
სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის 2020 წლის ანგარიში 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, 2020 

 სტუდენტთა საფაკულტეტო კონფერენციები: 

o მწვრთნელთა ფაკულტეტზე ჩატარებული სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

 2020 წლის 29-30 ივნისს Zoom-ში ჩატარდა მწვრთნელთა 

ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. მასში 

მონაწილეობა მიიღო 26-მა სტუდენტმა. 

 კონფერენციის მასალები გამოიცა და დაურიგდა თითოეულ 

სტუდენტს. 

o ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე ჩატარებული 

სამეცნიერო კონფერენცია. 

 2020 წლის 28-29 მაისს Zoom-ში ჩატარდა ფიზიკური მედიცინის 

და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია. მასში მონაწილეობა მიიღო 30-მა სტუდენტმა. 
 

 სტუდენტთა საუნივერსიტეტო კონფერენცია: 

2020 წლის 25 დეკემბერს, სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის ორგანიზებით და 

ფაკულტეტების აქტიური მხარდაჭერით, ჩატარდა სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

საუნივერსიტეტო ონლაინ კონფერენცია - „წვრთნისა და რეაბილიტაციის 

საკითხები სპორტში“. აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ სპორტის 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები. 

აღნიშნულ ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღეს იმ სტუდენტებმა, რომლებმაც 

საფაკულტეტო კონფერენციაზე ყველაზე მეტად წარმოაჩინეს თავი, როგორც 

მომხსენებლებმა. ფაკულტეტებიდან გამოვიდა 4-4 სტუდენტი. 

კონფერენციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია დამსწრე საზოგადოებას შორის და კითხვა-

პასუხისა და აქტიური დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. მომხსენებლებს 

გადაეცათ შესაბამისი ელექტრონული სერტიფიკატები. 

ასევე შეიქმნა მათი მოხსენებების სამეცნიერო კრებული, რომელიც 

განთავსდა საიტზე.                                                                                                

სტუდენტთა საუნივერსიტეტო კონფერენციის წარმატებით 

ჩატარების შემდეგ, ინფორმაცია საჯაროდ აიტვირთა საიტზე (იხ. 

ლინკი: http://sportuni.ge/info/223/).  

უნივერსიტეტი აქტიურად უჭერს მხარს ამ და სხვა მსგავსი სახის 

აქტივობებს, რომლებიც ახალგაზრდა კადრის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში 

ეფექტურ ჩართვას უკავშირდება; ეხმარება მათ კვლევის ეთიკური და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების ღირებულებების დამკვიდრებაში (იხ. პროგრამა და კონფერენციის 

ამსახველი პროგრამა, სერტიფიკატი და ფოტო). 

http://sportuni.ge/info/223/


პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2020 

 

2020 წლის 28-29 აპრილს, სპორტის უნივერსიტეტში ჩატარდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები 

საქართველოში“.  

კონფერენცია ონლაინ რეჟიში წარიმართა და მასში მონაწილეობა 

მიიღო 21-მა პედაგოგმა (იხ. უნივერსიტეტის საიტზე, 

სიახლეების განაყოფში განთავსებული ინფორმაცია - 

http://sportuni.ge/info/156/ . აქ კი წარმოვადგენთ სკრინშოტს, სურათის სახით). 

აღნიშნული კონფერენციის შრომები დაიბეჭდა კრებულის სახით და მისი 

ელექტრონული ვერსია აიტვირთა სპორტის უნივერსიტეტის საიტზე, 

მეცნიერების განაყოფში (იხ ლინკი:  

https://drive.google.com/file/d/1uWH7LySzjqb8EM3MCJzve7j-jY3TTKZO/view).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportuni.ge/info/156/
https://drive.google.com/file/d/1uWH7LySzjqb8EM3MCJzve7j-jY3TTKZO/view


სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წახალისების მიზნით გადადგმული ნაბიჯები 

1. მრავალ სხვა ასპექტთან ერთად, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წახალისების მიზნით, 

უნივერსიტეტის საიტსა და ფეისბუქ-გვერდზე იდება იმ პროფესორ-მასწავლებელთა შესახებ 

ინფორმაცია, რომლებმაც ამა თუ იმ სამეცნიერო კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა. 

