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შესავალი

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 2015 წლის კვლევითი საქმიანობის
შედეგების ანგარიშს.
წარმოდგენილია ინფორმაცია კვლევითი საქმიანობის შეფასების შემდეგი ინდიკატორების მიხედვით:
•

•
•
•
•
•
•
•

მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული
ნაშრომები; საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო
კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული ნაშრომები:
ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა
კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები;
გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, თარგმანები, ლექსიკონები, ტექსტის პუბლიკაცია;
ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა;
ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის მოსაპოვებლად წარდგენილი პროექტი;
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა.შ.) მონაწილეობა;
ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა.შ.) მონაწილეობა და სხვა.

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ
უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალი წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 19 პროფესორი, 18
ასოცირებული პროფესორი და 2 ასისტენტ პროფესორი. ფაკულტეტების მიხედვით კი აკადემიური
პერსონალი განაწილებულია შემდეგნაირად:
•
•
•
•

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტი - 7 პროფესორი, 7 ასოცირებული
პროფესორი, 2 ასისტენტ პროფესორი;
ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 5
პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი;
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 2 პროფესორი, 4 ასოცირებული პროფესორი;
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი - 5 პროფესორი, 2 ასოცირებული პროფესორი.

წინამდებარე დოკუმენტში კვლევითი საქმიანობა შესრულებულია ზემოთ აღნიშნული აკადემიური
პერსონალის მიერ და ასევე, უნივერსიტეტში არსებული კვლევითი ცენტრების თანამშრომლების
მონაწილეობით.
სამეცნიერო აქტივობის ჯამური მონაცემები მოცემულია შემდეგ ცხრილში:
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
და
სამართლის
სკოლა
(ფაკულტეტი)
მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის
მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები; საერთაშორისო
რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო
ჟურნალებში,
სამეცნიერო
კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული
ნაშრომები

ინფორმატიკის,
ეკონომიკისა
მათემატიკისა და
და ბიზნესის
საბუნებისმეტყველო
მართვის
მეცნიერებათა
სკოლა
სკოლა
(ფაკულტეტი)
(ფაკულტეტი)

2

სოციალურ
მეცნიერებათა
სკოლა
(ფაკულტეტი)

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში,
სამეცნიერო
კონფერენციის
სრულ
მოხსენებათა
კრებულებში
გამოქვეყნებული ნაშრომები

50

13

5

10

მონოგრაფიები, თარგმანები,
კონები, ტექსტის პუბლიკაცია

18

4

2

5

ეროვნულ
სამეცნიერო
მონაწილეობა

ლექსი-

გრანტებში

3

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში
მონაწილეობა

2

ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო
გრანტის
მოსაპოვებლად
წარდგენილი პროექტი

1

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა.
შ.) მონაწილეობა

10

ადგილობრივ
სამეცნიერო
ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა.
შ.) მონაწილეობა

8

1
1
2

1

1

9

გამოიცა ქართული უნივერსიტეტის შრომების პირველი და მეორე ტომი.
შემოდგომაზე ჩატარდა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც ყოველწლიური ხასიათი უნდა
მიეცეს და უნდა იქცეს უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამეცნიერო მოვლენად.

მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში
გამოქვეყნებული ნაშრომები; საერთაშორისო რეფერიებად, რეცენზირებად
სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა
კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული ნაშრომები

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
ივანე წერეთელი
•

Ivane Tsereteli, Relative topological finiteness, Georgian Math. J. 2015.

მანანა კაჭახიძე
•

M. N. Kachakhidze, N. K. Kachakhidze, T. D. Kaladze. A model of the generation of electromagnetic
emissions detected prior to earthquakes. Physics and Chemistry of the Earth. www.elsevier.com/locate/pce.
2015. pp. 78-81

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)
როინ მეტრეველი
ისტორიის

მეცნიერებათა

დოქტორი,

აკადემიკოსი,

პროფესორი,

ისტორიის

მიმართულების

ხელმძღვანელი.
•

სტატია. სამშობლოს კეთილდღეობისათვის ზრუნვის მაგალითი. - კრებულში: ისტორია
შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 145-151

•

სტატია. აღსაყდრება. - კრებული: ისტორია შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული
უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 19-31;

•

სტატია. მეგობრობა გზად და ხიდად. ილია II-ის ვიზიტები საზღვარგარეთ. -კრებულში: ისტორია
შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 185-227;

•

სტატია. უნივერსიტეტის საკითხი. - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის
შრომები. ტომი IV. თბილისი, 2015, გვ. 6-16;

•

სტატია.

რელიგია

და

ზნეობა

(ლევ

ტოლსტოი

რელიგიისა

და

ზნეობის

ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ). - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი I.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 15-22;
•

სტატია. ქართველი ერის კულტურული შუბლი. ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 17-27;

•

სტატია. ივანე ჯავახიშვილი. ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. გამომცემლობა
„ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 319-355;

•

სტატია. მსოფლიო მეცნიერი „ქართული სახლიდან“ (150 წელი აკადემიკოს ნიკო მარის
დაბადებიდან) - ქართული დიპლომატია. წელიწდეული, 17. თბილისი, 2015, გვ. 365-381.

