
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი  

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი 

 
 

გახსნა: 2020 წლის 25 მაისი, 13:00 სთ. 

 

ენათმეცნიერების სექცია 

 
სექციის ხელმძღვანელი: მაკა ბერიძე 

 
1. მაკა ბერიძე, ასოცირებული პროფესორი, ზმნის ფუძის რაობისათვის; 
2. მერაბ ბერიძე, პროფესორი, სოფელ ჭაჭკრის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის; 
3. თამარ გელაშვილი, მასწავლებელი, დროის კატეგორიის თავისებურება სახელზმნებში 

(ინგლისურ ენის მასალაზე დაყრდნობით); 

4. ნინო ზედგინიძე, დოქტორანტი, ტერმინის განმარტებისათვის, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ ბერიძე; 

5. ლამზირა კობაიძე, ასოცირებული პროფესორი, კაუზაციური მარკერები უძველეს 
წერილობით ძეგლებში; 

6. ნათელა მელიქიძე, მასწავლებელი,  ტიპური შეცდომები აკადემიურ წერაში; 
7. დოდო ქუმარიტაშვილი, მასწავლებელი, ქვემდებარისა და შემასმენლის ურთიერთობა; 
8. მაია  ქუქჩიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, სამცხე-ჯავახეთიდან სანავარდოში (ყვარლის 

მუნიციპალიტეტი) მიგრირებულთა შტოგვარებისა და მეტსახელების სტრუქტურული და 
სემანტიკური ანალიზი. 
 

განათლების სექცია 

 
სექციის ხელმძღვანელი:  ირმა ქურდაძე 

 

1. მარიანა ბალასანიანი, ასოცირებული პროფესორი,  ქვიზი, როგორც უცხო ენის სწავლების 
ერთ-ერთი ეფექტური ინსტრუმენტი უმაღლეს სასწავლებელსა და სკოლაში; 

2. ლალი ბერიძე, ასოცირებული პროფესორი, ერთად ვიზარდეთ (გერმანული ენის კაბინეტის 
ისტორია); 

3. გულიკო ბექაური, ასოცირებული პროფესორი, ქცევის  წამყვანი  ფორმა   უფროს  სასკოლო 

ასაკში; 
4. მარეხ ნათენაძე, ასოცირებული პროფესორი, თანამედროვე განათლების ახლებური ფორმა 

და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროცესის ტრანსფორმაცია; 

5. ირმა ქურდაძე, პროფესორი, თანამედროვე გამოწვევები  დისტანციური სწავლებისას და 

კონსტრუქტივისტული მიდგომები მასწავლებლის მომზადების პროცესში; 
6. ნატო ყრუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, დიმიტრი ხახუტაშვილის საგანმანათლებლო 

მოღვაწეობა სამცხე-ჯავახეთში; 
7. ლაურა სტეფანიანი, დოქტორანტი, დისტანციური სწავლება, მისი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები, ხელმძღვანელი: პროფესორი თინა იველაშვილი 
8. ასოც. პროფესორი გულნარა ჯანოვა, ასოც. პროფესორი  მაკა მურვანიძე, ჯგუფის 

რეფლექსიური დღიური 
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ლიტერატურათმცოდნეობის სექცია 

 
სექციის ხელმძღვანელი:  ნესტან სულავა 

 

1. დალი ბეთხოშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ადამიანის არსის საკითხი აკაკი წერეთლის 
პოეზიაში; 

2. ქეთინო გრძელიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი, მწერლის მსოფლმხედველობრივი 

დაპირისპირების რამდენიმე ასპექტი ეპოქალურ სინამდვილესთან კონსტანტინე 

გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენაში“; 

3. მაყვალა დავითაძე, ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიური და ეგზისტენ-
ციალისტური თემები  აკაკი გაწერელიას მხატვრულ პროზაში; 

4. მაია ივანიძე, ფილოლოგიის დოქტორი,  „არსენას ლექსის“ მესხური ვარიანტები; 
5. ვახტანგ ინაური, ასოცირებული პროფესორი, ცხოვრების ფილოსოფიური კონცეფცია 

გოდერძი ჩოხელის „ადამიანთა სევდაში“; 
6. დიანა მიქელაძე, ასოცირებული პროფესორი, ემილი დიკინსონის პოეზიის ძირითადი 

თემატიკა და მახასიათებლები; 
7. ნესტან სულავა, პროფესორი,  ბიბლიურ პერსონალიათა სახისმეტყველებითი ფუნქცია 

საისტორიო თხზულების  - „ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა დავითისი“ - მიხედვით;  
8. მაკა შონია, ასოცირებული პროფესორი, მოძალადისა და მსხვერპლის დაპირისპირების 

პრობლემა ჰალიდე ედიფ ადივარის რომანში „მკვლელობა იოლფასში“. 
 

ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის  სექცია 

 
სექციის ხელმძღვანელი: მედიკო ბურდული 

 

1. დოდო ბერიძე, ისტორიის დოქტორი, საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის 
ისტორიიდან (გაზეთ „საქართველოს“ მასალების მიხედვით) 1918 წელი; 

2. მედიკო ბურდული, ასოცირებული პროფესორი, ეპიდემიებთან  ბრძოლის ტრადიციული და 
თანამედროვე საშუალებები; 

3. კახაბერ გლოველი, დოქტორანტი, სოლომონ მეორის  ბრძოლა  იმერეთის ტახტის 
აღსადგენად XIX საუკუნის ათიან წლებში, ხელმძღვანელი: პროფესორი რომან გოგოლაური; 

4. რომან გოგოლაური, პროფესორი, შინაფეოდალური ბრძოლა სამცხე-საათაბაგოში XVI 
საუკუნის 70-იან წლებში და პოლიტიკური ორიენტაცია; 

5. ქეთევან ინდუაშვილი, დოქტორანტი, ისტ-ის გამოყენება ონლაინ სწავლებისას, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი უჩა ბლუაშვილი; 

6. თინა იველაშვილი, პროფესორი, ქვის ტრაპეზი ნასოფლარ ღობიეთიდან; 
7. თამარ მათიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, წერნაქიანი თიხის ჭურჭელი, როგორც 

დამათარიღებელი მასალა; 
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8. ვასილ მოსიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ყვარყვარე II ათაბაგის საეკლესიო 

პოლიტიკის მარცხი; 
9. ცირა მესხიშვილი, ასოცირებული პროფესორი,  გვიანი შუა საუკუნეების ახალციხური 

აბანოები და  მასთან დაკავშირებული წესჩვეულებები; 
10. როინ ყავრელიშვილი, პროფესორი,  „ქართული ლეგიონი“  ოსმალეთში (1915–1917). 


