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საორგანიზაციო კომიტეტი: 

თავმჯდომარე 

ირმა შიოშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო  უნივერტეტის რექტორი 

თანათავმჯდომარე  
 

 

 ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის რექტორის 

მოადგილე სამეცნიერო დარგში 

კომიტეტის წევრები: 
ნინო კახაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 

მზია მაისურაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი. 

მარიამ ზაქარიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის   

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი 

ინფორმატიკის მიმართულებით   

შორენა წიგნაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო   უნივერსიტეტის ქართული 

ფილოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი  

თარაშ გიორგაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი 

ირაკლი ჭიჭაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალურ 

ფასეულობათა უფროსი ტექნიკოსი 
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პ  რ  ო  გ  რ  ა  მ  ა  
 

2 1  ი ვ ლ ი ს ი  

 
ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიის  

გამო შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, 

კონფერენცია ჩატარდება 

ო ნ ლ ა ი ნ - რ ე ჟ ი მ შ ი 
 

10.00 -10.30  მ ო ნ ა წ ი ლ ე თ ა  რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა  

10.30 -11.00  კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ი ს  გ ა ხ ს ნ ა   

 

მ ი ს ა ლ მ ე ბ ა  

ირმა შიოშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

                            თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  

                                                   რექტორი 

ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  

თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში 

 

11.00 – 16.00   ს ე ქ ც ი უ რ ი  მ უ შ ა ო ბ ა  

11.00 – 13.00  -  I.  ქვესექცია                                                                                          

14.00 – 16.00 -  II.  ქვესექცია 

ს ა მ უ შ ა ო  ე ნ ა :   ქართული 

რ ე გ ლ ა მ ე ნ ტ ი  

მოხსენება 10 წუთი 

მსჯელობა 5 წუთი 
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სექციები: 

I   სექცია: ლიტერატურის სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი  ნინო გიორგაძე 

 

II  სექცია:  ისტორიის სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ვახტანგიშვილი 
      

III  სექცია: ეკონომიკისა და ტურიზმის სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფესორი ნანული ხიზანიშვილი 

 

IV  სექცია:  განათლების მეცნიერებათა  სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე 

 

V  სექცია: ენათმეცნიერების სექცია 

 სექციის ხელმძღვანელები: პროფესორი როინ ჭიკაძე  

 

VI  სექცია:  უცხო ენების სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფესორი ცისანა მოდებაძე 
 

VII  სექცია:  აგრარულ მეცნიერებათა სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი  ირა შილდელაშვილი 
 

 

VIII  სექცია: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  

სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამარ ნადირაძე  
 

IX  სექცია:  ფილოსოფიისა და სოციალურ   მეცნიერებათა სექცია 

 სექციის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი სიბაშვილი 
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I   სექცია: ლიტერატურის სექცია 
სექციის ხელმძღვანელი:  

ასოც. პროფესორი ნინო გიორგაძე 

I. ქვესექცია 

11.0 – 13.00 სთ.  

1. ასოც. პროფესორი ნინო გიორგაძე  -  "ეკლესიასტეს"  

წარუვალი  სიბრძნე 

2. ასოც. პროფესორი ნინო გოგიაშვილი -  ხარის სემიოტიკა 

შოთა ნიშნიანიძის პოეზიაში 

3. ასოც. პროფესორი ისაკო მეფარიშვილი - ,,ფარნავაზიანის“ 

გაგებისათვის 

4. ასოც. პროფესორი ნანა რჩეულიშვილი - აპოლიტიკური 

რომანტიზმი 

5. პროფესორი ნინო კოჭლოშვილი  - როსტომ  ჩხეიძის 

პოლიტიკურ პიესათა ციკლიდან 

 

 

II  სექცია:  ისტორიის სექცია 
სექციის ხელმძღვანელი: 

 პროფესორი  თეიმურაზ ვახტანგიშვილი 
 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ. 

 

1. პროფესორი თეიმურაზ ვახტანგიშვილი _ ივანე 

ჯავახიშვილის ღვაწლი ქართულ საისტორიო 

მეცნიერებაში. 
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2. პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი _ თელაველი 

მოსწავლეები საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ 1920-

იან წლებში. 

