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1996 Геологические и биотические события позднего эоцена-раннего олигоцена на территории бывшего 

СССР. //გამომცემლობა „გეოს“, მოსკოვი  ნაწ. 1, 313 (Tanaavtori) 

1999 Палеогеография и геологическое развитие Грузии в палеогеновое время // გამომცემლობა „ინტე-

ლექტი“, თბილისი, 214 
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წლები  

1969 ვულკანიზმის გამოვლინების შესახებ ზედაეოცენურ დეოში (მდ.მდ. რიონსა და ლიახვს შუა) // საქ. 

მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 55 № 3. 605-608 

1970 ეოცენური წარმონაქმნების წარმოშობის პალეოგეოგრაფიულ–ტექტონიკური პირობები (მდ.მდ.რიო– 

ნსა და ლიახვს შუა) // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 57 № 2. 365-368 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1963 „სოიუზდორპროექტის“ თბილისის ფილიალი ინჟინერ–გეოლოგი 

1964–1965 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის რე –

გიონული გეოლოგიის განყოფილება 

უფროსი ლაბორანტი 

1965–1977 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის  

ტექტონიკის და რეგიონულიგეოლოგიის 

განყოფილება 

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

1977–1992 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

1992–2001 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

რეგიონული გეოლოგიის სექტორის გამგე 

2002–2005 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი 

2005–2006 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

2006–2009 ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

2009–დღემლე ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ტექ-

ტონიკის, რეგიონული გეოლოგიის და სეისმ– 

ოტექტონიკის  განყოფილება 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1970–1980 პიონერთა და მოსწავლეთა რესპუბლიკური 

სასახლის გ/გეოლოგიის კაბინეტი 

პედაგოგი 

 

რეგიონული გეოლოგია, პალეოგეოგრაფია, ტექტონიკა, სედიმენტოლოგია 
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1970 О фациях эоценовых образований междуречья Риони и Лиахви//საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 58 № 

2. 373-376                    

1970 Палеогеографические и тектонические условия формирования эоценовых образований междуречья 

Риони и Лиахви // Автореф. Дис. канд. Геол.-минер. Наук. „მეცნიერება„, 19. თბილისი  

1973 О падеогеновых отложениях спеднего течения р.Бзыбь // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 72 № 2. 397-400                                    

1974 Об источнике материала палеогеновых образований среднеготечения р.Бзыбь // საქ. მეცნ. აკადემიის 

„მოამბე“, 74 № 1. 109-112 

1975 Некоторые вопросы палеогеографии палеогена северо-западной части Абхазии  // საქ. მეცნ. აკადე -

მიის „მოამბე“, 80 № 3. 641-644 

1976 Некоторые вопросы палеогеографии палеогена северо-западной части Абхазии  // საქ. მეცნ. აკადე -

მიის „მოამბე“, 83 № 2. 409-412 

1978 Основные черты истории геологического развития западной Абхазии в палеогеновое время // საქ. 

მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 91 № 1. 81-84 

 

1980 

Палеогеография Юго-Восточной Грузии в начале среднего эоцена // საქ. მეცნ. აკადე მიის „მოამბე“, 98 

№ 1. 97-100 

1981 О фациях палеогена Абхазии // საქ. მეცნ. აკადე მიის „მოამბე“, 102 № 3. 625-628 

1984 О характере и времени проявлния новопиренейской складчатости на Южном склоне Большого 

Кавказа // საქ. მეცნ. აკადე მიის „მოამბე“, 113 № 1. 85-88 

1984 Альпийский этап тектонического развития Южного склона Большого Кавказа // Сб. орг. труд. по 

геол. Кавказа и Карпат. Ин-т им. Д.Штура, 13-20. Братислава (თანაავტორი) 

1984 О новопиренейской складчатости на Кавказе // Известия АН СССР, № 7. 148-152 

1985 Новые данные об эоцене Южной Грузии // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 120 № 3. 569-572 (თანაავტო-

რი) 

1986 Новые данные об эоценовых нормально осадочных образованиях квайсинского района // საქ. მეცნ. 