მაგალითად,  

 2020 წლის 1-2 ოქტომბერს 2020 წლის 1-2 ოქტომბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის 

სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია (ქუთაისი 2020), 

„ბავშვთა უფლებები საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და 

კურიკულუმებში“. აღნიშნულ კონფერენციაზე   მოხსენებით გამოვიდა  საქართველოს 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამი 

პედაგოგი: ქეთვან ინასარიძე, მამუკა მაღლაკელიძე და გივი გოგოძე. აღნიშნულის 

შესახებ ინფორმაცია დაიდო უნივერსიტეტის საიტზე (იხ. ლინკი: 
http://sportuni.ge/info/211/?fbclid=IwAR3l4MPwOtGl0z7ldtR5tY0JR7JSbyN8FZh72PzaUrc0-zhU6kuwEfYt6Hs );  

 2020 წლის სექტემბრის თვეში, ალექსანდრე ეგოიანმა მონაწილეობა მიიღო 

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენციაში „გონიერების მეცნიერება 2020“. აღნიშნულის 

შესახებ ასევე დაიდო ინფორმაცია ფეისბუქ გვერდზე. 

 2020 წლის 28-31 იანვარს, 28-31 იანვარს ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ჩატარდა AO-

ს ბაზისური სასწავლო პრაქტიკული კურსი ტრავმატოლოგია-ორთოპედიაში „ AO 

Trauma Course – Basic Principles in Fracture Management”. აღნიშნულ კურსებზე 

მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის: 

ესტონეთი, ფინეთი, გერმანია, ირლანდია, ისრაელი, იტალია, ლატვია, ლიეტუვა, 

პორტუგალია, დიდი ბრიტანეთი და სხვა (მონაწილეების ჩამონათვალი 

თანდართულია). კურსებზე   ლექტორად  და მასწავლებელ-ინსტრუქტორად  

მიწვეული იყო სპორტის უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი პაატა 

ღუდუშაური, რომელმაც წაიკითხა 4 ლექცია და უხელმძღვანელა ერთ პრაქტიკულს. 

ასევე ის იყო ინსტრუქტორი შვიდ პრაქტიკულზე და უხელმძღვანელა სამ დისკუსიას. 

(იხ. უნივერსიტეტის სიახლეები: http://sportuni.ge/info/97/ ) 

მსგავსი ტიპის ინფორმაცია რეგულარულად თავსდება როგორც უნივერსიტეტის საიტზე, 

ისე ფეისბუქ-გვერდზე. 

2. უნივერსიტეტმა მრავალ აფილირებულ აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფ პირს დაუფინანსა 

სტატიის გამოქვეყნება და წიგნების გამოცემა.  

 

 

 

 

 

http://sportuni.ge/info/211/?fbclid=IwAR3l4MPwOtGl0z7ldtR5tY0JR7JSbyN8FZh72PzaUrc0-zhU6kuwEfYt6Hs
http://sportuni.ge/info/97/


სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში კომპეტენციების ზრდაზე მიმართული ტრენინგები 

1. ელექტრონულ სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებში მუშაობა:  

2020 წლის 26 თებერვალს, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტში, სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა 

მოხსენება, ელექტრონულ სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებში მუშაობის შესახებ. 

პრეზენტაცია წარმოადგინა საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო 

ქსელის კონსორციუმის ლიცენზირების კოორდინატორმა, ქალბატონმა მარიკა ჟორჟოლიანმა. 

დამსწრე საზოგადოებას შორის იყვნენ სპორტის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 

თანამშრომლები, საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელები და სხვა 

დაინტერესებული პირები. 

მოხსენება შეეხო ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებს, როგორებიცაა: საერთაშორისო 

სამეცნიერო ბაზებში მუშაობის სპეციფიკა, 

მათში განთავსებული წიგნებისა თუ 

სტატიების მოძიების მეთოდოლოგია და 

პლაგიატის საკითხები. 

უნივერსიტეტის მიერ სრულად მოხდა 

აღნიშნული პრეზენტაციის ვიდეოს სახით 

ჩაწერა და ის ხელმისაწვდომია სპორტის 

უნივერსიტეტში მომუშავე აკადემიური პერსონალისთვის (იხ. უნივერსიტეტის სიახლეები: 

http://sportuni.ge/info/124/ ). 

