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შესავალი 

 

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 2016 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. 

 

სამეცნიერო აქტივობის ჯამური მონაცემები მოცემულია შემდეგ ცხრილში: 

 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

და 

სამართლის 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

ინფორმატიკის, 

მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

ეკონომიკისა 

და ბიზნესის 

მართვის 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის 

მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამო-

ქვეყნებული ნაშრომები; საერთაშორისო 

რეფერირებად, რეცენზირებად სამე-

ცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო 

კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრე-

ბულებში (proceedings) გამოქვეყნებული 

ნაშრომები 

 2 2  

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, 

სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულებში გამო-

ქვეყნებული ნაშრომები 

17   2 

მონოგრაფიები, თარგმანები, ლექსი-

კონები, ტექსტის პუბლიკაცია 
4  1 1 

ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში 

მონაწილეობა 
1 1   

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში 

მონაწილეობა 
 2 1 2 

ეროვნული და საერთაშორისო სამე-

ცნიერო გრანტის მოსაპოვებლად 

წარდგენილი პროექტი 

    

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონის-

ძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა. 

შ.) მონაწილეობა 

6 3 2 3 



ადგილობრივ სამეცნიერო ღონის-

ძიებებში (კონფერენცია, სემინარი და ა. 

შ.) მონაწილეობა 

19 1 3 5 

   

გამოიცა ქართული უნივერსიტეტის შრომების მესამე ტომი. 

 

  



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) 

ჰამლეტ მელაძე 

• Archil Prangishvili, Hamlet Meladze, Revaz Kakubava. Open Queuing System for Two Parallel 

Maintenance Operations as Mathematical Model for Dependability and Performance Analysis // BULLETIN 

OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 10, no. 3, 2016, pp. 69-74 

• F.Criado-Aldeanueva, T.Davitashvili, H.Meladze, P.Tsereteli, J.M.Sanchez. Three-Layer Factorized 

Difference Schemes and Parallel Algorithms for Solving the System of Linear Parabolic Equations with 

Mixed Derivatives and Variable Coefficients // Applied and Computational Mathematics, 2016, V.15, #1, 

pp.51-66 (with Impact Factor, Thomson Reuters), http://acmij.az/view.php?lang=az&menu=6. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 

მიხეილ თოქმაზიშვილი 

• ყოველწლიური სტატია - Georgia.  კრებულისთვის-  Eastern Europe, Russia and Central Asia 2016, 

Europa /Routledge (თანაავტორი V. Papava) 

ნინო დამენია 

• ინტელექტუალური საკუთრება საქართველოში. გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2016 წ. 

თბილისი 

 

 

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როინ მეტრეველი 

• ცხოვრება და ღვაწლი სახელოვანი მეცნიერისა - შოთა მესხია, თანაავტორი ზ. პაპასქირი; „შოთა 

მესხია. 100“, თსუ-ის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი, თბილისი, 11-15. 

• დიდი მეცნიერი, ღირსეული მამულიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი – 140, როინ მეტრეველი. 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ. 10. N3. 

• ედემი, რომელ არს სამოთხე, აჭარის ისტორიული წარსულიდან, როინ მეტრეველი, გურამ 

ლორთქიფანიძე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. ბათუმი. 2016. N1. 

http://acmij.az/view.php?lang=az&menu=6


ვახტანგ გურული 

• ქართული არისტოკრატია სამეფოს გაუქმების შემდეგ - ჟურნალი ,,ცისკარი”, 2016, #5. გვ. 99-109 

• ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა აღა მაჰმად ხანის ლაშქრობის წინ 

(1791 წლის იანვარი – 1795 წლის სექტემბერი). _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. 

2016. 

• პროფესორ სერგო ვარდოსანიძის ღვაწლი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი VI. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი”. 

თბილისი, 2016, გვ. 6-25. 

• რუსეთის ჯარი ქართლ-კახეთის სამეფოში (1783-1787). საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები. ტომი VI. გამომცემლობა ,,ქართული 

უნივერსიტეტი”. თბილისი, 2016, გვ. 75-114. 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• ხარების ჭედობა ტრადიციულ ქართულ ყოფაში, – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. VI, თბ., 2016. გვ., 26-36. 

• წმიდა პოლიევქტოს კარბელაშვილის (1855-1936 წწ.) ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა (სვანეთი), – 

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, თბ., 2016. გვ., 68-96. 