აკადემიის „მოამბე“, 121 № 1. 129-132  

1987 Структура Квайсинской рудоносной зоны // Известия АН СССР, № 1. 96-105 (თანაავტორი) 

1987 О возрасте вулканогенно-осадочных образований из верхнеэоценовых олистостромов Юж-ного 

склона Большого Кавказа // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 126 № 3. 573-575 

1987 Фациально-палеогеографические обстановки позднего эоцена-раннего олигоцена Закавказья  // Из- 

вестия АН АрССР, № 2. 3-12 (თანაავტორი) 

1990 О доломитах палеогенового флиша Южного склона Большого Кавказа // საქ. მეცნ. აკადემიის 

„მოამბე“, 138 № 3. 577-580 (თანაავტორი) 

1994 О верхнеэоценовых олистостромах Южного склона Большо-го Кавказа // Стратиграфия, геологичес –

кая корреляция, РАН, т. 2, № 1. 95-102 

1996 Main Lithofacies Types of Paleogene Deposits of Georgia // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 154 № 2. 246-249 

1997 New Data on the Jinvali – Gombori Subzone Structure and its Palinspastic Reconstruction // საქ. მეცნ. აკადე-

მიის „მოამბე“, 155 № 7. 383-386 

1998 Principal Stanges in the Geologic History of Georgia in the Paleogene // სტრატიგრაფია, გეოლოგიური 

კორელაცია. ტ. 6, № 3. 303-313 

1998 Палеогеография флишевых бассейнов южного склона Большого Кавказа в палеогеновое время // გე– 

ოლოგიური ინ–ის შრომათა კრებული. 127-130 

1998 On the Orkhevi Thrust // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 158 № 3. 462-465 

1999 Geological-Structural Position of the Racha Earthquake of April 29, 1991// საქართველოს გეოფიზიკური  

საზოგ. ჟურნალი, ტ. 4. 97-102 (თანაავტორი) 
2000 О связи осадконакопления с орогенетическими фазамы // გეოლოგ. ინ–ის შრომები, ახალი სერია, 115. 

242-249 

2001 On the Kinta Suite // საქ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, 164 № 1. 94-97 

2002 О продуктах эоценового вулканизма на Южном склоне Большого Кавказа и Грузинской глыбе  

(в пределах Грузии) // გეოლოგ. ინ–ის შრომები, ახალი სერია, 117. 80-84 

2004 Мезозойские орогенетические фазы и седиментация (на примере Грузии) // გეოლოგ. ინ–ის შრომები, 

ახალი სერია, 119. 68-78 

2005 The relationship between Sedimentation and Orogenic phases on the example of Mesozoic-Cenozoic 

Sediments in Georgia // საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, 171 № 1. 85-89 

2006 On the Mechanism of olistostromes Genesis (on the example of Eocene sediments of Georgia) // საქ. მეცნ. 

ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, 174 № 1. 99-102  

2008 Кайнозойские орогенетические  фазы и седиментация (на примре Грузии) // გეოლოგ. ინ–ის შრომები, 

ახალი სერია, 124 . 36-44 

2008 Event Deposits in Chaoticaly Built Formations // საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, ტ. 2,  № 3. 79-

87 
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2010 Same New considerations on the Age, Composition, Geological, Position and Genesis of Olistostromes of the 

Southern Slope of the Greater Caucasus (within Georgia) // საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, ტ. 

4,  № 2. 103-116 (თანაავტორი) 

2010 Guide-book of Geological  Excursion // გამომცემლობა – Center “BENE-TONE” , თბილისი. 35 (თანაავტო-

რი) 

2012 Duration of Mesozoic Orogenies (on the Example of Georgia) // საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, 

ტ.6,  № 2. 100-110 

2012 Geological Catastrophes and Event deposits //მსოფლიო ფორუმის – საერთაშორისო კონგრესის შრომე-

ბი, ლონდონი . 217-224 (თანაავტორი) 

2013 Duration of Cenozoic Orogenies (on the Example of Georgia) // საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის „მოამბე“, 

ტ. 7, № 2. 97-104 

2014 Формирование эоценовых „событийных отложений „ южного склона Большого Квказа //  რუსეთის VII 

ლითოლოგიური თათბირის მასალები. ტ. II. 209-2013 . ნოვოსიბირსკი 

 

8.5 სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში... მონაწილეობა (ბოლო ათი წლის) 

წლები სათაური ღონისძიების დასახელება 

2004 The relationship between the Sedimentation and 

Oroogenic phases (on the example of Mesozoic-

Cenozoic Sediments in Georgia) 

32–ე მსოფლიო გეოლოგიური კონგრესი, 

ფლორენცია (იტალია) 

