
 

 

 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

2018 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

 

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2018 წლის საერთო 

სამეცნიერო ანგარიში 

სამეცნიერო აქტივობის ტიპი რაოდენობა 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია  მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-

ფაქტორიან სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, 

რეცენზირებად ჟურნალებში 

10 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში 

გამოქვეყნებული სტატია 

18 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, 

ვორქშოფი და ა.შ. მონაწილეობა 

34 

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია 

13 

ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი 

და ა.შ. მონაწილეობა 

16 

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 10 

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 0 

მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი 15 

გამოგონება, პატენტი 0 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური 

პერსონალის 2018 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

სამეცნიერო აქტივობის ტიპი რაოდენობა 



გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია  მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-

ფაქტორიან სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, 

რეცენზირებად ჟურნალებში 

3 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში 

გამოქვეყნებული სტატია 

7 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, 

ვორქშოფი და ა.შ. მონაწილეობა 

20 

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია 

12 

ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი 

და ა.შ. მონაწილეობა 

14 

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 3 

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 0 

მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი 11 

გამოგონება, პატენტი 0 

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური პერსონალის 

2018 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

სამეცნიერო აქტივობის ტიპი რაოდენობა 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია  მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-

ფაქტორიან სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, 

რეცენზირებად ჟურნალებში 

7 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში 

გამოქვეყნებული სტატია 

11 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, 

ვორქშოფი და ა.შ. მონაწილეობა 

14 

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია 

1 

ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი 

და ა.შ. მონაწილეობა 

2 

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 7 

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 0 

მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი 4 

გამოგონება, პატენტი 0 

 

 



 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან 

სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად 

ჟურნალებში 

  

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

1.  The battle for regional dominance between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic 

Republic of Iran. 2nd International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, October 

21-23. Аntalya-Turkey. 2018.  

2. NATO’s Enlargement and Georgia’s Chances of Integration into the North Atlantic Treaty 

Organization, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (Journal of Social Research and 

Behavioral Sciences) ISSN:2149-178X. 2018. 

 

პროფესორი კარლო ბზიშვილი  

1. პასუხისმგებლობა მორალური ზიანისათვის. იურისტი N5 (საერთაშორისო 

რეფერირებადი  სამეცნიპერო–პრაქტიკული ჟურნალი). თბილისი. 2018. 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულში 

გამოქვეყნებული სტატია 

 

 

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე 

1. დედაკაცისა და მამაკაცის თანასწორობის საუკუნოვანი ქართული იდეა (ისტორიული 

კონტექსტი). დუზჯეს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული შოთა რუსთაველის 850-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა 

კრებული. თურქეთი, ანტალია. 2018. 

 

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი  



1. ბიზანტიური ჰიმნოგრაფია შუა საუკუნეების ქართულ ლიტურგიკულ ხელნაწერებში. 

კვიპროსის ბიზანტინისტთა საზოგადოება. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტიურ 

და შუასაუკუნეების კვლევებში. კვიპროსი, ნიქოზია. თარიღი: 2018 წელი. 

2. ათონის მთის  სავანეების წმ. პანტელეიმონისა და სომონოპეტრას  უცნობი ქართული 

ხელნაწერები. ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა საერთაშორისო კონფერენცია. 

საქართველო, თბილისი. 2018 წელი. 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

1. NATO’s Enlargement and Georgia’s Chances of Integration into the North Atlantic Treaty 

Organization, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (Journal of Social Research and 

Behavioral Sciences) ISSN:2149-178X.   SADAB International Conference on Social Researches and 

Behavioral Sciences. ანტალია. თურქეთი. 2018. 

2. საუდის არაბეთსა და ირანს შორის დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში 

ჰეგემონობისათვის. საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.  

თბილისი. 2018. 

3. Conflicts between Russia and Georgia in 1918-1921. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (პირველი რესპუბლიკა: 1918-

1921 წწ.) - ახალი ეპოქის დასაწყისი“, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018.   

 

 

პროფესორი კარლო ბზიშვილი  

1. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოსა და მსოფლიოში. მე-7 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“მასალები. 2018. 

 

 

საერთაშორისო ღონისძიებაში: კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი და ა.შ. 