• ისტორიის რეპრეზენტაცია – წმიდა თამარ მეფე და ტრადიციული ქართული ყოფის ძირითადი 

მოტივები, – მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 2016. გვ., 

506-508. 

• The Ways to Maintain the Ethnic Identity: Folk Festivals of Georgians in Artvini Region (the Republic of 

Turkey), – „Fundamentalism. Ethnographies on Minorities, Discrimination and Transnationalism“, 

Marcello Mollica (ed.) LIT Verlag Zurich 2016, Fribourg Studies in Social Anthropology, Band 44. გვ., 91-

101. 

• ივანე ჯავახიშვილი და სვანეთის ეთნოლოგია, – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, 10, თბ., 2016. გვ., 62-71. 

• დადეშქელიანთა სამთავრო რეზიდენცია ეცერში – ისტორია და კულტურულ-სოციალური 

ასპექტები, – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, 

სპეციალური გამოშვება „შოთა მესხია 100“, თბ., თსუ, 2016. გვ., 422-443. 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• თანამედროვე ქართული სამწიგნობრო ენის ბრუნვები (მანქანური თარგმანის პროგრამისათვის), 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 



უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VI, 

თბილისი, 2016 გვ. 165-174 

• შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი ეთნოსები და მათი სალაპარაკო ენა, 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, V, თბილისი, 2016 გვ. 72-87 

• სილოვან ხუნდაძის „ქართულ გრამატიკაში” შეტანილი მეგრულ-სვანური მასალის შესახებ, 

ქართველური მემკვიდრეობა, XX, ქუთაისი, 2016, გვ. 85-92, თანაავტორი: ეკა დადიანი 

• ტრადიცია და ქალის თავისუფალი ნება „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტში (გენდერული დისკურსი), 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული: „რუსთაველი და ოქროს ხანის 

საქართველო“, ბათუმი, 2016 გვ. 62-80 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

დიმიტრი ნადირაშვილი 

• ნადირაშვილი დ. ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში. ფსიქოლოგიის მაცნე. 

დიმიტრი უზნაძის 130 წლისადმი მიძღვნილი ნომერი. თბილისი 2016 

თეა გოგოტიშვილი 

• გოგოტიშვილი თ., ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ მზაობის და რეზისტენტობის 

ჩამოყალიბების ფსიქოსოციალური ფაქტორები. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. 

რეცენზირებული, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, დიმიტრი უზნაძის 130 წლისადმი 

მიძღვნილი ნომერი, გვ. 162-185. თბილისი 2016. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

მიხეილ თოქმაზიშვილი 

• მ. თოქმაზიშვილი, საქართველოს რეგიონული იდენტობის პოლიტიკური ეკონომია,  

გლობალიზაცია და ბიზნესი. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. სპეციალური გამოშვება #1, 

ევროპის უნივერსიტეტი 2016. 

 

 

მონოგრაფიები, თარგმანები, ლექსიკონები, ტექსტის პუბლიკაცია 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როინ მეტრეველი 

• მსოფლიო მეცნიერი ქართული სახლიდან. ნიკო მარი. 2016 

სერგო ვარდოსანიძე 

• სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II. მოსკოვი, 2014. მზიანი ღამის 38 წელი. 

თბილისი, 2016. 185 გვ. 



• სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი უწმიდესი და უნეტარესი ლეონიდე. 

კათოლიკოს-პატრიარქები. თბილისი, 2016 

ევა გოცირიძე 

• ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, დიდი პალატის გადაწყვეტილებები,  

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ); თბილისი, 2016; 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

ნონა ახალაშვილი 

• ფსიქოლოგიის საფუძვლები. სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. მე-2 გამოცემა. 

2016 წ 

 

ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ფიქრია წოწკოლაური 

• ,,ელექტრონული ბიზნესი“ (დამხმარე სახელმძღვანელო) ფ. წოწკოლაური, რ. აბულაძე, თბილისი, 

2016 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

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 

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), 544605-

TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES. როლი პროექტში: ხელმძღვანელი ქართული 

უნივერსიტეტიდან. დონორი ორგანიზაცია: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(EU). ხანგრძლივობა: 2013-2017. 

 

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), 544605-

TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES. დონორი ორგანიზაცია: Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EU). ხანგრძლივობა: 2013-2017  

 



ეროვნულ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ეკა დუღაშვილი 

• შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული "ბიბლიური (ძველი 

და ახალი აღთქმის) სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და 

იკონოგრაფიული წყაროები". 2013-2016. ძირითადი მონაწილე. 

