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კათედრის გამგე, პროფესორი − ნინო ქოჩაკიძე 

1935 წელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ ფიზიკური კულტურის 
ფაკულტეტზე, ჩამოყალიბდა ადამიანის ანატომიის კათედრა, რომელსაც 1938 წლამდე 
ხელმძღვანელობდა პროფესორი ალექსანდრე ნათიშვილი; 1938-1947 წლებში − დოცენტი 
ვლადიმერ კაკოიშვილი; 1947-1984 წლებში − პროფესორი გიორგი თვალაძე; 1984-1998 წლებში − 
პროფესორი შოთა ჭანტურია; 1999-2007 წლებში − პროფესორი არსენ ელერდაშვილი. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 
ახლადდაფუძნებულ სტრუქტურას ეწოდება ანატომიის, ფიზიოლოგიის, ბიოლოგიისა და 
ბიოქიმიის კათედრა. 2018 წლიდან, მისი გამგეა პროფესორი ნინო ქოჩაკიძე. 

ადამიანის ანატომიის კათედრის გამგეები 

კათედრაზე, გამგეებთან ერთად, წლების მანძილზე მოღვაწეობდნენ პროფესორ-
მასწავლებლები: გიორგი დოლიძე, თამარ თხილავა, ვარლამ კვირჭიშვილი, ნათელა 
მეიფარიანი, რუსუდან ზარაფიშვილი, 

თამარ მირზოევა ირაკლი თამაზაშვილი (ლაშხი) 

ცუცა მელქაძე ლედა მახარაძე 

მაია კიკნაძე სალომე გურგენიძე 

ინგა გელაშვილი ნათია ლეშკაშელი 

ნინო მდივანი ლალი ჭანუყვაძე 
(ლაბორანტი)

კათედრის გამგე 
1935-1938 წწ.

ალექსანდრე 
ნათიშვილი

კათედრის გამგე 
1938-1947 წწ.

ვლადიმერ 
კაკოიშვილი

კათედრის გამგე   
1947-1984 წწ.

გიორგი 
თვალაძე

კათედრის გამგე 
1984-1998 წწ.

შოთა ჭანტურია

კათედრის გამგე  
1999-2007 წწ.

არსენ 
ელერდაშვილი

კათედრის გამგე 
2018 წლიდან

ნინო ქოჩაკიძე
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ასევე, ლაბორატორიის გამგე გია ყუბანეიშვილი და ლაბორანტები: ირა მჭედლიშვილი, აზა 
ბარბაქაძე, დავით სხირტლაძე, დავით სიჭინავა, გიორგი ასხაბაძე, ბესო დემეტრაშვილი, 
თამუნა ხუროშვილი, ზურაბ ბაკურაძე, ინა თავაძე და მიხეილ პიკიმაშვილი. 

1947 წლიდან, გიორგი თვალაძის ხელმძღვანელობით, ანატომიის კათედრა აღიჭურვა 
საგნის სწავლებისათვის აუცილებელი თვალსაჩინოებებით, კერძოდ: ძვლოვანი სისტემით 
(სისტემური და დანაწევრებული); ძვალთა შეერთების სისტემით; კუნთოვანი სისტემით; 
ონტოგენეზური განვითარების ყველა ეტაპის მულაჟით და შედარებითი ანატომიისათვის 
საჭირო ყველა მულაჟით. კათედრაზე გაკეთდა რენდგენოკარადები; საპრეპარაციოებისათვის − 
ელექტრონული ატლასები, სისტემების მიხედვით. თითოეულ საპრეპარაციო აუდიტორიაში 
დაიდგა საპრეპარაციო მაგიდები. კათედრას ეკუთვნოდა მორგი და კათედრაზე პრაქტიკული 
მეცადინეობის დროს ხდებოდა გვამის პრეპარაცია.   

კათედრის თანამშრომლებმა, პროფესორებმა შოთა ჭანტურიამ და არსენ ელერდაშვილმა, 
კათედრის ლაბორანტებთან ერთად შექმნეს უნიკალური ნერვ-კუნთოვანი სველი პრეპარატები. 
კათედრაზე არსებობდა სალექციო აუდიტორია, რომელიც მდიდარი თვალსაჩინო მასალით 
იყო აღჭურვილი. 