 

2. ონლაინ რეჟიმში პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების გზების დასახვა:  

2020 წლის 3 დეკემბერს მწვრთნელთა ფაკულტეტზე ჩატარდა ონლაინ დისკუსია თემაზე: 

„ონლაინ რეჟიმი და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება“.  

პედაგოგების წინაშე მომხსენებლებად წარსდგნენ გიორგი 

ზუბიტაშვილი, მანანა მნათობიშვილი, მერაბ მეტრეველი და 

მერაბ მაისურაძე.  

მათ დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს ონლაინ რეჟიმში პრაქტიკული მეცადინეობების 

წარმართვის ორიგინალური გადაწყვეტები.   

 

 

 

http://sportuni.ge/info/124/


3. მოხსენება: როგორ დავწეროთ სამეცნიერო სტატია 

2020 წლის 22 დეკემბერს, სპორტის უნივერსიტეტში, კომუნიკაციის თანამედროვე 

ელექტრონული საშუალება Zoom ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით, ჩატარდა საჯარო 

მოხსენება სახელწოდებით „როგორ დავწეროთ სამეცნიერო სტატია“. მოხსენება წარმოადგინა 

სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის უფროსმა, გიორგი ზუბიტაშვილმა. 

აღნიშნული ღონისძიება, როგორც სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში კომპეტენციების 

ზრდაზე მიმართული აქტივობა, შეეხო ისეთ საკითხებს, რომლებიც ქვაკუთხედს 

წარმოადგენენ ძლიერი და მეთოდოლოგიურად გამართული სტატიის დაწერის პროცესში. 

მოხსენების ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვაზე, 

განხილულ იქნა პლაგიატის სახეები და მისი თავიდან აცილების საშუალებები. 

შეხვედრას დაესწრნენ სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 

სტუდენტები. 

მოხსენება ჩაწერილ იქნა ვიდეოზე, რომელიც 

პრეზენტაციასთან ერთად დაინტერესებული პირებისთვის 

ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2021 წელს, სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან, 

ახალგაზრდა მკვლევარებსა და სტუდენტებთან გავრცელებული 

ინფორმაცია, სამეცნიერო კვლევით საკითხებთან დაკავშირებით 

(კონფერენციები, სტიპენდიები, სამეცნიერო გრანტები და ა.შ.) 

  

 

2020 წლის 18 ნოემბერს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია I 

საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, „სწავლების ინოვაციური მეთოდები და 

ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 წლის 14 დეკემებრს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია 

"საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა" V კონგრესის ჩატარების შესახებ. 

 



2020 წლის 22 დეკემებრს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის ორგანიზებით ჩასატარებელი 

საჯარო ლექციის შესახებ: „როგორ დავწეროთ სამეცნიერო სტატია“. 

 
 
 
 

2020 წლის 23 დეკემებრს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ბუდაპეშტის 

ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტში გასამართი ონლაინ ლექციების შესახებ. 

 
 
 

2020 წლის 23 დეკემებრს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ქართველი 

სტუდენტებისთვის და მკვლევარებისთვის 2021-2022 წლებისთვის ავსტრიული 

სტიპენდიების გამოყოფის თაობაზე. 

 



2021 წლის 26 იანვარს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია კირკლენდის 

სტიპენდიების თაობაზე. 

 
 
 
 

2021 წლის 27 იანვარს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია  თურქეთის 

მთავრობის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფილი სტიპენდიების 

შესახებ. 

 
 

 

2021 წლის 12 თებერვალს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია  უკრაინის 

„II საერაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის“ შესახებ. 

 



2021 წლის 19 თებერვალს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ომსკში 

გასამართი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ. 

 
 
 
 

2021 წლის 27 თებერვალს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია 

ვიშეგრადის სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ. 

 
 
 
 

2021 წლის 10 მარტს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია უკრაინის მე-12 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შესახებ, 

MODERN MOVEMENT OF SCIENCE. 