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: 2015-2018 წწ. 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

დიმიტრი ნადირაშვილი  

• 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”; 2007-2017 

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”; 2007-2017 

 

 

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

მონაწილეობა 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი) 

მანანა ტაბიძე 

• детская речь, Институт языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра Российской 

академии наук, V Международная научная конференция «Кавказские языки: генетико-ареальные 

связи и типологические общности» 



• ათონის წმიდა მთის ქართველთა მონასტერი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი-ქართული კულტურის 

საფუძვლები, ვარშავა, პოლონეთი, 2016 

ეკა დუღაშვილი 

• სანკტ-პეტრბურგის კოლექციის ქართულ- ბერძნული ხელნაწერი, ტრადიცია და ინოვაცია. VII 

საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 20.11.2016 

• საუფლო დღესასწაულთა საგალობლების ძველი ქართული თარგმანების მეათე საუკუნის 

იადგარებში. IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი. 21.09.2016 

• ძველი ქართული მთარგმნელობითი ხელოვნების ერთი ასპექტისთვის( ბიზანტიური 

ჰიმნოგრაფიის თარგმანების მაგალითზე), ბიზანტინისტთა 23-ე საერთაშორისო კონგრესი, 

სერბეთის ბიზანტიური კვლევების ცენტრი, ბელგრადი, სერბეთი, 26-28.08.2016 

• მაკარი ანტიოქიის პატრიარქი და საქართველო, 36-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი,, ბიზანტიური 

და პოსტბიზანტიური ხელოვნება და არქეოლოგია“ ქრისტიანული არქეოლოგიის საზოგადოება. 

ათენი, საბერძნეთი, 22-24.05.2016. 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

ჰამლეტ მელაძე 

• H. Meladze , T. Davitashvili, On One Nonlocal Contact Problem for Elliptic Equation and its Numerical 

Solution // South Caucasus Computing and Technology Workshop, SCCTW'2016, October 4-7,  2016, 

https://indico.cern.ch/event/572800/ 

• Hamlet Meladze, Tinatin Davitashvili. Some Algorithms of Solving the Systems of Nonlinear Algebraic 

Equations on Parallel Computing Systems // VII International Joint Conference of the Georgian 

Mathematical Union & Georgian Mechanical Union - Continuum Mechanics and Related Problems of 

Analysis, dedicated to 125-th birthday anniversary of Academician N. Muskhelishvili, September 5-9, 2016, 

Batumi, Georgia, Book of Abstracts, pp.166-167, http://www.gmu.ge/Batumi2016/ 

• T.Davitashvili with H.Meladze, On one nonlocal contact problem for Poisson’s equation in 2d area // 14th 

International Conference on Integral Methods in Science and Engineering (IMSE 2016),  Padova, Italy, 

Book of Abstracts, p.26, http://events.math.unipd.it/imse2016/sites/default/files/book-of-abstracts.pdf 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

დიმიტრი ნადირაშვილი 

• საერთაშორისო კონფერენცია: „აქტუალური - ცხოვრებასა და ფსიქოლოგიაში“. წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 

• EAGT საერთაშორისო კონფერენცია: განსხვავებულობის ესთეტიკა: შეხვედრა 

გრძნობელობამოკლებული სამყაროს საზღვარზე. 22-25 სექტემბერი. ტაორმინა, იტალია. 

თეა გოგოტიშვილი 

• ტაორმინა, იტალია. EAGT საერთაშორისო კონფერენცია: განსხვავებულობის ესთეტიკა: 

შეხვედრა გრძნობელობამოკლებული სამყაროს საზღვარზე. 

 

http://events.math.unipd.it/imse2016/
http://events.math.unipd.it/imse2016/
http://events.math.unipd.it/imse2016/sites/default/files/book-of-abstracts.pdf


ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

მიხეილ თოქმაზიშვილი 

• მოხსენება საერთაშორისო კონგრესზე: - Currency cycles and their impact on Georgia-Turkey trade 

relations THE BLACK SEA POLITICAL ECONOMY AND REGIONAL SECURITY: Blue Black Sea 

International Congress Materials: Marmara University, Turkey, 2016 წლის  12-13 დეკემბერი, სტამბული 

ნინო დამენია 

• გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში (საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი) გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2016 წ. თბილისი 

 

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

მონაწილეობა 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• 27-28 მაისი, 2016 – მეორე დიასპორული პროფესიონალური ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება 

სამშობლოს“, დიასპორის საკითხებში საქართველოს ს ახელმწიფო მინისტრის აპარატი, მოხსენება: 

ჰაირი ჰაირიოღლუს დაბადებიდან 90 წლისთავი – ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითადი 

ასპექტები. 

