოლოგიური 

ანალიზის შესახებ. ამ ლექციიდან კი პირდაპირ გადავინაცვლეთ გეომეცნიერებებში ციფრული 

მეთოდების ლექციაზე, სადაც გავიღრმავეთ პირველ ლექციაზე  მიღებული ცოდნა. ჩვენი მეათე დღე 

დაიწყო საკმაოდ პროდუქტიულად, მივიღეთ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია თერმული მიწისქვეშა 

წყლების გამოყენებაზე. ასევე ბევრი რამ შევიტყვეთ წყლის განაწილებასა დამიწის სიღრმეში  მისი 

გადაადგილების შესახებ. გარდა ამისა, გავეცანით წყლის მოძრაობის გამოთვლის სხვადასხვა 

მეთოდიკას. ასევე დავესწარით ლექციას ჭაბურღილის ბურღვის შესახებ, რომელიც ჩვენთვის 

საკმაოდ რთული  და ამავდროულად საინტერესოც აღმოჩნდა. ასეთი დატვირთული დღე 

დასრულდა პრეზენტაციით თემაზე, სუბდუქციის როლი ოროგენეზისის წარმართვაში,  რომელიც 

საკმაოდ ყოვლისმომცველი აღმოჩნდა. 



 

პარასკევი დღე დაიწყო იმ ინფორმაციის გაციფრულებით, რომელიც მოპოვებული იყო  

სექტემბრის თვეში ენგურჰესის ჭაბურღილიდან, რომელსაც სპარტაკის ჭაბურღილი ეწოდება. გარდა 

ამისა, დავიწყეთ ციფრული კერნის ორიენტირების შესწავლა პროგრამაში, რაშიც გვეხმარებოდა KIT-

ის სტუდენტი, რომელიც ასევე გეოლოგი გახლდათ. ამ ყველაფრის შემდეგ ბატონმა ბენი ბუშმა 

დაგვათვალიერებინა საინჟინრო გეოლოგიის ლაბორატორია, სადაც აგვიხსნა თითოეული 

ხელსაწყოს დანიშნულება და დაგვასწრო რამდენიმე ექსპერიმენტს. 

 

  

 

 

 

 

 

შაბათ-კვირა 

ამასობაში  დადგა შემდეგი შაბათ-კვირაც, რომელიც გერმანიის ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქ 

ჰაიდელბერგში გავატარეთ, სადაც გიდობა ჩვენმა მასპინძელმა, ლუკას მიულერმა ითავა. ამ ქალაქში 

ვიხილეთ გასაოცარი არქიტექტურული ძეგლები, რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენზე, 

ასევე ვიყავით საშობაო ბაზრობაზე, სადაც შევიძინეთ რამდენიმე სუვენირი და უამრავი მშვენიერი 

მოგონება. 

 



 

კვირა მესამე 

შესანიშნავი ექსკურსიის შემდეგ ენერგიულად დავიწყეთ ჩვენი ბოლო კვირა კარლსრუეში და 

დავასრულეთ სამუშაო ექსელში, რომელიც, საბოლოო ჯამში, საკმაოდ შრომატევადი აღმოჩნდა. 

ამავე დღეს დიდი სითბოთი მიგვიწვიეს ჩვენმა მასპინძლებმა სპეციალურ საშობაო ვახშამზე, 

რომელიც საკმაოდ საინტერესო და მხიარული გამოდგა. 

შემდგომ დღეს ჩვენ  კვლავ დავესწარით ლექციას ციფრული მეთოდების შესახებ 

გეომეცნიერებებში, სადაც შევასრულეთ სავარჯიშოები იმ თემებზე, რომლებსაც წინა ლექციებისას 

დავეუფლეთ. დარჩენილი დღეების განმავლობაში ჩვეულებისამებრ, ვესწრებოდით ლექციებს და 

ვცდილობდით გაგვეღმავებინა მიღებული ცოდნა. ვიზიტის დასასრულს პროფესორმა ფრანკ 

შილინგმა გადმოგვცა სერტიფიკატები იმის დასტურად, რომ ჩვენ წარმატებით გავიარეთ კურსი.  

ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ეფუძნება „სპარტაკის ჭაბურღილის“ მონაცემებს, რომლებსაც 

ვამუშავებდით ყოველდღიურად ექსელში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საბოლოოდ გვინდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი იმაზე უკეთესი და შთამბეჭდავი იყო, ვიდრე 

მოველოდით. სასწავლო და სამუშაო გარემო იყო შესანიშნავი, სტუდენტები და ლექტორები იყვნენ 

საკმაოდ მეგობრული და კეთილგანწყობილები, რამაც ჩვენი პრაქტიკა ბევრად საინტერესო და 

ნაყოფიერი გახადა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრაქტიკა  გამოდგა  ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გამოცდილება ჩვენს საქმიანობაში, შევიძინეთ ძალიან ბევრი მეგობარი, კოლეგა და ის ცოდნა, 

რომელიც ასეთი აუცილებელია ჩვენი სამომავლო განვითარებისთვის. ამ უდიდესი და შესანიშნავი 

შანსისთვის კი მადლობას ვუხდით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, რომელიც ყოველთვის 

ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუწყოს ჩვენს როგორც პროფესიულ, ისე პიროვნულ განვითარებას. 

 

 

 ილია ბლუაშვილი 

 ალექსანდრე ტეფნაძე  

 ალექსანდრე კამენსკი 


