
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

მეშვიდე  ყოველწლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო  

კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

11-15 თებერვალი  

http://conference.ens-2019.tsu.ge/ 

გეოლოგიის სექცია 

პროგრამა 

 

2019 წელი 

http://conference.ens-2019.tsu.ge/


      მეშვიდე  ყოველწლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

 

 11-15 თებერვალი                                                                                                 conference.ens-2019.tsu.ge 

 
 

12 თებერვალი 

თსუ XI კორპუსი აუდიტორია 427 
 

11:00 კონფერენციის გახსნა - პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 
 

სხდომის თავმჯდომარე:  

ასოცირებული პროფესორი კარლო აქიმიძე 
 

11:05  ბეჟან თუთბერიძე, კარლო აქიმიძე,  მარიამ ახალკაციშვილი,  გურამ ქუთელია 

მდ. ივრის ხეობის გვიანცარცული მაგმური სხეულის ქანების პეტროლოგიური კვლევის 
მონაცემები 
 

11:25  კარლო აქიმიძე,  გიგა ნონიაშვილი 

კავკასიონის მთავარი ქედის ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონის აალენ- ბაიოსური ბაზალტური 
ვულკანიზმი ალაზანგაღმა კახეთის მაგალითზე 
 

11:45  ზურაბ ლებანიძე,   გიორგი ჭანკვეტაძე, თამარ ბერიძე, სოფიო ხუციშვილი 

მდინარე არაგვის აუზის ზედაცარცული ნალექების იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური 
კვლევა : წინასწარი შედეგები 
 

12:05  გურამი ქუთელია, ევგენი საყვარელიძე 

სითბური ველი აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონის დანალექ საფარში და გაზური 
ჰიდრატების შემცველობა გურიის როფში 
 

12:25  მარიამ ახალკაციშვილი,  ბეჟან თუთბერიძე 

ჯავახეთის ზეგნის ვულკანური რელიეფის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები 
 

12:45 შალვა კელეპტრიშვილი 

ბელემნიტიდების ეკოლოგიის ზოგიერთი საკითხი 
 

13:05 კახა ქოიავა 

ართვინ–ბოლნისის ზონის პალეოგენური ნალექების იქნოლოგიური შესწავლის ახალი 
მონაცემები 
 

13:25  ლელა მწარიაშვილი, ერემია თულაშვილი, ნოდარ კეკელიძე, მანანა ჩხაიძე, ირინა ამბოკაძე 

რადონის კვლევა თბილისისა და ქართლის არტეზიული აუზების ბუნებრივ წყლებში 
 

13:45  ერემია თულაშვილი, ნოდარ კეკელიძე, ბეჟან თუთბერიძე, მარიამ ახალკაციშვილი, ლელა   

მწარიაშვილი, მანანა ჩხაიძე 

ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე თელეთის ანტიკლინისა და მამადავითის ანტიკლინის 
ქანების რადიონუკლიდური შედგენილობა 
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სხდომის თავმჯდომარე:  

ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ლებანიძე 
 

11: 00  ირაკლი ჯავახიშვილი /დოქტორანტის სემინარი/ 

ხელმძღვანელი: მეცნიერებათა დოქტორი დავით შენგელია 

ტალახის ვულკანიზმის შესახებ 
 

11:15  ნინო კობახიძე  /დოქტორანტის სემინარი/ 

ხელმძღვანელი:  მეცნიერებათა დოქტორი თამარ წუწუნავა,  

მეცნიერებათა დოქტორი ენდი ვარსიმაშვილი 

სედიმენტაციური ტექსტურები 
 

11:30  ლევან ლომსაძე /დოქტორანტის სემინარი/ 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი კარლო აქიმიძე 

შუაოკეანური ქედების და ცხელი ლაქების ვულკანიზმი 
 

11:45   დავით მაქაძე/დოქტორანტის სემინარი/ 

ხელმძღვანელი: პროფესორი  ბეჟან თუთბერიძე, მეცნიერებათა დოქტორი  ვაჟა გელეიშვილი 

ოქროს ეპითერმული საბადოების ზოგადი მიმოხილვა 
 

12:00  ლევან იოსელიანი/დოქტორანტის სემინარი/ 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე, მეცნიერებათა დოქტორი  ვაჟა ჭუმბურიძე 
მდ.რიონის აუზის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები და გარემოს დაცვითი პრობლემები 
 

12:15  ალექსანდრე გვენცაძე  /დოქტორანტის კოლოკვიუმი/ 

ხელმძღვანელი: მეცნიერებათა დოქტორი  შოთა ადამია, მეცნიერებათა დოქტორი ვიქტორ ალანია 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის აქტიური სტრუქტურების 2 - და 3 -განზომილებიანი 
სტრუქტურული მოდელები - კუმისი-თელეთის ტერიტორია 
 

12:30   გუგა სადრაძე /მაგისტრანტი/ 

ხელმძღვანელი: მეცნიერებათა დოქტორი  ვიქტორ ალანია 

ბიწმინდის ანტიკლინის გეომეტრია და კინემატიკა 
 

12:45 ზურა ჩილინგარაშვილი /მაგისტრანტი/ 

ქისათიბის დიატომიტის საბადოს ამგები ქანების პეტროლოგია და წარმოშობის 
გეოლოგიური პირობები /პროექტის ანგარიში/ 
 

13:00  დავით ცუცქირიძე /სტუდენტი/  

ხელმძღვანელი: პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

მდ.დურუჯის ღვარცოფული პროცესების მიზეზები და ღვარცოფული ჩამონატანის 
პეტროგრაფიული დახასიათება 

 

13:15  სოსო გაფრინდაშვილი /სტუდენტი/ 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი გურამ ქუთელია 

ცნობები მთვარის შესახებ 


