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1 ivnisi 
 

0900-1000 სთ. - კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 
 

1000-1100 სთ. - კონფერენციის გახსნა 
აკად. არჩილ ფრანგიშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 
 

მისასალმებელი სიტყვა: 
ნოდარ ფოფორაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის 

დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი   

ზურაბ გასიტაშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე 

ანზორ აბშილავა, სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი 

დავით შენგელია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი 

თამარ ბაგრატია, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი 

თამარ წუწუნავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

ზურაბ კაკულია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო 

გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი  

რევაზ კვატაშიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი  

ნიკოლოზ ჩიხრაძე, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის დირექტორი 
 

1100-1130 სთ. - შესვენება  
 

I plenaruli sxdoma (1130-1415 sT) 
რეგლამენტი – 10 წუთი 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი ვაჟა გელეიშვილი 

თანათავმჯდომარე: აკად. დოქტორი ნინო ჯაფარიძე 
 

1. ერეკლე გამყრელიძე, დავით შენგელია, გიორგი ჭიჭინაძე, ავთანდილ ოქროსცვარიძე,   

ი.ჰ.ლი, თამარ წუწუნავა, გიორგი ბერიძე - ახალი იზოტოპურ-გეოქრონოლოგიური მონა-

ცემები კავკასიონის მთავარი ქედის ბუულგენის მეტამორფული კომპლექსისა და მასთან 

დაკავშირებული ალპურამდელი მაგმატიტების შესახებ; 

2. ბადრი მხეიძე, ზურაბ კაკულია, ავთანდილ სონღულაშვილი, ინგული ნანაძე, მანანა 

კოპაძე, ლუდმილა ღლონტი - აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების რაციონალური 

ათვისება - რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტის ერთ-

ერთი საიმედო გზაა; 

3. ავთანდილ ოქროსცვარიძე, ს.ლ. ჩანგ, ნინო ფოფხაძე - ვარძიის პიროკლასტური ნაკადი 

(სამცხე-ჯავახეთის ვულკანური პროვინცია): ამოფრქვევის ცენტრი და ცირკონების U-Pb  

დათარიღება; 

4. თეიმურაზ კოროშინაძე - ბორჯომის მინერალური წყლების ბუნებრივი განტვირთვის 

შეფასება; 

5. ვაჟა ნადირაძე - ლინეამენტების  მნიშვნელობა საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის 

საბადოთა განაწილებაში; 

6. ნანა ზაუტაშვილი, გიორგი გაფრინდაშვილი, ნანა ქიტიაშვილი, ნიკო ფოფორაძე, ზურაბ 

ბოსტაშვილი - საქართველოში მიწისქვეშა მტკნარი წყლების განახლებული მონიტორინ-

გული კვლევის მეთოდიკა სოფ. ვაჩნაძიანის ჭაბურღილის მაგალითზე; 



  

  

7. დიმიტრი ერისთავი, ანა გოგიშვილი, ნაზიბროლა კუციავა, მაია გუგეშიძე, მარინე 

დემეტრაძე, ჯიმშერ ქერქაძე - გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების პროცესების კომპი-

უტერული მოდელირება და პროგნოზირება; 

8. მარინე მარდაშოვა, ნიკო ფოფორაძე - ქ. თბილისის მიწისქვეშა წყლები, როგორც 

ხელშემშლელი ფაქტორი მშენებლობაში; 

9. სერგო კეკელია, მარენ კეკელია, ნონა გაგნიძე, ნინო ფოფხაძე, ირა მშვენიერაძე, გიორგი 

ხარაზიშვილი - სვანეთის ოქროს საბადოები (კირარ-აბაკურის მადნიანი კვანძი) და მათი 

გენეზისი; 

10. სერგო კეკელია, მარენ კეკელია, ნინო ფოფხაძე, ირა მშვენიერაძე, გიორგი ასათიანი, ნონა 

გაგნიძე, კობა ლობჟანიძე - ზოფხიტოს ოქროს პოტენციური საბადოს გეოლოგიური 

პოზიცია და გენეტური მოდელი (კავკასიონის სამხრეთი ფერდი, საქართველო); 

11. ნოდარ ფოფორაძე, ია ახვლედიანი, ირაკლი შეყრილაძე, ოლღა სესკურია - ყაზბეგ-

ომალოს რეგიონის ქვედა- და შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების ფიქ-

ლის გაზის პერსპექტიულობა. 