მონაწილეობა 

 



პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 

1. საქართველოს ორი დამოუკიდებლობა (1918 წლის 26 მაისი და 1991 წლის 31 მარტი) 

ისტორია და მემკვიდრეობითობა. საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი 

„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“. II. თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი როინ მეტრეველი 

1. მიზანი - მშვიდობიანი კავკასია. კავკასიის კვლევების მეცნიერთა პირველ 

საერთაშორისო ფორუმში. ბაქო. 2018. 

2. ისტორიული რუსისტიკა საქართველოში“. საზღვარგარეთის რუსისტიკა: 

თანამედროვე ტენდენციები“. რუსეთი, მოსკოვი. 2018. 

 

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 

1. უცხოური წყაროები ბორჯომის შესახებ. მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი V სამეცნიერო კონფერენცია „მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა“. 

მიეძღვნა ბორჯომის მხარეთმცოდეობის მუზეუმს. თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე 

1. საქართველოს მენშევიკური და ბოლშევიკური მთავრობები სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოში ავტონომიის შექმნის შესახებ. კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენცია - „საქართველოს დემოკრატიულირესპუბლიკა  (პირველი რესპუბლიკა: 1918–

1921 წწ.) –  ახალი ეპოქის დასაწყისი“.  თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

1. ადამიანის ფიზიკური (ან სულიერი) ნაკლის აღნიშვნის ლექსიკური ტრადიცია 

ქართულში. ქუთაისური საუბრები XIV, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. აკაკი 

წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2018. 

2.  სვანეთის ლექსიკური მარკერები კ. გამსახურდიას „მთვარის მოტაცებაში“. თ.თურქია, 

მ.ტაბიძე. ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.  

ქუთაისი. 2018. 



3. პავლე ინგოროყვა ქართული ენის პერიოდიზაციისა და ახალი ქართული 

სალიტერატურო ენის შესახებ. პავლე ინგოროყვას საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. 

საქართველოს საპატრიარქოს  წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი. 2018. 

4. დიალექტური ლექსიკა და ნორმა. რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური 

კონფერენცია. ბათუმი. 2018 წელი.  

5. ონომასტიკური არჩევანის ფსიქოლოგიურ–პოლიტიკური ქვეტექსტი. სამეცნიერო 

ახალციხე. 2018. 

 

ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი  

1. ძველი ქართული თარგმანები ბიზანტიური კულტურული ორიენტაციის 

კონტექსტში. ათონის კულტურული მემკვიდრეობა. კვლევის პერსპექტივები. მესამე 

საერთაშორისო კონფერენცია. თესალონიკი, საბერძნეთი. 2018. 

2. ბიზანტიური ჰიმნოგრაფია შუასაუკუნეების ქართულ ლიტურგიკულ ხელნაწერებში. 

კვიპროსის ბიზანტინისტთა საზოგადოება. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტიურ 

და შუა საუკუნეების კვლევებში. კვიპროსი, ნიქოზია. 2018. 

3. ათონის მთის სავანეების (წმ. პანტელეიმონისა და სიმონოპეტრას) უცნობი ქართული 

ხელნაწერები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქართული ხელნაწერი 

მემკვიდრეობა’’. თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე 

1. საუდის არაბეთსა და ირანს შორის დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში 

ჰეგემონობისათვის. საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი. თბილისი 2018. 

2. The battle for regional dominance between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic 

Republic of Iran 2nd SADAB International Conference on Social Researches and Behavioural Sciences. 

2018 Antalya-Turkey, 2018. 



3.  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (პირველი რესპიბლიკა: 1918-1921 წწ.) - 

ახალი ეპოქის დასაწყისი. კავკასიის უნივერსიტეტი. 2018.   

 

პროფესორი ევა გოცირიძე  

1. სამმაგი იურისდიქციის პრობლემა ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში. 

კონსტიტუციური მართლმსაჯულების გამოწვევები და ევროპის კავშირის სამართალი. 

თბილისი. 2018. 

2. გამოწვევები ეროვნული მართლმსაჯულებისთვის. ადამიანთა უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-16 ოქმის ამოქმედება. თბილისი. 2018. 

3. დემოკრატიის საშუალებათა გამოყენება დემოკრატიის წინააღმდეგ. კონსტიტუციური 

იურისდიქცია, საკონსტიტუციო სასამართლოების როლი. ვილნიუსი, ლიტვა. 2018. 

 

 

პროფესორი კარლო ბზიშვილი  

1. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოსა და მსოფლიოში. VII საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, მიეძღვნა საქართველოს 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 

2018. 

