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ხელოვნური ინტელექტის მქონე ბოტები, VISION AI ალგორითმის 
მოდული, სასწავლო პროცესის ელექტრონული პლატფორმა

ინტერაქტიული პროგრამა: როგორ იქმნებოდა ხელნაწერი წიგნი შუა 
საუკუნეების საქართველოში?

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მიერ 
შემუშავებული ორიგინალური სამკურნალო პრეპარატების გამოფენა 

ახალი ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის გამოყენება სპორტსმენთა 
კუნთოვანი ქსოვილის ოქსიგენაციის მონიტორირებისათვის

სახალისო მეცნიერება - რობოტოტექნიკის აკადემიის 
მოსწავლეების პროექტები და იდეები

სახელოვნებო სამეცნიერო კვლევების ამსახველი გამოცემები და 
წიგნების გამოფენა, ზაზა ხალვაშის ფილმის ჩვენება, თეატრალური 
პერფორმანსი, სემინარი - „კულტურული მემკვიდრეობა - ქართული 
კინო 110 წლის“; საინტეგრაციო ინკლუზიური ცეკვის „ვორქშოფი”

მინის ფასადიანი მაღლივი შენობების ფასადმწმენდი 
მოწყობილობის ტექნიკური მოდელის დემონსტრირება

ახალი ტიპის, ცვალებადი სიგრძის ავტომობილის მაკეტის 
დემონსტრირება

უნივერსიტეტის ახალი სამეცნიერო გამოცემების სტენდი

FabLab ATSU-ში შექმნილი პროექტების გამოფენა

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო მიღწევების (ახლად
გამოცემული მონოგრაფიები, კრებულები) პრეზენტაცია

სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო შოუ

ინოვაციური გამოგონებების წარდგენა

სახალისო ექსპერიმენტები

ინოვაციების გამოფენა

ღვინისა და მევენახეობის საექსპოზიციო კუთხე, მეაბრეშუმეობა, 
მემცენარეობა

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის გეოლოგია-პალეონტოლოგიისა 
და არქეოლოგიის ფონდებში  დაცული  ორიგინალი მასალის 
წარმოდგენა

არქეოლოგიური ნივთების (კერამიკული მასალა) აღდგენა 
-კონსერვაცია

მიკრობიოლოგიური სამყაროს გამოფენა

საბავშვო უნივერსიტეტი

ოზონის სიმულაციები

ხილისა და ღვინის ექსპერიმენტები

სტენდი 3D პრინტერით

ვორქშოპი: Little Bits ( ელექტრონული კონსტრუქტორი) 

ვორქშოპი: Lego Robotics

ვორქშოპი: ციფრული ხატვა

2019-2020 წლების ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები და საჭირო 
უნარების საინფორმაციო სტენდი

Line following racing რობოტების რბოლა

სტენდი

პროექტი „აკუსტიკური სტოუნჰენჯი“

საინფორმაციო სტენდი პატარა გამოფენით

მუსიკალური ნაწარმოებების ვიზუალიზაციის ინტერაქტიული 
პროექტი 

ინოვაციური დანადგარებისა და ხელსაწყოების საპილოტე  
ეგზემპლარების გამოფენა

ვირტუალური ლაბორატორიები ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკაში

სივრცული ბეჭვდით დამზადებული საფრენი აპარატი 
ელექროძალური დანადგარით; სივრცული ბეჭვდით დამზადებული 
მფრინავი ფრთა, უპილოტი საფრენი აპარატების სიმულატორი; 
ფრენის სიმულაციის საწაფი და სხვა 

ინტერაქტიული ღონისძიებები

სამედიცინო აღჭურვილობა-სიმულატორები

სხვადასხვა კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული 
გამოცემების: წიგნების, ბროშურების გამოფენა, ფონდის მიერ 
დაფინანსებული წარმატებული პროექტების პრეზენტაცია

ექსპოზიცია: აკადემიის წევრების, გამოჩენილი მეცნიერების 
მონოგრაფიები, წიგნები, სტატიები, პატენტები

ინოვაციური აი ტი პროდუქტების გამოფენა და დემო

ფიზიკის კანონების ამსახველი ექსპონატები, ქიმიური ცდები, 
თავსატეხის აგების შეჯიბრი გამარჯვებულების გამოვლენით

