
 
 

პროფესორი ვლადიმერ ქოიავა 

 
ვლადიმერ ქოიავა დაიბადა 1926 წლის 18 მარტს. ქ. აბაშაში. 1943 წ.  დაამთავრა 

აბაშის #1 საშუალო  სკოლა. 1945 წელს  სწავლა დაიწყო  თსუ გეოგრაფია-გეოლოგიის 
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სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას;  1955 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია 
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საბადოებში, საქართველოს დანალექ ფორმაციებში, ლითოლოგიაში, გეოგრაფიული 

სპეციალობის სტუდენტებისათვის – საქართველოს მინერალური რესურსებში;  

გეოფიზიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის-სასარგებლო ნამარხთა საბადოების 



გეოლოგიაში, საქართველოს არამეტალური საბადოებში და ეკზოგენური საბადოების 

გეოლოგიაში, ქიმიკოსებისათვის - ლითოლოგიაში. 55 წლის განმავლობაში 
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წელს დაჯილდოებულია ივანე ჯავახიშვილის საიუბილეო მედლით; 1987 წელს-შრომის 

ვეტერანის მედლით.  
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