 

 

ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებულში გამოქვეყნებული სტატია 

 

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 

1. უწმინდესი და უნეტარესი ილია II და მრავალკონფესიური მსოფლიო. საქართველოს 

სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში შეჩერებული ავტოკეფალური მმართველობის 

აღდგენიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,რელიგია და 

საზოგადოებრივი ცხოვრება’’ (საკონფერენციო მასალები). თბილისი.  2018 წ. 



2. ივანე ჯავახიშვილი - ორი გზა ქართულ საისტორიო მეცნიერებაში. საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური კონგრესი (მოხსენებათა თეზისები). თბილისი. 2018.  

3. სეკულარიზმის ეკლესიური და საერო გაგება საქართველოს დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში(1918-1921). საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ახალი ეპოქის 

დასაწყისი - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921", მოხსენება: შრომების 

კრებული. კავკასიის უნივერსიტეტი. თბილისი. 2018. 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

1. ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში სომეხთა ჩამოსახლებისა და სომხეთის 

ტერიტორიული პრეტენზიების შესახებ. - საქართველოს საზღვრების პრობლემა XX  

საუკუნის პირველ ნახევარში და ივანე ჯავახიშვილი. ნაწილი პირველი. თბილისი. 2018. 

(თანაავტორი ავთანდილ არაბული). 

2. ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს (1918 წლის 26 მაისი) _ საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირვეწლოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტომი 

VIII. თბილისი. 2018. 

3. სამხედრო პოლიტიკური ვითარება კავკასიის ფრონტზე 1917 წლის თებერვალ-

მარტის რევოლუციის შემდეგ (1917 წლის მარტი-1918 წლის იანვარი) _ საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირვეწლოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

შრომები. ტომი VIII. თბილისი. 2018. 

4. ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა (1796-1797 წწ.) – 

ქართული დიპლომატია. წელიწადეული. 18. გამომცემლობა ,,არტანუჯი”, თბილისი. 2018. 

 

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი  

1. ყაზბეგთა საგვარეულო ისტორია (ყაზბეგების გენეალოგია), კრებული „მუზეუმები და 

კულტურული მემკვიდრეობა“ (IV), თბილისი. 2018. 

2. უცხოელ მოგზაურთა ცნობები ბორჯომის შესახებ. საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო „მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა“ 

(V), თბილისი. 2018. 

 



პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე 

1. ტერმინოლოგიური შეცდომები და არსგაყალბებული სიმბოლური თარიღები 

(ბათუმის მხარის შესახებ 1918-1921 წლებში შექმნილი ოფიციალური დოკუმენტების ზოგი 

ტერმინიის ანალიზი საინფორმაციო ომის კონტექსტში); საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია პირველწოდებულს სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VIII. თბილისი. 2018. 

2. საქართველოს ეკლესია გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’, X. 

ბათუმი. 2018. 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

1. პატრიარქი. სვეტიცხოველი N1. 2018 წელი. 

 

 

ადგილობრივ კონფერენცია, სემინარი, ვორქშოფი და ა.შ. მონაწილეობა 

 

 

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 

1. უწმინდესი და უნეტარესი ილია ჳჳ და მრავალკონფესიური მსოფლიო.  საქართველოს 

სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში შეჩერებული ავტოკეფალური მმართველობის 

აღდგენიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,რელიგია და 

საზოგადოებრივი ცხოვრება’’. თბილისი. 2018.  

2. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია (1917-1921). საქართველოს 

პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამდღიანი სამეცნიერო 

კონფერენცია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018. 

3. სეკულარიზმის ეკლესიური და საერო გაგება საქართველოს დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში 1918-1921 წლებში. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. კავკასიის უნივერსიტეტი, 

თბილისი. 2018. 



4. საუკუნის წინანდელი მკვლელობის გამო (კათოლიკოსი კირიონ II). საქართველოს 

დამოუკიდებლობის გამოცხადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია. კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018. 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

1. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობა (1917 წლის 

13 მარტი-14 სექტემბერი). საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 

აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს 

საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 

თბილისი. 2018. 

 

 

ასისტენტ პროფესორი ნინო შიოლაშვილი 

1. უცხოელ მოგზაურთა ცნობები ბორჯომის შესახებ.  მუზეუმები და კუტურული 

მემკვიდრეობა, V სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმისადმი. თბილისი. 2018. 