 



2021 წლის 13 მარტს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ევროპის 

უნივერსიტეტის ინსტიტუტსა და ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის კვლევითი 

საგრანტო პროგრამის შესახებ, ახალგაზრდა მკვლევარებისათვის. 

 
 

 

2021 წლის 18 მარტს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ევროკომისიის 

ორგანიზებით დაგეგმილი ონლაინ ვებინარის შესახებ - How to prepare a successful 

proposal in Horizon Europe. 

 
 
 

2021 წლის 2 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია უმაღლესი 

სასწავლებლების მიწვევის შესახებ (ცენტრალური აზიის ნობელის ფესტივალი). 

 



2021 წლის 6 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს და სტუდენტებს მიეწოდა ინფორმაცია 

ინდონეზიის მთავრობის მიერ სტუდენტებისთვის გამოყოფილ სასწავლო 

სტიპენდიებს შესახებ, ქ. მალანგის სახელმწიფო უნივ-ში საბაკალავრო, სამაგისტრო 

და სადოქტორო პროგრამებზე. 

 
 

2021 წლის 7 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია კრასნოდარის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ - “Integrated Communications in 

Sport and Tourism. Education, Trends, International Experience”. 

 
 

2021 წლის 14 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ევროკომისიის 

ორგანიზებით დაგეგმილია ვებინარის შესახებ - “A successful proposal for Horizon 

Europe: Scientifictechnical excellence is key, but don’t forget the other aspects”. 

 



2021 წლის 15 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს და სტუდენტებს მიეწოდა 

ინფორმაცია სპორტის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის 

ორგანიზებით ჩასატარებელი მოხსენების შესახებ - „პლაგიატი და მისი პრევენცია“. 

 
 
 

2021 წლის 19 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია იუნესკოს მიერ 

გამოცხადებულ კონკურსის შესახებ, კალინგა პრიზის მოსაპოვებლად. 

 
 
 

2021 წლის 21 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის უკრაინაში გასამართი XIV საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ 

"Youth and the Olympic Movement". 

 



2021 წლის 23 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ესტონეთის 

ეროვნული სტიპენდიების შესახებ. 

 
 
 
 

2021 წლის 23 აპრილს, აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია ყაზახეთის 

სპორტისა და ტურიზმის აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

შესახებ "INNOVATIONS IN EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND 

TOURISM". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



აფილირებული აკადემიური პერსონალის მიერ,  

2020 წელს გამოქვეყნებული სტატიები,  

კონფერენციებში მონაწილეობა და გამოცემული წიგნები 

 

 

გამოქვეყნებული სტატიები (პირველი ავტორობით) 

 

ალექსანდრე ეგოიანი 

 ჩახვეული საჯარიმო დარტყმის კომპიუტერული მოდელირება ფეხბურთში. 

მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე სპორტი და 

მისი პრობლემები“ მასალები.   10 – 14 

 სპორტულ შედეგებზე ატმოსფერული ეფექტების გავლენის კომპიუტერული 

მოდელირება მძლეოსნობაში. მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის 

„თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“ მასალები.   58 – 62. 

 

გიორგი ზუბიტაშვილი 

 სოკუტეკი და ძიუდოს პოპულარობა. სპორტის უნივერსიტეტის მწვრთნელთა 

ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1-9. 

 

ედუარდ ფეროიანი 

 Feroyan, E. (2020). Efficiency of application of physiotherapy at disease by the cervical 

osteochondrosis of the backbone. Proceedings of the XXII International Scientific and 

Practical Conference International Trends in Science and Technology.Vol.2, February 28,  

Warsaw, Poland, - S.3-6. 

 Фероян, Э.В. (2020). Адаптационные возможности временной акклиматизации пловцов. 

Материалы международной научно-практической конференции «Спорт и спортивная 

медицина», посвященной 40-летию со дня основания Чайковского государственного 

института физической культуры 09-11 апреля. (г. Чайковский) / под общ. ред. Фендель 

Т.В. – Чайковский: Чайковский государственный институт физической культуры, 

Россия. – с.383-390. 

 ფეროიანი, ე. (2020). მოცურავეთა არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციებისა და 

საერთო ფიზიკური მუშაობისუნარიანობის ურთიერთკავშირის გამოკვლევა. 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საქ. ფიზ. აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი. გ.18-20. 

