
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

მერვე  ყოველწლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო  

კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

3-7 თებერვალი  
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გეოლოგიის სექცია 

პროგრამა 

2020 წელი 
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11:00 კოფერენციის გახსნა - გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  

ასოცირებული პროფესორი გურამ ქუთელია 
 

11: 05  ირაკლი ჯავახიშვილი /დოქტორანტის სემინარი/ 

დედამიწის ჯგუფის პლანეტების გეოლოგია 
ხელმძღვანელი: მეცნიერებათა დოქტორი დავით შენგელია 
 

11:20  გიორგი მინდიაშვილი /დოქტორანტის სემინარი/ 

კავკასიონის კახეთის სეგმენტის მადნიანი მინერალიზაციის პოტენციალი 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 
 

11:35  მირიან  მაქაძე /დოქტორანტის სამეცნიერო -კვლევითი პროექტი/ 

ახალი მონაცემები გოდერძის წყების ნამარხი ტყის პოსტვულკანური მინერალიზაციის შესახებ 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 
 

11:50  რეზო  ვეკუა /სტუდენტის მოხსენება/ 

ამფიბოლის ჯგუფის მინერალების მიკროსკოპული დიაგნოსტიკა და მათი როლი მაგმური 
ქანების ფორმირებაში 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი კარლო აქიმიძე 
 

12:05  ალექსანდრე  თევზაძე /სტუდენტის მოხსენება/ 

საქართველოს ციფრული პალეონტოლოგიური ბაზა 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი კახა ქოიავა 
 

12:20  გიორგი  დარჩიაშვილი  /მაგისტრანტის მოხსენება/ 

კახეთის კავკასიონის აალენ-ბაიოსური ბაზალტური ვულკანიზმი და მისი პროდუქტების 
სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვის ნედლეულად გამოყენების პერსპექტივები 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი კარლო აქიმიძე 
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სხდომის თავმჯდომარე:  

ასოცირებული პროფესორი კარლო აქიმიძე 
 

11:00  ბეჟან თუთბერიძე,  მარიამ ახალკაციშვილი 

პოსტვულკანური პროცესები ჯავახეთის ზეგნის დოლერიტებში (გომარეთისა და 
ახალქალაქის პლატოების მაგალითზე) 
 

11:20  კარლო აქიმიძე,  გენადი მოლაშხია 

პლინსბახ-ტოარსული ფუძე ეფუზური ვულკანიზმის ტექსტურულ-სტრუქტურული 
მახასიათებლები მდ.ლამაზურის ჭრილის მაგალითზე 
 

11:40  ზურაბ ლებანიძე,   თამარ ბერიძე,  სოფიო ხუციშვილი,  ვალერი ბუჩუკური 

კავკასიონის კიდურა ზღვის აღმოსავლეთ ფლიშური აუზის მაასტრიხტული ნალექების 
ნამარხი ნაკვალევები 
 

12:00  გურამ  ქუთელია,  ნარგიზა აბუთიძე,  ნონა ლურსმანაშვილი,  ელენე  გოდერძიშვილი 

ფილტრაციული პროცესები სიონის წყალსაცავის კაშხლისა და მიმდებარე ტერიტორიებზე 
 

12:20  შალვა კელეპტრიშვილი 

ქვედაცარცული ბელემნიტების ონტოგენეზისისა და ფილოგენეზისის პრობლემა 
 

12:40  მარიამ ახალკაციშვილი,  ბეჟან თუთბერიძე 

სამსარის ვულკანი/ჯავახეთის ზეგანი/: მორფოლოგია, აგებულება და პოსტვულკანური 
მინერალიზაციის პროდუქტები 

 
 

13:00  კახა ქოიავა, ნინო დუდაშვილი 

ართვინ-ბოლნისის ზონის პალეოგენური ნალექების იქნოლოგიური შესწავლის ახალი 
მონაცემები 

 

 
 


