
   მეექვსე  ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში  
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 მათემატიკის  სექცია 

 

 

        ეძღვნება  პროფესორების ლერი გოგოლაძის და თამაზ ვაშაყმაძის  დაბადებიდან 80 წლისთავს 
 

თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია 421 

 

 

                                                                                12 თებერვალი 

 

 

                                             სხდომის თავმჯდომარე: ელიზბარ ნადარაია 

 

9. 30   პროფესორ ლერი გოგოლაძის სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ.  

მომხსენებლები: უ. გოგინავა, ვ. ცაგარეიშვილი, გ. ნადიბაიძე, გ. ჭელიძე                                                         

10. 00   თ. ახობაძე 

10.20  უ.  გოგინავა   

10.40  ლ. გოგოლაძე 

11.00  ბ.დოჭვირი 

11.20  გ. ნადიბაიძე 

11.40   ა. დანელია 

12.00   რ.  მესხია. 

12.20   ვ.  ცაგარეიშვილი 

12.40   თ. კოპალიანი 

 

 

 

                                                                 შესვენება- ყავა  

                                                                    13.00-13.50 

 

 

                                     სხდომის თავმჯდომარე:  უშანგი გოგინავა 

 

13.50   კ. ივანაძე 

14.10   ა. ბასილაია  

14.30   გ. თუთბერიძე 

14.50  გ. ადეიშვილი 

15.10  ა. საათაშვილი 

15.30  გ. ხომერიკი 

15.50 გ. ცაგარეიშვილი 

16.10 თ. ნადირაძე 

16.30 მ.ხეჩიკაშვილი 

 



 

   

                                                         შესვენება-ყავა   

                                                           16.50-17.20 

 

                                 სხდომის თავმჯდომარე:  როლანდ ომანაძე 

17. 20   მ. შაშიაშვილი                

17.40   პ.ბაბილუა  

18.00   ე. ნადარაია                    

18.20  გ. ჭელიძე 

18.40   ო. ჯოხაძე 

19.00 ო. ფურთუხია          

19.20  რ. სურმანიძე 
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                                                                   13 თებერვალი 

 

                                            თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია 421 

 

 

                                    სხდომის თავმჯდომარე:  თეიმურაზ ვეფხვაძე  

 

 

 9.30   მ. ამაღლობელი                                                           

 9.50   ნ. გაჩეჩილაძე                            

10.10   თ. ვეფხვაძე                                                                  

10.30   ვ. ლომაძე                                                                        

10.50    ქ. შავგულიძე   

 11.10   რ. ომანაძე          

 11.30   რ. გრიგოლია  

11.50   ა. ყიფიანი                                                                     

12.10   ი. თავხელიძე   

12.30    თ. თადუმაძე                                                     

12.50   რ. კოპლატაძე                                                                

13.10   გ. გიორგაძე 

13.30   მ. ბაკურაძე



 
 
 
                                                  შესვენება -ყავა  13.50-15.00 

                                                  

                                 სხდომის თავმჯდომარე: თამაზ თადუმაძე 

 

15.00  ა. სბორშიკოვი 

15.20   ს. კურტანიძე 

15.40  ნ. ხაჩიძე 

16.00   ზ.ყალიჩავა 

16.20   მ. ცაავა 

16.40  თ. შავაძე 

17.00   ნ.ხაჩიძე 

 17.20   ზ.ყალიჩავა 

17.40    თ. მგელაძე 

18.00   ე. კუზნეცოვი 

18.20   დ. გოგოლაშვილი 

18.40  ა. ნუსხელაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

 
   12-15 თებერვალი  2018 წელი                                    http://conference.ens-2018.tsu.ge/page/ind 
 

 
                                                                 

                                                                    14  თებერვალი  

 

                                               თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია 421 

 

 

                                     სხდომის თავმჯდომარე:  გიორგი ჯაიანი  

 10.00 მ. სვანაძე                                

 10.20  ნ. ოდიშელიძე                                                                       

10.40  ნ. ჩინჩალაძე                          

11.00  გ. ჯაიანი                                                          

11.20  გ. ავალიშვილი 

11.40 რ. ბოჭორიშვილი   

12. 00  თ. დავითაშვილი  

12.20   ა. პაპუკაშვილი  

12.40  ჯ.როგავა 

13.00  ჯ. ფერაძე 

13.20  ვ. ოდიშარია           

 
 
 
                                                        შესვენება- ყავა  13.40-15.00 

 

                                                   თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 115 

 

 

                                            სხდომის თავმჯდომარე: ომარ ფურთუხია   

   

15.00   პროფესორ თ. ვაშაყმაძის  სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ. 

მომხსენებლები: მ. მენთეშაშვილი, ა. დოლიძე, გ. აბდუშელაშვილი, ლ. ბერძენიშვილი, რ. 

ბოჭორიშვილი, ხ. ინასარიძე, ი. ლომიძე, ჰ. მელაძე, რ. მეტრეველი, ი. ჟორდანია, ს. ტეფნაძე, ა. 

ფრანგიშვილი, გ. ყიფიანი, ნ. ჩიტაია, მ. ჩხენკელი, ზ. ძოწენიძე, გ. ჯაიანი 

 

16.30   თ. ვაშაყმაძე-ერსტ ხლადნიდან ანდრია რაზმაძესა და კურტ გიოდელამდე ან 
დაპირისპირებულთა ერთიანობის და ბრძოლისა და უარყოფის უარყოფის კანონების ერთი 

მაგალითის შესახებ 
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