 ფეროიანი, ე., მალანია ნ. (2020). ხერხემლის ცერებრული ოსტეოქონდროზის 

რეაბილიტაცია აკვატერაპიით და სამკურნალო ფიზკულტურული საშუალებებით. 



სამეცნიერო სტატიების საერთაშორისო კრებული „კურორტოლოგიის, 

ფიზიოთერაპიისა და რეაბილიტაციის საკითხები“, თბილისი: თბკ, - ტ.III,  - გვ.30-34. 

 Фероян, Э.В. (2020). Возможности системы дыхания в артистическом (синхронном) 

плавании. «Наука в спорте: Современные проблемы», Научно-методический журнал, №1, 

ГИФКСА, Ереван, с.175-180. 

 Feroyan, E. (2020). Assessment of Current Nonspecific Adaptive Response in Swimmers. 

International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). Vol.9 No.8. S.6-12. DOI: 

10.26655/IJAEP.2020.8.1 

 Фероян, Э.В. (2020). Пульсовая особенность анаэробного порога у пловцов различного 

возраста. «Олимпийский спорт и спорт для всех»: материалы XXV Междунар. науч. 

конгр., БГУФК; – Минск, 15–17 окт.,  - Ч. 2. - С.257– 263 с. 

 

გენადი გიკაშვილი 

 გიკაშვილი გ. (2020). მოძრავი თამაშების გამოყენება, ნორჩი ფრენბურთელების 

ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადებისათვის. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის 

სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“ მასალები.- 

თბილისი. გვ. 21-24.  

 გიკაშვილი გ., გონაძე ი. (2020). სხვადასხვა სპეციალობის სპორტსმენთა კუნთური 

ძალის დიფერენცირების ანალიზი. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კონფერენციის „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“ მასალები.- თბილისი. გვ. 

55-57. 

 

თინა ონიანი 

 Oniani T. (02.02.2020)  ‘’Stylistic Classification of English Vocabulary’’International Journal of 

Science and Research. ( 2319-7064). 

 Oniani T.(03.03.2020) ‘’Functional Styles of theEnglish Language’’International Journal of 

Science and research. (2319-7064) 

 

კარლო მოისწრაფიშვილი 

 Moistsrapishvili, K.   (2020). Conditions for stable equilibrium of the upright human body in the 

absence and presense of external influense. The General Science Journal.   

 Moistsrapishvili, K.   (2020). Conditions for stable equilibrium of the upright human body in the 

absence and presense of external influense. vixra.org. 

 Moistsrapishvili, K.   (2020). Conditions for stable equilibrium of the upright human body in the absence 



and presense of external influense. Intellectual archive.  

 

მაია ჩხარტიშვილი 

 Чхартишвили М. (2020). Возрастная Динамика Показателей Потребления Кислорода и 

Индекса Дыхательного Обмена Спортсменов и не Занимающихся Спортом. Internacional 

Scientific Journal “Intellectual”. 39, Tbilisi, 75-81.     

 Чхартишвили М. (2020). Критерии Функционирования Системы Аэробной 

Производительности При Физических Нагрузок. Internacional Scientific Journal 

“Intellectual”. 39, Tbilisi, 82-88. 

 

მანუჩარ დვალი 

 დვალი მ; მეტრეველი მ (2020) სასკოლო სპორტული ინფრასტრუქტურა „ მომავლის 

სკოლა-ში“.  ⁄მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები ⁄ N1(19). გვ.67-71. 

 Manuchar Dvali, merab Metreveli (2020) New school model-Physical education lesson in 

primaru classes ⁄ მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები ⁄ N1(19).45-49. 

 

მარიამ პაპიაშვილი 

 ნიჭიერი მოსწავლეები და სასკოლო გარემო. განათლება, 4(31), 141-144. 

 

მარიამ უბირია 

 სიმპატიკური სისტემის ჰომეოსტაზური ფუნქციის შესახებ. 

 Динамика физического развития школьников. 

