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კონფერენციის გახსნა: 1200  - სერგო მელიქიძის სახელობის აუდიტორია №123 

მისალმებები: 1200-1230 

სექციური მუშაობა: 12 30 – 1545  

 შემაჯამებელი სხდომა: 1550  

რეგლამენტი: მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ. 

 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია 
 

სერგო მელიქიძის აუდიტორია №123 

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლამზირა კობაიძე 

 
1. მარიამ ბალასანიანი-გოგნაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, „ყულალისის ეტიმოლოგია 

ისტორიისათვის“;  
  

2. მაკა ბერიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, ქართველური ენობრივი სამყარო ბეტრტა 
ფონ ზუტნერის „წერილები საქართველოდან“ მიხედვით“; 
 

3. მერაბ ბერიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

„სოფელ წირის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის“;  
 

4. ნათელა ბერიძე-ნაცვლიშვილი, „ერგატიული, ნომინატიური და დატიური კონსტრუქციების 
სწავლების უმოკლესი გზა“ 
 

5. დალი ბეთხოშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

„რელიგიური მსოფლმხედველობა თეიმურაზ პირველის თარგმანებში“;  
 

6. ქეთინო გრძელიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

„მითთაქმნადობა" და კონსტანტინე გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენა" 
 

7. მაყვალა დავითაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, „სასოწარკვეთილი 

ცხოვრებისა  და სუბალტერნულობის პრობლემა  აკ. გაწერელიას მხატვრულ შემოქმედებაში“; 
 

8. ნინო ზედგინიძე, დოქტორანტი, „ქართულ და გერმანულ ანთროპონიმთა სტრუქტურისა და 

ისტორიისათვის“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

მერაბ ბერიძე; 
 

9. ლელა თელიაშვილი, დოქტორანტი, 
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„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ანთროპონიმია „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის“ 

მიხედვით“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ 

ბერიძე; 
 

10. ლამზირა კობაიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  

„კაუზატივისა და გარდამავლობის ურთიერმიმართებისათვის“; 
 

11. ნესტან სულავა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, „საიდუმლო სერობის 

რემინისცენცია იაკობ ხუცესის „წმ. შუშანიკის წამებაში“. 
     

 

 

 

განათლებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სექცია 
 

აუდიტორია №122 
 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

1. გულიკო ბექაური, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

„ადამიანის  განვითარების  ძირითადი    თავისებურებები“; 
       

2. შორენა გაბოშვილი, „მასმედიის როლი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების საქმეში“; 
 

3. გვარამაძე სოფიკო, ფილოლოგიის დოქტორი, 

„რამდენიმე ეფექტური სტრატეგია წერის უნარის განსავითარებლად დაწყებით საფეხურზე 
 ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებისას“; 
 

4. ნათელა მელიქიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,   

„გრამატიკის სწავლების სირთულეები არაქართულენოვან სკოლებში“;  
  

5. ქეთევან ნარიმანიშვილი, განათლების ფსიქოლოგი, მოწვეული დოქტორი, „ფსიქოლოგიური 

კეთილდღეობა 13-18 წლის მოზარდებში“; 
 

6. ირმა ქურდაძე, პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი, „ზოგადი განათლების რეფორმა და 

კომპლექსური დავალება (ბუნებისმეტყველების მიმართულება)“; 
 

7. ნატო ყრუაშვილი, პედაგოგიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

„პედაგოგიური ურთიერთობის ტრადიციული ფორმების გამოყენება საბაზო საფეხურზე“  
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ისტორიის, ეთნოლოგიის, არქეოლოგიისა და ინგლისური ფილოლოგიის სექცია 
 

აუდიტორია №115 
 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა იველაშვილი 
 

1. მედეა ბურდული, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

„აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივა მესხეთში“ 
(ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით); 
 

2. რომან გოგოლაური, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, 

„ირან-ოსმალეთის ომი და ერეკლე მეორის დიპლომატია XVIII საუკუნის 70-იან წლებში“; 
 

3. თამარ გელაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, „გერუნდივის 
მორფოლოგიური მახასიათებლები ინგლისურ ენაში“; 
 

4. თინა იველაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი, „ოჯახური ტრადიციები 
საქართველოში“; 
 

5. თამარ მათიაშვილი, ისტორიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი, „სამცხე-ჯავახეთში 
აღმოჩენილი საბეჭდავები“; 
 

6. ცირა მესხიშვილი, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, „სახალხო 
დღესასწაულები ძველ ახალციხეში“; 
 

7. ვასილ მოსიაშვილი, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, „თურქ-სელჩუკთა 
სულთნის მალიქ-შაჰის ლაშქრობა საქართველოში“; 

 

8. მაკა მურვანიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  გულნარა 
ჯანოვა, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, „შეფასების ინსტრუმენტები“; 
    

9. ედიშერ ნარიმანიძე, ისტორიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, „1968 წლის 26 მაისი“; 
  

10. დიანა მიქელაძე, ასოცირებული პროფესორი, „ამბოხებული თინეიჯერის სასუბრო ენა 
ამერიკელი მწერლის ჯერომ სელინჯერის ნაწარმოების „თამაში ჭვავის ყანაში“ მიხედვით“; 
 

11. ლაურა სტეფანიანი, დოქტორანტი, „ქალის ქონებრივი მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთში 

მცხოვრებ სომხურ მოსახლეობაში ( მზითვის ინსტიტუტი)“, 
ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინა იველაშვილი. 
 


