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კონფერენციის გახსნა - 12 ივნისი, 14 საათი, თბილისი, პოლიტკოვსკაიას 
ქუჩა N 61, VII სართული, საკონფერენციო დარბაზი 

 

 
კონფერენციის გახსნა:  
ლია ახალაძე  
 
მისალმება:  
ჯონი აფაქიძე  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი  
 
ლარისა თაკალანძე  
სსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი 
 
ნინო თოფურიძე 
სსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  
 
ზურაბ პაპასქირი   
სსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი   
 

 

რეგლამენტი:  მოხსენება - 8-10 წუთი; 
  დისკუსია - 5 წუთი 

 
“   

კონფერენციის ორგანიზატორი 
სსუ განათლები ფაკულტეტი  და დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა და 
სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება  „ჟამთააღმწერელი“ 

 

 

 



N1 სექცია - ისტორია 
504 აუდიტორია V სართული  

 
მოდერატორები: ზურაბ  პაპასქირი, ლია ახალაძე, ბეჟან ხორავა, კახა 

კვაშილავა, ომარ არდაშელია, ჯამბულ ანჩაბაძე, დაზმირ ჯოჯუა 
14, 15 ივნისი, 14 საათიდან   

 
მამუკა ნაცვალაძე  
„გეორგიანული ისტორიის" რუსულ  იმპერიულ  იდეოლოგიასთან  
მიმართების საკითხისათვის 
სსუ საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტი 
ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ პაპასქირი  
 
რუსუდან  თოდუა  
საგანმანათლებლო დაწესებულებები აფხაზეთში XIX საუკუნის მეორე 
ნახევარში 
სსუ საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის I კურსის დოქტორანტი 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ჯამბულ ანჩაბაძე   
 
გიორგი ჩუბინიძე  
ხცისის ტაძრის წარწერები  
საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართული 
უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო შიოლაშვილი  
 
გიორგი ბუბაშვილი  
აფხაზეთის სამთავროს სამოხელეო წყობის საკითხისათვის  
სსუ ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლია ახალაძე  
 
გურამ ლეგაშვილი  
ტაო-კლარჯეთის სამთავროს სამოხელეო წყობის საკითხი  
სსუ ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელები: პროფ. ზურაბ პაპასქირი   
 
შოთა წულუკიძე,  
ქორეპისკოპოსის ტიტულის საკითხისათვის  



სსუ ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ლია ახალაძე   
 
ომარ ძაძამია  
ვიკინგები საქართველოში  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი  
ხელ-ლი: ასოც. პროფ. ალექსანდრე ბოშიშვილი  
 
ნანა ბატიაშვილი  
„მოქცევაჲ  ქართლისაჲს“  დათარიღების საკითხისათვის  
სსუ ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლია ახალაძე  
 
გიორგი კაცია  
საეპისკოპოსოები საქართველოში „ჟამთააღმწერლის“ მიხედვით  
სსუ ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლია ახალაძე  
 
ხატია ჯალაღონია 
ათათურქის რეფორმები: ევროპული დისკურსი თურქეთისათვის 
სსუ ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. კახა კვაშილავა   
 
გიორგი წიკლაური  
შტრიხები გიორგი სააკაძის პორტრეტისათვის  
სსუ ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. კახა კვაშილავა   
 
გოჩა ემრაშვილი  
„ახალგაზრდა თურქების“ კავკასიური პოლიტიკა  
სსუ თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელ-ლი: ასოც. პროფ. გიორგი ანთელავა  
 

 
 
 



N 2 სექცია - ეროვნული უმცირესობები საქართველოში:  
განათლება, კულტურა, ტრადიციები 

(სექცია  ეძღვნება  ევროკავშირის საერთაშორისო  პროექტების  DOIT -
ის1და DARE - ს2  იდეების გავრცელებას საქართველოშის) 

507 აუდიტორია V სართული  
14, 15  ივნისი, 2017 წელი, 15 საათიდან 

 
მოდერატორები: ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი, რუსუდან ფიფია,  

ლევან ჯინჯიხაძე, ბროლისა წულაია, ომარ არდაშელია  
 
მარიამ  კვარაცხელია  
ეროვნულ უმცირესობათა განათლების საკითხი საერთაშორისო 
კანონმდებლობაში 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამის III  კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: თსუ პროფესორი თამარ  ზარანდია  
 
სამირა პირგასიმოვა  
„რამაზანის“ დღესასწაული საქართველოს აზერბაიჯანელებში  
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის  II კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ლია ახალაძე  
 
სალომე მწარიაშვილი  
განათლების პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იძულებით 
გადაადგილებული ბავშვების მიმართ  
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის  III კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ლია ახალაძე  
  
ნათია დარსალია  
„ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენცია“ და საქართველოს 
კანონმდებლობა  
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის  III კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ლია ახალაძე  

