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კონფერენციის მუშაობის გეგმა 
 
 

კონფერენციის გახსნა 
24 მაისი, 13:00 სთ. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსი, VII 
სართული, საკონფერენციო დარბაზი. 

 
 
 
 

სექციების მუშაობა: 24-25 მაისი. I სასწავლო კორპუსი, 
VII სართული, საკონფერენციო დარბაზი, II სასწავლო კორპუსი, 

აუდიტორია 227. 
 
 
 
 

კონფერენციის შემაჯამებელი სხდომა 
31 მაისი, 13:00 საათი 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსი, VII 
სართული, საკონფერენციო დარბაზი. 
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სექცია 1. საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მომავლის 
ინჟინერია 

 თავმჯდომარე - პროფესორი გიორგი ცირეკიძე;  
წევრები - პროფესორი ანდრო მაისურაძე,  პროფესორი 
დემურ ვეფხვაძე, ასოცირებული პროფესორი ვალერი მიქაძე,
 ასისტენტი ნიკა თიკანაშვილი; 
მდივანი - მაია ჩადუნელი. 

 
 

სექციის მუშაობის ადგილი: I სასწავლო კორპუსი, VII 
სართული, საკონფერენციო დარბაზი.  

 
 

24 მაისი- May 24  
14:00 - Modern trends in the development of aircraft and electrical systems  
Aleksandre Khutsishvili (Georgian aviation university) 
 
14:15 - Thermoelectric Generators For Space  Аplications 
Innа Uwаrowа (Wаrsаw University of Teсhnology) 
 
14:30 - Comparative analysis of pilot studies of the inertial measuring module 
Iryna Baranovska (Warsaw University of Technology) 
 
14:45 - Taxonomy OF human factors influence on the air traffic management.  
Case study of Georgia 
Nika Tikanashvili (Georgian Aviation University) 
 
15:00 – Defect Control Center MCC 
Ahmad Ayesh (Georgian Aviation University) 
 
15:15 - Learning About the Global Positioning System (GPS) 
Martha Onyeche Onyilokwu (Georgian Aviation University) 
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15:30 - აშშ-ის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობის კონცეპტუალური 
შეხედულებები უპილოტო ავიაციის განვითარებაზე 
დოქტორანტი: მამუკა ზოიძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო ტეფნაძე 
 

15:45 - განზოგადებული მოდელების პარამეტრების განსაზღვრა 
ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე 
დოქტორანტი: ბიძინა აბესაძე 
ხელმძღვანელი: პროფესორი გელა ყიფიანი 
 

16:00 - აეროპორტებში გრუნტებში დარტყმის შედეგად გამოწვეული განივი 
ტალღების გავრცელების სიჩქარის შემცირების საშუალებები 
დოქტორანტი: ვაჟა სულაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი გელა ყიფიანი 
 

16:15 – ჰიპერბგერითი უპილოტო საფრენი აპარატების პერსპექტივა 
დოქტორანტი:ივანე მაისაია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელები: პროფესორი გიორგი ცირეკიძე,  
პროფესორი სეით ბლიაძე 
16:30 - აირტურბინული ძრავას ვენტილატორში ინტეგრირებული ძრავა-
გენერატორული მოწყობილების პარამეტრების ოპტიმიზაცია 
დოქტორანტი: ლაშა მაისურაძე  (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი:პროფესორი ზურაბ გობიანიძე (საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი) 
 

16:45 - საავიაციო ტექნიკის განვითარების ისტორია და პერსპექტივები 
სტუდენტი: ანა ჭრიკიშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვალერი მიქაძე 

 
25 მაისი - May 25 

14:00 - კოსმოსურ-თანამგზავრილი ტექნოლოგიების გამოყენებითი  
ინტეგრაცია საავიაციო დაფრენის სისტემებში და მათი სამომავლო როლი 
უცხოპლანეტარული კოლონიზაციური მისიების შესრულებისას 
დოქტორანტი: ბადრი ნადარაია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი:პროფესორი ივანე ზურაბიშვილი (საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
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14:15 - ელექტრო  ძრავების გამოყენების პერსპექტივები უპილოტო საფრენ  
აპარატებზე 
სტუდენტები: არჩილ  გოცირიძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი),  
დავით ხუცურაული (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი  ანდრო  მაისურაძე 
 

14:30 - გიროსკოპული ხელთათმანით მართვადი უპილოტო მფრინავი მანქანა 
სტუდენტები: დათო მეტრეველი (საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი), 
რევაზ ცინცაძე (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი), 
გიორგი გედამინსკი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი). 
ხელმძღვანელი: აკაკი ფაღავა (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი). 
 
