
მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი #501

სწავლების მიმართულებები

ამჟამად დეპარტამენტი საგანმანათ-

ლებლო პროგრამების ფარგლებში

უზრუნველყოფს:

ბაკალავრიატი: 

1. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია;

2. მექანიკის ინჟინერია  

(ინგლისურენოვანი);
3. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

(რუსულენოვანი);
4. საავიაციო ინჟინერია.

მაგისტრატურა

1. მექანიკის ინჟინერია დატექნოლოგია;

დოქტორანტურა

1. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია.

დეპარტამენტი და მისი ისტორია

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია გამოყენებითი მეცნიერებაა, რომელიც ეფუძნება

ფიზიკისა და მასალათმცოდნეობის პრინციპებს და ახდენს ნებისმიერი მანქანა-დანადგარის

და მოწყობილობის კონსტრუირებას, ქმნის მათი დამზადების ეკონომიურად გამართლებულ

ტექნოლოგიურ და საწარმოო პროცესებს, ახორციელებს მათ ექსპლუატაციას და რემოტს. იგი

XX საუკუნის 20-იან წლებში ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ განუხრელად ვითარდება. საბაზრო

ეკონომიკამ ცალსახად გვიჩვენა, რომ კონკურენტულ გარემოში მხოლოდ ინჟინრული და

ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა განაპირობებს საწარმოს წარმატებას.

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი შექმნილია

მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიისა და ლითონსაჭრელი ჩარხების კათედრების ბაზაზე,

რომლებიც ფუნქციონირებდნენ საქართველოში პირველი საინჟინრო-ტექნიკური

სასწავლებლის - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების დღიდან,

რომელიც განხორციელდა 1922 წლის თებერვლში. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ინჟინერ

მექანიკოსების აღზრდა საქართველოში პრაქტიკულად ერთი საუკუნის განმავლობაში

მიმდინარეობს.

აღსანიშნავია, რომ მეცნიერების ამ დარგს სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ

ჩვენი ქვეყნის გამორჩეული და დამსახურებული პიროვნებები. კერძოდ, ჩვენი სპეციალობის

ორი ღირსეული წარმომადგენელი. პროფესორი გიორგი გედევანიშვილი და გიორგი

გოცირიძე შედიოდნენ იმ დამფუძნებელ თერთმეტ პიროვნებას შორის, რომლებმაც

საფუძველი ჩაუყარეს საქართველოში საინჟინრო კადრების სამჭედლოს.

ამავე დროს, აღნიშნული სპეციალობის კათედრის პირველ გამგედ დაინიშნა

პროფესორი გიორგი გედევანიშვილი. 1941-49 წლებში ამავე კათედრას ხელმძღვანელობდა

მანქანათმშენებლობის და ფიზიკის დარგების ცნობილი მეცნიერი მარტინ კასიანი, რომელიც

სპეციალური მიწვევით გადაიყვანეს სომხეთში და თავის კოლეგებთან ერთად სათავეში

ჩაუდგა ერევნის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას. ამ დროს, ისევ პროფესორი

გიორგი გედევანიშვილი გახდა კათედრის ხელმძღვანელი. 1958-2000 წელებში,

პრაქტიკულად გარდაცვალებამდე კათედრას სათავეში ედგა კარგად ცნობილი მეცნიერი,

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი თეიმურაზ ლოლაძე. 2000

წლიდან დღემდე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს პროფესორი რაულ თურმანიძე.



მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სასწავლო პროცესი

დეპარტამენტის ტერიტორიაზე განთავსებულია სასწავლო ლაბორატორიები და სალექციო აუდიტორიები.

სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილია დეპარტამენტის

თანამშრომელთა მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოებით,

მეთოდური ნაშრომებით, კონსპექტებით, ელექტრონული

ვერსიებით, ინტერნეტ წყაროებით, სტუ-ს და ფაკულტეტის

ბიბლიოთეკაში არსებული დამხმარე ლიტერატურით.

აკადემიური პერსონალი მუშაობს სასწავლო დისციპლინების

სილაბუსების გაუმჯობესების მიმართულებით. სისტემატურად

იხვეწება არსებული ლიტერატურა. იქმნება ახალი

სახელმძღვანელოები, მეთოდური მითითებები, ახალი მიღწევების

თვალსაჩინოებები და სხვა სათანადო მასალები სასწავლო პროცესის

მაღალ დონეზე წარმართვისათვის.

დეპარტამენტის მთავარი ამოცანაა სტუდენტზე ორიენტირებული

სწავლების პრინციპების ხელშეწყობა და ზრუნვა სწავლების

ხარისხის ამაღლებისათვის.



სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

ნებისმიერი უნივერსიტეტის განვითარების ძირითად მაჩვენებელს წარმოადგენს შესრულებული სამეცნიერო სამუშაოების ხარისხი.