სერგო ვარდოსანიძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რექტორი.
•

სტატია. საქართველოს ეკლესია XX საუკუნის 50-იან 70-იან წლებში. - კრებული: ისტორია
შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 5-18;

•

სტატია. „მზიანი ღამის“ პირველ წლებში - კრებული: ისტორია შეულამაზებლად. გამომცემლობა
,,ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 32-47;

•

სტატია. საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალიის აღიარება - კრებული: ისტორია
შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 48-80;

•

სტატია. მღვდელმთავრობის 50, პატრიარქობის 35 და დაბადების 80 წლისთავის აღნიშვნა კრებული: ისტორია შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი.
2015, გვ. 88-103;

•

სტატია. უწმიდესი და უნეტარესი ილია II და საზღვარგარეთის სამონასტრო ცენტრები, დიასპორა
- კრებული: ისტორია შეულამაზებლად. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი.
2015, გვ. 104-116;

•

სტატია. ილია II-ის მოღვაწეობის ქრონოლოგია - კრებული: ისტორია შეულამაზებლად.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 241-254;

•

სტატია. რა მოხდა საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში 1968 წელს. ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი I. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“.
თბილისი, 2015, გვ. 23-33;

•

სტატია. უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II და
ქართული უნივერსიტეტი. - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. გამომცემლობა
„ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 9-16.

ვახტანგ გურული
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
•

სტატია. გარდაქმნა და საბჭოთა კავშირის დაშლა. - კრებული: ისტორია შეულამაზებლად.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015, გვ. 128-144;

•

სტატია. მცხეთის საპატრიარქო გაუქმება (1809-1811). - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია

პირველწოდებულის

სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი V. გამომცემლობა „ქართული
უნივერსიტეტი“ , თბილისი. 2015, გვ. 6- 27;
•

სტატია. დოკუმენტები და მასალები ფინეთის ახალი ისტორიისათვის (1808-1947) - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი V. გამომცემლობა
„ქართული უნივერსიტეტი“ , თბილისი. 2015, გვ. 71-87;

•

სტატია. საქართველოს ისტორიულ გზაგასაყარზე (1917-1918) - ქართული უნივერსიტეტის
შრომები, ტომი I. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 34-62;

•

სტატია. გენათელი მიტროპოლიტის წყევლა. - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის
ფაკულტეტის შრომები, IV. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 85-86;

•

სტატია. საქართველოს ხელისუფლების მოღვაწეობა ქუთაისის ოლქის ქლუხორის რაიონისა და
თბილისის ოლქის ახალხევის რაიონის ათვისებისათვის (1943-1954 წწ.) - ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

და

სამართლის

ფაკულტეტის

უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 17-56

შრომები,

IV.

გამომცემლობა

„ქართული

•

სტატია. ბერი გიორგი და მეფე გიორგი. ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 28-46;

•

სტატია. საინტერესო დოკუმენტი ლავრენტი ბერიას მოღვაწეობიდან. ქართული უნივერსიტეტის
შრომები, ტომი II. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 407-416;

•

სტატია. საქართველოს ისტორიული ტერიტორიის საკითხი ოსმალეთ-რუსეთსა და ირანრუსეთის ურთიერთობებში (1804-1878). ქართული დიპლომატია. წელიწდეული, 17. თბილისი,
2015, გვ.62-84;

•

სტატია. იმპერიების აღსასრული და ქართული სახელმწიფოებრიობა (1917-1918). ქართული
დიპლომატია. წელიწდეული, 17. თბილისი, 2015, გვ. 162-184.

როზეტა გუჯეჯიანი
ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
•

სტატია. ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი და ისტორიული მახსოვრობის ფაქტები ზემო
მაჭახელაში. - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი I. გამომცემლობა „ქართული
უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 63-76;

•

სტატია. ლამპრობის ტრადიცია საქართველოში. - კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული. XVI.
თბილისი, 2015, გვ.57-78;

•

სტატია. ისტორიის პრეზენტაცია-დიდგორის ,,ძლევაი საკვირველის“ მოტივები ტრადიციულ
ქართულ ყოფაში - სვანეთი. - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამარტლის ფაკულტეტის
შრომები. ტომი IV. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 57-63;

•

სტატია. კალის წმინდა გიორგის კვირიკეს მონასტრის ისტორია და კვირიკობა სვანეთში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი V.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“ , თბილისი. 2015, გვ. 28-39;

მინდია უგრეხელიძე
სამართლის დოქტორი, პროფესორი.
•

სტატია თინათინ წერეთლის საიუბილეოდ. სახელოვანი მეცნიერი იურისტი და საზოგადო
მოღვაწე (დაბადებიდან 110 წლისთავის გამო) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის
სკოლის ფაკულტეტის შრომები . V. თბილისი. 2015, გვ. 157-168;

•

სტატია. ექსისტენციალიზმი და სამართალი. წინასწარი შენიშვნები. - ქართული უნივერსიტეტის
შრომები. ტომი I. თბილისი, 2015 გვ. 194-217’

•

სტატია.

თინათინ

წერეთელი.

გამოჩენილი

ქართველი

სამართალმცოდნე.

ქართული

უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015,
გვ. 378-387.
ევა გოცირიძე
სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
•

სტატია. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-16 ოქმი - სუბსიდიურობის პრინციპის
განვითარება თუ გაუმართლებელი ჩარევა? - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტომი I. გამომცემლობა
,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 183-193;

•

სტატია.

ადამიანის

უფლებათა

ევროპული

კონვენციის

მე-16

ოქმი-გამოწვევები

მართლმსაჯულებისათვის. - ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. #2/3 (45/46), 2015, გვ. 27-43;

•

სტატია. იმპიჩმენტის პოლიტიკური ბუნებისათვის. - ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. #1 (44),
2015, გვ. 15-43.