 

14:45 - თვითდამიზნებადი რაკეტა ურთიერთმოძრავი ნაწილების გარეშე 
სტუდენტები: გიორგი კაკაბაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ალექსანდრე თოიძე (სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: მიხეილ ლორთქიფანიძე 

 
 

15:00 - რადიოგადამცემი მოწყობილობები 
სტუდენტები: ია რეხვიაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი),  
ალექსანდრე ჯანაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი). 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ავთანდილ აფხაიძე 
 
 

15:15 - სივრცული ბეჭდვა ავიაციაში 
სტუდენტი: გიორგი კაკაბაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ლორთქიფანიძე,  
ასოცირებული პროფესორი ვალერი მიქაძე.  
 
 

15:30 - კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში ინფორმაციის დაცვის 
საკითხები 
სტუდენტი: გიორგი სისაური (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ვეფხვაძე 
 
15:45 - წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის ამაღლების 
მიმართულებათა ძიება 
სტუდენტი: გიორგი სისვაძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
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ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი მარინე ლომიძე 
 

16:00 - ელექტრო ენერგიის ავზი 
სტუდენტი: გიორგი ქაჩლიშვილი (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ზარიძე  
 

16:15 - როტორულ დგუშიანი ძრავების გამოყენების პერსპექტივები 
უპილოტო საფრენ აპარატებზე 
სტუდენტები: გიორგი გედამინსკი (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი), 
ლაშა სალუქაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი). 
ხელმძღვანელები: პროფესორი ანდრო მაისურაძე,  
                                  პროფესორი კონსტანტინე ბროლაძე. 

 

სექცია 2. ბიზნესის ადმინისტრირება. 
თავმჯდომარე - პროფესორი ანა კურტანიძე; 
წევრები: პროფესორი  გულნარა იმედაშვილი, პროფესორი იური 
სუხიტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი ევგენიძე, 
მდივანი - ასოცირებული პროფესორი ნინო ჯერენაშვილი; 
სექციის მუშაობის ადგილი: II სასწავლო კორპუსი, მე-2 სართული, 

აუდიტორია 227.  
 
 

24 მაისი - May 24 
14:00 - მარკეტინგის მნიშვნელობა ბიზნესში 
სტუდენტი - ალექსანდრე ბასილიძე (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი)  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო დარსაველიძე 
14:15 - ინოვაციის ზეგავლენის ხარისხის შეფასება ეკონომიკის 
ეფექტიანობასა და გარემოს ეკოლოგიაზე 
სტუდენტი - მაკრინე ბაბლუანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)  
 

14:30 - საქართველოს სატრანსპორტო სექტორიდან დამაბინძურებელ 
ნივთიერებათა დიდი გაფრქვევების გამომწვევი მიზეზების კვლევა 
სტუდენტი - მაკრინე ბაბლუანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
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14:45 - საინვესტიციო პოლიტიკა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის 
ანალიზი 
სტუდენტი: გოგა  გამყრელიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)                                  
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი  ინგა  გიგაური  
15:00 - საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში არსებული პრობლემებისა და 
სამომავლო პერსპექტივების ანალიზი  
სტუდენტი: დავით ნადირაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი იური სუხიტაშვილი 
15:15 - ეკონომიკური სისტემა, როგორც ქვეყნის იდეოლოგიისა და 
მიმართულების განმსაზღვრელი 
სტუდენტი: დავით ნადირაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ცოტნე იაშვილი 
15:30 აქციზის მატება და ტურიზმი 
სტუდენტი: ლუკა დემურია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია ჩინჩალაძე 
15:45 - კორპორაციული ინტერესების დაბალანსების 
პრობლემებიკორპორაციულ ურთიერთობებში 
მაგისტრანტი: ეკატერინე მიქაცაძე (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იულია თედეევი 
16:00 - ბიზნეს გარემო და სახელმწიფოს როლი მის პერსპექტიულ 
განვითარებაში 
სტუდენტები:  თამარჭკუასელიძე (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი) 
ანა კალატოზიშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი გულნარა იმედაშვილი 
16:15 - მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი სისტემა 
სტუდენტები: ნინო  ჟვანია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
 ნინო ღუჭაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი გულნარა იმედაშვილი 
16:30 - ავიაკომპანიების მენეჯმენტი 
სტუდენტები: თამარ მიმინოშვილი (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი), 
ქეთი გამსახურდია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი იური სუხიტაშვილი 
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25 მაისი - May 25 
14:00 - ბიზნეს პროექტების სტრატეგიული დაგეგმვა და ფუნქციები. 
სტუდენტი: თათია რამიშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანა  კურტანიძე 
    