თოჯინების ვორკშოპი

ჟორჟ გავას საფრენი აპარატი

ლუგარის ლაბორატორიის და დაავადებათა კონტროლის 
კვლევების სტენდი

თსუ არტის კონცერტი - 17:00

ფესტივალის გახსნის დღის დასასრული

მოსასვენებელი ჰამაკები ფესტივალის 
ტერიტორიაზე

ფესტივალის ფოტო ავტობუსი უფასო 
ფოტოებით ფესტივალის ტერიტორიაზე

სამი Giffer ფესტივალიდან სოციალურ 
მედიაში სამაუწყებლოდ

წყლის აპარატები განთავსებული 
ფესტივალის ტერიტორიაზე
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია

იუ ჯი თი

ექსპერიმენტორიუმი

თბილისის მუზეუმების გაერთიანება

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადო-
ებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ჟორჟ გავა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი

4

დამატებითი ინფორმაცია:



ფესტივალის საზეიმო გახსნის დღის აქტივობები
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12:00 – 13:00 სიტყვით გამომსვლელები, საზეიმო გახსნა, თსუ კაპელა

არქეოლოგიური სიმულაციური გათხრები

საგამოფენო დემონსტრაცია: TSU ULF/VLF NET პირველი სადგურების  ადგილების ელექტრომაგნიტური  
მახასიათებლების კვლევა

საგამოფენო დემონსტრაცია: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი „მდინარე ვერეს 
ჰიდროლოგიური მონიტორინჯის სისტემა“

საგამოფენო დემონსტრაცია: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი „ფსიქოლოგიური ტესტირება 
- შეამოწმე შენი რეაქციის დრო“. ერთობლივი პროექტი წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ 
უნივერსიტეტთან

საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი „სპორტული ტრენაჟიორი - 
გახდი ჩემპიონი აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში“. ერთობლივი პროექტი წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტთან ერთად

საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი „ხმაური თბილის ქალაქში“
 
საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი „ჭკვიანი საგნები“

საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი ექსპონატი „სახლის 
მცენარეების ავტომატური სარწყავი სისტემა“

საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი. ექსპონატი „მოლაპარაკე 
თერმომეტრი“

საგამოფენო ექსპერიმენტი: სტუდენტური სამეცნიერო-საინჟინრო პროექტი სკოლაში ინჟინერიის 
საწყისების სწავლების მეთოდოლოგია. პროექტი ხორციელდება წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
ქართულ უნივერსიტეტთან ერთად

საგამოფენო ექსპერიმენტი: პროექტი პერსონალური რადიოლოკატორი „ღამურის ალღო“: ხედვა და 
ორიენტირება შეზღუდული ხედვის პირობებში 
 
სახალისო ბიოლოგიური ექსპერიმენტები

სახალისო ქიმიური ექსპერიმენტები

სახალისო გეოგრაფიული ვიქტორინები

სამეცნიერო შემეცნებითი ვიქტორინა, სახალისო შეჯიბრი რობოტებთან, აზოტის შოუ, მასტერკლასი: 
რუბიკის კუბის აწყობა გინესის   რეკორდსმენთან ერთად

ხატვის გაკვეთილები

ოზონის სიმულაციები

საბავშვო უნივერსიტეტი

„არა ბარბარიზმებს“ 

ხელოვნური ინტელექტის მქონე ბოტები, VISION AI ალგორითმის 
მოდული, სასწავლო პროცესის ელექტრონული პლატფორმა

ინტერაქტიული პროგრამა: როგორ იქმნებოდა ხელნაწერი წიგნი შუა 
საუკუნეების საქართველოში?

