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კათედრის გამგე, პროფესორი − კარლო მოისწრაფიშვილი 

1969 წელს, საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტში, ბიოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორის და პროფესორის − ლევან ჩხაიძის ინიციატივით, დაარსდა 
ბიომექანიკისა და სპორტული მეტროლოგიის კათედრა, რომელსაც თავადვე 
ხელმძღვანელობდა 1984 წლამდე. 

პროფესორი ლევან ჩხაიძე მონაწილეობდა საბჭოთა კოსმონავტების პირველი ნაკადის 
მომზადების პროცესში, იყო მრავალი სამეცნიერო შრომის ავტორი. 

1984-1996 წლებში, კათედრის გამგე იყო ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ალექსანდრე 
არუცევი. 

პროფესორი ალექსანდრე არუცევი, წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საკავშირო 
კომპლექსურ სამეცნიერო ჯგუფს (КНГ), რომელიც ემსახურებოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებს 
საციგაო სპორტში, იყო მრავალი სამეცნიერო შრომის ავტორი. 

1996-დან 2007 წლამდე, ვიდრე სპორტის აკადემია დაიხურებოდა, კათედრას სათავეში ედგა 
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ მირცხულავა. 

პროფესორი მერაბ მირცხულავა არის მრავალი სამეცნიერო შრომის ავტორი. 
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 

ახლადდაფუძნებულ სტრუქტურას ეწოდა „ბიომექანიკისა და კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების კათედრა“. მას 2018 წლიდან ხელმძღვანელობს ფიზიკა-მათემატიკის 
დოქტორი, პროფესორი კარლო მოისწრაფიშვილი.  

პროფესორი კარლო მოისწრაფიშვილი წლების განმავლობაში (1970-1990 წწ.) იყო საქართველოს 
ნაკრების წევრი საიალქნო სპორტში, არის რესპუბლიკური კატეგორიის მსაჯი აფროსნობაში, 
გამოქვეყნებული აქვს 80-მდე სამეცნიერო შრომა. 

ბიომექანიკისა და სპორტული მეტროლოგიის კათედრის გამგეები 

კათედრის გამგე 
1969-1984 წწ.

ლევან ჩხაიძე

კათედრის გამგე 
1984-1996 წწ.

ალექსანდრე 
არუცევი

კათედრის გამგე   
1996-2007 წწ.

მერაბ 
მირცხულავა

კათედრის გამგე 
2018 წლიდან

კარლო 
მოისწრაფიშვილი
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კათედრაზე, გამგეებთან ერთად, წლების მანძილზე მოღვაწეობდნენ პროფესორ-
მასწავლებლები: 

ალექსანდრე ფანცხავა 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

ბენო აბრამიშვილი 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

რევაზ სალუქვაძე 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

გურამ ჯაფარიძე 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

გივი ალვარიძე 
ტექნიკის დოქტორი

მიხეილ თეთრუაშვილი 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

ალექსანდრე ეგოიანი 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

ციალა მეშვილდიშვილი 
ლექტორი

ნანული თარხნიშვილი 
ლექტორი

მანანა თავბერიძე 
ლექტორი

რუსუდან თავდგირიძე 
ლექტორი

ეთერ კანდელაკი 
ბიომექანიკის კათედრის ლაბორატორიის 
უფროსი

ნინო კარსანიძე 
IT სპეციალისტი

თინათინ კოტორაშვილი 
IT სპეციალისტი 

კათედრის თანამშრომლები, სხვადასხვა დროს კითხულობდნენ შემდეგ საგნებს: 
ბიომექანიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, სპორტული მეტროლოგია, მეცნიერული 
კვლევის მეთოდები, ზოგადი ფიზიკის საფუძვლები, უმაღლესი მათემატიკის ელემენტები და 
ბიოფიზიკა. მათ მიერ შესრულებული და გამოქვეყნებულია მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი.   

კათედრის ძირითად თემატურ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტული მოძრაობების 
ბიომექანიკური ასპექტების შესწავლა; ასევე, სპორტსმენთა ანტროპომეტრიული პარამეტრების 
მიხედვით, მათი წონასწორობის პირობების დადგენა (კ. მოისწრაფიშვილი, ა. ეგოიანი). 

1998-2007 წლებში, კათედრის თანამშრომლები იწყებენ კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
აქტიურ გამოყენებას. გაიზარდა აგრეთვე სტატისტიკური ანალიზის გამოყენების სფერო. 
შექმნილია შემდეგი კომპიუტერული პროგრამები: 

• შემუშავდა სპორტის ორგანზომილებიანი სიმულატორი;
• შეიქმნა სპორტული მოძრაობების ვიდეო-კომპიუტერული ბიომექანიკური ანალიზის

პროგრამული პაკეტი;
• დაიწერა სიგრძეზე ხტომის შედეგის კომპიუტერული მოდელირების პროგრამა,

სხვადასხვა ბიომექანიკური პარამეტრის გათვალისწინებით;
• შემუშავდა ნორჩ ფეხბურთელთა მხედველობითი რეაქციის შეფასებისა და ტრენირების

კომპიუტერული მეთოდი.
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ამ კვლევათა შედეგები, წარმატებით იყო წარდგენილი საერთაშორისო კონფერენციებზე 
აჰვაზში, მოსკოვში, კიევში, ერევანში, მიუნხენსა და ხარკოვში. ისინი გამოქვეყნებულია 
რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში. 

ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრის წევრები

კარლო მოისწრაფიშვილი 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, 

პროფესორი ბიომექანიკის 
მიმართულებით, კათედრის გამგე

ალექსანდრე ეგოიანი 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

მიმართულებით 

დავით ხაჩიძე 
ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

მიმართულებით 

მანანა თავბერიძე-მესხი 
უფროსი პეციალისტი
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