3. ასოც.პროფესორი ზაურ გუმაშვილი _  

ა. ერმოლოვის კავკასიური ,,მოღვაწეობის" ბოლო წლები 

(1825-1826 წ.წ.). 

4. ასოც. პროფესორი თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი _ 

შამილის ლაშქრობა კახეთში ყირიმის ომის 

პერიოდში(1853-1856 წ.წ.) და მისი შედეგები. 

5. მოწვეული პროფესორი ალექსანდრე ოთარაშვილი - ლეონ 

II - აფხაზთა მეფე. 

 

 

II. ქვესექცია 
 

14.00 – 16.00 სთ. 

 

1. პროფესორი გიორგი გოცირიძე _ საქართველოს 1918 

წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობა საერთაშორისო 

ვითარების კონტექსტში. 

2. ასოც. პროფესორი მადონა ქებაძე _ პოლიტიკური 

სისტემა XX საუკუნის 20-30-იანი წლების საქართველოში. 

3. ისტორიის დოქტორი ნუნუ მიქელაძე _ ქართველი 

მამულიშვილები  რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების 

ომში აჭარის გათავისუფლების შესახებ. 

4. ასოც. პროფესორი ალექსანდრე მოსიაშვილი _ 

ისტორიული კალეიდოსკოპი. 
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III  სექცია: ეკონომიკისა და ტურიზმის სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: 

 ასოც. პროფესორი ნანული ხიზანიშვილი 

 

I. ქვესექცია 

11.0 – 13.00 სთ.  

 

1. ასოც. პროფესორი თამარ თამარაშვილი -  ,,სამედიცინო 

ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში“ . 

2. მოწვეული დოქტორი ვასილ ხიზანიშვილი -  

,,სტრატეგიული ბაზრის არჩევანი“. 

3. ასოც. პროფესორი ნანული ხიზანიშვილი  - ,,საწარმოს 

მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავების 

განსაზღვრული ფაქტორები  და ასპექტები‘’  

4. ასოც. პროფესორი  ნელი ცქიტიშვილი - „ ტურისტული 

პოლიტიკა ტურიზმის მდგრადი განვითარების 

კონტექსტში“. 

5. პროფესორი ია ჯიმშიტაშვილი - ,,ადგილობრივი 

ორგანიზაციები კრიზისულ მდგომარეობაში“.  
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II. ქვესექცია 

14.00 – 16.00 სთ. 

1. ასოც. პროფესორი  მაია ალადაშვილი  -  ,,ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარი საქართველოში და მისი 

მნიშვნელობა ქვეყნისთვის “. 

2. პროფესორი  ნანა რინკიაშვილი - ,,ეკონომიკური 

კრიზისები და საქართველო“. 

3. ასოც. პროფესორი თამარ ზუბიტაშვილი -  

,,ღონისძიებათა ტურიზმი  საქართველოში’’ .   

4. მზია მაისურაძე - გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო 

პროგრამის დოქტორანტი   - ,,ეკონომიკური კრიზისების 

გავლენა  სახელმწიფო ბიუჯეტზე”   

             ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა რინკიაშვილი 
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IV  სექცია:  განათლების მეცნიერებათა  სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: 

 ასოც. პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე 

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ. 

 

1. პროფესორი  ნინო  მოდებაძე,  პროფესორი  ნინო 

ნახუცრიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი შორენა 

ძამუკაშვილი   -  თელავის რაიონის სკოლამდელი 

განათლების სფეროს პედაგოგთა პროფესიული 

მომზადების  კვლევა. 

2. ასოც. პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე  -  კარდიო-

რესპირატორული ცვლილება აციკლური ვარჯიშების 

დროს. 

3. ასოც. პროფესორი შორენა ძამუკაშვილი,   

ასოც. პროფესორი ნინო  ბასილაშვილი  - თელავის 

რაიონის სკოლამდელი განათლების სფეროს პედაგოგთა 

პროფესიური მომზადების  კვლევა. 

4. ასისტ. პროფესორი ია ჩაქიაშვილი -  სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვის  ემოციური დამოკიდებულებების  

ზოგიერთი საკითხი. 
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V  სექცია:  ენათმეცნიერების სექცია 
სექციის ხელმძღვანელი: 

პროფესორი როინ ჭიკაძე  

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ. 

