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 საორგანიზაციო  კომიტეტი 

1.აკაკი გირგვლიანი - კონფერენციის თავმჯდომარე, აკაკი წერეთლის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

2. დავით ლეკვეიშვილი - კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე, აკა-

კი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველო 

3. დავით ზაუტაშვილი - კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

4. გია სურგულაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფე-

სორი, საქართველო 

5. მანანა ხაჩიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

6. მაის ფარხადოვი - რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობ-

ლემების ინსტიტუტი, პროფესორი, რუსეთი 

7. რუმიანა იორდანოვა - სოფიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირე-

ბული პროფესორი, ბულგარეთი 

8. ხათუნა ბარდაველიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

9. ლუდმილა ლიპატოვა - გიორგი პლეხანოვის სახელობის რუსეთის 

ეკონომიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, რუსეთი 

10. რატი აბულაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირე-

ბული პროფესორი, საქართველო 

11. ავთანდილი ბარდაველძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, პროფესორი, საქართველო 

12. მირანდა გობიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასისტენტ პროფესორი, საქართველო 

13. მანანა ჭუმბურიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

14. თეიმურაზ ფესტვენიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

15. ნოდარ  ჭანტურია- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

16. მიხეილ კოტიშაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 
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კონფერენციის მუშაობის გრაფიკი 
 

2015  10 ივლისი 

13.00 – 14.00 – მონაწილეთა რეგისტრაცია 

14.00 –15.30 – პლენარული სხდომა (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი) 

15.30 –16.30 – შესვენება (ლანჩი) 

16.30–18.00 – ექსკურსია : ბაგრატის ტაძრის და გელათის სამონას-

ტრო კომპლექსის დათვალიერება 

18.00 –20.00 – ვახშამი რესტორანში 

20.00 – სასტუმროში დაბინავება. 

 

2015  11 ივლისი 

10.00–10.30 – საუზმე სასტუმროში 

10.30 – 12.30 – სექციებში მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის 

აუდიტორიები) 

12.30–13.00 – შესვენება (ლანჩი) 

13.00–16.00 –სექციებში მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის 

აუდიტორიები) 

16.30 – 17.30 – კონფერენციის დახურვა. (აკაკი წერეთლის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი) 

18.00 – სტუმრების გამგზავრება 
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პლენარული სხდომა 

აწსუ სააქტო დარბაზი 

10 ივლისი 
1 .მისასალმებელი სიტყვა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის რექტორი, პროფესორი, გიორგი ღავთაძე 

2.   „Microsoft  განათლებაში“ - შოთა მურცხვალაძე, Microsoft Georgia 

 

 

სექცია 1 

ინტერნეტი,  ელექტრონული მთავრობა,  ელექ-

ტრონული ბიზნესი 
მწვანე   დარბაზი 

 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით ზაუტაშვილი 

ხელმძღვანელის მოადგილე - ასოცირებული პროფესორი რატი აბუ-

ლაძე 

 

1. მანანა ხაჩიძე, მაგდა ცინცაძე, მაია არჩუაძე, გელა ბესიაშვილი  

ქართულენოვანი  სემანტიკური ძებნის ძრავის შემუშავება 

- სირთულეები და გადაწყვეტილებები 

2. ლიუდმილა გალაგანი  ელექტრონული მთავრობის თანამედრო-

ვე რისკები და მათი გავლენა სახელმწიფო ორგანოების ინ-

ფორმაციულ უზრუნველყოფაზე 

3. ტატიანა   გრანჩაკი  სოციალური ქსელები როგორც უკუ კავში-

რის ინსტრუმენტი  მმართველობით  სისტემაში  

4. ვლადიმირ უდოვიკი  პრეზიდენტობის  ინსტიტუტი  ინტერნეტ  

სივრცეში 

5. ანა ტრახტენბერგი  ელექტრონულ მთავრობაზე გადასვლა: ტექ-

ნოლოგიური განვითარება, როგორც იდეოლოგიური კონ-

სტრუქტი 
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6. ელენა დიაკოვა  ელექტრონული მთავრობის ფორმირება: „ადმი-

ნისტრაციული მოდა“  და მმართველობითი ტრადიცია 

(ჩინეთის მაგალითზე) 

