
  

2019 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების 

ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის I ლოტის 

რანჟირებული სია 

N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია ქულების 

ჯამი  

1 OTG-I-19-747 შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის 

ისტორიული რეპრეზენტაცია (დიდი ლიახვის 

ხეობა) 

სსიპ-გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივესიტეტი 

15 

2 OTG-I-19-1237 თანამედროვე აფხაზეთის ეროვნულ-

სახელმწიფოებრივი, პოლიტიკური და ეთნო-

კულტურული იერსახე უძველესი დროიდან 

XXI ს. დამდეგის ჩათვლით 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

15 

3 OTG-I-19-1199 კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების 

თვალით დანახული ყოველდღიური 

მშვიდობა ზუგდიდის, გალისა და სოხუმის 

რაიონებში 

პი ემ სი კვლევითი 

ცენტრი 

14 

4 OTG-I-19-1128 თანამედროვე აფხაზური ენის 

ეკოლინგვისტური ანალიზი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

14 

5 OTG-I-19-821 აფხაზეთი საქართველოა (ისტორიულ-

ნუმიზმატიკური ნარატივი) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

6 OTG-I-19-990 აფხაზეთი ქართულ წერილობით წყაროებში 

(მონაცემთა ელექტრონული ბაზა) კორნელი 

კეკელიძის სახელობის საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული 

მასალის მიხედვით 

კორნელი კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

13 

7 OTG-I-19-783 ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ისტორია 

დევნილთა მეხსიერებაში (ზეპირი 

ისტორიების მიხედვით) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

8 OTG-I-19-309 აფხაზური ენის ფუნქციონირება აფხაზეთში ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 



9 OTG-I-19-614 აფხაზეთი - ხელნაწერები საუბრობენ 

დაფარულზე 

კორნელი კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

13 

10 OTG-I-19-391 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები 

(აფხაზეთი და სამაჩაბლო) მე-19-20 

საუკუნეების საზოგადო მოღვაწეთა პირად 

საარქივო ფონდებში – ანოტირებული 

ბიბლიოგრაფია 

კორნელი კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

13 

11 OTG-I-19-166 აფხაზეთის ომის გამოცდილების 

ლიტერატურული მოდელირება: ნარატივის 

კოგნიტური საფუძვლები 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

12 OTG-I-19-126 აფხაზეთის ეკლესიის ავტოკეფალიის 

ისტორიული და კანონიკურ-სამართლებრივი 

ანალიზი 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

13 OTG-I-19-332 ქართულ-ოსური ზეპირი ისტორიები 

ცხინვალიდან: ფიქსირება და კვლევა (მე-20 

საუკუნის 80-იანი წლებიდან 

თანამედროვეობამდე)  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

14 OTG-I-19-1331 აფხაზური მედიის მონიტორინგი კავკასიის  

უნივერსიტეტი  

13 

15 OTG-I-19-786 აფხაზეთის ხელნაწერი მემკვიდრეობა კორნელი კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

13 

16 OTG-I-19-129 აფხაზეთი ქრისტიანული ქვეყანა (ეკლესია-

მონასტრები და საეპისკოპოსოები) 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

17 OTG-I-19-113 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი 

ინდივიდების ძილის, სტრესისა და 

ფსიქოლოგიური დისტრესის 

ურთიერთკავშირის შეფასება - ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ეფექტური 

სტრატეგიების ძიება 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

18 OTG-I-19-189 დევნილობის ტრავმა და ორაზროვანი 

დანაკარგი: კოგნიტური და ემოციური 

სტრატეგიების როლი ადაპტურ 

ფუნქციონირებაში 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 



19 OTG-I-19-056 საქართველოს ოკუპირებული  რეგიონები 

ქართული სატელევიზიო და ონლაინ მედიის 

დღის წესრიგში და მედია რეპრეზენტაციის  

პოლიტიკური და სოციალური  

(მოსალოდნელი და რეალური) ეფექტების 

კლასიფიკაცია სამიზნე აუდიტორიის 

წევრების თვალთახედვით 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

20 OTG-I-19-462 ქსნის ხეობის მატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობა - ფარდაგი, კერამიკა, ხე, 

ლითონი 

საჯარო სამართვლის 

იურიდიული პირი - 

„საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო“ 

12 

21 OTG-I-19-1318 აფხაზეთის ისტორია მეხსიერების 

პოლიტიკას, მეცნიერულ კვლევასა და 

ისტორიულ დიალოგს შორის.  გამყოფი თუ 

საერთო წარსული? 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

12 

22 OTG-I-19-742 დიდი და პატარა ლიახვის ხეობების 

საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების 

ეპიგრაფიკა (ლაპიდარული წარწერები და 

ეპიტაფიები) 