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მიერ 
შემუშავებული ორიგინალური სამკურნალო პრეპარატების გამოფენა 

ახალი ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის გამოყენება სპორტსმენთა 
კუნთოვანი ქსოვილის ოქსიგენაციის მონიტორირებისათვის
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სახალისო მეცნიერება - რობოტოტექნიკის აკადემიის 
მოსწავლეების პროექტები და იდეები

სახელოვნებო სამეცნიერო კვლევების ამსახველი გამოცემები და 
წიგნების გამოფენა, ზაზა ხალვაშის ფილმის ჩვენება, თეატრალური 
პერფორმანსი, სემინარი - „კულტურული მემკვიდრეობა - ქართული 
კინო 110 წლის“; საინტეგრაციო ინკლუზიური ცეკვის „ვორქშოფი”

მინის ფასადიანი მაღლივი შენობების ფასადმწმენდი 
მოწყობილობის ტექნიკური მოდელის დემონსტრირება

ახალი ტიპის, ცვალებადი სიგრძის ავტომობილის მაკეტის 
დემონსტრირება

უნივერსიტეტის ახალი სამეცნიერო გამოცემების სტენდი

FabLab ATSU-ში შექმნილი პროექტების გამოფენა

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო მიღწევების (ახლად
გამოცემული მონოგრაფიები, კრებულები) პრეზენტაცია

სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო შოუ

ინოვაციური გამოგონებების წარდგენა

სახალისო ექსპერიმენტები

ინოვაციების გამოფენა

ღვინისა და მევენახეობის საექსპოზიციო კუთხე, მეაბრეშუმეობა, 
მემცენარეობა

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის გეოლოგია-პალეონტოლოგიისა 
და არქეოლოგიის ფონდებში  დაცული  ორიგინალი მასალის 
წარმოდგენა

არქეოლოგიური ნივთების (კერამიკული მასალა) აღდგენა 
-კონსერვაცია

მიკრობიოლოგიური სამყაროს გამოფენა

საბავშვო უნივერსიტეტი

ოზონის სიმულაციები

ხილისა და ღვინის ექსპერიმენტები

სტენდი 3D პრინტერით

ვორქშოპი: Little Bits ( ელექტრონული კონსტრუქტორი) 

ვორქშოპი: Lego Robotics

ვორქშოპი: ციფრული ხატვა

2019-2020 წლების ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები და საჭირო 
უნარების საინფორმაციო სტენდი

Line following racing რობოტების რბოლა

სტენდი

პროექტი „აკუსტიკური სტოუნჰენჯი“

საინფორმაციო სტენდი პატარა გამოფენით

მუსიკალური ნაწარმოებების ვიზუალიზაციის ინტერაქტიული 
პროექტი 

ინოვაციური დანადგარებისა და ხელსაწყოების საპილოტე  
ეგზემპლარების გამოფენა

ვირტუალური ლაბორატორიები ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკაში

სივრცული ბეჭვდით დამზადებული საფრენი აპარატი 
ელექროძალური დანადგარით; სივრცული ბეჭვდით დამზადებული 
მფრინავი ფრთა, უპილოტი საფრენი აპარატების სიმულატორი; 
ფრენის სიმულაციის საწაფი და სხვა 

ინტერაქტიული ღონისძიებები

სამედიცინო აღჭურვილობა-სიმულატორები

სხვადასხვა კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული 
გამოცემების: წიგნების, ბროშურების გამოფენა, ფონდის მიერ 
დაფინანსებული წარმატებული პროექტების პრეზენტაცია

ექსპოზიცია: აკადემიის წევრების, გამოჩენილი მეცნიერების 
მონოგრაფიები, წიგნები, სტატიები, პატენტები

ინოვაციური აი ტი პროდუქტების გამოფენა და დემო

ფიზიკის კანონების ამსახველი ექსპონატები, ქიმიური ცდები, 
თავსატეხის აგების შეჯიბრი გამარჯვებულების გამოვლენით

თოჯინების ვორკშოპი

ჟორჟ გავას საფრენი აპარატი

ლუგარის ლაბორატორიის და დაავადებათა კონტროლის 
კვლევების სტენდი

თსუ არტის კონცერტი - 17:00

ფესტივალის გახსნის დღის დასასრული

საქართველოს უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 
საქართველო

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 
ბიომედიცინის ცენტრი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო

აი თი აკადემია სტეპი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო კონსერვატორია

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო კონსერვატორია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ბაქტერიოფაგიის ინსტიტუტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და 
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტებისაგან შემდგარი გუნდი SYSTEM 
CORP

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი
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