ჩვენს დეპარტამენტში სისტემატურად მიმდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, რომელთა შორის აღსანიშნავია სხვადასხვა

დროს შესრულებული სამუშაოები შემდეგი მიმართულებებით:

- მასალების ჭრით დამუშავება; მექანიკა და თბოფიზიკა; მასალების თერმოჭრა; პლაზმურ-მექანიკური დამუშავება; მეტალურგიულ

წარმოებაში გამოყენებული მილსაგლინავი დგანებისათვის სპეციალური მილგადამჭრელი დანადგარების კონსტრუირება და

დამზადება; ლითონკერამიკული უვოლფრამო და დაბალვოლფრამიანი მჭრელი ფირფიტების წარმოება საიარაღო

მრეწველობისათვის; მასალების ლაზრული დამუშავების ტექნოლოგიები; სასაკისრე რგოლების მაღალმწარმოებლური სუპერფინიშის

თანამედროვე ტექნოლოგიები და დანადგარები;

- სალი და მყიფე, ძნელადდასამუშავებელი არალითონური მასალების ალმასის აბრაზივით პრეციზიულად დამუშავების პროგრესული

მეთოდები, ტექნოლოგია და დანადგარები;

- დინამიკაში ცვალებადი გეომეტრიული პარამეტრების შესაძლებლობის მქონე საჰაერო ხრახნების ეფექტური კონსტრუქციების

შექმნა საფრენი აპარატებისა და ქარის ელექტროსადგურებისათვის და მათი მრავალმხრივი კვლევა;

- სპირალური ღარის ცვალებადი ბიჯის მქონე მცირე დიამეტრის სპრეციზიული ბურღებისა და სხვა მიკროიარაღების კონსტრუირება

და დამზადება;

- ბაზალტის ძაფით არმირებული პოლიმერული კომპოზიციური მასალებისგან დამზადებული ნაკეთობების - ქარის გენერატორების

როტორების და მაღალი წნევის ბალონების დამზადების ტექნოლოგიების კვლევა;

- ადამიანის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ინპლანტების კონსტრუქციების დამზადების პროგრესული ტექნოლოგიები და დანადგარები;

 თანამედროვე დონის ამძრავთა სისტემების და მანქანების დინამიკური მოდელირება და კვლევა, თანამედროვე მეთოდებით და

ახალი ეფექტური კონსტრუქციების შემუშავება;

 ავტომატიზებული ტექნოლოგიური კომპლექსების მუშაობის პროცესების მოდელირება და მათი ოპტიმიზაციის მეთოდების

შემუშავება და ა.შ.

კვლევითი სამუშაოების შედეგებზე გამოქვეყნებულია ორასზე

მეტი სამეცნიერო სტატია, როგორც ადგილობრივ, ასევე

საზღვარგარეთის მაღალ რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში,

მოხსენებულია მაღალი წარმომადგენლობის საერთაშორისო

კონფერენციებზე და გამოფენებზე, რის საფუძველზეც

მიღებულია სათანადო საავტორო მოწმობები.

სპეციალისტების მომზადებას ემსახურებიან მაღალი

დონის და დიდი გამოცდილების მქონე პროფესორ-

მასწავლებლები. მათ პარალელურად პედაგოგიური

საქმიანობის ხელოვნებას ეუფლებიან ნიჭიერი და

პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლებითაც

სისტემატურად ხორციელდება კადრების განახლება.

ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმატებით აგრძელებენ მუშაობას ნებისმიერ მანქანათსაშენ და მექანიკური მოწყობილობით

აღჭურვილ სხვადასხვა პროფილის საწარმოებში, როგორიცაა: ჩარხმშენებელი, თბილავიამშენი, დელტა, ელიტა ბურჯი,

ელმავალმშენებელი, საავტომობილო, მეტალურგიული, გემთმშენებელი, მინერალური და ხილის, წყლების, ალკოჰოლური

სასმელების, თამბაქოს მწარმოებელი, მინის ტარის და სხვა. ინჟინერმექანიკოსები მუშაობენ აგრეთვე მეტროში, რკინიგზაზე,

აეროპორტში, სამშენებლო ორგანიზაციებში ანუ ყველგან სადაც აქვთ მექანიკური მოწყოლბილებები.



დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

 ახალი საგანმანათლებო პროგრამების და სწავლების ფორმების დამუშავება და დაინერგვა,

რომლებიც მიმართული იქნება პერსპექტიული ახალგაზრდა კადრების მომზადების, მათი

სისტემატური სრულყოფისა და განვითარებისაკენ;

 სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრების პოტენციალის უწყვეტი განახლება და განვითარება, რაც

აქტიურად სრულყოფს და გააღრმავებს ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევებს;

 სტუდენტებისათვის უმაღლესი ხარისხის განათლების უზრუნველყოფა სწავლების ყველა

საფეხურზე - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა;

 საინჟინრო–სამეცნიერო და საინჟინრო–ტექნოლოგიური ცოდნის ინტეგრირება, რაც კიდევ იფრო

აფართოვებს ცოდნის ბაზას და ხელს უწყობს საზოგადოების მდგრად განვითარებას;

 თანამედროვე ცოდნასა და პრაქტიკაზე დამყარებული ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების

შემუშავება და მათი განხორციელების დაჩქარება;

 მხარდაჭერილ იქნას ინტელექტუალური და კოლეგიალური გარემოს შენარჩუნება, რაც ხელს

შეუწყობს სტუდენტებსა და დეპარტამენტის თანამშრომლებს მიაღწიონ მაღალ პროფესიულ

შედეგებს;

 სტუდენტების სწავლების პროცესის ახალი მეთოდებით და რესურსებით უზრუნველყოფა,

თანამედროვე ლაბორატორიული მოწყობილობებით, თვალსაჩინოებებით და ლიტერატულ

წყაროებით ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;