სსიპ-გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივესიტეტი 

12 

23 OTG-I-19-198 ისტორიულ-ეთნოლოგიური სამურზაყანო სსიპ - ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

12 

24 OTG-I-19-960 ოსები საქართველოში - ისტორია და 

თანამედროვეობა 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

12 

25 OTG-I-19-137 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ხარისხის 

კვლევა 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

12 

26 OTG-I-19-058 სტრესის განმსაზღვრელი ახალი 

რაოდენობრივი კვლევები და მათი როლი 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიეის 

მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობის 

შესაფასებლად (პერსონიფიცირების 

საკითხები) 

სსიპ ივანე 

ბერიტაშვილის 

ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი 

12 

27 OTG-I-19-177 ოკუპირებული აფხაზეთის მასმედია და 

„ჩაკეტილის სივრცის“ სინდრომი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

11 



28 OTG-I-19-812 ქართულ-ოსური ლიტერატურული 

ურთიერთობები: ისტორია და 

თანამედროვეობა  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

11 

29 OTG-I-19-237 ახალი დიაზოლ/ტრიაზოლ/დიბენზოთიოფენ 

შემცველი ტეტრა/პენტაციკლური სისტემები : 

სინთეზი და იდენტიფიკაცია 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

11 

30 OTG-I-19-549 ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

ტრანსფორმაციის პერსპექტივები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

11 

31 OTG-I-19-750 ოკუპირებულ რეგიონებში მინერალური  

სასუქებით გამოწვეული ეკოლოგიური 

პრობლემების დაძლევის გზები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

11 

32 OTG-I-19-202 ქართულ-ოსური კონფლიქტის 

ლიტერატურული რეპრეზენტაცია 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

11 

33 OTG-I-19-1076 ცხინვალის რეგიონი (შიდა ქართლის 

მთიანეთი) - კვლევა რამდენიმე ასპექტით 

კორნელი კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

10 

34 OTG-I-19-138 აფხაზეთში და შავი ზღვისპირა სხვა რეგიონში 

ნაშირწყლების ბაზაზე სუბტროპიკულ 

კულტურათა უვნებლობის  და 

პროდუქტიულობის  გაზრდის მეთოდი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

10 

35 OTG-I-19-343 ფინანსური ანგარიშგების როლი 

აფხაზეთისთვის საინვესტიციო პოლიტიკის  

ფორმირებაში 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

8 

 

 

 

 

 

 



2019 წლის საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი   პროექტების 

ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის II ლოტი - 

კონფერენციების, სიმპოზიუმების, კონგრესებისა და ფორუმების რანჟირებული სია 

N პროექტის 

შიფრი 

პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია ქულების 

ჯამი 

1 OTG-II-19-106 კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე: საქართველო 

და საერთაშორისო 

გამოცდილება 

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის 

ქართული ხელოვნების ისტორიისა 

და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი 

45 

2 OTG-II-19-057 მეექვსე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ქართულ-ოსურ 

ურთიერთობათა განვითარების 

პერსპექტივები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

43 

3 OTG-II-19-308 ცხინვალის რეგიონი - 

ოკუპირებული ტერიტორია: 

ისტორია, თანამედროვეობა, 

პერსპექტივები და 

საერთაშორისო ანალოგები 

კორნელი კეკელიძის სახელობის 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

41 

4 OTG-II-19-117 საერთაშორისო კონფერენცია 

„ტერიტორიული 

კონფლიქტები, ტერიტორიული 

პოლიტიკა და გლობალური 

უსაფრთხოება“ 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

37 

5 OTG-II-19-113 უმაღლესი განათლების როლი 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიების 

რეინტეგრაციის პროცესში 

შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

36 

 

 

 



 

2019 წლის საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების 

ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო   კონკურსის II ლოტი - 

სეზონური სკოლების რანჟირებული სია 

N პროექტის 

შიფრი 

პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია ქულების 

ჯამი 

1 OTG-II-19-176 საერთაშორისო 

საგაზაფხულო სკოლა 

„აფხაზეთი: შუა 

საუკუნეებიდან დღემდე 

(ისტორიულ-

კულტუროლოგიური 

ასპექტები)“ 

კორნელი კეკელიძის სახელობის 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

44 

2 OTG-II-19-101 თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიების (ყოფილი 

სამხრეთ ოსეთის) და 

გამყოფი ზოლის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის კვლევისას 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივესიტეტი 

42 

3 OTG-II-19-127 იშვიათი და გადაშენების 

პირას მყოფი სასარგებლო 

მცენარეთა გენეტიკური 

რესურსების დაცვა - 

კონსერვაცია აფხაზეთსა და 

აჭარაში 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
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