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წლის საერთაშორისო ოლიმპიადის დახურვა 
 
წელს ოლიმპიადა ჩატარდა მეცამეტედ. ტრადიციულად, ოლიმპიადის ფარგლებში გაიმართა 2 

შეჯიბრება - გუნდური და პირადი. დახურვაზე მოხდა ამ ორივე შეჯიბრების ძირითადი 

შედეგების შეჯამება და გამარჯვებულთა დაჯილდოება. 

გუნდურ    შეჯიბრში    მონაწილეობა    მიიღო    სულ    119-მა    გუნდმა.    შეჯიბრება    ჩატარდა 
პარალელურად თბილისში, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ვინიცაში, ხარკოვში, ოდესაში და 

უჟგოროდში. 

ვეკუას თასი გუნდურ ჩათვლაში მოიგო სანქტ-პეტერბურგის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, 
მექანიკისა და ოპტიკის ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტის გუნდმა შემადგენლობით: 

გენადი კოროტკევიჩი, ნიაზ ნიგმატულინი, არტიომ ვასილიევი. ამ გუნდმა საკმაოდ რთული 

კომპლექტის 12-ვე ამოცანა ამოხსნა! გენადი კოროტკევიჩი, როგორც ცნობილია, დღეისთვის 

მსოფლიოში  ყველაზე   მაღალრეიტინგიანი   პროგრამისტია,   იგი   უმაღლეს   სასწავლებელთა 

შორის   მსოფლიო   ჩემპიონატების   2-გზის   გამარჯვებულია.   ამავე   ჩემპიონატის   სხვადსხვა 

წლების გამარჯვებულია გუნდის დანარჩენი 2 მონაწილეც. თქმა არ უნდა, რომ მსგავსი დონის 

გუნდების მონაწილეობა ვეკუას თასზე მკაფიოდ უსვამს ხაზს ამ ოლიმპიადის 

მაღალპრესტიჟულობას. 

საბოლოოდ, 15-მა გუნდმა შეძლო 8 და მეტი ამოცანის ამოხსნა. ჟიურის გადაწყვეტილებით ამ 

15-ვე გუნდს გადაეცემა პირველი ხარისხის დიპლომები. მათ შორის არის 2 ქართული გუნდი 

(8-8 ამოცანით). დამატებითი მაჩვენებლებით უკეთესი აღმოჩნდა მოსწავლეთა გუნდი 

(„კომაროვი-მზიური 3:2“) შემადგენლობით: თემურ თოლორაია, ნიკა ბირკაძე, ნიკა ციმაკურიძე 

(მწვრთნელი ნიკოლოზ სვანიძე). ამ გუნდმა დაიმსახურა ევგენი პანკრატიევის სახელობის სპეც- 

პრიზი, როგორც  საუკეთესო  გუნდმა  სამხრეთ კავკასიიდან.  ნომინანტებს  პრიზი  გადასცა  ამ 

მიზნით თბილისში საგანგებოდ ჩამოსულმა, ევგენი პანკრატიევის ვაჟმა, მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორმა, ანტონ პანკრატიევმა. ასევე 8 ამოცანა ამოხსნა შავი ზღვის 

საერთაშორისო  უნივერსიტეტის  გუნდმა  (ნიკოლოზ  სვანიძე,  ნინი  აშორტია,  მწვრთნელი 

გიორგი მანდარია). 

სტუ-ს მიერ დაწესებული ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრიზი - საქართველოდან 

მოასპარეზე საუკეთესო საზღვარგარეთულ გუნდს, დაიმსახურა აზერბაიჯანის მოსწავლეთა 

ნაკრებმა  (აბუთალიბ  ნამაზოვი,  მურად ეიუნიზადე,  იბრაჰიმ  ტაგიზადე, მწვრთნელი რაშად 

მამედოვი), რომელმაც ამოხსნა 7 ამოცანა. გუნდებმა, რომელთაც ამოხსნა 7-7 ამოცანა, 

დაიმსახურა მეორე ხარისხის დიპლომები. მათ შორის არის 3 ქართული გუნდი – თავისუფალი 

უნივერსიტეტი (გიორგი სხირტლაძე, ალექსანდრე ცხოვრებოვი, ნიკა ლოსაბერიძე, მწვრთნელი 