 

1. პროფესორი როინ ჭიკაძე - ხანი უნდობარი 

ღმერთდაკარგული სამშობლოსი  (ლადო კოტეტიშვილის 

მოთხრობა „ეშმაკი გალიფეში“, 2019წ. ). 

2. პროფესორი ქეთევან გიგაშვილი - გამოცემათმცოდნეობის 

დისციპლინური საზღვრებისთვის. 

3. ასოც. პროფესორი ელენე ფილაშვილი - ერთი სტილური 

თავისებურება თედო რაზიკაშვილის მოთხრობებში 

4. ასოც. პროფესორი ლია ტალახაძე - ფრინველთა ამსახველი 

ლექსიკა ანა კალანდაძის პოეზიაში 

5. ფილოლოგიის დოქტორი შორენა წიგნაძე - 

გლობალიზაცია და თანამედროვე მეტყველების  

ზოგიერთი ასპექტი 

6. პროფესორი ნუნუ გელდიაშვილი - ფრაზეოლოგიის ზოგი 

საკითხისათვის ქართულში 

 

 

 



-12 - 
 

 

VI  სექცია:  უცხო ენების სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი: 

 ასოც. პროფესორი ცისანა მოდებაძე 

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ.  

 

1. ასოც. პროფესორი სედა ასატუროვი - ნათესაობის 

აღმნიშვნელი ტერმინები რუსულ და ქართულ ზღაპრებში 

(Термины родства в русских и грузинских сказках) 

2. ასისტენტ პროფესორი მედეა მეტრეველი - ბოლონიის 

უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევითი მუშაობის 

შედეგები (Результаты исследовательской работы, 

проведенной в Болонском университете) 

3. ასისტ. პროფესორი მანანა ღამბაშიძე - ძველი 

სლავიანიზმების მორფოლოგიური ნიშნებისათვის 

რუსულ თარგმანებში (О морфологических признаках 

старославянизмов в русских пословицах (по сборнику В. 

Даля „Пословицы русского народа“). 

4. მოწვეული მასწავლებელი, განათლების დოქტორი მაკა 

კოჭაური - ფერთა სიმბოლიკა ინგლისურენოვან  

იდიომებში.  
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5. პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი, პროფესორი ნუნუ 

გელდიაშვილი - ზოგიერთი ინგლისურ-ქართული 

პარემიის სტილისტური ანალიზისათვის  

II. ქვესექცია 

14.00 – 16.00 სთ. 

1. ასისტ. პროფესორი შორენა ლაზვიაშვილი - დრო-კილოთა 

მიმართებანი რთულ თანწყობილ წინადადებაში 

(ქართული და ინგლისური ენების მასალზე 

დაყრდნობით). 

2. ასოც. პროფესორი ცისანა მოდებაძე; მოწვეული 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი თამარ 

შიუკაშვილი - „ცისა“ და „მიწის“ სიმბოლიკისა და 

სემანტიკისათვის  გერმანულ და ინგლისურ 

ფრაზეოლოგიზმებში. 

3. ასისტ. პროფესორი ნინო ძამუკაშვილი - ფრენსის სკოტ 

ფიცჯერალდის რომანის „ნაზია ღამე“ საერთაშორისო 

ლექსიკის ლინგვისტური მახასიათებლები.  

4. მოწვეული მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი ია 

რჩეულიშვილი - რამდენიმე მოსაზრება ტიციან ტაბიძის 

ლექსების ინგლისურ თარგმანებზე. 
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VII  სექცია:  აგრარულ მეცნიერებათა სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი:  

ასოც. პროფესორი  ირა შილდელაშვილი 

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ. 

 

1. ასოც. პროფესორი ლალი ელანიძე - ბიოლოგიურად 

აქტიური ნივთიერებებით გამდიდრებული რძის  

ნაწარმი 

2. პროფესორი მანანა კევლიშვილი, მოწვეული დოქტორი 

ლევან შავაძე - ვენახის გაშენების სქემის შემუშავება და 

მისი მნიშვნელობის განსაზღვრა 

3. ასოც. პროფესორი ნინო ვეფხიშვილი, მოწვეული 

დოქტორი ვანო შიუკაშვილი -საოჯახო მარნების 

პრობლემები საქართველოში. 