გიორგი ალიბეგაშვილი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
•

სტატია. წმიდა ნინოს და წმიდა მეფე მირიანის ბიბლიური პარადიგმები. - ქართული
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი IV.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 102-107;

•

სტატია. მეტაფრასტიკი ისტორიისა და თეორიის საკითხები ეფრემ მცირისა და მიქაელ პსელოსის
ნაშრომების მიხედვით - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. გამომცემლობა „ქართული
უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 55-63.

მანანა ტაბიძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
•

სტატია. სამეტყველო კოდექსის ურთერთმიმართებისა და სერვისის სოციოლინგვისტური
კვალიფიკაციის საკითხი. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

და

სამართლის

ფაკულტეტის შრომები. ტომი V. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“ , თბილისი. 2015, გვ.
105-110;
•

სტატია.

სამართლის

გადაწყვეტილებათა

ენობრივი

თავისებურებები.

-

საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
შრომები. ტომი I. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 159-172.
•

სტატია. ფუნქციური სტილები-საზოგადოების სოციალურ დიფერენციაციის შედეგი და მიზეზი.
- საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი IV.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 108-113.

ტარიელ ფუტკარაძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
•

სტატია. ქართული ენა როგორც თურქეთის რესპუბლიკის კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი:
პრობლემები,

პერსპექტივები.

ქართველოლოგიის

აქტუალური

პრობლემები

IV,

2015

(გადაცემულია დასაბეჭდად, იხილეთ დასაბეჭდად მომზადებული მასალა);
•

სტატია. უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია II ქართველთა

ერთიანობის

სიმბოლო,

საქართველოს

საპატრიარქოს

წმიდა

ანდრია

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და
სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი IV, 2015, გვ. 114-119;
•

სტატია. თურქი/ბუნთურქი „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი V, 2015, გვ. 111-120;

•

სტატია. ეგრისი, ლაზიკა, კილხა/კულხა - განსხვავებული სემანტიკის მქონე გეოგრაფიული
სახელები

თუ

ერთი

„სახელმწიფოს“

ონომასტიკური კრებული, 2015

აღმნიშვნელი

სხვადასხვა

დროის

ქორონიმები.

•

სტატია. განათლებისა და ქართველთა ეთნიკური (ეროვნული) თვითაღქმა ისტორიულ სამხრეთდასავლეთ და სამხრეთ საქართველოში (აჭარა, ლაზეთი, ტაო-კლარჯეთი, სამცხე-ჯავახეთი),
ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II, 2015.

•

სტატია. თანამედროვე ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ეკა დუღაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
•

სტატია. გრიგოლ ღვთისმეტყველისადმი მიძღვნილი ბიზანტიური საგალობლის უძველესი
ქართული თარგმანი. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

და

სამართლის

ფაკულტეტის შრომები. V., თბილისი, 2015, გვ. 151-173;
•

სტატია. The Iviron Monastery on Mount Athos and Georgia (past, Present, Future). – Returning to
Spirituality. p.61-682;

•

სტატია. კოზმა იერუსალიმელის საუფლო დღესასწაულების კანონთა მიმართებანი ბიბლიურ
წიგნებთან და მათი ასახვა იადგარისეულ ქართულ თარგმანებში. - საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. IV. თბილისი, 2015, გვ. 167-178.

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
ჰამლეტ მელაძე
ფიზიკა-მათემატკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
•

T. Davitashvili, H. Meladze, I. Meladze, On One Generalization of Contact Problem for Poisson’s Equation
in Rectangular Area // STEM Workshop on Nanotechnology and Environmental Sciences, Tbilisi, Georgia,
Sep. 4-6, 2015

•

D. Gordeziani, T. Davitashvili, H. Meladze, Numerical Solution of Nonlocal Contact

•

Problems for Elliptic Equations // Proceedings of 10th International Conference on Computer Science and
Information Technologies (CSIT 2015), September 28 – October 2, 2015, Yerevan, Armenia, pp. 273-276

•

Т. Давиташвили, Г. В. Меладзе, О некоторых алгоритмах решения систем нелинейных
алгебраических уравнений на вычислительных системах с паралелыми процессами // აკადემიკოს
ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - 2015
(სკტ-მმ 2015)“, 3-5 ნეომბერი, 2015. კონფერენციის შრომები, გვ. 55-60

•

ჰ. მელაძე, მ. ფხოველიშვილი, გ. ცერცვაძე, პარალელური პროგრამირების ვერიფიკაცია
კლასტერების გამოყენებით // აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული
ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - 2015 (სკტ-მმ 2015)“, 3-5 ნეომბერი, 2015. კონფერენციის
შრომები, გვ. 558-559

•

Prangishvili, H. Meladze, R. Kakubava, Queuing Models for Large-Scale Technical Systems’ Structural
Control // The International Scientific Conference devoted to the 85th Anniversary of Academician I.V.
Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, Tbilisi, Georgia, November 35, 2015. Proceedings, pp. 131-135

•

В. Ш. Беридзе, Д. Ш. Девадзе, Г. В. Меладзе, Задача оптимального управления для квазилинейных
дифференциальных уравнений с краевыми условиями Бицадзе-Самарского // "Математические

исследования, методы вычислений и вопросы программирования", Труды НИИСИ РАН, том 5, N1,
стр. 88-93, г. Москва, 2015
•

ჰამლეტ მელაძე, იულია მელაძე. არალოკალური საკონტაქტო ამოცანა მუდმივკოეფიციენტებიანი
მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისთვის. ქართული უნივერსიტეტის
შრომები, ტომი II, 2015.

