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ეძღვნება აკადემიკოს მიხეილ საბაშვილის 120 წლის იუბილეს
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სხდომის თავმჯდომარე პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე
10:00 გიორგი მელაძე

მოკვდაობის და სიცოცხლის საშუალო მოსალოდნელი ხანგრძლივობის ტენდენციები
საქართველოში
10:15 ბესიკ კალანდაძე, ილია კალანდაძე, ელიზბარ მღებრიშვილი

დამლაშება - ნიადაგების დეგრადაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი (ქვ.
ქართლის მაგალითზე)
10:30 მარიამ ელიზბარაშვილი

საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები საქართველოში
10:45 ეთერ დავითაია

ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო და ადამიანის ჯანმრთელობა
11:00 გიორგი დვალაშვილი

საქართველოს
მიხედვით)

თანამედროვე

გეოდინამიკური

პროცესები

(მუნიციპალიტეტების

11:15 რობერტ მაღლაკელიძე, გიორგი მაღლაკელიძე

ლანდშაფტების ესთეტიკა, დიზაინი და პროექტირება, როგორც ლანდშაფტების
არქიტექტურის შემადგენელი და მათი სწავლების ზოგიეთი საკითხი
11:30 თენგიზ გორდეზიანი

სივრცე-დროითი სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა და მისი თვისებები
11:45 ლია მაჭავარიანი, გიორგი მეტრეველი, ზაზა გულაშვილი, ლამზირა ლაღიძე

კლიმატის ლოკალურ პარამეტრებზე წყალცავის ზემოქმედების შეფასება
12:00 დალი ნიკოლაიშვილი

დავითგარეჯა ძველი კარტოგრაფიული წყაროების მიხედვით
12:15 თამარ ჯოლოხავა /დოქტორანტის სემინარი/

დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაში
12:35 ანი გეთიაშვილი /დოქტორანტის სემინარი/

სპილენძი მევენახეობაში
12:55 – 13:30 შესვენება
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სხდომის თავმჯდომარე პროფესორი დალი ნიკოლაიშვილი
13:30 თინათინ არჩვაძე

არასრულფასოვანი კვების გეოგრაფია
13:45 ქეთი ელიაშვილი

რაჭა-ლეჩხუმ და ქვემო სვანეთის დემოგრაფიული ვითარება
14:00 გიორგი კაპანაძე

საქართველოს მთიანი ტერიტორიების პრობლემები და საერთაშორისო გამოცდილება
14:15 ნიკოლოზ კაპანაძე, ნიკა გელაშვილი

საფეხმავლო მარშუტების უსაფრთხოების გეოგრაფიული შეფასება GIS მეთოდებით
(თბილისის ეროვნული პარკის მაგალითზე)
14:30 გიორგი მჭედლიშვილი

დაცული ტერიტორიების როლი ტურიზმის სფეროში - ეკოტურიზმი
14:45 სალომე ნიკოლეიშვილი

კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ (კახეთი)
15:00 თამარი ოდილავაძე

საქართველოს მთიანი რეგიონების სივრცითი მოწყობის გეოგრაფიული ასპექტები
(მესტიისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საქმის შესწავლა)
15:15 თამარ ტეფნაძე

ვაზის ქართული ტოპონიმია
15:30 ანი შეროზია

საქართველოს სამკურნალო მცენარეები (ატლასის შექმნის მიზნით)
15:45 ანა ჩართოლანი

მესტიაჭალის აუზში მომხდარი გლაციალური ღვარცოფის მიზეზები და შედეგები
16:00 არჩილ ხუსკივაძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის
თავისებურებანი

ტურისტული

პოტენციალის

გეოგრაფიული

16:15 გიორგი მელიქიშვილი

ტურისტული ბილიკების მარკირება, კარტოგრაფირება და გის ანალიზი (სამცხეჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე)
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სხდომის თავმჯდომარე პროფესორი დავით კერესელიძე
10:00 მარიამი სიჭინავა /დოქტორანტის სემინარი/

შავი ზღვის აჭარის სანაპირო ზოლის მდგომარეობის შეფასება
10:20 ანი ბირთველიშვილი /დოქტორანტის სემინარი/

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მდგრადი განვითარება
10:40 მირანდა გურგენიძე /დოქტორანტის სემინარი/

საქართველოს სამკურნალო მცენარეების სამედიცინო მნიშვნელობა და გეოგრაფიული
თავისებურებანი
11:00 ცოტნე სულაშვილი /დოქტორანტის სემინარი/

რადიოაქტიური გამოსხივება და მისი გავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯამრთელობაზე
(ჩერნობილის კატასტროფის მაგალითზე)
11:20 გიორგი ჩართოლანი /დოქტორანტის სემინარი/

ბაქნური კარსტის პირობებში კარსტული მღვიმეების ევოლუციის შესახებ (ზემო
იმერეთის პლატოს მაგალითზე)
11:40 ქეთევან ცხვედაძე /დოქტორანტის სემინარი/

დაცული ტერიტორიების მართვაში საზოგადოების მონაწილეობის გაძლიერება
12:00 ნინო ხარებავა /დოქტორანტის სემინარი/

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პროექტი საქართველოს ახალი ციფრული
რუკის შედგენის თაობაზე
12:20 თორნიკე ხოხონიშვილი /დოქტორანტის სემინარი/