14:15 - მცირე და საშუალო ბიზნესი - როგორც ეკონომიკის განვითარების       
ხერხემალი 
სტუდენტი: იმედო   ჯაიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)) 
ხელმძღვანელი:       ასისტენტ-პროფესორი ინგა  გიგაური 
 

14:30 - ორგანიზაციული ცვლილება და განვითარება 
სტუდენტები: ირადა იბრაგიმოვა, მარინა იორამაშვილი, 

თამარ ბასილაშვილი (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი) 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ანა კურტანიძე 
            

14:45 - ინკლუზიური ტურიზმი და ადაპტირებული გარემო ყველასთვის 
სტუდენტები: ირადა იბრაგიმოვა, მარინა იორამაშვილი (საქართველოს 
საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასისტენტი ნინო ხუჭუა 
 

15:00 - საქართველოს ავიაბაზარი და მისი განვითარების პერსპექტივები 
მაგისტრანტი: ლევან ცერცვაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანა კურტანიძე 

 

15:15 - ავიალოგისტიკა 
დოქტორანტი: ლელა ბოჭოიძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 

 
 

15:30 - აგრობიზნესის აქტუალური პრობლემები საქართველოში 
სტუდენტები: გიორგი ფოცხვერაშვილი, იოანე გაზდელიანი (საქართველოს 
საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჯერენაშვილი 
         

15:45 - ავიასაწარმოების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში  
მაგისტრანტი: გიორგი შუბითიძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი)  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჯერენაშვილი 
 

16:00 - ავიაკომპანიების დაფინანსების წყაროები 
მაგისტრანტი: გიორგი ხუფენია (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი გულნარა იმედაშვილი 
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16:15- საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე  გადასვლის ტრანსფორმაციული  
პროცესები: პრივატიზაციის შუქ-ჩრდილები საქართველოში 
სტუდენტი: მაიკო   ბიწაძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი:       ასისტენტ-პროფესორი ინგა  გიგაური 

 

16:30 - დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში, მისი 
დაძლევის გზები-პრიორიტეტები 
სტუდენტი: მირანდა   ფაცაცია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი:  ასისტენტ-პროფესორი  ინგა  გიგაური            

16:45 - სალიზინგო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები 
ავიასაწარმოებში 
მაგისტრანტი: ნიკა ხარშილაძე (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი)  
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანა კურტანიძე 

 

17:00 - სახელმწიფო აუდიტის განვითარების პერსპექტივები 
სტუდენტი: ნიკოლოზ  გოგიჩაიშვილი (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი თამარ რუხაძე 
                                          

17:15 - ავიაკომპანიების ალიანსები 
მაგისტრანტი: ნინიკო ახალკაციშვილი (საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი) 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანა კურტანიძე 
 

17:30 - საწარმოო ნარჩენების მართვის ეფექტურობა 
სტუდენტი: ნინო ბალიაშვილი (საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი) 
ხელძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქამხაძე თამარი 
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პასუხისმგებელი გამოცემაზე: ემზარ ბარბაქაძე 
 

 
რედაქტორი: პროფესორი გიორგი ცირეკიძე 
 
 
ტექნიკური რედაქტორი: ნიკა თიკანაშვილი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 
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მისამართი: 0103, ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი #16. 
 
 
ტელ: +995(32)2773138 
 
E-mail: mail@ssu.edu.ge 
 
ვებ-გვერდი: www.ssu.edu.ge 
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