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განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი  

პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძის ხსოვნისადმი 

2021 წლის 3 ივნისი 

კონფერენციის გახსნა: 1300 სთ. 

სექციური მუშაობა: 1330 – 1630 სთ. 

 

რეგლამენტი:   მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ.                     

შემაჯამებელი სხდომა:  1630  სთ. 

 

განათლების სექცია 

სექციის ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური, 
ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე. 
 

1. თამარ ანთაძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„მოსწავლეთა გააქტიურების დამხმარე ფორმები სასწავლო პროცესში“, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ირმა ქურდაძე; 
 

2. სალომე ბოლქვაძე, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor პროგრამის 

III კურსის სტუდენტი, „კომპლექსური დავალებები,  როგორც სასწავლო მასალის 
სიღრმისეული გააზრების საშუალება“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე; 
 

3. ვარა გალიბინი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, 

„მედიაწიგნიერება, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე; 

 

4. ნათია გურჯიშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „მუშაობის თავისებურებები  კლას-კომპლექტებში  ელექტრონული  სწავლების 
პირობებში და რეკომენდაციები მუშაობის ეფექტურობისათვის“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 
 

5. მარიამ დიასამიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ეფექტური საშუალებები კლას-კომპლექტში დისტანციური სწავლების 

პირობებში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 
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განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
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2021 წლის 3 ივნისი 

 
6. თეონა თათოშვილი, ნათია ჯვარიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, III 

კურსის სტუდენტები, „დისტანციური სწავლების გამოწვევები პანდემიის დროს“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე; 
 

7. ეთერ სამსონიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „კლას- კომპლექტში მუშაობის სპეციფიკა და მისი დადებითი და უარყოფითი 
მხარეები“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 
 

8. ხატია სისაური, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის V კურსის 

სტუდენტი,  „შემეცნებითი ფსიქიკური პროცესები გარდამავალ ასაკში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური; 
 

9. მანუშაკ ფაშაიანი, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor პროგრამის 

III კურსის სტუდენტი, „სასწავლო თემის დაგეგმვის საკითხი მესამე თაობის ეროვნული 
სასწავლო გეგმის მიხედვით“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 
 

10. ელზა ხითარიშვილი,  დაწყებითი  საფეხურის  მასწავლებლის   მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის III კურსის 

სტუდენტი, „მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომის ზოგიერთი ასპექტი", ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ირმა ქურდაძე. 
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ენისა და ფილოლოგიის სექცია 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფესორი ნესტან სულავა, პროფესორი გულნარა ჯანოვა. 
 

1. ნინო ბერიძე, ქართული ფილოლოგიის II კურსის სტუდენტი, „ორგზითვე ნაყოფი“ და შოთა 
რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთინო 
გრძელიშვილი; 
 

2. სალომე ბოლქვაძე, ინგლისური ფილოლოგია - III კურსის სტუდენტი, „მოდალური ზმნები 
(can/could/ be able to) და მათი ქართული შესატყვისები“, ხელმძღვანელი: პროფესორი 

გულნარა ჯანოვა; 
 

3. თამუნა გორგაძე, ქართული ფილოლოგიის III კურსის სტუდენტი, „ყურანისა და ბიბლიის 
საერთო ელემენტები“, ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა; 
 

4. ანნა აივაზიანი, ქართული ფილოლოგიის II კურსის სტუდენტი, „რიცხვითი სახელის 
წარმოება ქართულსა და სომხურ ენებში“, ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მარიამ 
ბალასანიანი; 

5. რუსუდან კოპაძე, სამაგისტრო პროგრამა - ქართული ლიტერატურის ისტორია, I კურსის 

სტუდენტი, „რუსთველიზმები აკაკი წერეთლის პოეზიასა და პროზაში“, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ნესტან სულავა; 
 

6. მარიამ სარიშვილი, სამაგისტრო პროგრამა - ქართული ლიტერატურის ისტორია, I კურსის 

სტუდენტი, „მორდოობა და ტრადიცია, რევოლუციური განწყობილება ლეო ქიაჩელის ,,ჰაკი 
აძბას'' მიხედვით“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური; 
 

7. თინათინ ხმალაძე, სამაგისტრო პროგრამა - საზღვარგარეთის ლიტერატურა, I კურსის 

სტუდენტი, „გრაფის სოციალური პერსონა დიუმასა და გოლონების შემოქმედებაში“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური; 
 

8. სიუზანნა გალოიანი, ანაჰიტ დილბარიანი, ინგლისური ფილოლოგია, II კურსის 

სტუდენტები, „ტბის სკოლის წარმომადგენლები ინგლისურ რომანტიზმში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
 

9. მარიამ დევაძე, ინგლისური ფილოლოგია, II კურსის სტუდენტი, „ბიბლიური ღმერთის 
გააზრება ბაირონის კაენში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
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10. თამთა  ინასარიძე,  ინგლისური   ფილოლოგია,   II   კურსის   სტუდენტი, „ინგლისური 

სინამდვილე ჯონ კიდსის შემოქმედებაში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

დიანა მიქელაძე; 
 

11. კარინე ჩახოიანი, სამაგისტრო პროგრამა -  ქართველური ენათმეცნიერება, II კურსის 

სტუდენტი, „ზმნის კვლევის ისტორია“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ლამზირა კობაიძე; 
 

12. დიანა ჯინისიანი, სოფია გრიგორიანი, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსის სტუდენტები, 

„თვალი, როგორც პოლისემიური სიტყვა ინგლისურ ენაში“,  ხელმძღვანელი: პროფესორი 

გულნარა ჯანოვა. 