 

 

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე 

1. აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა სკოლაში მეგრულად და სვანურად სწავლების 

წინააღმდეგ, ქართველური ქვესისტემების ადგილი საქართველოს საჯარო სკოლებში. 

(თანაავტორები: ეკა დადიანი, მარიკა თედორაძე). ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სწავლება სკოლაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018.  

2. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია და „ბათუმის ოლქის“ 

ავტონომიის საკითხი (ტერმინოლოგიური ასპექტი). საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, გორის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერი 

კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადების 

100 წლისთავს.  თბილისი. 2018. 



3. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის როლისათვის 

,,სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტის’’ მიერ 1919 წელს 

ორგანიზებული ყრილობის  მომზადებაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენცია - საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაფუძნებიდან 100 

წელი. საქართველო, ქუთაისი. 2018. 

4. საქართველოს ეკლესია გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’. ბათუმი. 

2018. 

 

პროფესორი მანანა ტაბიძე 

1. ადამიანის უფლებები ტრადიციული და ახალი ტერმინოლოგიის გზაგასაყარზე. 

საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი ვალერი მოდებაძე  

1. კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთს შორის 1918-1921. „საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა (პირველი რესპიბლიკა: 1918-1921 წწ.) - ახალი ეპოქის 

დასაწყისი“,. კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი. 2018. 

 

 

ასოცირებული პროფესორი ოთარ მათეშვილი  

  

1. ინგლისური იდიომების შინაარსობრივი სტრუქტურა და მათი ქართულად თარგმნის 

სპეციფიკა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის კვირეული. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტი. 2018. 

2. პროფესორ მერი იანქოშვილის გახსენება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის 

ინსტიტუტის კვირეული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტი. 2018. 



 

 

 

საერთაშორისო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 

  

 

პროფესორი პაატა ტურავა 

1. პროექტის დასახელება: სატყეო სფეროს რეფორმის და ბიომრავალფეროვნების 

კანონმდებლობის შექმნის მხარდაჭერა. დონორი ორგანიზაცია: GIZ-ის პროექტი. 

განხორციელების თარიღი: 2018. 

2. პროექტის დასახელება: საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის კომენტარები. დონორი 

ორგანიზაცია: PMCG. განხორციელების თარიღი: 2018. 

3. პროექტის დასახელება: პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 

საერთაშორისოგამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა. (მობილობის 

გრანტი: საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზება): დონორი ორგანიზაცია: 

შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი:  2018. 

 

ეროვნულ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა 

 

  

მონოგრაფია, წიგნი, თარგმანი, ლექსიკონი 

 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული 

1. ნოე ჟორდანია, პოლიტიკური პორტრეტი. თბილისი. 2018. 

2. საქართველო სრულუფლებოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა (1918). თბილისი. 

2018 

3. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი II. თბილისი. 2018. 

(სახელმძღვანელო).  

4. მეფე ერეკლე და რუსეთი. ქართული უნივერსიტი. თბილისი. 2018. 



 

ასისტენტ-პროფესორი ნინო შიოლაშვილი  

1. კავკასიის კარი - Porta Caucasiae. გამომცემლობა შპს Cezanni. თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი 

1. გიორგი ალიბეგაშვილი, მარინა ბერიძე, თინათინ ბოლქვაძე, ნანა გოგია, მაკა თეთრაძე, 

სოფიო კობიაშვილი, ნიკო ქელბაქიანი. გავრცელებული ენობრივი შეცდომების ლექსიკონი. 

გამომცემლობა გრიფონი. თბილისი. 2018. 

 

პროფესორი პაატა ტურავა  

1. ავტორთა კოლექტივი. ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო (თავების 

VI, IX, XIV ავტორი). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 2018 წელი. 

2. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი. თბილისი. 2018. 

3. ავტორთა კოლექტივი. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო 

(მუხლები 22, 24, 251,, 262, 29, 30, 301, 31, 32, 33, 331). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 2018. 

4. ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 

(კომენტარები), (თავები  I, V, VIII, XII, XIII ავტორი). თბილისი 2018. 

 

ასოცირებული პროფესორი შალვა ქურდაძე  

შალვა ქურდაძე, გიორგი ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი ,,სააღსრულებო წარმოებათა 

შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი. თბილისი. 2018 წ. 