ნიკა ჯიმშელეიშვილი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მარიამ ბეჟაშვილი, გიგი 

პატარაია, ვახტანგ ტაბატაძე, მწვრთნელი თეოდორე ზარქუა) და მოსწავლეთა გუნდი 

(„კომაროვი-მზიური 1“: არჩილ ბასაძიშვილი, გიორგი ჩხაიძე, მიხეილ კვინიკაძე, მწვრთნელები 

ზაზა გამეზარდაშვილი, გურამ ქოთოლაშვილი). 

6 ამოცანიანმა გუნდებმა კი დაიმსახურა მესამე ხარისხის დიპლომები. აქ კიდევ ორი ქართული 

გუნდია - ისევ მოსწავლეთა გუნდი („კომაროვი-მზიური 3“: გიორგი ნადარეიშვილი, ლუკა 

მოსიაშვილი, დავით მემარნიშვილი, მწვრთნელები ზაზა გამეზარდაშვილი, გურამ 

ქოთოლაშვილი)   და   თავისუფალი   უნივერსიტეტის   მეორე   გუნდი   (დავით   ბეჟანიშვილი, 

ვახტანგ კოტორეიშვილი, ბაკურ ცუცხაშვილი, მწვრთნელი ნიკა ჯიმშელეიშვილი). 

 

პირად  შეჯიბრში  მონაწილეობა  მიიღო  სულ 124-მა  ახალგაზრდამ.  შეჯიბრი პარალელურად 

ჩატარდა საქართველოში (თბილისი) და უკრაინაში (ვინიცა, ხარკოვი, ოდესა და უჟგოროდი). 

ვეკუას  თასი  პირად  ჩათვლაში  მოიპოვა  ლვოვის  ეროვნული  უნივერსიტეტის  სტუდენტმა, 

ანდრიი მაკარმა. 

აქ პირველი ხარისხის დიპლომებით გადაწყდა მხოლოდ იმ მონაწილეთა დაჯილდოება, ვინც 7- 

7 ამოცანა ამოხსნა. გამარჯებულის გარდა, ასეთი აღმოჩნდა კიდევ მხოლოდ ერთი - კიეველი 



მოსწავლე, ვლადისლავ ზავოდნიუკი. ამ ყმაწვილმა აგრეთვე დაიმსახურა სტუ-ს მიერ 

დაწესებული ივერი ფრანგიშვილის სახელობის პრიზი - საუკეთესო მოსწავლეს. 

6  ამოცანის  ამომხსნელმა  ყმაწვილებმა  დაიმსახურეს  მეორე  ხარისხის  დიპლომები,  ხოლო  5 

ამოცანის ამომხსნელებმა კი მესამე ხარისხის დიპლომები. 

მეორე ხარისხის დიპლომები დაიმსახურა სამმა ქართველმა ახაგაზრდამ - თეიმურაზ 

თოლორაიამ, გიორგი სხირტლაძემ და ნიკოლოზ სვანიძემ, ხოლო მესამე ხარისხის დიპლომი კი 

ქართველთაგან დაიმსახურა არჩილ ბასაძიშვილმა. 

თეიმურაზ თოლორაიამ აგრეთვე დაიმსახურა აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს მიერ დაწესებული ჟიული შარტავას სახელობის პრიზი - საუკეთესო ქართველ 

მონაწილეს. უთუოდ, ეს ქართველი მოსწავლის დიდი წარმატებაა. 

