
       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 
30 მაისი, 2018 წელი 

 
 

კონფერენციის გახსნა: 1400 სთ. 

 
(სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი,                                             

 პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი)                                          

 

მისალმებები: 

 

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე 

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ ბერიძე 

                               

ფაკულტეტების დეკანები 

 

 

სექციური მუშაობა: 1430 – 1630 სთ. 

რეგლამენტი:   მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ.                     

შემაჯამებელი სხდომა:  1700  სთ. 

(პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი) 

 

 

 

 

 

 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი  

თანახელმძღვანელი  ნენე ხუციშვილი 

 

1. ქრისტინე გაბიანი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, 

I კურსი, პეტრე იბერი ქართულ წყაროებში, ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან 

სულავა 

2. ლელა თელიაშვილი, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, I 

კურსი,  

-ებ-იანი მრავლობითის წარმოება ქალაქ ვალის ტოპონიმებში, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი მერაბ ბერიძე 

3. ეთერ მაღრაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, I 

კურსი, განმასხვავებელი ნიშნები მართლმადიდებლობასა და კათოლიკობას 

შორის, ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა 

4. ნანა მიქელაძე, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, 

ეპისტოლარული კანონიკა ალფონს ხითარიშვილის წერილების მიხედვით, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე  

5. მარიამ სარიშვილი, II კურსი, ბუნების საკითხი ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

ლირიკაში,  ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი 

6. ნინა ულარჯიშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო 

პროგრამა, I კურსი, ვახტანგ მეექვსის მხატვრული სახე დავითიანში, 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა 

7. ნინო ქიმერიძე, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, 

სოფელ აგარის გვარები, ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ ბერიძე 

8. ნენე ხუციშვილი,  ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, 

I კურსი, მგლის სახისმეტყველება ჯეკ ლონდონის „ზღვის მგელისა“ და 

ალექსანდრე იასაღაშვილის „მგლის ბილიკის" მიხედვით, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური  

 

 

 

 

განათლების სექცია 

 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

თანახელმძღვანელი: სოფიო ხითარიშვილი 

 

1. ასია ანტონიანი, III კურსი, გაკვეთილის შეფასების რუბრიკის ზოგიერთი 

ასპექტი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე 

2. ამალია ბარსეგიანი, III კურსი, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება სწავლების პროცესში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

მარეხ ნათენაძე 

3. ნათია გურჯიშვილი, I კურსი, ქართველი მათემატიკოსები, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი როლანდ ქურდაძე 

4. სოფიკო ზაზაძე, II კურსი,  ბავშვთა უფლებების სწავლების ზოგიერთი საკითხი, 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე 

5. სოფიკო ზაზაძე, II კურსი,  ბუნებისმეტყველების სწავლების ზოგიერთი საკითხი 

სკოლის დაწყებით საფეხურზე, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

თეიმურაზ გვარამაძე 

6. აქსანა უნანიანი, II კურსი, მოთხოვნები სკოლის მიმართ სანიტარულ-ჰიგიენური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით, ხელმძღვანელი: პროფესორი 

ირმა ქურდაძე 

7. სოფიო ქურციკიძე, III კურსი, მშობლის ჩართულობა სასწავლო-სააღმზრდელო 

პროცესში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე 

8. მარიამ ქუქჩიშვილი, ქეთევან სარიშვილი, III კურსი, სასწავლო რესურსი, 

როგორც მოსწავლეთა კომპეტენციების განვითარების საშუალება, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე 

9. სოფიო ხითარიშვილი, III კურსი, მეხსიერების ფსიქოლოგია, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური 

 

 

 

 

 

 

 

ეთნოლოგიის, არქეოლოგიისა და ინგლისური ფილოლოგიის სექცია 

 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მედიკო ბურდული 

თანახელმძღვანელი: თეონა ნებაძე  

 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

1. მარეხ ზედგინიძე, III კურსი, ოქროყანაში (მირაშხანის მიდამოები) 