მანანა კაჭახიძე
•

ნინო გოგუაძე, მამუკა ჯახუტაშვილი, მანანა კაჭახიძე, ნინო კაჭახიძე. ზოგიერთი მოსაზრება
სცეტიცხოველის ტაძრის სინესტისგან დამცავი სისტემის შესახებ. ქართული უნივერსიტეტის
შრომები, ტომი II, 2015. (გვ. 2015)

ივანე წერეთელი
•

Tsereteli. Bernstein sets of special type and topological finiteness - ქართული უნივერსიტეტის შრომები,
ტომი II, 2015.

გიორგი მაქაცარია
•

გიორგი მაქაცარია, ნინო მანჯავიძე. რიმან-ჰილბერტის სასაზღვრო ამოცანა კარლემან-ვეკუას
განტოლებისათვის პოლარული განსაკუთრებულობებით. ქართული უნივერსიტეტის შრომები,
ტომი II, 2015. (გვ. 192)

თემურ ნანეიშვილი
•

Manana G. Dashniani, Maia A. Burjanadze, Temur L. Naneishvili, Nino C. Chkhikvishvili, Gela V. Beselia,
Lali B. Kruashvili, Nino O. Pochkhidze, Mariam R. Chighladze. Exploratory behavior and recognition
memory in medial septal electrolytic, neuro- and immunotoxic lesioned rats. Physiological Research.
Institute of Physiology v.v.i. Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic, 2015,
vol 64;

თამაზ თევზაძე
•

„Некоторые свойства кратных рядов Фурье с квазивыпуклыми коэффициентами“ ქართული
უნივერსიტეტის შრომები, ქართული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015. ტომი 2. (გვ. 201).

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)

დიმიტრი ნადირაშივილი
პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
•

ადმიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში, ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაში
ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტომი II; თბილისი 2015, გვ. 107;

•

ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე, ფსიქოლოგიის სერია. (გადაცემულია დასაბეჭდად)

თეა გოგოტიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
•

ნარკოდამოკიდებულების

ფორმირების

ფსიქო-სოციალური

უნივერსიტეტის შრომები ტომი II , თბილისი 2015 (გვ. 141)

წანამძღვრები,

ქართული

მაია კალანდარიშვილი
•

ფსიქოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

•

ხანმოკლე მეხსიერების ფაქტორული ანალიზი, ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტომი II ,
თბილისი 2015 (გვ. 130);

•

„მძაფრი“ შეგრძნებების მოთხოვნილება, როგორც პროფესიული არჩევანის დეტერმინანტი.
გადაცემულია დასაბეჭდად „ აკადემიის მაცნეში“ თბილისი 2015;

ნონა ახლაშვილი
ასოცირებული პროფესორი.
•

ნ.ახალაშვილი, ა.მანდარია. პიროვნული ღირებულებების კვლევა დამნაშავე და არადამნაშავე
ქალებთან. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. (გვ. 119);

•

ნ. ახალაშვილი, ი. შომახია. ოჯახის როლი მოზარდის ღირებულებითი სისტემის ჩამოყალიბებაში.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები.

ვაჟა ლორთქიფანიძე
ასოცირებული პროფესორი
•

ვ. ლორთქიფანიძე „ კავკასიის ბუნებრივი მოძრაობა მე-20 საუკუნესა და 21-ე საუკუნის
დასაწყისში“. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II. (გვ. 301);

თინათინ ფანცულაია
პროფესორი
•

„თავის ტკივილის (შაკიკი) მქონე პაციენტებთან აგრესიულობის და ალექსითიმიურობის
მაჩვენებელი“. ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტომი II, თბილისი 2015 (გვ. 163)

ეკონმიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)
მიხეილ ჯიბუტი
•

კუპონის ეროვნულ ვალუტად გახდომასა და ლარში დენომინაციის ისტორია“, საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირვეწლდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ტომი II,
2015 (გვ. 267);

მიხეილ თოქმაზიშვილი
•

„მიწის მართვის პრობლემები საქართველოში და საერთაშორისო გამოცდილება“, საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ტომი
II, 2015 (გვ. 252).

ნიკო კვარაცხელია
•

„ექსკურსია, როგორც ტურისტული მომსახურების ფორმა და მისი ტრანსფორმაცია დროსა და
სივრცეში“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი, ტომი II, 2015 (გვ.235)

ლევან ქისტაური
•

ლევან ქისტაური, გიორგი ცუცქირიძე. რისკების პროფილი და დიურაცია კომერციულ ბანკებში“,
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი, ტომი II, 2015, გვ. 279)

•

საქართველოს ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, შრომების კრებული, ტომი III
თბილისი, 2015

ფიქრია წოწკოლაური
•

ფიქრია

წოწკოლაური,

რატი

აბულაძე

„სოციალური

კომერცია

საქართველოში“,

პაატა

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, (გადაცემულია დასაბეჭდად, გვ. 7)

მონოგრაფიები, თარგმანები, ლექსიკონები, ტექსტის პუბლიკაცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)
როინ მეტრეველი
•

მსოფლიო მეცნიერი ქართული სახლიდან. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი.
2015. 143. გვ.