7. ალექსანდრ ჟიდჩენკო  ინტერნეტი როგორც პროფესიონალური 

გამოწვევების ევოლუციის სფერო: სოციოლოგიური ასპექ-

ტი 

8. რატი  აბულაძე, ზოია კაკულაშვილი  ინტერნეტ და  მობაილ  

ბანკინგის  მომსახურების ბაზარი  საქართველოში 

9. დავით ზაუტაშვილი, ბადრი ზივზივაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი 

 ელექტრონული  მთავრობის  განვითარების  მოდელი  

ელექტრონული  სერვისების  ბაზაზე 

10. ლია ჯანაძე  ელექტრონული  სერვისები  ადგილობრივ   თვით-

მმართველობაში 

11. ელზა   ბიწაძე  სოციალური ქსელები  ელექტრონულ  მონაწი-

ლეობაში 

12. მთვარისა  ზაუტაშვილი  ქართული  უნივერსიტეტები  

Webometrics  რეიტინგში 

13. ინგა რამიშვილი, თამარ აბულაძე  ელექტრონული მაღაზიების  

განვითარების  პრობლემები და პერსპექტივები  საქართვე-

ლოში 

14. მირიან გიგოლაშვილი  ელექტრონული  ფული 

15. მაის ფარხადოვი, ნინა პეტუხოვა  ინვალიდების დახმარების 

სოციალურად ორიენტირებული ინტერნეტ სერვისები 

16. არჩილ გეგუჩაძე  შვეული აფრენა-დაფრენის საშუალებათა ორი 

კონცეფციის შედარებითი ანალიზი მათი მდგრადობის 

სრულყოფისათვის ინტერნეტის მეშვეობით 
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სექცია 2 

მოდელირება და პროგრამირება 
სააქტო დარბაზი 

 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი აკაკი გირგვლიანი 

ხელმძღვანელის მოადგილე -  პროფესორი გია სურგულაძე 

 

1. პოლინა ლემენკოვა  ობიექტების განსაზღვრა ტოპოლოგიური, 

ერთგვაროვნებისა და მასშტაბის ფაქტორებით: ქალაქის რუ-

კების  შედგენა eCognition პროგრამული დანართისა და 

მულტისპექტრული თანამგზავრული გამოსახულებების გა-

მოყენებით.  

2 . მარია მიასოედოვა, ზ. მიასოედოვა , ნ. პეტუხოვა  მეტყველების  

ვიზუალური აღთქმა მულტიმედიური სასწავლო პროგრა-

მის საფუძველზე 

3. ჟანატ  კენჟებაევა  მანგისტაუს ოლქის ელექტრონული რუქის მი-

ხედვით ძიების პროგრამის შემუშავება საავტომობილო 

ტრანსპორტის მარშრუტის და გზის ხანგრძლივობის გაანგა-

რიშებით 

4. დიმიტრი კუპრაცევიჩი, ლიუდმილა ლიპატოვა  რუსეთის ფედე-

რაციის კვების მრეწველობის  პროგრამული უზრუნველყო-

ფის ბაზარი 

5. ნინო კივილაძე, გია სურგულაძე  Web - აპლიკაციაში რეპორტე-

ბის  ინტეგრაციის  მეთოდები 

6. ხატია ქრისტესიაშვილი, გიორგი სურგულაძე  საწარმოო  რე-

სურსების  მართვის  ბიზნეს-პროცესების  მოდელირება 

7. ნინო თოფურია,  ლ. პეტრიაშვილი  მონაცემთა ბაზის დაპრექტე-

ბა ტერიტორიულად  განაწილებული კორპორაციის ინტერ-

ნეტ-პორტალისთვის 

8. ალექსანდრე სურმავა , ვეფხია  კუხალაშვილი  მდ. მტკვრის  ამო-

ნიუმის  იონით   დაბინძურების  თეორიული  გამოკვლევა 
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9. აკაკი გირგვლიანი  მცირე  სიღრმის  მქონე  წყალსაცავებში 

