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განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ 
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2021 წლის 1 ივნისი 

 

პროგრამა 

ენათმეცნიერების სექცია 

ხელმძღვანელი:  პროფესორი მერაბ ბერიძე 

 
1. პროფესორი მაკა ბერიძე, „ვანდლერ დაისელის პოეზიის სინტაქსური მახასიათებლები“; 

 
2. პროფესორი მერაბ ბერიძე, „ტოპონიმ ბერიების ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის“; 

 

3. ასისტენტ-პროფესორი მაია ბალასანიანი, „სოფელ  ხიზაბავრის ისტორია-

ეტიმოლოგიისათვის“; 
 

4. დოქტორანტი ნინო ზედგინიძე, „რუსული ანთროპონიმია და მისი გავლენა ქართულ 
სინამდვილეზე (ტერმინოლოგიურ-კანონიკური გავლენები)“; 
 

5. ასოცირებული პროფესორი ლამზირა კობაიძე, „მეტსახელთა სტრუქტურული ანალიზი 
სოფელ იდუმლის მაგალითზე“; 
 

6. დოქტორანტი ეკატერინე ლომთაძე, „სათაურის თარგმანის რამდენიმე ვერსიის 
ლინგვისტური ანალიზისათვის“; 
 

7. ასოცირებული პროფესორი მაია ქუქჩიშვილი, „სხვადასხვა ფუძის შერწყმით მიღებული 
კომპოზიტების წარმოება ქართულ და ბერძნულ ენებში“; 
 

8. დოქტორანტი ჟანა ხაჩატურიანი, „სომხური ენის დიალექტების სიმრავლე და 
თავისებურებები“. 
 

 
 

ლიტერატურათმცოდნეობის სექცია 

 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი ნესტან სულავა 

 

1. ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი, „ალექსანდრე ყაზბეგის დრამატურგია“; 
 

2. ასოცირებული პროფესორი ქეთინო გრძელიშვილი, „ლიტერატურული მითოლოგიზმი - 
საბჭოთა სინამდვილესთან მწერლის მსოფლმხედველობრივი დაპირისპირების მხატვრული 
ხერხი კონსტანტინე გამსახურდიას ,,დიდოსტატის მარჯვენას" მიხედვით“; 
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3. ასოცირებული პროფესორი მაყვალა დავითაძე,  „XX საუკუნის პოეზიაში გაელვებული 
სახელები“; 
 

4. ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური,  „მგლის სახე ჯეკ ლონდონის რომანებში 

ქართული კონტექსტით“; 
 

5. ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე, „მერი უოლსტოუნკრაფტი - პირველი 

ინგლისელი ფემინისტი მწერალი“; 
 

6. პროფესორი ნესტან სულავა,  „კარვის სიმბოლური გააზრება „დავითიანში“; 
 

7. ასოცირებული პროფესორი მაკა შონია, „ნეჯიფ ფაზილ ქისაქურექის ერთი ლექსის 
გააზრებისთვის“; 
 

8. პროფესორი გულნარა ჯანოვა, ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე, „თარგმანის 

სახეები“; 
 

9. ასოცირებული პროფესორი ირინა ჯიშკარიანი,  „ფიოდორ დოსტოევსკის შემოქმედება 
საქართველოში (ეძღვნება მწერლის დაბადებიდან 200 წლისთავს)“. 
 

 

ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის სექცია 

 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი ნიკოლოზ ახალკაცი 

 
1. პროფესორი ნიკოლოზ ახალკაცი, „ქრონოლოგიის საკითხისათვის თანამედროვე 

კვლევებში“; 
 

2. ისტორიის დოქტორი დოდო ბერიძე,  „საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის 
ისტორიიდან (ქართული პრესის მასალების მიხედვით)  1918 წელი“; 
 

3. ასოცირებული პროფესორი მედიკო ბურდული, „ეთნოგრაფიული მასალა სოფლის 
თვითმმართველობის შესახებ“; 
                               

4. პროფესორი თინა იველაშვილი, „ქალი - დიასახლისი“; 
 

5. ასისტენტ-პროფესორი ედიშერ ნარიმანიძე, „1923 წლის 26 მაისი“; 
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6. ასოცირებული პროფესორი თამარ მათიაშვილი, „საქართველოში აღმოჩენილი თიხის 
საბეჭდავები (ორჭოსანი ჭობარეთის მასალების მიხედვით)“; 
 

7. ასოცირებული პროფესორი ცირა მესხიშვილი, „მეროვინგების დინასტიის როლი შუა 

საუკუნეების ევროპის ისტორიაში“; 
 

8. ასოცირებული პროფესორი ვასილ მოსიაშვილი,  „სამცხე-საათაბაგოს მთავრის მზეჭაბუკის 
საეკლესიო პოლიტიკა“. 
 

 

 

განათლების სექცია 

 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

1. ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური, „პიროვნების  განვითარების  თავისებურებები 

უმცროს სასკოლო ასაკში“; 
 

2. ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო გვარამაძე, „სწავლების თანამედროვე მეთოდები ქართულ 
ენასა და ლიტერატურაში I-IV კლასებში“; 
 

3. ასოცირებული პროფესორი ნათელა მელიქიძე, „ეროვნული სასწავლო გეგმა და ქართულის, 
როგორც მეორე ენის, სახელმძღვანელოები“; 
 

4. ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე, „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე მოსწავლეებთან   მუშაობის თავისებურებები მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო 
გეგმის (2018-2024) მიხედვით“; 
 

5. დოქტორანტი ლაურა სტეფანიანი, „შეფასების თანამედროვე სისტემა“; 
 

6. პროფესორი ირმა ქურდაძე, „მატრიცული სწავლება სკოლის დაწყებით საფეხურზე 
ბუნებისმეტყველების მიმართულებით“; 
 

7. ასოცირებული პროფესორი ნატო ყრუაშვილი, „იაკობ გოგებაშვილისა და მესხ 
განამანათლებელთა თანამშრომლობის შესწავლისათვის“. 
 
 

 

 

 


