
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი 

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი 
 
 

განათლების სექცია 
 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე 
 

1. ნათია გურჯიშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, III კურსი, სასწავლო რესურსების 
შექმნის შესაძლებლობის შესახებ ინკლუზიური განათლების მიმართულებით დისტანციური 
სწავლების რეჟიმში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე;  

2. მეგი დიანოსაშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, II კურსი, პანდემიის პირობებში - 
სწავლების  ზოგიერთი სტრატეგიისთვის („ტელესკოლა“), ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა 

ქურდაძე; 

3. მარიამ დიასამიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, III კურსი, არასტანდარტული 
ამოცანების როლი მათემატიკის სწავლებაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

როლანდ ქურდაძე; 

4. იზოლდა იანვარაშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, I კურსი, მცენარეთა 
გამრავლება - სწავლება ონლაინ რეჟიმში, ხელმძღვანელი: მოწვეული მასწავლებელი თამარ 

ნარიმანიშვილი;  

5. მარიამ იაძე, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor-პროგრამა, III კურსი, 

პრეზენტაციის გამოყენების შესაძლებლობა დისტანციური სწავლების რეჟიმში, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე;  

6. კატია მოსოიანი, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor-პროგრამა 

(ახალქალაქის ჯგუფი), IV კურსი, სასკოლო კულტურის გაუმჯობესების შესახებ, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 

7. ნათია ნათენაძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, III კურსი, ჩემი პედაგოგიური 
პრაქტიკა დისტანციურად თიმსში, ხელმძღვანელები: პროფესორი ირმა ქურდაძე, საჯარო 

სკოლის წამყვანი მასწავლებელი ნინო ფილიშვილი;  

8. ეთერ სამსონიძე, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, III კურსი, პედაგოგიური პრაქტიკა 
ონლაინ სწავლების რეჟიმში და როლური თამაში გაკვეთილზე, ხელმძღვანელები: პროფესორი 

ირმა ქურდაძე, საჯარო სკოლის წამყვანი მასწავლებელი ნინო ფილიშვილი; 

9. ანუშ ქოშატაშიანი, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor-პროგრამა 

(ახალქალაქის ჯგუფი), IV კურსი, მომავალ მასწავლებელთა კვლევითი უნარების 
განვითარებისათვის, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე; 
10. ხატია ჩილინგარაშვილი, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო Minor-პროგრამა, 

III კურსი, განათლების ფსიქოლოგიის როლი და მნიშვნელობა პროფესიული პედაგოგიური 
უნარ-ჩვევების დაუფლებისათვის, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულიკო 

ბექაური;  

11. მარიამ ჭრელაშვილი, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, II კურსი, დისტანციური სწავლების 
ზოგიერთი მიდგომა, ხელმძღვანელი: პროფესორი ირმა ქურდაძე. 

 

 



სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი 

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი 
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია 

 
სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა 

 
 

1. ნინო გოგოლაძე, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი,   დიდი ბრიტანეთის ადათ–წესები 

და ტრადიციები, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე;   

2. ნინო გოგოლაძე, სამაგისტრო პროგრამა - ქართული ლიტერატურის ისტორია, II კურსი, 

ძლიერი ქალის დაფარული სიკეთე, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დალი 

ბეთხოშვილი;  

3. თამარ გუგუნავა, ქართული ფილოლოგია, III კურსი, ტრადიციულ-სარწმუნოებრივი 

ასპექტები კონსტანტინე გამსახურდიას „დიონისოს ღიმილში―, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ვახტანგ ინაური; 

4. მარიამ ზაზაშვილი, დაწყებითი განათლება,  III კურსი, მზეთუნახავის მხატვრული სახე 

„ასფურცელასა“ და „მზეთუნახავისა და ურჩხულის მიხედვით“, ხელმძღვანელი:  

ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური; 

5. მარიამ იაძე,  ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი,  რელიგია XVIII საუკუნის ბრიტანეთში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე;  

6. ანნა კანანიანი, ბაკალავრიატი, IV კურსი, აკრონიმები პოლიტიკასა და სოციალურ 

მედიაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაკა მურვანიძე; 

7. მარიამ კაპანაძე,  სამაგისტრო პროგრამა - ქართული ლიტერატურის ისტორია, II კურსი,  

ფილოსოფიისა და ლიტერატურის მიმართების საკითხი ბორხესთან, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ქეთევან გრძელიშვილი; 

8. ემა ნაზარეტიანი, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი,  მოკლე ცნობები ბრიტანეთის 

პოლიტიკის ისტორიიდან, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე;  

9. ემა ნაზარეტიანი, რუსული ფილოლოგია Minor-პროგრამა, III კურსი,  უცხო სიტყვები 
რუსულ მეტყველებაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარიანა ბალასანიანი; 

10. ირინე ოქრომელიძე,  ბიბლიური ნაკადი მიქელ გობრონის წამებაში, მაგისტრატურა, 

ქართული ლიტერატურა, II კურსი, ბიბლიური ნაკადი მიქელ გობრონის წამებაში, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან გრძელიშვილი; 

11. მარიამ სარიშვილი, ქართული ფილოლოგია,  IV კურსი, ინდივიდის პრობლემა ჯემალ 

ქარჩხაძის მოთხრობაში „იგი―, ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ინაური; 

12. ლარისა შიპაკციანი, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი,  გაერთიანებული სამეფო — 

კონსტიტუციური მონარქია, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დიანა მიქელაძე;   

13. ლარისა შიპაკციანი, რუსული ფილოლოგია Minor-პროგრამა, III კურსი,  სლენგი, როგორც 

ენობრივი მოვლენა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარიანა ბალასანიანი; 

14. ნინო ქველაძე, ისტორია (ეთნოგრაფია),  III კურსი,  დაკრძალვის წესები საქართველოში, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მედეა ბურდული; 

15. სალომე წიკლაური, სამაგისტრო პროგრამა - ქართული ლიტერატურის ისტორია, II 

კურსი,   ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტიკის  პრობლემატიკა, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი დალი ბეთხოშვილი;                                           

16. ანა ხარშილაძე, ისტორია, III კურსი,  კენოტაფის გამართვის ტრადიცია საქართველოში, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  თამარ მათიაშვილი; 

17. ვერიკო ჯავახიძე, ქართული ფილოლოგია, III კურსი, სამხრეთ საქართველო „გრიგოლ 
ხანცთელის ცხოვრების" მიხედვით, ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა. 