წყლის  დინამიკური მახასიათებლების  რიცხვითი მოდე-

ლირება 

10. მიხეილ კოტიშაძე  ხელოვნური  ნეირონული  ქსელის  ზოგიერ-

თი პარამეტრის კვლევა 

11. ზურაბ ხურცია  ინფორმაციულ  სისტემებში  კლიენტ - სერვერი  

ტექნოლოგიები 

12. მანანა ჭუმბურიძე, იამზე გობიანი  ეფექტური  პროდუქტ - მენე-

ჯერი 

13. ჯუმბერ  ჩოგოვაძე, თ. კოჩაძე, ი. დანგაძე, გ. ლეკვეიშვილი  ტუ-

რისტული სამარშრუტო გზების მაკროპროფილის გავლენა 

საწვავის ეკონომიურობასა და  გამონაბოლქვზე 

14. აკაკი ძნელაძე  სერვერის  დროითი  მახასიათებლების შეფასება 

დაპროექტებისას 

15. ამირან ბრეგვაძე, ტ. ჭანტურია  ყურეში მიმდინარე  ტალღური 

პროცესების რიცხვითი  მოდელირება  

16. ალექსანდრე  კორძაძე ,დემური დემეტრაშვილი,  ვეფხია კუხა-

ლაშვილი  ცირკულაცია და მინარევების გავრცელების 

პროგნოზი შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლში და 

მიმდებარე აკვატორიაში 

17. მზევინარ ზაქარაია  ფერის მოდელების  კლასიფიკაცია 

18. მზევინარ ზაქარაია  ფრაქტალები და მათი გამოყენება  საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიებში 

19. გივი ლობჟანიძე, ალექსანდრე ლობჟანიძე  სატრენდო ანალიზი 

თანამედროვე მედიაში 

20. გია სურგულაძე, ციური ფხაკაძე, თინათინ კაიშაური, ალექსან-

დრე კეკენაძე  ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს-პროცესე-

ბის მოდელირება, დაპროექტება და პროგრამული რეალი-

ზაცია 
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სექცია 3 

მართვის   ინფორმაციული   სისტემები 
საკონფერენციო ოთახი  1114 

 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი ავთანდილ ბარდაველიძე 

ხელმძღვანელის მოადგილე -  პროფესორი სერგო ცირამუა 

 

1. ხათუნა ბარდაველიძე, ავთანდილ ბარდაველიძე  მასობრივი 

მომსახურეობის სისტემის იმიტაციური მოდელირება 

MATLAB გარემოში  

2. ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი, ხათუნა ბარ-

დაველიძე  წყალმომარაგების მიკროკონტროლელური 

მართვის სისტემა 

3. სერგო ცირამუა, ირაკლი ბაშელეიშვილი  სტრუქტურულად გა-

დაწყობადი  მრავალფუნქციური  სისტემების  საიმედოობის 

მოდელი  

4.   ო. სტოიანოვა, ს. მიხაილოვა, ო.  სასევა  კადრების განყოფილე-

ბის ავტომატიზაციის სისტემის შემუშავება «1С Предприятия 

8.2»  პლატფორმაზე 

5. აბბაზბეკ   კასიმბეკოვი  უნივერსიტეტების  სამეცნიერო-საგანმა-

ნათლებლო რესურსების უზრუნველყოფის კორპორაციუ-

ლი ინფორმაციული სისტემა 

6. ტატიანა  ჟუბრევა  ტუტორის თვალით დანახული დისტანციუ-

რი სწავლება 

7. ზურაბ ხურცია  მონაცემთა ბაზების ავტომატიზებული პროექ-

ტირება 

8. მარიამ ზაქარიაშვილი, ირაკლი ჭიჭაშვილი  ქსელური  ინტერაქ-

ტიური აუდიტორია NetOp School 

9. ნანა  ონიანი-საღინაძე  შეფასების  და  თვითშეფასების  პროგრა-

მული  უზრუნველყოფა  სწავლების  დაწყებით საფეხურზე 
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10. ქარქაშაძე მანანა.  ინფორმატიკის სწავლების  საკითხები  დაწყე-

ბით  საფეხურზე 

11. ინგა კახიანი  შეფასება და  დიაგნოსტიკური  ტესტირება  ტექ-

ნოლოგიების  გამოყენებით. 