სერგო ვარდოსანიძე
•

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ისტორია (1917-1957). გამოკვლევა. დოკუმენტები და
მასალები“ (გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015) (თანაავტორები:
პროფესორი ვახტანგ გურული, პროფესორი კობა ხარაძე, ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია,
ისტორიის დოქტორი მაკა კვარაცხელია);

•

„მზიანი ღამის 38 წელი“. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2015.

•

Патриарх Грузии. – Раб Божии. Жизнинный подвиг Илии II католикоса-патриарха всия Грузиию
москва. 2015. стр. 13-193.

ვახტანგ გურული
•

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ისტორია (1917-1957). გამოკვლევა.

•

დოკუმენტები და მასალები“ (გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015) 308 გვ.
(თანაავტორები: პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე, პროფესორი კობა ხარაძე, ისტორიის დოქტორი
ლევან ჯიქია, ისტორიის დოქტორი მაკა კვარაცხელია);

•

ქლუხორი და ახალხევი. დოკუმენტები და მასალები (1943-1957) (გამომცემლობა ,,ქართული
უნივერსიტეტი“,

თბილისი,

2015)

180

გვ.

(თანაავტორები:

ისტორიის

დოქტორი

მაკა

კვარაცხელია);
•

საქართველოს ჩრდილოეთის საზღვარი 1941-1957 - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი I.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 95-139 (თანაავტორი მაკა
კვარაცხელია).

•

საქართველოს ისტორიული ტერიტორია რუსეთ-ოსმალეთის (თურქეთის) ომებსა და ზავებში
(1695-1953). გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015.

ნინო შიოლაშვილი
•

მასალები ხევის მოსახლეობის ისტორიისათვის. წიგნი I (სოფელი სტეფანწმინდა). 1774-1918 წწ.
გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“. 2015 წელი

ევა გოცირიძე
•

ჩვენი კონსტიტუცია. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“ თბილისი, 2015. 319 გვ.

•

თარგმანი. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. გადაწყვეტილებები. თარგმანი
ორიგინალური ინგლისური ვერსიიდან. მთარგმნელი ევა გოცირიძე. თბილისი, 2015.

გიორგი ალიბეგაშვილი
•

თარგმანის ისტორია. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, თანაავტორები:
ეკა დუღაშვილი, თამარ მღებრიშვილი (გადაცემულია დასაბეჭდად).

ტარიელ ფუტკარაძე
•

ქართული ენა (თეორიული და პრაქტიკული კურსი), 2015; თანაავტორი ი. ვაშაკიძე. (იბეჭდება).

•

1944

წელს

სამხრეთ

საქართველოდან

დეპორტირებული

მოსახლეობის

შთამომავლების

აღსანიშნავად გამოყენებული ტერმინები ("მესხი", "მუსლიმანი ქართველი", "თურქი", "თურქიმესხი", "Meskhetian population", "Meskhetian Turks", "მესხეთის თურქები", ახალციხელი თურქები...)
და

დეპორტირებულთა

შთამომავლების

რეპატრიაციის

პრობლემები

;

ქართველური

მემკვიდრეობა, XIX, 2015 (იბეჭდება)
ეკა დუღაშვილი
•

თარგმანის ისტორია. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015 (იბეჭდება)
(თანაავტორები: გიორგი ალიბეგაშვილი, თამარ მღებრიშვილი);

•

ძველი ქართული თარგმანის ერთი ასპექტი. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“,
თბილისი, 2015 (იბეჭდება).

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე
(ქართული

უნივერსიტეტის

საქართველოს

ობიექტური

ისტორიის

შემსწავლელი

ცენტრის

ხელმძღვანელი).
•

კირიონ I. დიდი კათალიკოს ყოველი ივერიისა (VI-VII სს.)“. გამომცემლობა ,,ქართული
უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015.

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
თეიმურაზ კივილაძე
•

თ. კივილაძე. დაპროგრამების განაწილებული გარემო (ლექციების კურსი), გამომცემლობა
„ქართული უნივერსიტეტი“, ISBN 978-99419450-4-5 (PDF), 2015

მანანა კაჭახიძე
•

მანანა კაჭახიძე, ნინო კაჭახიძე, თამაზ კალაძე. ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფეროს ბმული
მოდელი. ქართული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015. (გადაცემულია დასაბეჭდად)

•

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის

ინფორმატიკის,

მათემატიკისა

და

საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის “გამოყენებითი ეკოლოგია” მეორე და
მესამე კურსის სტუდენტების მოხსენებები (ხელმძღვანელი მანანა კაჭახიძე). ქართული
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015. (გადაცემულია დასაბეჭდად)
ანზორ ხელაშვილი.
•

ფარდობითობის თეორიის საფუძვლები, ზოგადი ფიზიკის კურსში (გადაცემულია დასაბეჭდად)

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
დიმიტრი ნადირაშვილი, თეა გოგოტიშვილი
•

საერთაშორისო გეშტალტ - ლექსიკონი, (თარგმანი)

•

„გეშტალტთერაპიის თეორია და ტექნიკა“ მონოგრაფია, თბილისი, 2015

მაია კალანდარიშვილი
•

„მომხმარებლის ფსიქოლოგია“ თბილისი 2015. მონოგრაფია და დამხმარე სახელმძღვანელო;

•

„ექსპერიმენტული

ფსიქოლოგია“

(მეორე

რედაქცია)