 

ნელი პაპუკაშვილი 

 პაპუკაშვილი ნ., ტუღუში მ. (2020).  ემოციური მდგომარეობის რეგულირების ხერხები 

სპორტსმენის ქცევაში. სფასსსუ.  კონფერენციის მასალები. 37-39  

 პაპუკაშვილი ნ. (2020) უმცროს სასკოლო ასაკში ტანვარჯიშის გაკვეთილის 

მნიშვნელობა. სფასსსუ. კონფერენციის მასალები. 88-92 

 პაპუკაშვილი ნ. (2020)  უმცროს სასკოლო ასაკის ბავშვთა ხტომადობის გაუმჯობესების 

საშუალებები. გორის უნივერსიტეტის მეცამეტე საერთაშორისო კონფერენცია  

 

ნინო ბერიანიძე 

 სპორტსმენის და მწვრთნელის ურთიერთობა. გამომცემლობა „უნივერსალი“ 

თბილისი. 83-84 

 

ნინო ქოჩაკიძე 



 ქოჩაკიძე, ნ., მდივანი, ნ. (2020). Аспекты реабилитации мышечной и вегетативной 

нервной систем у лиц с геномными абберациями. Georgian Medical News. 4 (301), 120-125. 

 ქოჩაკიძე, ნ., მდივანი, ნ. (2020). Некоторые аспекты реабилитации сердечно-сосудистой 

и респираторной сисмем у лиц с генными абберациями. Georgian Medical News. 6 (302), 

135-141.  

 

ტრისტან გულბიანი 

 ტ. გულბიანი, მ. მაისურაძე, მ. მეტრეველი - (2020), Influence of regional conditions 

(ethnik, climaic, etc.) of Georgia on the selection methodology and sports orientation. 

MODERN  ISSUES  OF  MEDICLINE  AND  MANAGEMENT ; N1(19) 2020, 50-55. 

 ტ. გულბიანი, მ. მაისურაძე, თ. ლორთქიფანიძე - (2020) Dynamics of physical properties 

of children and adolescents associated with the school period- MODERN  ISSUES  OF  

MEDICINE  AND  MANAGEMENT - N1 (19) 2020, 72-76. 

 

ქეთევან ინასარიძე 

 Inasaridze, K. (2020). Georgian Parents’ Attitudes towards Inclusion of Children and 

Adolescents in Physical Activities and Sports. PsyArXiv, 1-45. DOI: 10.31234/osf.io/ydmf6 

 Inasaridze, K., & Bzhalava, V. (2021). Dual-task Coordination in Children and Adolescents with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). NOVA Science Publishers, Inc., In press.  

 

ქეთევან ქობალია 

 Kobalia, K. (2020). Personality Profile of the Teacher of Physical Education and Sport. Scientific 

Journal of the Modern Education and Research Institute. 12, 19-22.  

 ქობალია, ქ. (2020). კრიტიკული აზროვნების განვითარების მეთოდები. მწვრთნელთა 

ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „თანამედროვე სპორტი და მისი 

პრობლემები“. 15-17. 

 

ჯემალ ძაგანია 

 გენდერული საკითხები ქართულ სპორტში. „ინტელექტუალი“. # 39, 56 

 Sport and Physical Education in Ancient Georgia. „მედიცინისა და მენეჯმენტის 

თანამედროვე პრობლემები,“. #1 (19), 29 

 

 

 

 

 

 

 



კონფერენციებში მონაწილეობა (მომხსენებლის რანგში) 

 

ალექსანდრე გობირახაშვილი 

 ადგილობრივი კონფერენცია, თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები (28-29 

აპრილი), გამორბენით სიმაღლეზე ხტომის მოკლე ისტორია. 

 

ალექსანდრე ეგოიანი 

 მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე სპორტი და მისი 

პრობლემები“. ჩახვეული საჯარიმო დარტყმის კომპიუტერული მოდელირება 

ფეხბურთში  

 The Science of Consciousness 2020, (The University of Arizona, USA), Two Complementary 

Models of Human Perception: Two-dimensional Holographic and Three-dimensional Realistic 

and Relationship between Them 

 

გენადი გიკაშვილი 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე 

სპორტი და მისი პრობლემები“. მოძრავი თამაშების გამოყენება, ნორჩი 

ფრენბურთელების ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადებისათვის 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე 

სპორტი და მისი პრობლემები“. სხვადასხვა სპეციალობის სპორტსმენთა კუნთური 

ძალის დიფერენცირების ანალიზი 

 

გიორგი ზუბიტაშვილი 

 სპორტის უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია. ადგილობრივი. სოკუტეკი და ძიუდოს პოპულარობა. 