• 9 ივნისი, 2016 – პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, მოხსენება: ისტორიის რეპრეზენტაცია და სვანეთის 

ტრადიციული ყოფა – „თამარ დედფალ“. 

• 22 სექტემბერი, 2016 _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მეცნიერებისა და 

ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016. ქართული უნივერსიტეტი. საჯარო ლექცია: 

„ხელმწიფის კარის გარიგების“ ეთნოლოგიური ასპექტები. 

• 13-15 ოქტომბერი, 2016 - თსუ, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, 

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე 

პრინციპები და მეთოდოლოგია“ მოხსენება – ერთი ეთნიკური ტერმინის არამართებული  

ინტერპრეტაციისათვის. 

• 29-30 ოქტომბერი, 2016 – ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის მერვე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: ისტორიის რეპრეზენტაციის 

ეთნოლოგიური ასპექტები თურქეთის ქართველთა შორის. 

• 30 დეკემბერი, 2016 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, – მოხსენება: სვანეთის მეორე სულთა მატიანე – 

მნიშვნელოვანი წყარო ქართული კულტურის კვლევისათვის. თანამომხსენებელი: ქეთევან 

ხუციშვილი. 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• სახელმწიფო ენისა და ეთნიკური უმცირესობის ენ(ებ)ის შესწავლა-სწავლების პრობლემები 

(საქართველოსა და თურქეთის ენობრივი სიტუაციის მიხედვით), ივანე ჯავახიშვილის 



სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია: "ქართულ-

ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - 

ისტორია და თანამედროვეობა“, 2016, 13-15 ოქტომბერი. 

• ქართული ენის სწავლება საქართველოს ამჟამინდელი საზღვრების მიღმა მცხოვრები 

ქართველებისათვის: უახლოესი ამოცანები, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო 

ბიბლიოთეკის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2016, 29-30 ოქტომბერი. 

• ენისა და კილოს გასამიჯნი კრიტერიუმები და ქართველურ იდიომთა კვალიფიკაციის 

პოლიტიზების რეტროსპექტივა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია, 2016, 18 

ნოემბერი 

• (მამა)კაც-, დედაკაც-, მამაც-, დიაც- და ქალ- ფუძეთა სემანტიკური ველი "ვეფხისტყაოსანში", 

ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენცია: „რუსთაველი და 

საქართველო“, 2016, 10 დეკემბერი 

• ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და იაკობ გოგებაშვილი, იაკობ 

გოგებაშვილის „დედა ენის“ 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 

ორგანიზატორი: ქართული უნივერსიტეტი, 2016, 27 ოქტომბერი 

• უცხოენოვან ველში ქართველთა სწრაფი ასიმილირებისა თუ ხანგრძლივი ნოსტალგიის ენობრივი 

და ფსიქოლოგიური მიზეზები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის VII ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია „შოთა რუსთაველი - 850“ 

• სილოვან ხუნდაძისა და აკაკი შანიძის პოლემიკა ქართველური ენობრივი ერთეულების 

კვალიფიკაციის შესახებ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და იოსებ ოცხელის 

სახელობის N2 საჯარო სკოლის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა სილოვან 

ხუნდაძის დაბადებიდან 156-ე წლისთავს, 2016, 16 აპრილი 

• ტრადიცია და ქალის თავისუფალი ნება „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტში (გენდერული დისკურსი), 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული 

ფილოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა შოთა 

რუსთველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავს, 2016, 18-19 ნოემბერი 

• გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - I /პაოლო იაშვილის პოეზია/, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

„ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული დაჯგუფების შექმნიდან მე-100 წლისთავისადმი, 2016, 17-

18 ივნისი 

მანანა ტაბიძე 

• უცხო ენათა სწავლება და მშობლიური ენა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის  მეორე სამეცნიერო კონფერენცია. 

• თანამედროვე ლექსიკონების საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები, საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის 

ცენტრის VI სამეცნიერო კონფერენცია „ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის აქტუალური 

პრობლემები“. 