 

 

 

სექცია 4 

ინტერნეტი  და  უცხო  ენები 

საკონფერენციო ოთახი  1119 

 

სექციის ხელმძღვანელი - ასისტენტ  პროფესორი მირანდა  გობიანი 

ხელმძღვანელის მოადგილე -  დიანა  შლუხტმანი 

 

1. დიანა   შლუხტმანი   მასობრივი ინფორმაციის ახალი საშუალე-

ბები, როგორც ენობრივი პრაქტიკის და  ინფორმაციის გაც-

ვლის საშუალება 

2. იულია   პოლოვინჩაკი  სოციალური მედიის დისკურსის მობი-

ლიზაციური და მანიპულიატიური პოტენციალი 

3. მირანდა გობიანი, თინათინ მებურიშვილი  სიცილაკის  ლინ-

გვისტური  ასპექტები  თანამედროვე  ელექტრონულ   მე-

დიაში 

4. ინგა კიკვიძე, მაია კვანტრე  ინფორმაციული  და  საკომუნიკაციო  

ტექნოლოგიების  გამოყენება რუსულის როგორც  უცხო 

ენის სწავლების  პროცესში 

5. ნელი სიჭინავა  ინტერნეტის რესურსები რუსულის როგორც 

უცხო ენის სწავლებაში 

6. ირინა ყრუაშვილი ტექსტის კორპუსიდან მონაცემთა ელექტრო-

ნულ ბაზამდე: მონაცემთა სისტემატიზაციის პრობლემები 

ლექსიკონის შედგენისას 
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7. ქეთევან სოფრომაძე, დალი ზაუტაშვილი  საინფორმაციო-კომუ-

ნიკაციური ტექნოლოგიების პედაგოგიური ღირებულება 

რუსულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროცესში 

8. ნადეჟდა   ქაჯაია   საინფორმაციო-კომპიუტერული ტექნოლოგი-

ების როლი სტუდენტ-ჰუმანიტარების ენობრივი დისციპ-

ლინების სწავლების პროცესში 

9. ქეთევან ჟორჟოლიანი  ინტერნეტ-გვერდებისა და  პროგრამის 

AUDACITY  გამოყენება უცხო  ენის ეფექტურად  შესწავლი-

სათვის 

10. მირანდა  ლომიძე  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიების (TICE) ინტეგრაცია ფრანგულის, როგორც უცხო 

ენის სწავლების პროცესში 

11. თეონა  ნიჟარაძე  ანგლიციზმები  გერმანული ენის  კომპიუტე-

რულ  ლექსიკაში 

12. ეკატერინე  გაჩეჩილაძე  აუდიოვიზუალური ინტერნეტ რესურ-

სები ფრანგული ენის სწავლების პროცესში 

13. ნინო  შარაშენიძე  ემოტიკონი  როგორც  ემოციების  გამოხატ-

ვის  საშუალება  გერმანულ  ინტერნეტ   ტექსტებში 
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Organizational committee 

 

1.Akaki Girgvliani - Conference chairman, Professor, Akaki Tsereteli State 

University, Georgia 

2. David Lekveishvili - Deputy chairman, Associate professor, Akaki Tsere-

teli State University, Georgia 

3. David Zautashvili - Executive director, Professor, Akaki Tsereteli State 

University, Georgia 

4. Gia Surguladze - Professor, Georgian Technical University, Georgia 

5. Manana Khachidze - Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univer-

sity, Georgia 

6. Mais Farkhadov - Professor, Institute of Control Sciences of RAS, Russia. 

7. Rumyana Jordanova - Associate professor, Technical University of Sofia, 

Bulgaria 

8. Khatuna Bardavelidze - Associate professor, Georgian Technical Univer-

sity, Georgia 

9. Ludmila Lipatova - Professor, Plekhanov Russian University of Econo-

mics, Russia 

10. Rati Abuladze - Associate professor, Georgian Technical University, Ge-

orgia 

11. Miranda Gobiani - Assistant professor, Akaki Tsereteli State University, 

Georgia 

12. Avtandil Bardavelidze - Professor, Akaki Tsereteli State University, Ge-

orgia 

13. Manana Chumburidze - Associate professor, Akaki Tsereteli State Uni-

versity, Georgia 

14. Teimuraz Pestvenidze - Associate Professor. Akaki Tsereteli State Uni-

versity, Georgia 

15. Nodari Chanturia  - Associate Professor. Akaki Tsereteli State University,  

Georgia 

16. Mikheil Kotishadze - Associate Professor. Akaki Tsereteli State Univer-

sity, Georgia 
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Conference Agenda 

 

July   10 , 2015 

13.00 -14.00 - Attendees registration 

14.00- 15.30 - Plenary session (Conference hall of ATSU) 

15.30-16.30 - Break (lunch) 

16.30-18.00 - Tour: Bagrati’s church and Gelati renewed monastery complex 

18.00-20.00 - Supper in the restaurant 

20.00 - Arrival to hotel 

 