პროფესორების − გიორგი თვალაძის, შოთა ჭანტურიას, არსენ ელერდაშვილის, დოცენტის − 
თამარ თხილავას და პროგრამისტ − დიმა ხოშტარიას ერთობლივი მუშაობის შედეგად, 
კათედრაზე საქართველოში პირველად შეიქმნა ე.წ. პროგრამირებული სწავლების კლასი, 
რომელიც ერთდროულად 20 სტუდენტისათვის იყო გათვალისწინებული. პროგრამირებული 
კლასისთვის, კათედრაზე მომზადებული იყო კითხვარი და თითოეულ კითხვაზე სავარაუდო 
ათი პასუხი, განსხვავებული მცირე ნიუანსებით, რომლიდანაც ერთი იყო სწორი. 

1955 წელს, გ. თვალაძის ავტორობით და თანამშრომლების მონაწილეობით, კათედრაზე 
მომზადდა და გამოიცა „ადამიანის ანატომიის“ სახელმძღვანელო, ორ ტომად. ასევე, „ადამიანის 
ნორმალური ანატომიის“ ატლასი. 

1984 წლიდან, ანატომიის კათედრას სათავეში ჩაუდგა ღვაწლმოსილი მეცნიერი, მედიცინის 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ჭანტურია. მისი კათედრის გამგეობის დროს, 
მომზადდა 3 დისერტაცია: 2 მათგანი ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის 
მოსაპოვებლად (თამარ თხილავა, ლედა მახარაძე), ხოლო 1 დისერტაცია − ბიოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად (არსენ ელერდაშვილი). ამავე პერიოდში, 
კათედრაზე იკითხებოდა ლექციები, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის 
თანამშრომლებისათვის. 

1999 წლიდან, შოთა ჭანტურიას შემდეგ, ანატომიის კათედრას ხელმძღვანელობდა 
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი არსენ ელერდაშვილი. მან 2001 წელს 
გამოუშვა ორტომეული, „ადამიანის ანატომიისა და სპორტული მორფოლოგიის მოკლე კურსი“. 

კათედრაზე ინტენსიურად მიმდინარეობდა სამეცნიერო მუშაობა, რომლის შედეგებიც 
სტატიების სახით პერიოდულად ქვეყნდებოდა ინსტიტუტის შრომათა კრებულსა და 
სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალში. კათედრის პროფესორ-მასწავლებლების 
ხელმძღვანელობით, სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში ჩართული იყვნენ სტუდენტები, 
რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ სამეცნიერო კონფერენციებში.  

ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრა შეიქმნა 1938 წლის აპრილში, ფიზიკური 
კულტურის ინსტიტუტის დაარსებისთანავე, რომლის გამგედ დაინიშნა მედიცინის 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სერგი ნარიკაშვილი. მასთან ერთად მუშაობდნენ 
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მედიცინის დოქტორი ნინო ბებურიშვილი, ქიმიკოსი თამარ კახიძე და ბიოქიმიკოსი ლევან 
ჩხაიძე. 1941-1943 წლებში, სერგი ნარიკაშვილის სამხედრო სამსახურში გაწვევის გამო, 
კათედრის გამგედ მოწვეული იქნა ბიოლოგიის დოქტორი, ნიკოლოზ ძიძიშვილი.    

სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ, 1943 წელს, სერგი ნარიკაშვილი კვლავ 
კათედრის გამგედ დაინიშნა და იგი ამ თანამდებობაზე 1960 წლამდე მუშაობდა. შემდგომ 
წლებში, კათედრის გამგეები იყვნენ: ბიოლოგიის დოქტორი, დოცენტი შალვა ჩახნაშვილი 
(1960-1974 წწ.); ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დურმიშხან ჩიტაშვილი 
(1974-1980), ბიოლოგიის დოქტორი, დოცენტი ბენიამინ თევზაძე (1981-1982) და მედიცინის 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ელგუჯა მონიავა (1983-2007).  

ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრის გამგეები 

კათედრაზე, გამგეებთან ერთად, წლების მანძილზე მოღვაწეობდნენ პროფესორ-
მასწავლებლები: სერგო ჯიბლაძე, თამარ კახიძე, ინგა აბუაშვილი, ლუბა ზორინა, 

მარია იაკოვლევა-მირზიაშვილი თინა გრიგოლია 
(ქიმიის ლაბორატორიის გამგე)

დავით მაჭარაშვილი ლეილა ზვიადაძე 

გულიკო ბაკურაძე 
ლაბორანტი

მარინა თარხნიშვილი 

მანანა ქუთათელაძე როზა ციბაძე 

ზემფირა ლათიბაშვილი დარეჯან ქობელაშვილი 

კახა ხვედელიძე ნინო ნანობაშვილი 

ლიანა კაკიაშვილი 

კათედრის 
გამგე 

1938-1941 წწ.