კარლო ბზიშვილი 

• ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. ანდრია 

პირველწოდებულის საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სამართლის ფაკულტეტის 

შრომები, 2016 წ., ტ.6. გვ., 207-213. 



• ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის 

ხელშეკრულებისგან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე, თბილისი,2016, #9,გვ.,88-

94. 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

ჰამლეტ მელაძე 

• H.Meladze, T.Davitashvili. One Generalization of Nonlocal Contact Problem for Poisson's Equation in 

Rectangular Area // IV scientific conference in Exact and Natural Sciences ENS-2016, TSU, January 25-29, 

2016, Tbilisi, Georgia,  

http://conference.ens-2016.tsu.ge/uploads/56a27856d18aaanot_eng_Tin.DAvitashvili_H.Meladze.pdf 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

დიმიტრი ნადირაშვილი 

• ცხადგრძნობა (Awareness). დიმიტრი უზნაძის 130 წლისთავის მიძღვნილი კონფერენცია. 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი. 2016 წლის 20 დეკემბერი. 

თეა გოგოტიშვილი 

• „გარდატეხის ასაკის კულტურათშორისი განსხვავებები”. წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტი, დიმიტრი უზნაძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია.  

2016, 20 დეკემბერი. 

• “ფსიქოთერაპიის სწავლების გეშტალტ მოდელი“, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული 

უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია: აქტუალური- ცხოვრებასა და ფსიქოლოგიაში. 2016, 

6 აპრილი 

• “პუბერტატის პერიოდი და ფასეულობათა ფორმირება მოზარდებში”. წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, შოთა ნადირაშვილის 90 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. 2016, 24-25 ივნისი. 

• ტაორმინა, იტალია. EAGT საერთაშორისო კონფერენცია: განსხვავებულობის ესთეტიკა: შეხვედრა 

გრძნობელობამოკლებული სამყაროს საზღვარზე. 2016, სექტემბერი, 22-25. 

 

ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ლევან ქისტაური 

• ააიპ „ახალი ეკონომიკური სკოლა“ და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი. კონფერენციის თემა: „ფული, 

მონეტარული პოლიტიკა: თეორიები და იდეოლოგიები“. 

მიხეილ თოქმაზიშვილი 

• მოხსენება - მცირე ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე თავისებურებები. საქ. 

საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბ., 2016 წლის  18 ნოემბერი 



მიხეილ ჯიბუტი 

• საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება „მთის პოლიტიკა საქართველოში: 

გამოცდილება მომავლისათვის“, 2016 წ. 18 ნოემბერი.  

 

ქართულ უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიერო ცენტრების საქმიანობის 

შედეგები 

 

• ეთერ თათარიაძე, „დემონოლოგიური თქმულებები“, გამომც. „ინტელექტი“. მონოგრაფია მოიცავს 

ვრცელ მეცნიერულ გამოკვლევას ქართული დემონოლოგიის ძირეული საკითხებისას და დღემდე 

უცნობ ზეპირსიტყვიერ ტექტსებს, რომელთა უმრავლესობის მთავარ სიუჟეტურ ხაზს ღვთიურისა 

და ხთონურის პერმანენტული დაპირისპირების მითოსური პარადიგმა შეადგენს. ნაშრომს ერთვის 

საძიებელი და ლექსიკონი.  

• ა. არაბული, თემატური გადაცემები ტელეკომპანია „იბერიაში“. რუბრიკები: 1. დღევანდელობა და 

ქართული ფოლკლორული შემოქმედება; 2. 14 აპრილი - ქართული ენის დღე.   

• ა. არაბული „ზნეობრივი ღირებულებანი ხალხურ პოეზიაში“. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინარული 

კონფერენცია „კვლევები გადამკვეთ სივრცეში“. მოხსენებათა თეზისები.  

• ა. არაბული, „ვეფხისტყაოსნის მსოფლმხედველობრივი ორიენტირები“, ქართველოლოგიის 

ცენტრის VII სამეცნიერო კონფერენცია.  

• ა. არაბული, „ბაჩანას ცხოვრების უცნობი დეტალები“. მწერლის დაბადების 150 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.  

• გამოვიდა ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემების მე-4 ტომი. 