July 11 , 2015 

10.00 – 10.30 – Breakfast in the hotel 

10.30 -12.30 – Sectional work (room s ATSU) 

12.30-13.00 - Break (lunch) 

13.00-16.00 – Sectional work (room s ATSU) 

16.30-17.30 – Final meeting (Conference hall of ATSU) 

18.00 – Guests departure 
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Plenary session 
ATSU Assembly Hall 

 

1.Welcome Speech – Akaki Tsereteli State University Rector, Professor Gi-

orgi Gavtadze 

2. “Microsoft in education” – Shota Murtskhvaladze, Microsoft Georgia 

 

 

 

SECTION 1 

INTERNET, E - GOVERNMENT, E- BUSINESS 

 

Chairman: professor David Zautashvili 

Vice- Chairman: associate professor  Rati Abuladze 

Green hall 

 

1. Manana Khachidze,  Magda Tsintsadze, Maia Archuadze, Gela Besiashvili 

 The Georgian Semantic Search Engine Development – Comple-

xity and Decision 

2. Lia  Janadze  Electronic services in local government 

3. Granchak  Tatiana  Disclosed the possibility of using social networking 

tools for establishing effective feedback control system. 

4. Mirian Gigolashvili  Electronic  many  

5. Inga Ramishvili, Tamar abuladze  THE PROBLEMS AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT OF ELECTRICAL APPLIANCE SHOPS IN 

GEORGIA  

6. Archil  Geguchadze  Analysis of  Two  Concepts of  VTOL  to  Improve  

their  Sustainability  by Using  the  Internet 

7. David Zautashvili, Badri Zivzivadze, Mtvarisa Zautashvili  The maturity 

model e-government on the basis of electronic services  

8.  Mtvarisa Zautashvili  Georgian university in the ranking  Webometrics 

9.  Elza Bitsadze  Social networks in electronic participation 

10. Anna Trakhtenberg   E-Government Implementation: Technological De-

velopment as an Ideological Construction 
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11. Elena Dyakova  E-Government Formation in China: Fashion Manage-

ment and Administrative Tradition 

12 Volodymyr Udovyk  The presidency in the Internet space  

13. Alexander Zhidchenko  The Internet as the scope of evolution of the 

professional calls: the sociological aspect 

14. Rati  Abuladze, Zoia  Kakulashvili  Markets of Internet and Mobile 

Banking Service in Georgia 

15. Galagan Ludmila  Modern e-government risks and their impact on infor-

mation support of public authorities 

16. Farkhadov Mais, Petukhova  N.  Socially oriented Internet services and 

assistance to disabled 

 

 

 

SECTION 2 

MODELING  and PROGRAMMING 

 

Chairman: professor Akaki Girgvliani 

Vice –Chairman: professor Gia Surguladze 

Assembly Hall 

 

1. Lemenkova  Polina  Topology, homogeneity and scale factors for object 

detection: application of eCognition software for urban mapping 

using multispectral satellite image  

2. Akaki  Girgvliani  Numerical modeling the dynamic characteristics of the 

water in the shallow waters 

3. Zurab Khurtsia  Information systems for client-server technologies 

4. Nino Kiviladze, Gia Surguladze  Integrating Reporting Services into 

Web-Application 

5. Akaki  Dzneladze  Performance evaluation of server-computers during 

the design 

6. Avtandil Kordzadze, Demuri Demetrashvili, Vepkhia Kukhalashvili  Fo-

recast of Circulation and spreading of impurities in the Georgian 

Black Sea   coastal  zone and adjoining water area    

7. Alexander  Surmava , Vepkhia  Kukhalashvili  THEORETICAL STUDY 
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OF R. KURA POLLUTION  WITH AMMONIUM IONS 