1415 -1445 სთ. - შესვენება  
 

II plenaruli sxdoma (1445-1730 sT) 
რეგლამენტი – 10 წუთი 

სხდომის თავმჯდომარე: აკადემიკოსი დავით შენგელია 

თანათავმჯდომარე: აკად. დოქტორი ოლღა სესკურია 

 
1. შოთა ადამია, გურამ ზაქარიაძე, თამარ ჩხოტუა - საქართველოს (ჩრდ. კავკასია) ნეოპრო-

ტეროზოური-პალეოზოური კრისტალური ფუნდამენტის ევოლუცია; 

2. ნინო სადრაძე, შოთა ადამია, თამარ ბერიძე - ბოლნისის მადნიანი ველის მაგმატიზმი და 

მადანწარმოშობა ბერთაკარის და ბნელიხევის საბადოთა მაგალითზე; 

3. ვაჟა გელეიშვილი, მურადი ტყემალაძე - ბუნებრივი ქვების გამოყენება ეკლესია-მონასტ-

რების შენება- რესტავრაციაში (აღმოსავლეთ საქართველოს მაგალითზე); 

4. კარინე ხაჩატურიანი, ნესტანი გეგია, გულნაზი ენუქიძე, თამარ გურული - ასპინძის 

პერლიტის მადანგამოვლინების სინჯების ტესტირება; 

5. მურმან კვინიკაძე, დიმიტრი პატარიძე, დავით ყუფარაძე, ვიოლეტა კირაკოსიანი, ნინო 

ხუნდაძე - მდინარე მტკვრის ხეობის გეოეკოლოგიური პრობლემები (ბორჯომი-მცხეთის 

მონაკვეთი); 

6. ქეთი ბენაშვილი, დავით ბლუაშვილი, შოთა ჯანაშვილი - დისტანციური ზონდირების 

შედეგები (ზემო სვანეთი); 

7. ნოდარ  რჩეულიშვილი - ლუხუმის დარიშხანის საბადოზე ოქროს მადანწარმოქმნითი 

პროცესების მიმდინარეობის შესახებ; 

8. ნესტანი გეგია, გულნაზი ენუქიძე, კარინე ხაჩატურიანი, ლუდმილა ენუქიძე, ეკატერინე 

უკლება - მაკვანეთის კერამიკული თიხების ნივთიერი შედგენილობა, გამდიდრებადო-

ბაზე გამოცდა და კერამიკულ-ტექნოლოგიური ტესტირება; 

9. ვაჟა გელეიშვილი, ნინო ჯაფარიძე - სელენი და ტელური ბოლნისის რაიონის ოქროს-

შემცველ კომპლექსურ მადნებში; 

10. თამარ ხოშტარია, ნინო ჩაჩავა - ბუნებრივი საფრთხეების რისკის შერბილება დამცავი 

გამწვანების საშუალებით (ბორჯომის მაგალითზე); 
11. დიანა ეგიაზაროვა, დავით როგავა - ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობი-

ლო გზის გეოდინამიკური პროცესების საშიშროების შეფასება. 



  

  

2 ivnisi 
III plenaruli sxdoma (0930-1300 sT) 

რეგლამენტი – 10 წუთი 

სხდომის თავმჯდომარე: ასოც. პროფესორი მანანა ჯაფარიძე 

თანათავმჯდომარე: აკად. დოქტორი გიორგი გაფრინდაშვილი 
 

1. დავით ბლუაშვილი, დავით მაქაძე, გიორგი მინდიაშვილი - ხაჩკოვის ოქროს მადანგამოვ-

ლინების გეოლოგიური პოზიცია; 