 
მთლიანობაში, ოლიმპიადამ დაგვანახა, რომ კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური 

სკოლა (დირექტორი ივანე კვიტაშვილი) და სასწავლო ცენტრი «მზიური» (დირექტორი გია 

თოდრია) ინარჩუნებენ და ავითარებენ საერთაშორისო დონეს საოლიმპიადო პროგრამირებაში 

ახალგაზრდების მომზადების ჭრილში. ორივე დაწესებულება ამას აღწევს გამოცდილი 

მასწავლებლების გვერდში თავისივე ცოტახნისწინანდელი შეგირდების ამოყენებით, რაც კარად 

ეთანხმება მსოფლიოს საუკეთესო სასწავლო დაწესებულებების პრაქტიკას. ცალკე აღნიშვნის 

ღირსია ის წმინდა სპორტული პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ხდება გუნდების 

დაკომპლექტება და რომელიც, მადლობა ღმერთს, წლების განმავლობაშია დანერგილი ამ 

სფეროში. 

ასევე  აღსანიშნავია  ჩვენი  აზერბაიჯანელი  კოლეგების  მნიშვნელოვანი  პროგრესი.  მარტო  ის 

რად ღირს, რომ აზერბაიჯანელმა მოსწავლეებმა გადაასწრეს თბილისში ჩამოსულ მოსკოვის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკმაოდ ძლიერ გუნდს (ჩააბარა 7 ამოცანა). 

 
წელს ოლიმპიადას ყავდა გენერალური სპონსორი – კომპანია «ალტა-სოფტვეარი». ეს კომპანია 

დღეისთვის საქართველოში მოქმედი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაზე 

ორიენტირებულ კომპანიათაგან ყველაზე მსხვილია. იგი არის უპირობო ლიდერი საბანკო 

სექტორისთვის მიწოდებული ამ პროფილის მომსახურების ჭრილში. საკმარისია ითქვას, რომ 

საქართველოში მოქმედი ბანკების უმრავლესობაში დანერგილია სწორედ «ალტა სოფთვეარის» 

მიერ შემუშავებული საბანკო ავტომატიზებული სისტემები... 

ასევე     პირველად,     ოლიმპიადის     მხარდამჭერად     წელს     მოგვევლინა     პროგრამული 

უზრუნველყოფის შემუშავების სფეროში მოღვაწე კიდევ ერთი კომპანია «სოფტგენი». ეს არის 

2009 წელს დაფუძნებული კომპანია, რომელიც გამოირჩევა კარგი პროგრესით. დღეისთვის იმ 

ორგანიზაციათა რაოდენობამ, სადაც დანერგილია «სოფტგენის» მიერ შემუშავებული 

პროგრამული უზრუნველყოფა, გადააჭარბა 100-ს. 

ოლიმპიადის მხარდაჭერა პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის სფეროში მოღვაწე 

კომპანიებისგან ერთობ სასიმოვნო ტენდენციაა. 

 
ოლიმპიადა ილია ვეკუას თასზე ტარდება 2007 წლიდან. პირველი ოლიმპიადის გენერალური 

სპონსორი იყო კომპანია «მაგთიკომი», ხოლო ოქროს სპონსორი კი «საქართველოს ბანკი». 

 
ოლიმპიადის ჟიურის უცვლელი თავმჯდომარეა მისი ერთ-ერთი ინიციატორი და 

ფუძემდებელი, პროფესორი ჰამლეტ მელაძე. 

 
მოყოლებული 2014 წლიდან ოლიმპადა ტარდება აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს მხარდაჭერით. 
 
2012-2016 წლებში ოლიმპიადა ტარდებოდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ხოლო 2014–2015 წლებში ოლიმპიადის მხარდამჭერთა 

შორის იყო საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. 



ევროპის უნივერსიტეტმა ახლადდამთავრებულ ოლიმპიადას ილია ვეკუას თასზე  უმასპინძლა 

მეორედ. პირველად კი ევროპის უნივერსიტეტი იყო ამ ოლიმპიადის მასპინძელი 2017 წელს. 