თბილისი

2015,

მონოგრაფია

და

სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.
ვაჟა ლორთქიფანიძე
•

ლ. ჩიქავა, ვ. ლორთქიფანიძე „საქართველოს ადამიანური რესურსები და მისი გამოყენება“
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომა „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ , თბილისი,
2015 წლის სექტემბერი

ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)
ლევან ქისტაური
•

ლევან

ქისტაური,

გიორგი

ცუცქირიძე,

„რისკ

მენეჯმენტი

კომერციულ

ბანკებში“,

სახელმძღვანელო, 2015 წ. (გადაცემულია დასაბეჭდად);
ფიქრია წოწკოლაური
•

ფიქრია წოწკოლაური, რატი აბულაძე „ელექტრონული ბიზნესი“, სახელმძღვანელო, 2015 წ.
(გადაცემულია დასაბეჭდად)

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
ჰამლეტ მელაძე
•

გრანტის დასახელება: „შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრადმარკოვული რიგების სისტემები
ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ამოცანებში“. (Mixed Type Markov and
Semi-Markov Queuing Systems In Problems for Infocommunication Networks' Dependability Planning).
როლი პროექტში: სამეცნიერო ხელმძღვანელი. დონორი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი N:FR/312/4-150/14. ხანგრძლივობა: 2015-2017 წწ.

მანანა კაჭახიძე
•

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა
მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტი DI/21/9-140/13 „მიწისძვრის
წინ

არსებული

მეტად

დაბალი

სიხშირის

ელექტრომაგნიტური

გამოსხივების

ქსელის

საქართველოში მოწყობის საპილოტე პროექტი“.
•

2015 წლის აგვისტოში საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის „გეოფიზიკის“ მიმართულების ჯგუფის მიერ მცხეთის
რაიონის ტერიტორიაზე დაინსტალირებული იქნა მდს/დს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების
მიმღები, რის საშუალებითაც საქართველო ჩაერთო ევროპის შესაბამის ქსელში. (ამჟამად
მზადდება საქართველოს ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მომავალი წლის იანვრიდან
დაიდება ევროპის ქსელის საიტზე).

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
დიმიტრი ნადირაშვილი, თეა გოგოტიშვილი
•

საგრანტო პროექტი: ნარკოტიკების მოხმარებისა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიური
რეაბილიტაცია“, პროგრამა: „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული
ეროვნული

რეაგირების

მხარდაჭერა“,

დონორი:

“გლობალური

ფონდი

აივ/შიდსის,

ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ”; სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2007-2017

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
ჰამლეტ მელაძე
•

გრძელდება მუშაობა საერთაშორისო გრანტის ფარგლებში: „ინსტრუმენტები უწყვეტი
განათლების განვითარებისთვის ამიერკავკასიის რეგიონში: ელექტრონული სწავლება“
(Developing tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning / ARMAZEG), 544605TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES.
როლი
პროექტში:
ხელმძღვანელი
ქართული
უნივერსიტეტიდან. დონორი ორგანიზაცია: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EU). ხანგრძლივობა: 2013-2016.

პაატა გოგიშვილი
•

გრძელდება მუშაობა საერთაშორისო გრანტის ფარგლებში: „ინსტრუმენტები უწყვეტი
განათლების განვითარებისთვის ამიერკავკასიის რეგიონში: ელექტრონული სწავლება“
(Developing tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning / ARMAZEG), 544605TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES. დონორი ორგანიზაცია: Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EU). ხანგრძლივობა: 2013-2016

ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)
ნიკო კვარაცხელია
•

543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐ CruiseT საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი
ზღვის რეგიონში. TEMPUS. 2013-2016

ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის მოსაპოვებლად წარდგენილი
პროექტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)
ტარიელ ფუტკარაძე
•

საგრანტო კონკურსის „საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის” ფარგლებში სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულ
სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი გვაქვს საპროექტო წინადადება „მუჰაჯირ ქართველთა და
აფხაზთა მეტყველება და ფოლკლორი“

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
დიმიტრი ნადირაშვილი
•

სტუდენტური საგრანტო პროექტის: „განწყობის ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის კვლევითი
ლაბორატორია“ კოორდინატორი

თეა გოგოტიშვილი
•

მოწვეული ფსიქოლოგ-ფასილიტატორის სტატუსით მონაწილეობდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის
საქართველოს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით, 2015 წლის მარტიდან-ნოემბრამდე მიმდინარე
პროექტში „ევროინტეგრაცია და ეკლესია“.

•

პროექტს ახორციელებდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „21-ე საუკუნე“ (ხელშეკრულება გრანტის
შესახებ, 15.04.2015 წ. №2483-0062

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა. შ.)
მონაწილეობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)
როინ მეტრეველი
•

ივანე

ჯავახიშვილი

და

კავკასიოლოგიის

საკითხები.

-

საერთაშორისო

კონგრესი.

I.

ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები. თბილისი, 2015 წლის 10-14 ნოემბერი
სერგო ვარდოსანიძე
•

საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია და თანამედროვე გამოწვევები.
საერთაშორისო კონგრესი ,,ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“. თბილისი. 2015
წლის 10-14 ნოემბერი. მასალები. თბილისი, 2015.

ვახტანგ გურული
•

საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაცია (1917 წლის მარტი - 1918 წლის მაისი). საერთაშორისო კონგრესი ,,ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“. თბილისი. 2015
წლის 11-13 ნოემბერი. მასალები. თბილისი, 2015. გვ. 39-41.