8. Kupratsevich Dmitry,  Lipatova  Lyudmila  THE SOFTWARE 

MARKET OF CATERING INDUSTRY IN RUSSIAN 

FEDERATION  

9. Topuria Nino,  Petriashvili L.  Designing the database application of 

Internet portal for geographically distributed offices 

10. Kenzhebayeva    Zhanat   Development of the program of search in the 

electronic map of Mangistau region with calculation of a route and 

time of a way of the motor transport 

11. Mzevinar  Zakaraia  Color models classification  

12.  Mzevinar Zakaraia  Fractals and their use in information technology 

13. Mikheil  Kotishadze   A research of the parameters of some artificial ne-

ural networks  

14. Amiran   Bregvadze,  T. Chanturia  Numerical modeling of wave pro-

cesses in the Gulf 

15. Khatia Kristesiashvili, Giorgi Surguladze  Modelling of Business-Pro-

cesses for Enterprise Resource Management 

16. Givi  Lobzhanidze , Alexsander  Lobzhanidze  Trend Analysis in mo-

dern media 

17. Manana Chumburidze, Iamze Gobiani  Product manager 

18. M. Myasoedova,    Z.  Myasoedova,  N. Petukhova .  Visual perception 

of speech using the multimedia training program 

19. Gia  Surguladze,  Pkhakadze Ts., Kaishauri  T. Kekenadze  A.  Mode-

ling , Design   and  Software  Implementation  for organizational 

management   

20. Chogovadze D.,  Koshadze T.,  Dangadze  I., Lekveishvili  G.  Influence 

microprofile  tourist routes roads  on the fuel economics and emissi-

ons 

. 
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SECTION 3 

MANAGEMENT  INFORMATION   SYSTEMS 

 

Chairman: professor Avtandil  Bardavelidze 

Vice – Chairman: professor  Sergo Tsiramua 

Room 1114 

 

1. Khatuna Bardavelidze, Avtandil Bardavelidze  Simulation Modeling of a 

Queuing System in the MATLAB Environment 

2. Avtandil Bardavelidze, Irakli Basheleishvili, Khatuna Bardavelidze  Mic-

rocontroller - Based Water Supply Control System 

3. Zurab  Khurtsia  Computer aided design databases 

4. Nana  Oniani-Saghinadze  Evaluation and Self-Evaluation Software in 

Primary Education 

5. Abbazbek   Kasimbekov   Corporate information system to ensure univer-

sities research and education resources  

6. Tatiana  Zhubreva  DISTANCE LEARNING THROUGH THE EYES 

OF A TUTOR 

7. Manana Karkashadze  Teaching information technology at on initial stage 

8. O.  Stoyanova,  S.  Mikhaylova,  A.  Saseva  Development of the system 

of automation of a human resources department on the 1C of the 

Enterprise 8.2 platform 

9. Sergo  Tsiramua,  Irakli  Basheleishvili  Model of Reliability of Structural 

Reconfiguration Multifunctional Systems 

10. Inga Kakhiani   Assessing Teaching and Diagnostic Testing Using Com-

puter Technologies  

11. Mariam Zaqariashvili, Irakli  Tchitchashvili  Interactive Audience Net-

work  NetOp School 
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SECTION 4 

INTERNET   and    FOREIGN    LANGUAGE 

 

Chairman: assistant professor Miranda Gobiani 

 Vice- Chairman: Diana  Schluchtmann 

 Room 1119 

 

1. Diana  Schluchtmann  Neue Medien als Mittel zur Sprachpraxis und 

Informationsvermittlung 

2. Miranda  Gobiani,  Tinatini  Meburishvili  Linguistic Aspects of emoti-

cons in the modern electronic media 

3. Ketevan  Sopromadze, Dali  Zautashvili  Pedagogical Values of Informa-

tion and Communication Technologies in the process of instruction 

of Russian language as a foreign language 

4. Nadejda  Kajaia  The Role of Information and Computer Technologies in 

Teaching Students of Humanities the Linguistic Disciplines 

5. Irina Kruashvili  Vom Textkorpus zur Datenbank: Probleme der Systema-

tisierung der Daten bei der Erarbeitung eines Wörterbuchs 

6. Ekaterine  Gachechiladze  Ressources  audiovisuelles dans l’enseigne-

ment du français 

7. Teona  Nizharadze  Anglicisms in the German computer vocabulary 

8. Nino  Sharashenidze   Emoticon as Means of Emotional Expressions on 

the   Internet 

9. Polovynchak  Yuliia  Mobilization and manipulation potential of social 

media in the transitional society 

10. Nelli  Sihinava   INTERNET RESOURCES IN TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

11. Inga  Kikvidze,   Maia  Kvantre  The use of information and communi-

cation technologies in teaching Russian as a foreign language 

12. Ketevan  Jorjoliani  Using Online-Site and  Programme AUDACITY  in 

Learning a Foreign Language 

13.  Miranda  Lomidze  The integration  of  information and communication 

technologies in teaching French  as a foreign language 
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