კლიმატის ცვლილების გავლენის შეფასება ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე
12:40 ზაზა გულაშვილი /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

წყლის რესურსების მართვის ევროპული პოლიტიკა და საქართველო - პრობლემები,
ანალიზი
13:00 – 13:30 შესვენება
13:30 სანდრო გოგოლაძე /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

მთიანი ტერიტორიების გეოგრაფიული სპეციფიკა და რეკრეაციული გამოყენების
თავისებურებანი
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13:50 ლადო გრიგოლია /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

ბუნებრივი კონფლიქტებისა და რისკების შეფასება ლანდშაფტურ დაგეგმარებაში
(სამეგრელოს რეგიონის მაგალითზე)
14:10 გელა სანდოძე /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

სამხრეთ კავკასიის გეოეკოლოგიური თავისებურებანი და მდგრადი განვითარების
პრობლემატიკა
14:30 თეონა ქობალია /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

მევენახეობის გეოგრაფიული ანალიზი: რაჭა-ლეჩხუმი
14:50 ნიკა წითელაშვილი /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

სხვადასხვა უზრუნველყოფის მინიმალური ხარჯის განსაზღვრა საქართველოს მთის
მდინარეთა გარემოსდაცვითი ხარჯის გაანგარიშებისათვის
15:10 გიორგი ხომასურიძე /სამეცნიერო კვლევითი პროექტი/

ქარის პარამეტრების შეფასება კლიმატის ცვლილების ფონზე (თბილისი, საქართველო)
15:30 – 16:00 შესვენება

სხდომის თავმჯდომარე ასოცირებული პროფესორი ლამზირა ლაღიძე
16:00 მანანა შარაშენიძე

მევენახეობა-მეღვინეობა საქართველოში: პრობლემები
განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები

და

დარგის

მდგრადი

16:15 ნელი ჯამასპაშვილი, ნ. ნ. ბერუჩაშვილი, ლ. ნ. ბერუჩაშვილი

ტურიზმის და რეკრეაციული მეურნეობის ზეგავლენა გარემოზე, ტერიტორიის
კომპლექსური შეფასება
16:30 თინათინ ნანობაშვილი

გეოდინამიკური პროცესების ფორმირების სტოქასტიკური პარამეტრები (კახეთის
რეგიონის მაგალითზე)
16:45 ნოდარ წივწივაძე, ნარგიზი მოწონელიძე, გიორგი ივანოვი, ნინო პაიჭაძე

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის პროექტების (SWOT) ანალიზი
17:00 მერაბ ალავერდაშვილი, დარეჯან კიკნაძე, ნუნუ ცინცაძე, ნესტან ხუფენია, ნანა კოკაია

კლიმატის ცვალებადობის
მაგალითზე)

გავლენა

მდინარის

ჩამონადენზე

(მდინარე

ვერეს

მერვე ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია
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სხდომის თავმჯდომარე პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე
10:00 ზურაბ სეფერთელაძე, ნინო რუხაძე

მთიანი რეგიონების ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი და გარემოს დაცვის
ღონისძიებები
10:15 თამარ ალექსიძე

საქართველოს მთიანი რეგიონების გარემოს დაცვა და ბუნებათსარგებლობა
10:30 დავით კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე, დავით სვანაძე

მდინარე ვარაზისხევის ჰიდროსტიქიური მოვლენების ჰიდროლოგიური და
ჰიდრავლიკური ანალიზი
10:45 გიორგი ბრეგვაძე, ვაჟა ტრაპაიძე

მდინარის ჩამონადენის კოეფიციენტის გაანგარიშების ზოგიერთი თავისებურებანი
11:00 ვაჟა ტრაპაიძე, დავით კერესელიძე, კახაბერ ბილაშვილი, ირაკლი მეგრელიძე

საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ჩამოყალიბებული ღვარცოფული პროცესების
შეფასება
11:15 ლამზირა ლაღიძე, ნოდარ წივწივაძე, ნინო პაიჭაძე, ნარგიზი მოწონელიძე

მეტეოროლოგიური ფაქტორების გავლენა ატმოსფეროს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე
(საქართველო, თბილისი)
11:30 ცეცილია დონაძე

ანთროპოგენური რელიეფის უძველესი ფორმები: საზღვაო და სამდინარო
პოლიფუნქციური არხები და ფერდობების დატერასება
11:45 ნოდარ ელიზბარაშვილი

რეგიონული პოლიტიკის (დეცენტრალიზაციის) გეოგრაფიული ასპექტები
12:00 მაია მელაძე

გლობალური დათბობა და აგროეკოლოგიური პირობების შეფასება სამეგრელო - ზემო
სვანეთის რეგიონში
12:15 კახაბერ ბილაშვილი, ვახტანგ გვახარია, ნინო მაჩიტაძე, ვაჟა ტრაპაიძე, ნინო
გელაშვილი, ინესა კუზანოვა

შავ ზღვაზე გარემოს დაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესება (EMBLAS-Plus)
12:30 კახაბერ ბილაშვილი, თორნიკე რაზმაძე, ვაჟა ტრაპაიძე, ზურაბ სავანელი

საზღვაო მონაცემთა მენეჯმენტი “SeaDataCloud”