4. ასოც. პროფესორი ლელა წიკლაური - 

მიკროორგანიზმების გავლენა ლუდის ხარისხზე 
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VIII  სექცია: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებათა  სექცია 

 

 

 

 

სექციის ხელმძღვანელი: 

პროფესორი თამარ ნადირაძე 

 

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ.  

 

 

 

1. ასოც. პროფესორი იზოლდა ჭინჭარაშვილი - ნოტიო და 

მშრალი კლიმატის კურორტები საქართველოში სამეგრელოსა 

და კახეთის რეგიონების მაგალითზე 

2. პროფესორი თეა მჭედლური - გაუდაბნოების პროცესების 

გავლენა დედოფლისწყაროს ბიომრავალფეროვნებაზე. 

3. ასოც. პროფესორი ლამარა ზუროშვილი - ბიორემედიაცია 

4. ასოც. პროფესორი გელა აზიკური -  5G ინტერნეტი  და 

ელექტრომაგნიტური  ტალღების  მოქმედება  ბიოლოგიურ  

ორგანიზმზე.  

5. ასოც. პროფესორი ნანა ბერძენიშვილი - გენდერული 

თანასწორობა საქართველოში“. 

 

II. ქვესექცია 

14.00 – 16.00 სთ. 

1. ასისტ. პროფესორი დარეჯან მარგალიტაშვილი - ოზონ 

დამშლელი  ნივთიერებების  ეკოლოგიურად  უსაფრთხო 

 ალტერნატივები - ბუნებრივი მაცივარ აგენტები. 
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2. პროფესორი თამარ ნადირაძე - ძელქვა, როგორც იშვიათი 

და გადაშენებადი მცენარე აღმოსავლეთ საქართველოს 

პირობებში. 

3. პროფესორი მაგდა დავითაშვილი - კორონავირუსების 

ოჯახი 

4. ასოც. პროფესორი მარიამ ზაქარიაშვილი - ZOOM-ონლაინ 

სწავლების ეფექტური ინსტრუმენტი 

 
 

 

IX  სექცია:  ფილოსოფიისა და სოციალურ  

მეცნიერებათა სექცია 
სექციის ხელმძღვანელი:  

ასოც. პროფესორი  გიორგი სიბაშვილი 

 

I. ქვესექცია 

11.00 – 13.00 სთ.  

 

1.  ასოც. პროფესორი ელიზბარ ელიზბარაშვილი - 

,,შეგრძნებების შემეცნებითი ღირებულების დევალვაცია  

ბერძნულ ფილოსოფიაში “. 

2. ასისტ. პროფესორი ნათელა ბასილაშვილი -  ,,სოლომონ 

დოდაშვილი - პირველი თერგდალეული“. 

3. ასისტ. პროფესორი ნატალია ბიწაძე -,,ფილოსოფიის 

მთავარი  საკითხი “. 
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4. ასოც.პროფესორი შალვა ჭკადუა -  ,,პანკისის ხეობის 

ქართული მოსახლეობა და მათი სოციალური 

პრობლემები“. 

5. პროფესორი მარინე კვაჭაძე - ,,ოჯახში ძალადობის 

საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ეროვნულ 

სასამართლო პრაქტიკაში“ . 

6. ასოც. პროფ. სალომე ჭელიძე - ,,აქციათა უპირატესი 

შესყიდვის უფლება- აქციონერთა ინვესტირების დაცვის 

აბსოლუტური თუ შეზღუდული უფლება’’  

7. ასოც. პროფ. გიორგი სიბაშვილი - ,,შალვა ნუცუბიძის და 

ერნესტ ჰონიგმანის თეორია პეტრე იბერისა და ფსევდო 

დიონისე არეოპაგელის  იდენტურობის შესახებ“. 

8. დოქტორი ლალი ძამუკაშვილი - "პროპაგანდის ფარული 

საფრთხეები ციფრულ ეპოქაში საქართველოს 

მაგალითზე". 
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შენიშვნებისათვის  ------  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-19 - 
 

 

 

 

 

 

პროგრამა დაიბეჭდა  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

კომპიუტერულ ცენტრში 

 

 

 

თესაუ, კორპუსი I,  სართული III, ოთახი N54 
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