 

 

 

 

 



ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა სკოლა 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორიან 

სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად 

ჟურნალებში 

 

 

პროფესორი ჰამლეტ მელაძე 

1. Hamlet Meladze and Marina Abashidze. Optimality Conditions for m-Point Nonlocal 

Boundary Value Problems. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 12, no.2. 

2018. 

2. Archil Prangishvili, Hamlet Meladze, Revaz Kakubava, Tinatin Davitashvili, Nino Svanidze. 

On Network Maintenance Problem. Mixed-Type Semi-Markov Queuing System with Bifurcation of 

Arrivals. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 12, no.2. 2018. 

3. Tinatin Davitashvili; Hamlet Meladze; Nugzar Skhirtladze. About one parallel algorithm of 

solving non-local contact problem for parabolic equations  Computer Science and Information 

Technologies (CSIT). Yerevan, Armenia, Added to IEEE Xplore: 2018. 

 

პროფესორი მანანა კაჭახიძე 

1. Co-authors, The INFREP Cooperation: Recent Results. The INFREP Cooperation: Recent 

Results. EMSEV meeting. 2018.  

 

პროფესორი კობა გელაშვილი 

1. Koba Gelashvili, Irina Khutsishvili, Luka Gorgadze, Lela Alkhazishvili. Speeding up the 

convergence of the Polyak’s Heavy Ball algorithm. Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute. 

Vol 172. Issue 2. 2018. 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2346809218300011#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2346809218300011#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2346809218300011#!


1. Irma Khachidze, Tea Gogotishvili, Dimitri Nadirashvili, et. al. The Brain Correlates and Risk 

Factors in Children and Youth with the Tendency of Antisocial Behavior in Georgia. Systemic, Cellular 

and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 10. ISBN: 978-1-

53614-395-9. Nova Science Publishers, Inc. New York. 2018. 

 

პროფესორი თეა გოგოტიშვილი 

1.  Irma Khachidze, Tea Gogotishvili, Dimitri Nadirashvili, et. al. The Brain Correlates and Risk 

Factors in Children and Youth with the Tendency of Antisocial Behavior in Georgia. Systemic, Cellular 

and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 10. ISBN: 978-1-

53614-395-9. Nova Science Publishers, Inc. New York. 2018. 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათად კრებულში 

გამოქვეყნებული სტატია 

 

პროფესორი ლევან ქისტაური 

1. უმუშევრობის დაძლევის აქტუალური საკითხები საქართველოში (თანაავტორი ნ. 

დამენია). გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში (III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 2018.  

2. კონკურენციის პრობლემატიკის ზოგიერთი ასპექტები ქართულ და აშშ-ს ბაზრებზე. 

(თანაავტორი ნ. დამენია). საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია: „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები“. 

(სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები) თბილისი. 2018 წ.  

 

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია 

1. Co-authors…. Marketing Policy in Georgia for Attracting Foreign Direct Investments 

ICEBMM 2018 : International Conference on Economics, Business and Marketing Management. 

Barcelona, Spain. 2018 



2. უმუშევრობის დაძლევის აქტუალური საკითხები საქართველოში. თანაავტორი (ლ. 

ქისტაური). გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში (III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 2018.  

3. კონკურენციის პრობლემატიკის ზოგიერთი ასპექტები ქართულ და აშშ-ს ბაზრებზე. 

(თანაავტორი ლ. ქისტაური). საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის მეორე 

საერთაშორისო კონფერენცია: „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და 

გამოწვევები“. (სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები) თბილისი. 2018 წ.  

 

 

პროფესორი მანანა კაჭახიძე 

1. Co-aouthors.. Possible pre-seismic radio anomalies observed on the occasion of the MW=5.9 and 

MW=6.5 earthquakes occurred in Central Italy at the end of October 2016, Geophysical Research 

Abstracts Vol. 20, EGU2018-1018, 2018, EGU General Assembly. 2018. 

2. Co-authors.. Pre-seismic radio anomalies observed on the occasion of the Mw= 6.7 and Mw = 5.0 

earthquakes occurred offshore near the southwest coast of Turkey on July-August, 2017. Geophysical 

Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-1349, 2018 EGU General Assembly. 2018.  

3. Co-authors.. Earthquake forecasting possibilities on the base of INFREP VLF / LF data. 

Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-2216, 2018. EGU General Assembly. 2018. 

 

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი 

1. Nadirashvili D. Research of Impulsive and Volitional Behavior in Georgian Children and 

Adolescents/ Abstract Book. 49-th international Conference “Researches in Psychotherapy”. 
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