მანანა ტაბიძე
•

Tabidze Manana (Universite Saint Andria aupres du Patriarcat de Georgie) Les conditions de la declaration
constitutionnelle et du fonctionnement de la langue d’Etat en Georgie, Colloque international Conference,
Langue et territoire 2, Universite d’etat Ilia, Agence Universitaire de la Francofonie, Institut Francis,
Universite Laurentienne, 30/08–4/09, 2015, თბილისი, გვ. 40.

•

Табидзе М.Ш., Шавхелишвили Б.А. / M. Tabidze, B. Shavkhelishvili – «Соседство и его инстицуальные
характеристики (на материале речи грузин и вайнахов)» / «The neighborhood and its instictually
characteristics (on the material of speech Georgians and Vainakhs)», VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЯЗЫК,

КУЛЬТУРА,

ОБЩЕСТВО»,

Московский

институт

иностранных языков, Российская академия наук, Российская академия лингвистических наук и
научный журнал «Вопросы филологии»,14–16 октября 2015 года.
•

საქართველოს ეკლესიის როლი ქართული სალიტერატურო ენის თვითმყოფადობისა და
სიწმინდის დაცვის საქმეში - წარსული და აწმყო. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85
წლისთავსადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, საქართველო, თბილისი, 3-5 ნოემბერი,
2015 წელი. გვ. 660-665

ტარიელ ფუტკარაძე
•

ენა და ერი აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკის მიხედვით; ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის
საჯარო ბიბლიოთეკის VII საერთაშორისო კონფერენცია, 24-25 ოქტომბერი, 2015 წელი

•

ცხინვალის მხარესა (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისა) და აფხაზეთში მიმდინარე
„კონფლიქტის“ ტერმინოლოგიური შეფასებისათვის, 13-15 ოქტომბერი

ეკა დუღაშვილი
•

ძველი ქართული მთარგნელობითი ტრადიცია და ბიზანტიური კულტურული ორიენტაცია.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“.
ბათუმი, 2015.

•

eka dugashvili. Old Georgian Translation Traditions and Byzantine Cultural Orientation”.- Byzantine
Studies Conference 2015. New York, Octomber 22-25.

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)
დიმიტრი ნადირაშვილი
•

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო კვირეული. საქართველო 2015. 10-17 ნოემბერი. ლექცია თემაზე: „განწყობის
ფსიქოლოგია და გეშტალტ თერაპია“

ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)
ნიკო კვარაცხელია
•

KAAD-ის ყოფილ სტიპენდიანტთა საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება

•

Niko Kvaratskhelia: Exkursion als Form von Reisediensleistung und ihre Transformation in Zeit und
Raum", (18 ოქტომბერი, 2015 წელი)

ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა. შ.)
მონაწილეობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)
როინ მეტრეველი
•

ქართული ერის კულტურული შუბლი. - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. I სამეცნიერო კონფერენცია.
თბილისი, 2015 წლის 21 ოქტომბერი. დაიბეჭდა ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II.
გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 17-27

სერგო ვარდოსანიძე
•

უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია II და ქართული
უნივერსიტეტი. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2015, 21 ოქტომბერი.
დაიბეჭდა

ქართული

უნივერსიტეტის

შრომები,

ტომი

II.

გამომცემლობა

„ქართული

უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2015, გვ. 9-16
•

წმიდა კირიონი, როგორც ისტორიკოსი. - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის

სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტი.

სრულიად

საქართველოს

კათოლიკოს-პატრიარქის უწმიდესი და უნეტარესი კირიონ II-ის დაბადებიდან 160 წლისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2015.
ვახტანგ გურული
•

პოლიციის დეპარტამენტის ცრუ ბრალდება ეპისკოპოს კირიონის წინააღმდეგ. - საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის უწმიდესი და უნეტარესი კირიონ II-ის
დაბადებიდან 160 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2015.

მანანა ტაბიძე
•

ენა და პრაქტიკა, იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები, საერთაშორისო კონფერენცია, 4–6
ოქტომბერი, 2015, გიორგი ახვლედიანის სახ. ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

•

ქალისა და მამაკაცის მეტყველების თავისებურებანი ქართულში, საქართველოს საპატრიარქოს წმ.
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის კონფერენცია „ფსიქოლოგია
– ტრადიცია და თანამედროვეობა“, 29 ოქტომბერი, 2015

ტარიელ ფუტკარაძე
•

უცხოენოვან ველში ქართველთა სწრაფი ასიმილირებისა თუ ხანგრძლივი ნოსტალგიის ენობრივი
და ფსიქოლოგიური მიზეზები; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ფსიქოლოგია:
ტრადიცია, თანამედროვეობა"; მიეძღვნა რევაზ ნათაძის ხსოვნას; 29 ოქტომბერი, 2015 წელი

•

ენობრივი ერთეულების აღმნიშვნელი ტერმინები აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკაში; აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ეროვნული სამეცნიერო
კონფერენცია, მიეძღვნა აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100
წლისთავს, ქუთაისი, 22-23 ოქტომბერი, 2015 წელი.