2005 Duration of orogenic phases on the example of Meso- 

zoic-Cenozoic Sediments in Georgia 

ხმელთაშუაზღვის საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

სტამბული (თურქეთი) 

2008 Event Deposits in Chaoticly Formations 33–ე მსოფლიო გეოლოგიური კონგრესი, 

ოსლო (ნორვეგია) 

2010 The age, composition, geological position and genesis 

of olistostromes of the southern slope of the Greater 

Caucasus (within Georgia) (თანაავტორი) 

საერთაშორისუ სამეცნიერო კონფერენცია – „კავ– 

კასიის გეოლოგიის პრობლემები“,  თბილისი  

2011 Geological Catastrophes and Event deposits, 

(თანაავტორი) 

გეოკატაკლიზმებისადმი მიძღვნილი საერთაშო– 

რისო კონგრესი, სტამბული (თურქეთი) 

2011 On the role of Event deposits in the Study of Paleo-

Catastrophic events (თანაავტორი) 

შავი ზღვის 3–ე  საერთაშორისო გეოლ. კონგრესი, 

ბუქარეტი (რუმინეთი)  

2013 Main Stages of Geodynamic Evolution of the Caucas- 

Tan Segment of the Alpin-Mediterranean Belt (თანა-

ავტორი) 

ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის 

გენერალური ასამბლეა. ვენა (ავსტრია) 

2013 Формирование эоценовых событийный отлоде-

ний южного склона Большого Кавказа 

რუსეთის VII საერთაშორისო ლითოლოგიური  

თათბირი, ნოვოსიბირსკი (რუსეთი) 

 

9. საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა) 

წლები დასახელება 

2003 სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად.პ.გამყრელიძის 100 წლისთავისადმი, თბილისი 

2010 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 85 

წლისთავისადმი, თბილისი 

 

11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები 
წლები დასახელება 

1997–1999 

 

 

 

2000–2001 

 

2002–2003 

 

 

 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები: 
1) კავკასიონის ნაოჭა სისტემის გარდიგარდმო ჭრილის დეტალური გეოლოგიურ–სტრუქტუ– 

რული შესწავლა მდ. –არაგვისა და თერგის გასწვრივ და მისი მომზადება საერთაშორისო 

გეოლოგიური ტურიზმისათვის; 

 

2)საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური აგებულება და გეოდინამიკური ევოლუცია; 

 

3)საქართველოს ტერიტორიის გეოდინამიკური ევოლუცია და ტექტონიკური სტრუქტურების 

ფორმირების მექანიზმი; 
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2004–2005 

 

4)საქართველოს ტერიტორიის ალპურამდელი და ალპური გეოდინამიკა, ტექტონიკურ სტრუქტურა 

და სეისმოტექტონიკა. 

2006–2009 GNSF/st 06/5-037 - კავკასიონის და მისი მოსაზღვრე ტექტონიკური ერთეულების დეტალური გეოლო– 

გიურ–სტრუქტურული ჭრილის შესწავლა საქაქრთველოს სამხედრო გზის გასწვრივ (პროექტის მენე– 

ჯერი) 

2006–2009 ISTC-A 1418 - სამეცნიერო ცენტრების ღია ქსელი სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში ბუნებ-

რივი კატასტროფების რისკის შესამცირებლად (პროექტის სუბმენეჯერი) 

 

 

13. სხვა საქმიანობა  

 დასახელება წლები 

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონულ პროგრამებში  და 

პროექტებში მონაწილეობა 

გეოლოგიური კორელაციის საერ– 

თაშორისო პროგრამა. „იუნესკო“–ს 

პროექტი № 174– „ტერმინალური 

ეოცენის გეოლოგიური მოვლენები“ 

1980–1985 

 კავკასიონის საუღელტეხილო რკი-

ნიგზის მაგისტრალის გეოლოგი-

ური შესწალა 

1985-1987 

 საერთაშორისო კომიტეტის – „გლ– 

ობალური გეოლოგიური და გარ– 

ემოს ცვლილებები“–ს (GEOCH-

ANGE) ასოცირებული წევრი (მი– 

უნხენი) 

2011 

 

 

14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები 
თარიღი  ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება 

1978 სახალხო განათლების წარჩინებული მუშაკი  

2001 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  ალ.ჯანელიძის სახ. პრემია 
 

 

15. ოჯახური მდგომარეობა 
უცოლშვილო 

 