სერგი 
ნარიკაშვილი

კათედრის 
გამგე 

1941-1943 წწ.

ნიკოლოზ 
ძიძიშვილი

კათედრის 
გამგე  

1943-1960 წწ.

სერგი 
ნარიკაშვილი

კათედრის 
გამგე 

1960-1974 წწ.           

შალვა 
ჩახნაშვილი

კათედრის 
გამგე 

1974-1980 წწ.

დურმიშხან 
ჩიტაშვილი

კათედრის 
გამგე  

1981-1982 წწ.

ბენიამინ 
თევზაძე

კათედრის 
გამგე

1983-2007 წწ.

ელგუჯა 
მონიავა
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ასევე, ლაბორანტები: ციცო წალდაძე, ციცო ჯაფარაშვილი, ნუნუ თევზაძე, მანონი იმლაძე 
და მედიკო მამარდაშვილი. 

სერგი ნარიკაშვილის კათედრის გამგეობის დროს, კათედრაზე აქტიურად მიმდინარეობდა 
აღმზრდელობითი და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა. მან თავიდანვე დიდი აქცენტი გააკეთა 
სპორტის ფიზიოლოგიის საფუძვლიან სწავლებაზე, რომელიც შეიძლებოდა მხოლოდ 
კვალიფიციური კადრების საშუალებით. სერგი ნარიკაშვილმა ხანმოკლე პერიოდში შექმნა 
სკოლა, რომლის წარმომადგენლებიც სამეცნიერო-პრაქტიკული მოღვაწეობის მხრივ, ძლიერ 
კონკურენციას უწევდნენ მოსკოვისა და ლენინგრადის შესაბამისი მიმართულების 
სპეციალისტებს. 

ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრაზე, სერგი ნარიკაშვილის ხელმძღვანელობით 
აღიზარდნენ პროფესორები: შალვა ჩახნაშვილი, არჩილ მელია, ალექსანდრე არუცევი, 
დურმიშხან ჩიტაშვილი და მარინა ეროგინა; დოცენტები: ვარლამ კვრიჭიშვილი, ბორის 
ჩაჩანაშვილი, ირაკლი ვარდიაშვილი, ლადო არუთინოვი, ვაჟა დევიშვილი და მარიკა კუჭავა. 

კათედრაზე ბიოქიმიის მიმართულებით მუშაობდნენ: პროფესორი ივანე ნანავა, დოცენტი 
მანანა ქუთათელაძე, ბიოლოგიის დოქტორი ნინო ნანობაშვილი, ცნობილი მკვლევარი თამარ 
კახიძე, სიმონ ყურაშვილი, თინა გრიგოლია, ლეილა ზვიადაძე და როზა ციბაძე.  

შალვა ჩახნაშვილის კათედრის გამგეობის დროს, მისი ავტორობით და კათედრის 
თანამშრომლების აქტიური მონაწილეობით, გამოიცა ფიზიოლოგიის სახელმძღვანელოები: 
„ადამიანის ფიზიოლოგია“, „სპორტული წვრთნის ფიზიოლოგიური საფუძვლები“ და 
„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ფიზიოლოგიური საფუძვლები“. კათედრის წევრის, დავით 
მაჭარაშვილის ავტორობით გამოიცა მეთოდური სახელმძღვანელო, „ადამიანთა და ცხოველთა 
ფიზიოლოგიის  პრაქტიკუმი“. 

კათედრის წევრები აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ მაშინდელი სპორტკომიტეტის მიერ 
შექმნილი მიზნობრივი სამეცნიერო ჯგუფების მუშაობაში. ეს თუნდაც გამოიხატა ჩვენი 
სპორტსმენების მეხიკოს 1968 წლის XIX-ე ოლიმპიური თამაშებისათვის მომზადების წინ, 
საშუალო მთიან პირობებში, ფიზიკური დატვირთვებისადმი ორგანიზმის რეაგირების 
შესწავლაში. ამ მუშაობის შედეგად, 1967 წელს გამოიცა სამეცნიერო შრომების კრებული და 
მასში მოცემული 35 სტატია, საშუალო მთიანეთში დატვირთვების მიღების სპეციფიკას 
ეძღვნებოდა. შრომათა აღნიშნული კრებული, რომელშიც 7 სტატია იყო ფიზიოლოგიისა და 
ბიოქიმიის კათედრის წევრების მიერ დაწერილი, საკავშირო სპორტკომიტეტის მიერ, ოქროს 
მედლით დაჯილდოვდა. 

ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრა, თავისი პოტენციური შესაძლებლობებით 
ყოველთვის ერთ-ერთი მოწინავე კათედრა იყო აკადემიური და სამეცნიერო მუშაობის მხრივ. 
სპორტის უმაღლესი სასწავლებლის არსებობის მანძილზე პირველად, სერგი ნარიკაშვილისა და 
შალვა ჩახნაშვილის მონაწილეობით, 1974 წელს გამოქვეყნდა მეცნიერული ნაშრომი, აქტიური 
დასვენების შესახებ, რომელმაც სპორტის სპეციალისტთა დიდი ყურადღება მიიქცია. იმავე 
პერიოდში, არჩილ წერეთელთან ერთობლივი მუშაობით, გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატია, 
რომელშიც შესწავლილი იყო კალათბურთელთა მამოძრავებელი აპარატის რეაქციის მექანიზმი. 

დურმიშხან ჩიტაშვილის კათედრის გამგეობის დროს, საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცეოდა 
სამეცნიერო მუშაობას. ის აქტიურად მუშაობდა სამეცნიერო კადრების მომზადების კუთხითაც. 
მისი უშუალო ხელმძღვანელობით, დაცული იქნა ხუთი საკანდიდატო და ოთხი სადოქტორო 
დისერტაცია. 
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ბენიამინ თევზაძის კათედრის გამგეობის დროს, გრძელდებოდა და მდიდრდებოდა 
კათედრის ტრადიციები: პედაგოგიური და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა, პრაქტიკულ 
კათედრებთან აქტიური თანამშრომლობა და სპორტის უმაღლესი სასწავლებლისთვის 
სასიკეთო მრავალი აქტივობის განხორციელება. 

ელგუჯა მონიავას კათედრის გამგეობის დროს, მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 6 
საკანდიდატო და 2 სადოქტორო დისერტაცია. 

კათედრის წევრები გამოირჩეოდნენ აქტიური სამეცნიერო მუშაობით. მათ მიერ შექმნილია 
უამრავი სახელმძღვანელო, მონოგრაფია და სტატია (მაგ: დოცენტმა ლევან ჩხაიძემ, შეცვლილი 
გრავიტაციული ველის პირობებში, ადამიანის სხეულის მოძრაობის კოორდინაციის 
კანონზომიერებანი დაადგინა და წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ამ თემაზე). 

კათედრის წევრები რეგულარულად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო კონფერენციებში და 
წლების განმავლობაში აქტიურად აწარმოებდნენ სამეცნიერო მუშაობას, სპორტის სხვადასხვა 
სახეში. ესენი არიან: დურმიშხან ჩიტაშვილი, ალექსანდრე არუცევი, შალვა ჩახნაშვილი, დავით 
მაჭარაშვილი, ბენიამინ თევზაძე, არჩილ მელია და ა.შ. 

კათედრის წევრების ერთი ნაწილი, პარალელურად ასრულებდა შემდეგ მოვალეობებს: 
• სერგი ნარიკაშვილი იყო ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი;
• დავით მაჭარაშვილი იყო პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი;
• დურმიშხან ჩიტაშვილი იყო მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანი, სასწავლებლის

პრორექტორი და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
• ელგუჯა მონიავა იყო საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტის ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

ანატომიის, ფიზიოლოგიის, ბიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრის წევრები

ნინო (მანანა) ქოჩაკიძე 
ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, 

კათედრის გამგე

გიორგი ფარულავა 
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი

ლიანა კაკიაშვილი 
მედიცინის დოქტორი − PhD, პროფესორი

კახა ხვედელიძე 
ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

ლალი ახალაძე 
ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

ნინო მდივანი 
ბიოლოგიის დოქტორი, მოწვეული 

პედაგოგი
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რუსუდან მჟავანაძე 
მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

ტატიანა მერმანიშვილი 
მედიცინის დოქტორი − PhD, 
ასოცირებული პროფესორი

მარიამ ბალაშვილი 
ბიოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ 

პროფესორი

ნინო ნანობაშვილი 
ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

მურად გარუჩავა 
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი

ეკა ხურციძე 
ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

ირაკლი ჩაგანავა 
ქიმიის დოქტორი − PhD, ასოცირებული 

პროფესორი 

ხათუნა ხუტაშვილი
აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი − PhD, 

მოწვეული პედაგოგი, უფროსი სპეციალისტი

ლალი ჭანუყვაძე 
უფროსი სპეციალისტი

ირმა ეფრემიძე 
უფროსი პეციალისტი 
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უფროსი სპეციალისტი 
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