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)

დიმიტრი ნადირაშვილი
•

ქართული უნივერსიტეტის 1-ლი სამეცნიერო კონფერენცია;. მოხსენება: „თვითობის ფენომენი
განწყობის ფსიქოლოგიაში, ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაში“ (დაიბეჭდა უნივერსიტეტის
შრომებში, ტომი II, 2015)

•

ქართული უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებთა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული
სამეცნიერო კონფერენცია დიდი ქართველი მეცნიერის რ. ნათაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი:
„ფსიქოლოგია-

ტრადიცია

და

თანამედროვეობა“

მოხსენება:

„ბრძოლის

განწყობა

-

ფსიქოლოგიური ანალიზი;
თეა გოგოტიშვილი
•

ქართული

უნივერსიტეტის

პირველი

სამეცნიერო

კონფერენცია;

მოხსენება:

ნარკოდამოკიდებულების ფორმირების ფსიქო-სოციალური წანამძღვრები; თბილისი, 2015;
(დაიბეჭდა უნივერსიტეტის შრომებში, ტომი II, 2015)
•

ქართული უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებთა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული
სამეცნიერო კონფერენცია დიდი ქართველი მეცნიერის რ. ნათაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი:
„ფსიქოლოგია-ტრადიცია და თანამედროვეობა“ მოხსენება: „მე“-ს საზღვრების მნიშვნელობა
ფსიქოთერაპიულ პროცესში;

მაია კალანდარიშვილი
•

ქართული

უნივერსიტეტის

პირველი

სამეცნიერო

კონფერენცია;.

მოხსენება:

„ხანმოკლე

მეხსიერების ფაქტორული ანალიზი“; (დაიბეჭდა უნივერსიტეტის შრომებში, ტომი II, 2015);
•

ქართული უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებთა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული
სამეცნიერო კონფერენცია დიდი ქართველი მეცნიერის რ. ნათაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი:
„ფსიქოლოგია-

ტრადიცია

და

თანამედროვეობა“

მოხსენება:

„

სასწავლო

აქტივობის

ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები“
ნონა ახალაშვილი
•

პიროვნული ღირებულებების კვლევა დამნაშავე და არადამნაშავე

ქალებთან. ა(ა)იპ -

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია (დაიბეჭდა უნივერსიტეტის შრომებში, ტომი
II, 2015);
ვაჟა ლორთქიფანიძე
•

კავკასიის ბუნებრივი მოძრაობა მე-20 საუკუნესა და 21-ე საუკუნის დასაწყისში. (ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის 21 ოქტომბერი; (დაიბეჭდა
უნივერსიტეტის შრომებში, ტომი II, 2015);

თინათინ ფანცულაია
•

„თავის ტკივილის (შაკიკის) მქონე პაციენტებთან აგრესიულობის და ალექსითი მიურობის
მაჩვენებელი“, (ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის 21
ოქტომბერი; (დაიბეჭდა უნივერსიტეტის შრომებში, ტომი II, 2015)

ქართულ უნივერსიტეტში არსებული ცენტრების საქმიანობის შედეგები
უნივერსიტეტის საეკლესიო სამეცნიერო ცენტრ „ქართული ქრისტიანული ენციკლოპედიის“ მიერ
მომზადდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიის პირველი ტომი.
გამოქვეყნდა ქართული ფოლკლორის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან
არაბულის სტატია „ქართული ციხე-კოშკები (ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით).“ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. IV. თბილისი, 2015, გვ. 120-130.
ქართველოლოგიის ცენტრის თანამშრომლის, თეიმურაზ გვანცელაძის მიერ (გვანცა გვანცელაძესთან
თანაავტორობით)

მომზადდა

სახელმძღვანელოები

უნივერსიტეტის

სტუდენტთათვის

„კავკასიოლოგიის შესავალი“ და „დამწერლობის ისტორია“. გადაცემულია დასაბეჭდად.
ქართველოლოგიის

ცენტრის

თანამშრომლის,

მიხეილ

ლაბაძის

მიერ,

რევაზ

შეროზიასთან

თანაავტორობით მომზადდა „ხალხური სიბრძნე 2, მეგრული და ლაზური იდიომები“.
გამოვიდა ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემების მე-4 ტომი.
წლის დასაწყისში ქართველოლოგიის ცენტრში გამოსაცემად მომზადდა ბათირა არაბულის წიგნი
„მითებში შობილთა მემკვიდრე“, 22 აპრილს წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა ფოლკლორის სახელმწიფო
ცენტრში;
შეხვედრა შედგა ცნობილ ქართველ ენათმეცნიერთან პროფესორ თედო უთურგაიძესთან.
14 აპრილს კი ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა 14 აპრილისადმი - საქართველოს
სახელმწიფო ენის დღისადმი - მიძღვნილ კონფერენცია „სახელმწიფო ენა საუნივერსიტეტო კურსებსა და
სახელმძღვანელოებში“;
წლის 28-29 მაისს, დიასპორის დღეების ფარგლებში ჩატარდა ქართველოლოგიის ცენტრის V
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

თემაზე:

„თურქეთელი

ქართველები:

ისტორია

და

პერსპექტივები“
ჩატარდა ქართველოლოგიის ცენტრის მიერ ორგანიზებული დისკუსია თემაზე: ენა და პოლიტიკა
ოკუპირებულ აფხაზეთში (მთავარი მომხსენებელი: პროფ. თეიმურაზ გვანცელაძე);
ჩატარდა დიალექტოლოგიური ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში;
3-5

ოქტომბერს

ქართველოლოგიის

ცენტრის

თანამშრომელთა

ორგანიზებითა

და

აქტიური

მონაწილეობით მოეწყო დიალექტოლოგიური ექსპედიცია ხევსურეთში (მონაწილეობდნენ ქართული
უნივერსიტეტის IV კურსის სტუდენტები);