2007, 2008 და 2013 წლებში ოლიმპიადას უმასპინძლა შოთა რუსთაველის სახელობის  ბათუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, 2009 და 2010 წლებში - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის ქართულმა უნივერსიტეტმა, 2011 და 2014 წლებში - საქართველოს 

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, 2012 წელს ოლიმპიადა მიიღო აკაკი წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, 2015 წელს, ოლიმპიადას უმასპინძლა ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტმა, 2016  წელს  ოლიმპიადა 

გაიმართა ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე, ხოლო 2018 წელს ოლიმპიადის 

მასპინძლად მოგვევლინა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 
ოლიმპიადას ილია ვეკუას თასზე აქვს ღია რეგლამენტი. შეჯიბრში მონაწილეობისთვის 

არსებობს ერთადერთი მოთხოვნა - მაღალი პროგრამისტული დონე. სხვა არანაირი შეზღუდვა 

არ არის. რაც შეეხება დონეს, ყალბად გაგებული თავმდაბლობის გარეშე, თამამად შეიძლება 

ითქვას, რომ ოლიმპიადა ილია ვეკუას თასზე მიეკუთვნება მსოფლიო მასშტაბით უმაღლესი 

პრესტიჟულობის მქონე პროგრამისტულ ღონისძიებებს. ამის მკაფიო დასტური ჩვენ წელსაც 

მივიღეთ მონაწილეთა უაღრესად მაღალი დონით. გასული წლების მიხედვით კი შეიძლება 

აღინიშნოს, რომ ილია ვეკუს თასის 2013 წლის გამარჯვებული გუნდი იმავე წელს გახდა 

მსოფლიო ჩემპიონი. იგივეს ქონდა ადგილი 2014 წელს. მეტიც, ამ წელს მსოფლიო ვიცე- 

ჩემპიონიც გახდა ვეკუას თასზე მეორე ადგილზე გასული გუნდი! საზოგადოდ, უმაღლეს 

სასწავლებელთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულთა და პრიზიორთა შორის 

მრავლად არის ილია ვეკუას თასის მონაწილეები. 
 
ქართველი ახალგაზრდებისთვის საერთაშორისო ოლიმპიადას ილია ვეკუას თასზე, გასაგები 

მიზეზების გამო, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თამამად შეიძლება ლაპარაკი ამ 

ოლიმპიადაზე ჩვენი ახალგაზრდების წარმატებებზე. ნიკოლოზ ჯიმშელეიშვილი სამგზის 

დაეუფლა ვეკუას თასს პირად ჩათვლაში. ეს არის აბსოლუტურად საუკეთესო შედეგი ამ 

ოლიმპიადების ისტორიაში. ქართველ მონაწილეთაგან საუკეთესო გუნდური შედეგი ეკეთვნის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს (ნიკოლოზ ჯიმშელეიშვილი, ელდარ 

ბოგდანოვი, გიორგი ლეკვეიშვილი, მწვრთნელი თეოდორე ზარქუა), რომელმაც 2008 წელს 

დაიკავა მესამე ადგილი. 
 
ბოლოს, თავს ვალდებულად ვთვლი ხაზი გაუსვა მასპინძელი უნივერსიტეტის ყველა 

სამასხურის მონდომებას, რათა ოლიმპიადა ჩატარებულიყო სათანადო დონეზე. ასეთი 

მასშტაბის ღონისძიების ჩატარება არ არის მარტივი საქმე და, უნდა ითქვას, რომ მონაწილეები 

და გუნდების ხელმძღვანელები დახურვაზე არ მალავდნენ მადლიერების გრძნობას 

ორგანიზატორთა მიმართ. მე მაინც მინდა გამოვყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის 

ხელმძღვანელი, ბ-ნი ვაჟა კილაძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, ქ-ნი ნინო კურატაშვილი. მათ მიერ გამოვლენილი საქმისადმი 

დამოკიდებულება ნამდვილად სამაგალითოა. 

ვულოცავ ილია ვეკუას თასზე საერთაშორისო ოლიმპიადის ყველა ორგანიზატორსა და 

მონაწილეს წლევანდელი ოლიმპიადის წარმატებულად დასრულებას. ქალბატონებო და 

ბატონებო, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ოლიმპიადების წარმატებულად ჩატარების ტრადიცია 

შენარჩუნებულია. 
 
 
 

თეოდორე (თემურ) ზარქუა 

 
ილია ვეკუას თასზე საერთაშორისო ოლიმპიადის დირექტორი 



პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი 