აღმოჩენილი ყორღანები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ 

მათიაშვილი  

2. მარიამ ლომსაძე, II კურსი, ძველი და ახალი ჭობისხევი, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მედიკო ბურდული 

3. თეონა ნებაძე, IV კურსი, სლენგი ამერიკულ და ბრიტანულ ინგლისურში, 

ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მაკა მურვანიძე 

4. მარიამ პეტროსიანი, III კურსი, თანამედროვე იდიომები ამერიკულ 

ინგლისურში "More Everyday American Dialogues" მაგალითზე,  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულიკო ჯანოვა 

5. თამარ ჟუჟუნაძე, IV კურსი, ევფემიზმების გამოყენების თავისებურებები 

ინგლისურ და ქართულ ენებში და მათი კლასიფიკაცია,  ხელმძღვანელი: 

ასისტენტ-პროფესორი მაკა მურვანიძე 

6. ელენე სევასტოვი, IV კურსი, სამედიცინო ტერმინოლოგია ინგლისურ ენაში, 

ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მაკა მურვანიძე 

7. დავით სულაბერიძე, II კურსი, წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტის 

ისტორია და თანამედროვეობა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

მედიკო ბურდული 

8. ნათია ცინაძე, II კურსი, ხევსურული ტალავარი, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მედიკო ბურდული 

9. დათუნა ჩადუნელი, II კურსი, პროქართული დამწერლობის განვითარების 

ეტაპები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ მათიაშვილი 

10. თეა მაზმანიშვილი, II კურსი, ოქროს საყურეები ვანიდან, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი თამარ მათიაშვილი  

 

 

 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია 

 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

თანახელმძღვანელი: მაგდა ბერიძე 

1. მაგდა ბერიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი, მიწის შეფასებისა 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

და გადასახადების განსაზღვრის არსი, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ნელი ბერიძე 

2. ხატია გელაშვილი, III კურსი, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

თავისებურებები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

3. გვანცა გელაშვილი, I კურსი, არასრულწლოვანთა დასაქმება,  ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მაია გელაშვილი 

4. ნათია გიგოლაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - უძრავი ქონების ადმინისტრირება, I კურსი,  სახელმწიფო 

პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთზე სისტემური და სპორადული 

რეგისტრაციის ფაქტობრივი მდგომარეობის ანალიზი,  ხელმძღვანელი: 

პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე 

5. გოგოლაძე ხათუნა, I კურსი,  სტრატეგიული ალიანსების როლი თანამედროვე 

ბიზნესში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი 

6. ლიდია თოროსიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - აგრობიზნესის მენეჯმენტი, I კურსი, აგროსესხების როლი და 

მათი გავლენა აგრობიზნესის განვითარებაზე, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა 

გელაშვილი   

7. სიუზანნა თოროსიანი, III კურსი, უმუშევრობის პრობლემები ქვეყანაში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

8. ნატო ინასარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - აგრობიზნესის მენეჯმენტი, I კურსი,  აგრობიზნესის 

განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები სამცხე-ჯავახეთში, 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 

9. რუსუდან კაპანაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - აგრობიზნესის მენეჯმენტი, I კურსი, მარწყვის სასათბური 

მეურნეობის განვითარების  პერსპექტივები საქართველოში, ხელმძღვანელი: 

პროფესორი თინა გელაშვილი 

10. იოსმა კატრჯიანი, III კურსი, ქაღალდის ფული, მისი დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

11. მელანო მელიქიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - აგრობიზნესის მენეჯმენტი, I კურსი, მეღორეობის ბიზნესის 

განვითარების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში, ხელმძღვანელი: პროფესორი 

თინა გელაშვილი 

12. დიანა ჟადანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - აგრობიზნესის მენეჯმენტი, I კურსი,  აგრობიზნეს სესხების 

გაცემის პრობლემები და მათი დარეგულირების აუცილებლობა საბანკო 

სექტორში, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა გელაშვილი 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

13. ვერა სვანიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 

მიმართულება - უძრავი ქონების ადმინისტრირება, I კურსი,  უძრავ ნივთზე 

საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია სამცხე-ჯავახეთში (2010-2017 