1DOIT - Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural 
Education and Cultural Diversity Training;  
2DARE - Developing programs for Access of disadvantaged groups ofpeople and Regions to 
higher Education;  

                                                           



ლამან  ადიგოზალოვა  
ქორწილის ტრადიციები ქართველ აზერბაიჯანელებში  
სსუ ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ლია ახალაძე  
 
ირინა რამაზანოვა,  ია ზურაბაშვილი,  ნინო ელბაქიძე,  ლამზირა 
ჭურჭელაური 
ინგილოური (ჰერეთული) ფოლკლორი 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტები 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ლევან ჯინჯიხაძე 
 
დოდო მანჯგალაძე  
ბავშვთა საგანმანათლებლო უფლებები საქართველოს 
კანონმდებლობაში  
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ლია ახალაძე  
 
თამარ ღვინჯილია 
ეკოლოგიური სამართლის სწავლების მნიშვნელობა აფხაზეთის 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის II  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ეკოლოგიის დოქტორი მაია გელანტია   
 
ხატია შანიძე 
გერმანული მოდელის დანერგვა საქართველოს განათლების სისტემაში 
სსუ   ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო პროგრამის II  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  თამარ შინჯიაშვილი  
 
ქეთევან ქუშაშვილი  
კულტურული იდენტობის ხელშემწყობი აქტივობები ისტორიის 
გაკვეთილზე  
განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი  
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ლია ახალაძე  
 
 
 

 



N 3 სექცია - თანამედროვე განათლების პარადიგმები 
მოდერატორები: ლია ახალაძე, რუსუდან ფიფია, თამარ ჯავახიშვილი, 

იზოლდა ბუხულეიშვილი,  ბროლისა წულაია, ლევან ჯინჯიხაძე   
15  ივნისი, 2017 წელი, 13 საათიდან 

 
მარო ადამია 
პედაგოგიური თეორიისა და პრაქტიკის ურთიერთმიმართება  
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის IV  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი გულნაზ ხუხუა  
 
ნათია  ბოკუჩავა 
თუ თქვენი მოსაუბრე ცაციაა 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 
მარიამ მათიაშვილი 
შიშის დადებითი და უარყოფითი მხარეები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის I  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  თამარ ჯავახიშვილი   
 
ეკა წკრიალაშვილი 
სასკოლო კომპლექსები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 

ელენე მაჩალაძე, ხატია ხულელიძე 
ზიგმუნდ ფროიდი 
სსუ  ინკლუზიური  განათლების III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცისრებული პროფესორი  იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 
ხატია ხულელიძე 
მეტყველების განვითარების დარღვევების პრევენციის მეთოდები 
სსუ  ინკლუზიური  განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ფიფია  
 
ცირა შავაძე 
დისლექსია და სწავლების მეთოდები 
სსუ  ინკლუზიური  განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 



ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი რუსუდან ფიფია  
 
ხატია გოცაძე 
დიმიტრი უზნაძე - სწავლის, როგორც თამაშიდან შრომაზე გარდამავალი 
ქცევის შესახებ 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის I  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი თამარ ჯავახიშვილი   
 
ლონდა ჭკუასელი 
ოჯახის გავლენა ბავშვის ფსიქიკურ და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის I  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი თამარ ჯავახიშვილი   
 
თინათინ პაპასკირი 
გენური ინჟინერია და საკვები პროდუქტები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის II  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ბროლისა წულაია    
 
ანა ქისტაური 
საქართველოს წითელი წიგნი 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის II  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ბროლისა წულაია    
 
თამარ ზარანდია, მარია ყავრელიშვილი 
კვების პრობლემები ბავშვთა ასაკში 
სსუ  ინკლუზიური  განათლების II კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის დოქტორი  ლალი ახალაძე  
 
მარიამ ბრეგვაძე 
ფორმალური სწავლის უარყოფითი შედეგები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის I  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი თამარ ჯავახიშვილი   
 
ქეთევან ეზიეშვილი 
„ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“ 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 
 



ელეონორა წულაია 
,,სხეულის ენა“ 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 
რიტა გამგებელი  
სირცხვილი, მისი ფუნქციები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის I  კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი თამარ ჯავახიშვილი   
 
ირინა მაჩიტიძე 
კვლევა გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებაზევ ორიენტირებული და  
ინოვაციური გაკვეთილების შესახებ 
სსუ  მასწავლებლის  განათლების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი რუსუდან ფიფია  
 
ნათია იოსავა 
ნიჭიერი ბავშვები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ბუხულეიშვილი  
 
სალომე მირცხულავა 
საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემოს მოწყობის ფორმები 
სსუ მასწავლებლის განათლების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი 
ხელმძღვანელი: სჯუ პროფესორი  ირმა ქურდაძე  
 
 
 

კონფერენციის დახურვა და სტუდენტთა დაჯილდოვება  
2017 წლის 16 ივნისს, 14 საათზე 
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