 

დავით ყარანგოზაშვილი 

 დ. ყარანგოზაშვილი, ტ. გულბიანი, ნ. ყარანგოზაშვილი - (2020) Structural presentation 

of physical education and sports in Georgianschool. MODERN ISSUES OF MEDICINE AND 

MANAGEMENT , N1 (19) 2020 Tbilisi, 55-58. 

 

ეკა ხურციძე 

 INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH 

SYMPOSIUM- V. ,,Conservation of European chestnut (Castanea sativa Mill.) Embryos by 

Cryopreservation”. 



ვასილ ბაკაშვილი 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის კონფერენცია, თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები. 

ფიზიკური კულტურა, როგორც საზოგადოებრივი კულტურის შემადგენელი ნაწილი 

და მისი ადგილი კულტურულ მოვლენათა სისტემაში 

 

თეიმურაზ უკლება 

 დოპინგის პრევენცია ტოკიოს 2020 წლის 22-ე ოლიპიური თააშებისათვის. 

ანტიდოპინგური კლიმატის კვლევა საქართველოში, მეთოდოლოგია და 

პერსპექტივები. 

 სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის საერთაშორისო კონფერენცია 

საქართველოში. დოპინგის გამოყენების წინააღდეგ ბრძოლა საქართველოში - ახალი 

რეგულაციები. 

 

ირაკკლი ჩაგანავა 

 APS March Meeting 2020, საერთაშორისო. დენვერი, კოლორადო, აშშ. 2-6 მარტი, 2020. 

Control of bacterial dynamics by splay and bend in nematic vortices. 

 

ლევან მგელაძე 

 მწვრთნელთა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია. პრობლემები 

ქართულ სპორტში (რაგბი) 

 

მამუკა მაღლაკელიძე 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. მწვრთნელთა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია. „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები საქართველოში“. 

 Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. (საერთაშორისო) „ბავშვთა უფლებები 

უმაღლეს სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“. 

”სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტის უნივერსიტეტის საქმიანობაში“. 

 „დისტანციური სწავლების ფორმები“. (ადგილობრივი) საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. „დისტანციური სწავლების 

ასპექტები ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში“ 

 

მარიამ პაპიაშვილი 

 ერეკლე მეორეს დაბადებიდან 300 წლისადმიმიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია. ტკივილის მართვის ფსიქოლოგიური გზები გუნდური სახეობების 

ქალთა სპორტში 

 

მარიამ უბირია 



 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და 

შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია. 

(ადგილობრივი). სიმპატიკური სისტემის ჰომეოსტაზური ფუნქციის შესახებ. 

 მეცამეტე  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლებისა  და მეცნიერების 

ინოვაციური განვითარება: მიმართულებები, გამოწვევები და განვითარების 

პერსპექტივები“. (ადგილობრივი). Динамика физического развития школьников. 

 მეცამეტე  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლებისა  და მეცნიერების 

ინოვაციური განვითარება: მიმართულებები, გამოწვევები და განვითარების 

პერსპექტივები“. (ადგილობრივი). მწარე აბზინდა, როგორც სამკურნალო მცენარე და 

მისი კულტივირების    ტექნოლოგია შიდა ქართლში. 

 

მურად გარუჩავა 

 „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 

არატრადიციული  მცენარეული დანამატების გავლენა პურის შენახვის ვადის 

გახანგრძლივებაზე. 

 

ნელი პაპუკაშვილი 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნ. კონფერენცია  „თანამედროვე 

სპორტი და მისი პრობლემები“. ადგილობრივი. უმცროს სასკოლო ასაკში ტანვარჯიშის 

გაკვეთილის მნიშვნელობა. 

 სფასსსუ, „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები. ადგილობრივი. ემოციური 

მდგომარეობის რეგულირების ხერხებისპორტსმენის ქცევაში. 

