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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 

სექციის ხელმძღვანელები: 

ფილოლოგიის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ლამზირა კობაიძე, 

ფილოლოგიის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნათელა მელიქიძე. 
 

1. ანნა აივაზიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის 

სტუდენტი, „ქართულ-სომხური სალიტერატურო ურთიერთობების შესახებ“,  

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაყვალა 
დავითაძე; 

2. ანი ვარდერესიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „საშუალი გვარის საკითხისათვის ქართულში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ლამზირა კობაიძე; 
3. რიმა სუდაძე, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი,  

„სახელის ბრუნებასთან დაკავშირებული ტიპიზაციისა და მორფო-ფონოლოგიური 
პროცესები ახალ სალიტერატურო ენაში“; ხელმძღვანელი: ნათელა ბერიძე;  

4. ანიუტა ტიტოიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „თემის ნიშანთა მონაცვლეობა მესხურ დიალექტში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ლამზირა კობაიძე; 
5. თათია ჩიტაშვილი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ეგნატე ნინოშვილის „გოგია უიშვილის“ გააზრებისათვის“, 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი დალი 
ბეთხოშვილი;  

6. რუსუდან მელიქიძე, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „დავით კლდიაშვილის ნაწარმოები „შერისხვა“ - მისი პრობლემატიკა“, 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი დალი 
ბეთხოშვილი; 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 

2022 წლის  14 ივნისი  
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7. მარიამ ჩინჩალაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის I 

კურსის სტუდენტი, „ფენტეზისა და მითოსის სინთეზი ნატო დავითაშვილის რომანში 
„ნისლებში და ნისლებს მიღმა“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი,  

ასოცირებული პროფესორი ქეთინო გრძელიშვილი. 
 
 

 

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სექცია 
 

სექციის ხელმძღვანელები: 

ფილოლოგიის  დოქტორი,  პროფესორი გულნარა ჯანოვა, 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე. 

 

1. ქეთევან ასპანიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი „უილიამ შექსპირის ბურუსით მოცული ცხოვრება“, ხელმძღვანელი: 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
2. თენგიზ ზედგინიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „თავისუფლებისთვის მებრძოლი სული ბაირონის „მანფრედის“ 
მიხედვით“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

დიანა მიქელაძე; 
3. სოფიკო კეკელიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ზმნის უპირო ფორმები და მათი ფუნქციები“, ხელმძღვანელი: 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე; 
4. გვანცა ლომსაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „სენტიმენტალიზმი“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
5. ანა მელიქიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ბაირონი და ბარათაშვილი რომანტიზმის პერიოდში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
6. თამთა მსხვილიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „პერსი ბიში შელის ცხოვრება და მისი მარადიული ხელოვნება“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 

7. რუსუდან მურვანიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ქალთა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა ვირჯინია 
ვულფის ნაწარმოებში „საკუთარი ოთახი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
8. სოფია სუკასიანი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „XVIII საუკუნის ინგლისური დრამატურგია“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 
9. მარიამ ფატარიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „არტიკლი ინგლისურ ენაში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

მაკა მურვანიძე; 
10. თამილა შაინიძე, სალომე ბოლქვაძე, რუსუდან მურვანიძე, სოფიკო კეკელიძე, სალომე 

ხმალაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტები, ანაჰიტ დილბარიანი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო 
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პროგრამის III კურსის სტუდენტი, „ინგლისური სიტყვები ქართულ ენაში“, 
ხელმძღვანელები: პროფესორი გულნარა ჯანოვა, ასოცირებული პროფესორი მაკა 
მურვანიძე; 

11. სალომე ხმალაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ხშირად გამოყენებული წინდებულები ინგლისურ ენაში“, ხელმძღვანელი:  

პროფესორი გულნარა ჯანოვა. 

                   

 

განათლების, ისტორიისა და არქეოლოგიის სექცია 

 

სექციის ხელმძღვანელები: 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური, 

პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი ირმა ქურდაძე. 

 

1. ანა არუთუნიანი, ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, 

„გეორგიევსკის ტრაქტატი, ტრაქტატის შედეგები და შეფასება“, ხელმძღვანელი: 

ისტორიის დოქტორი,  პროფესორი რომან გოგოლაური; 
2. მერი ასპანიძე, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „თიხის ჰორელიეფი შიდა ქართლიდან“, ხელმძღვანელი: ისტორიის 

დოქტორი, ასოცირებული  პროფესორი თამარ მათიაშვილი; 
3. ვარა გალიბინი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„თამაშის ეფექტიანობა სწავლებისას დაწყებით საფეხურზე“, ხელმძღვანელი: 

პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი ირმა ქურდაძე; 
4. ნათია გურჯიშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის V კურსის 

სტუდენტი, „კომპლექსური დავალებები ლექსიკის დასაუფლებლად“, ხელმძღვანელი: 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნათელა მელიქიძე; 
5. მარიამ დიასამიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის V კურსის 

სტუდენტი. „პედაგოგთა გამოკითხვა პროდუციული უნარ-ჩვევების განვითარების 
შესახებ არაქართულ-ენოვანი სკოლების V-VI კლასებში“, ხელმძღვანელი: 

ფილოლოგიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი ნათელა მელიქიძე; 
6. მეგი დიანოსაშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „დისტანციური სწავლების კონცეფცია პანდემიის პერიოდში“, 

ხელმძღვანელი: პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი ირმა ქურდაძე; 
7. ერანაკ ელოიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ჰოვარდ გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია და მისი 
გამოყენება სასკოლო პრაქტიკაში“, ხელმძღვანელი: ფსიქოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური; 
8. ეთერ სამსონიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის V კურსის სტუდენტი, 

„ენობრივი საკითხების სწავლება დაწყებითი საფეხურის მესამე ეტაპზე“, 
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ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნათელა 
მელიქიძე; 

9. ანიუტა ტიტოიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „კარლ როჯერსის ჰუმანისტური თეორიის ძირითადი პრინციპები“, 
ხელმძღვანელი: ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი გულიკო 
ბექაური;  

10. ელზა ხითარიშვილი, ნათია ხითაროვი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის IV კურსის სტუდენტები, „ბავშვთა  ემოციური და ქცევითი პრობლემები 
ადრეული განვითარების პერიოდში“, ხელმძღვანელი: პედაგოგიკის დოქტორი, 

პროფესორი ირმა ქურდაძე; 
11. ნათელა ხითარიშვილი,  II კურსის სტუდენტი, „მშვიდობისათვის მებრძოლი ქალი - 

ბერტა ფონ ზუტნერი“, ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი ლალი ბერიძე; 
12. მაგდა ჯვარიძე, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, „კერის 

სოციალური და სიმბოლური დანიშნულება საცხოვრებელში“, ხელმძღვანელი: 

ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მედეა ბურდული;  
13. ნათია ჯვარიძე, თეონა თათოშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის IV კურსის სტუდენტები, „ქცევითი სირთულეები 
ბავშვთა ასაკობრივ  ჯგუფებში“, ხელმძღვანელი: პედაგოგიკის დოქტორი, 

პროფესორი ირმა ქურდაძე. 
 

 
 