2. ვაჟა გელეიშვილი, გვარამ ბენიძე, მირიან მაქაძე, დავით მაქაძე - საეკლესიო ხუროთმოძღ-

ვრების ძეგლების მოსაპირკეთებელი ქვები  და მათი შესატყვისი ქანები ბუნებრივი 

გაშიშვლებებიდან ბოლნისის რაიონში; 

3. ნონა ლურსმანაშვილი - სეისმურად აქტიური სტრუქტურების კვლევის მეთოდიკა; 

4. უჩა ზვიადაძე, მარინე მარდაშოვა, თინა ძაძამია, ხათუნა ავალიანი - ჰიდრავლიკური 

კავშირი ნატახტრისა და მუხრანის წყალამღებებს შორის ექსპლუატაციის განსხვავებული 

რეჟიმის პირობებში; 

5. ალექსანდრე მიქაბერიძე, მერაბ ჯიბლაძე, ვახტანგ გვახარია, ტარიელ ადამია, გურამ 

ჟორჟოლიანი - ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის ზოგიერთი ძირითადი სატრანს-

პორტო მაგისტრალების ხმაურით დაბინძურების ხარისხის შეფასება; 

6. ხათუნა მიქაძე, ნანა იკოშვილი - დასავლეთ საქართველოს პლანქტონური ფორამინიფე-

რები და მისი როლი ზედაცარცული ნალექების სტრატიგრაფიაში; 

7. ქეთევან გაბარაშვილი, ანტონ პარფიონოვი, ვლადიმერ ლებედევი, გიორგი ვაშაკიძე, მანანა 

ტოგონიძე - მეოთხეული ანდეზიტური ლავური ნაკადის ნარჩენი გველეთის მასივში; 

8. ენდი ვარსიმაშვილი, სალომე მეფარიშვილი - საქართველოსა და აზერბაიჯანის ქვედა-

ცარცული ფლიშის შედარებითი ლითოლოგია; 

9. მანანა ოთარაშვილი, მაია ბროკიშვილი - ქისათიბის საბადოს დიატომიტის ახალი შესაძ-

ლებლობები; 

10. გოდერძი ტაბატაძე, ბეჟან კახაძე, გელა მაჩაიძე, ქეთევან მდინარაძე, გელა ლობჯანიძე, 

თემურ ბუტულაშვილი, გიორგი ხეცურიანი, დავით ლაბაძე, დავით ლორია - 

საქართველოს მინერალურ-სანედლეულო რესურსები, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური 

ზრდისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ფაქტორი; 

11. ელენა შაფაქიძე, ლალი ქართველიშვილი, მარინე ნადირაშვილი, ვერა მაისურაძე, იოსებ 

გეჯაძე, თამარ პეტრიაშვილი - ტრაქიტის ბაქტერიული გამოტუტვის ნარჩენების გამოყე-

ნება ცემენტის წარმოებაში „Microsilica“-ს ტიპის დანამატის სახით; 

12. ლამარა გაბუნია, იზოლდა ქამუშაძე, ელენა შაფაქიძე, იოსებ გეჯაძე - სამხრეთ-აღმოსავ-

ლეთ საქართველოს ბუნებრივი ქანების შესწავლა ავანტიურინის მინის მოსაპირკეთე-

ბელი ფილების მიღების მიზნით; 

13. თამარ ბერიძე, ზურაბ ლებანიძე, კახა ქოიავა, სოფიო ხუციშვილი, რუსუდან ჩაგელიშვილი, 

ნინო ხუნდაძე - სედიმენტოლოგიურ-პალეოიქნოლოგიური კვლევები საქართველოში; 

14. როზა კოფმანი, ნელი ოდიკაძე, ნინო კობახიძე, ჰამლეტ სალუქვაძე, ნელი ნასრაშვილი, 

მანანა გავაშელიშვილი, მაია აფხაზავა - ეფუზიური და ინტრუზიული მაგმატიზმის 

კავშირი კუნძულთა რკალური სისტემების საბადოების ფორმირებასთან. 
 

1300 -1430 სთ. - შესვენება 

1430სთ. - კონფერენციის დახურვა 