 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნვერსიტეტის 13 საერთაშორისო კონფერენცია 

„განათლებისა და მეცნიერების ინოვაციური განვითარება:მიმართულებები, 

გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. (საერთაშორისო).ბავშვთა ხტომადობის 

გაუმჯობესების საშუალებები. 

 

ნინო ბერიანიძე 

 „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“. ადგილობრივი თბილისი. სპორტსმენის 

და მწვრთნელის ურთიერთობა. 

 

ტრისტან გულბიანი 

 საქართველოს ფიზიკური აღძრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტტის სამეცნიერო კონფერენცია 

„თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“. ნორჩ სპორტსმენთა 

ანთროპომეტრიულ-ფიზიოლოგიურ მონაცემთა კონტროლი და ანალიზ 

 



 

ქეთვან ბერიძე 

 GNS Conference Nutrition and Health. (საერთაშორისო).  მალნუტრიცია მოზარდ 

სპორტსმენებში. 

 სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის საერტაშორისო კონფერენცია. 

საერთაშორისო (ონლაინ).ნუტრიციული ფაქტორი პოსტრავმულ რეაბილიტაციაში 

 

ქეთვან ინასარიძე 

 პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა 

საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“, UNICEF. 

ბავშვთა აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისა და მოზარდების 

უფლებები ქართულ სკოლებში - მშობლების პერსპექტივა. სასწავლო და 

გასააზრებელი საკითხები რეაბილიტაციური დარგების შემსწავლელი 

სტუდენტებისათვის. 

 

ქეთვან ქობალია 

 თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები. ადგილობრივი. კრიტიკული აზროვნების 

განვითარების მეთოდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გამოცემული წიგნები (პირველი ავტორობით) 

 

ალექსანდრე ეგოიანი 

 კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაზისო კურსი (ელექტრონული 

სახელმძღვანელო). 

 

გენადი გიკაშვილი 

 მოძრავი თამაშების გამოყენება ფრენბურთელთა  მომზადებაში.  

სასწავლო   სახელმძღვანელო. საქართველო/თბილისი:დეგაპრინტი. 

 

გიორგი ზუბიტაშვილი 

 მწვრთნელთა ფაკულტეტის 2020 წლის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენციის - „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“ - შრომათა კრებული 

(რედ). 

 

თინა ონიანი 

 ONIANI T. (2020)  English Grammar  Syntaxs and Morphology  1-2 Volume    (3- rd  

Edition).Tbilisi. 

 ონიანი თ.  (2020)  ინგლისური ენის გრამატიკა- სახელმძღვანელო  სინტაქსი და 

მორფოლოგია 1 – 2 ნაწილი   ( გამოცემა- 3 ).  თბილისი. 

 

მაია ჩხარტიშვილი 

 მ. ჩხარტიშვილი (2020). სახელმძღვანელო-„სპორტული მედიცინა“, I ნაწილი. 

თბილისი. საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა.    

 მ. ჩხარტიშვილი (2020). სახელმძღვანელო-„სპორტული მედიცინა“,  II ნაწილი. 

თბილისი. საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა. 

 

მარიამ ბალაშვილი 

 ელიავა, გ.,  მჟავანაძე, რ., ბალაშვილი, მ. (2020). საშარდე სისტემის აგებულება,  

ფუნქციები და დაავადებები. (დამხმარე სახელმძღვანელო სამედიცინო და ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). თბილისი: გამომცემლობა 

„გეორგიკა“. 

 

ნელი პაპუკაშვილი 

 პაპუკაშვილი ნელი. ტანვარჯიშის ისტორია. (2020). თბილისი   



 

ნინო ბერიანიძე 

 სპორტული აკრობატიკა 2020- 2024 წ.(ცვლილებები). საქართველოს ილია ჭავჭავაძის 

სახ. საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლოკავშირი 

„საზოგადოება ცოდნა“ 

 

ნინო ქოჩაკიძე 

 ადამიანის საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი (ატლასი). თბილისი, გამომცემლობა 

პოლიგრაფიული ცენტრი, ი/მ ნ. მორგოშია. 

 

 

 

 

შემსრულებელი: სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის უფროსი, პროფ. გ.ზუბიტაშვილი  
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