წწ), ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე 

14. ანნა ჩილაძე, III კურსი, ინფლაცია და მისი შედეგები, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აგრარულ, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი მესხი  

თანახელმძღვანელი: ნათია ნადირაძე 

1. გელა ბერიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, 

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციულ სისტემებში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

2. მეგი ბირჩაძე, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, არამიწიერი 

ცივილიზაციების შესახებ, ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

3. თამარ გობაძე, III კურსი, ბროკოლის მოყვანის აგროტექნოლოგია,  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

4. ელდარ თაბუნიძე, თამაზ თაბაგარი, III კურსი, საკვები დანამატები კვების 

პროდუქტებში, ხელმძღვანელი: მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

დოქტორი  მალხაზ ნარიმანაშვილი 

5. მირზა კაპანაძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა,   II 

კურსი, პროგრამული კომპლექსის შექმნა მიწაში არსებული გვირაბის 

ელექტრომაგნიტური თვისებების შესასწავლად, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ვასილ ტაბატაძე 

6. მინდია კაპანაძე, აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი,  

ბიოწარმოება, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

7. კოჩალიძე ხატია, II კურსი, მობილური ოპერაციული სისტემები, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 

8. ნათია ნადირაძე, III კურსი, მტკნარი წყლის პრობლემები და მათი გადაჭრის 

კონკრეტული გზები, ხელმძღვანელი: მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 

დოქტორი  მალხაზ ნარიმანაშვილი 

9. ნათია ნადირაძე, III კურსი, სარეველები, როგორც სამკურნალო მცენარეები, 

ბიოლოგიის დოქტორი რუსუდან ურიდია 

10. გიორგი ნარიმანაშვილი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამაგისტრო 

პროგრამა,   II კურსი, სტატისტიკურ მახასიათებელთა გამოთვლის პროგრამული 

უზრუნველყოფა, ხელმძღვანელი:  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი მირზა 

მდივანი 

11. სოფიო ჭანკვეტაძე, II კურსი, ნიადაგის გამოფიტვა, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული  პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე 

12. ირაკლი ხაჩიძე, II კურსი, მოლეკულების ქაოსური მოძრაობის მოდელირება და 

ვიზუალიზაცია, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვასილ ტაბატაძე 

საჯარო მმართველობისა და სამართლის სექცია 

 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

თანახელმძღვანელი: მარიამ სუდაძე 

 

1. ანა არუთუნიანი, I კურსი,  ქალთა საქორწინო-საოჯახო უფლებები ფეოდალურ 

საქართველოში, ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ნელი ღონღაძე 

2. ირაკლი ბლუაშვილი, II კურსი,  ადმინისტრაციული 

ხელშეკრულება,ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით ხობელია 



       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 

3. ხატია გიგოლაშვილი, IV კურსი,  სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების 

სამართლებრივი რეგულირება და მცირე ბიზნესის განვითარების ტენდენციები 

საქართველოში, სამართლის დოქტორი ია ხარაზი 

4. ნატო ზედგინიძე, II კურსი,  გამოძიების საფუძვლები და მასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო სრულყოფის საკითხისათვის, ხელმძღვანელი:  პროფესორი 

მალხაზ ლომსაძე 

5. ლამარა თელიაშვილი, I კურსი,  ბაგრატ კურაპალატის სამართლის ავტორის 

საკითხისათვის, ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ნელი ღონღაძე 

6. მარიამ სუდაძე, II კურსი, ღირსების უფლება საქართველოს კანონმდებლობაში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით ხობელია 

7. ნინო ფანჯაკაძე, IV კურსი,  ესტონური მოგების გადასახადის მოდელი და მისი 

სამართლებრივი ასპექტები ქართულ საგადასახადო კანომდებლობაში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ია ხარაზი 

8. თამუნა მურჯიკნელი, IV კურსი,  პატიმრობა, როგორც აღკვეთის ღონისძიების 

ერთ-ერთი სახე, ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


