
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samcxe-javaxeTis  

saxelmwifo universiteti 

  

  

ganaTlebis, humanitarul da  

socialur mecnierebaTa fakultetis  

studentTa samecniero konferencia  

miZRvnili  

ilia WavWavaZis  

dabadebidan 180-e wlisTavisadmi 

  

2017 wlis 18 maisi 



konferenciis gaxsna _ universitetis I korpusi,  

samecniero biblioTeka, 13
00 sT. 

  

misalmebebi 

 

seqciuri muSaoba _ 13
30

- 16
00 sT. 

  

Semajamebeli sxdoma _ 16
00 sT. 

  

reglamenti:  

  

moxseneba – 10 wT. 

diskusia – 3 wT. 

  

  

  

  

konferenciis saorganizacio sabWo:  

  

reqtoris moadgile samecniero dargSi, asocirebuli profesori 

maka kaWkaWiSvili-beriZe;  

ganaTlebis, humanitarul da socialur mecnierebaTa 

fakultetis dekani, asocirebuli profesori guliko beqauri. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
განათლების სექცია 

 

ირმა ქურდაძე ხელმძღვანელი: პროფესორი 

 ნაზი ქებაძეთანახელმძღვანელი:  

1. თაგუი ეროიანი, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი 

(დამატებითი პროგრამა _ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა).  

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გეგმის მნიშვნელობა მოსწავლეზე ორიენტირებული 

სწავლების პროცესში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

2. შორენა კაპანაძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი. 

სოფელ ანის ისტორია (წარსული და თანამედროვეობა) 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატო ყრუაშვილი; 

3. შორენა კაპანაძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,  III კურსი. 

ბლუმის ტაქსონომია და სასწავლო პროცესი  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

4. სოფიო მელიქიძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი.  

სასწავლო რესურსები ინკლუზიური განათლების პროცესში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

5. თამარ ოქრომელიძე, ანა ლომიძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,      

III კურსი. 

ინკლუზიური განათლების დანერგვის საკითხისათვის 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

6. ხატია სისაური, საბაკალავრო პროგრამა,  I კურსი. 

მეხსიერების ფსიქოლოგია 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური; 

7. თინათინ ტეფნაძე, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი (დამატებითი პროგრამა  
_ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა).  

სასწავლო მულტიმედიური რესურსის გამოყენება ისტორიის გაკვეთილზე 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

8. სოფიკო ქადიეშვილი, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი. 

ინკლუზიური ზოგადი განათლების სისტემაში არსებული ზოგიერთი ხარვეზი 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე. 

9. ნაზი ქებაძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი. 

ექსკურსია, როგორც  კლასგარეშე სწავლების ერთ-ერთი ფორმა  

ხელმძღვანელი:  პროფესორი ირმა ქურდაძე 

10. ხატია ჯვარიძე, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი. 

სადამრიგებლო საათის მნიშვნელობა მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებაში 

ხელმძღვანელი:  პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

 
 

 
 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია 
 

ნესტან სულავახელმძღვანელი: პროფესორი  

ნინო ზედგინიძე თანახელმძღვანელი: 

1. თამარ ახალკაცი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება _ 

ქართული ლიტერატურის ისტორია,     I კურსი.  

საერო მწერლობის ტრადიციები ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა;  

2. მაია ბლიაძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი.  

სულხან-საბა ორბელიანის „სწავლანი“ 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი; 

3. დოდო გელაშვილი-ბერიძე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა, 

მიმართულება – საქართველოს ისტორია, III კურსი. 

განათლების რეფორმა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918 წლის მაისი – 1919 

წლის იანვარი) 

ხელმძღვანელი:  პროფესორი ვახტანგ გურული; 

4. ნაირა ზედგინიძე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება – 

ეთნოლოგია, I კურსი. 

საახალწლო რიტუალი მესხეთში ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მედეა ბურდული; 

5. ნინო ზედგინიძე, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი. 

„ტერმინი“ და „ტერმინოლოგია“  ქართულ,  გერმანულ,  ინგლისურ და რუსულ ენებში 

ხელმძღვანელი:  პროფესორი მერაბ ბერიძე; 

6. ნინო მეგენეიშვილი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება 

_ ქართული ლიტერატურის ისტორია, II კურსი.  

დავით გარეჯის ლიტერატურული სკოლა და მისი ხელნაწერი მემკვიდრეობა 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა; 

7. ლილი შაყულაშვილი, ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი. 

სახელობითი ბრუნვის ნიშანი ბორჯომის ხეობის მცხოვრებთა მეტყველებაში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაკა კაჭკაჭიშვილი-ბერიძე;  

8. მამუკა  ჩუბინიძე,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება  _  

ეთნოლოგია, II კურსი. 

აწყურში მცხოვრები გვარების ისტორიიდან 

ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი თინა იველაშვილი. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ინგლისური ფილოლოგიის სექცია 
 

გულნარა ჯანოვა ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ნანა თაბუნიძეთანახელმძღვანელი:  

1. ნანა თაბუნიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი.  

ედგარ ალან პოს ესთეტიკური კრედო 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 

2. სოფიო მიქელაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი. 

„სამოთხეში დაკარგული რევოლუციური სული“ (ჯონ მილტონი) 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 

3. თეონა ნებაძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი. 

ზმნა 'to go' და მისი მნიშვნელობები 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულნარა ჯანოვა; 

4. დიანა ჩოლახიანი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი. 

ინგლისური შემოკლებები თანამედროვე კომპიუტერულ  თამაშებსა და ელექტრონულ 

მიმოწერაში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 

5. თეონა ხაჩიძე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა,  IV კურსი. 

ომისა და სიყვარულის თემა ჰემინგუეის შემოქმედებაში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე; 

6. სალომე ხახიშვილი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი. 

სიტყვები ინგლისურ ენაში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულნარა ჯანოვა. 
 