• 2016 წლის 20 ოქტომბერს ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო შეხვედრა ირანელ 

ქართველებთან, რომლებიც ერთი წლის მანძილზე ისწავლიან ქართულ უნივერსიტეტში ქართულ 

ენასა და საქართველოს ისტორიას. შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ საქართველოს დიასპორის 

მინისტრის მოადგილე ბატონმა ზაალ სარაჯიშვილი, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩის 

მრჩეველი ბატონმა აბას რეზაფული და წარმომადგენლები საელჩოდან; 

• 2016 წლის 12 აპრილს გაიმართა მანანა ტაბიძის მონოგრაფიის: "სოციოლინგვისტიკა" 

პრეზენტაცია. 

• 2016 წლის 13 აპრილს ქართული სახელმწიფო ენის კვირეულის ფარგლებში შედგა რევაზ შეროზიას 

და მიხეილ ლაბაძის წიგნის: "ხალხური სიბრძნე II: მეგრული და ლაზური იდიომები" პრეზენტაცია 

და მოეწყო შეხვედრა პროფესორებთან: რამაზ პატარიძესთან და  გურამ ცერცვაძესთან; 

• 2016 წლის 14 აპრილს ქართული სახელმწიფო ენის კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა 

ქართველოლოგიის ცენტრის VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 

„ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“; 

• 2016 წლის 28 ოქტომბერს, ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტში 

ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:  "მრავალპარტიული არჩევნები (1990 წლის 28 

ოქტომბერი)"; 

• 2016 წლის 10 ნოემბერს ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ მანანა ტაბიძისა და 

ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით   ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის 

საშუალო სკოლაში გაიმართა ქისტების დიდი განმანათლებლის, პანკისის ხეობაში პირველი 

ქართული საშუალო სკოლის დამაარსებლის, უსუფ მარგოშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი 



მიძღვნილი საღამო, რომელიც დაამშვენა მისი შვილიშვილის, პროფესორ ბელა შავხელიშვილის 

მიერ შედგენილმა წიგნმა: "რასაც დათეს..." 

• 2016 წლის 18 ნოემბერს ქართველოლოგიის ცენტრის მონაწილეობით გაიმართა ქართული 

უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. 

• 2016 წლის 24 ნოემბერს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის 

ცენტრის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა პოლიტოლოგიის დოქტორ, პროფესორ სტივენ 

ჯონსთან, რომელმაც წაიკითხა ლექცია თემაზე: "2016 წლის 8 ნოემბრის არჩევნები ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში და საქართველოს პერსპექტივები". 

 

• 2016 წლის 29 ნოემბერს ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა 

მანგლისისა და წალკის ეპარქიის მიტროპოლიტ, მეუფე ანანიასთან (ჯაფარიძე) - „მიტროპოლიტი 

ანანია (ჯაფარიძე) - მღვდელმთავრობიდან 35 წელი“ 

 

• 2016 წლის 9 დეკემბერს, საქართველოს საპატრიარქოს ფონდ  „ლაზარეს"  საგრანტო პროექტის 

„საერთო წარსული და მომავალის" ფარგლებში ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევარმა, 

პროფესორმა თეიმურაზ გვანცელაძემ  თბილისის 83-ე სკოლის დევნილი მოსწავლეებისთვის 

ისაუბრა აფხაზურ-ქართულ ურთიერთობებზე, საერთო წარსულსა და მომავლის პერსპექტივაზე. 

 

• 2016 წლის 13-14 დეკემბერს, ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა VII სამეცნიერო 

კონფერენცია „შოთა რუსთაველი - 850“. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 

ლიტერატურათმცოდნეები, ენათმეცნიერები და ფსიქოლოგები. საიუბილეო თარიღის 

აღსანიშნავად ქართულ უნივერსიტეტში „ვეფხისტყაოსნის“ იშვიათი გამოცემების გამოფენა 

მოაწყო საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ. კონფერენციის პარალელურად 

ქართულ უნივერსიტეტსა და ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

 

• 2016 წლის 20 დეკემბერს, ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წმიდა 

ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია 

„ხევსურეთი 2016“ 

 

• 2016 წლის 6 დეკემბერს ჩატარდა ჰუმანიტარული მეცნიერებისა და სამართლის ფაკულტეტის 

ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი. მოხსენება წაიკითხა 

ფილოლოგიის დოქტორმა ნათია იაკობიძემ, რომელმაც მსმენელს გააცნო ანგელა ლინკეს 

„გენერაციული გრამატიკისა“ (2010) და ბეატრის ლინკესა და ენტონი კროხის „ბუნებრივი ენის 

სინტაქსის“ (2012) ძირითადი პრინციპები.  

 

 


