
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა კონფერენცია 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 წლის 11 ივნისი 

 

პროგრამა 

თბილისი 

  



 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის 

სახელობის საკონფერენციო დარბაზი  

(ქართული უნივერსიტეტის I კორპ. IV სართული) 

 

 

მისალმება: 

 

11:00-10:05 სერგო ვარდოსანიძე, ქართული უნივერსიტეტის 

რექტორი, პროფესორი. 

 

 

 

 

კონფერენციის სამუშაო რეგლამენტი: 

 

 მისალმება  - 5 წუთი 

 მოხსენებები  - 15 წუთი 

 კითხვა-პასუხი - 5 წუთი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

სექცია I 

 

წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი 

(ქართული უნივერსიტეტის I კორპ. IV სართული) 

 

 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი ვახტანგ გურული 

 

1. 11:10-11:30 - ვახტანგ გურული, ქართული უნივერსიტეტი, 

პროფესორი - ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის 

იმპერიის ურთიერთობა გიორგი XII-ის გარდაცვალების 

შემდეგ; 

2. 11:30-11:50 - დავით ბასიაშვილი, ქართული უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკის დოქტორი - რეგიონური განვითარების 

საკითხები;  

3. 11:50-12:10 - გვანცა ბურდული, ქართული უნივერსიტეტი, 

ისტორიის დოქტორი - პეტერბურგის უნივერსიტეტის 

პროფესორის ვლადიმერ ბენეშევიჩის მოღვაწეობის 

შეფასებისათვის. 1917 წელი (საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობის 

სხდომის ოქმების მიხედვით);  

4. 12:10-12:30 - ალექსანდრა ლატარია, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტი -  თანამედროვე 

ჩინური ოჯახის ტრანსფორმაცია; 

5. 12:30-12:50 - დურმიშხან ლაშხი,  ქართული უნივერსიტეტი, 

ისტორიის დოქტორი - რელიგიური კონფლიქტი 

იერუსალიმში; 

 

12:50-13:10 შესვენება  

  



 

1. 13:10-13:30 - ვალერი მოდებაძე, ქართული უნივერსიტეტი, 

პროფესორი - ქართულ-ბერძნული ურთიერთობები და 

ისტორიულ-კულტურული კავშირები; 

2. 13:30-13:50 - ნინო სეფაშვილი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, დოქტორანტი - უმაღლესი განათლების 

სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში; 

3. 13:50-14:10 - გელა ქისტაური, ქართული უნივერსიტეტი, - 

ერთი წინაქრისტიანული მითო - რელიგიური ასპექტის 

შესახებ წმიდა ნინოს ცხოვრების  თხზულებიდან (სეფე ქალი 

შროშანას პარადიგმული სახის რეკონსტრუქციისათვის); 

4. 14:10-14:30 - ნინო შიოლაშვილი, ქართული უნივერსიტეტი, 

პროფესორი - საქართველოს სამხედრო გზის ისტორიიდან; 

5. 14:30-14:50 - დავით ჭელიძე, ქართული უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკის დოქტორი - საპენსიო რეფორმა საქართველოში; 

6. 14:50-15:10 - გურამ ჯოლია,  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, პროფესორი - განათლების 

ოთხგანზომილებიანი მოდელი ჩარლზ ფადელის 

მიხედვით;  

 

15:10 დასასრული 

  



 

სექცია II 

 
წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი 

(ქართული უნივერსიტეტის I კორპ. IV სართული) 

 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე 
 

1. 11:10-11:30 - თინათინ თურქია, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი - ახალი 

ესთეტიკური პარადიგმა სანახაობის ენაში; 

2. 11:30-11:50 - ტარიელ ფუტკარაძე, ქართული 

უნივერსიტეტი, პროფესორი - საქართველოს სახელმწიფო 

ენის პრესტიჟისა და უმცირესობის დედაენის საკითხი 2018 

წლის საპრეზიდენტო და 2019 წლის შუალედური 

არჩევნების მონაცემების მიხედვით; 

3. 11:50-12:10  - ნომადი ბართაია, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი - 

ეტიმოლოგიური ძიებანი დავათარული, ფეიქარი, ჯალალი; 

4. 12:10-12:30 - იამზე ვაშაკიძე, კავკასიის უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი,  ტარიელ ფუტკარაძე ქართული 

უნივერსიტეტი, პროფესორი - ქრისტე აღსდგა თუ ქრისტე 

აღდგა?; 

5. 12:30-12:50 - მანანა ტაბიძე, ქართული უნივერსიტეტი, 

პროფესორი ბელა შავხელიშვილი, ქართული 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი - პანკისელი 

ქისტები (სოციოლინგვისტური ასპექტი) 

 

12:50-13:10 - შესვენება 

 

 

1. 13:10-13:30 - ეკა დუღაშვილი, ქართული უნივერსიტეტი, 

პროფესორი -  ქართული კვალი ბიზანტიაში:  ტაო 

პენდელის მონასტერი; 



 

2. 13:30-13:50 - მიხეილ ლაბაძე, ქართული უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის დოქტორი - ახლად აღმოჩენილი 

ასომთავრულ-ნუსხური წარწერები მთიანი ჩეჩნეთიდან; 

3. 13:50-14:10 - მაგდა ჭიქაბერიძე, ფილოლოგიის დოქტორი - 

ვაჟა ფშაველა სოფრომ მგალობლიშვილის დახასიათებით; 

4. 14:10-14:30 - მაია ცერცვაძე, ისტორიის დოქტორი - 

საქართველოში 1921 წლის რუსეთის ოკუპაციის თემატიკა 

გიორგი გამყრელიძის პოეზიაში; 

5. 14:30-14:50 - ლევან ბებურიშვილი, ქართული 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი - 

ცივილიზაციური პროგრესისა და ზნეობის 

ურთიერთმიმართების საკითხი ვაჟა-ფშაველას ნააზრევში; 

6. 14:50-15:10 - თინათინ თურქია, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი, მანანა ტაბიძე, 

ქართული უნივერსიტეტი, პროფესორი - მართლწერისა და 

მართლმეტყველების პრობლემები უმაღლეს სკოლაში; 

7. 15:10-15:30 - ტარიელ ფუტკარაძე,  ქართული 

უნივერსიტეტი, პროფესორი, ქართული უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის დოქტორი ლაბაძე მიხეილ - ტაოდან შუა 

თურქეთში ქართველთა გადასახლების შესახებ; 

 

15:30 დასასრული 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელ. ფოსტა:  

 j.meskhishvili@sangu.edu.ge 

 info@sangu.edu.ge 

მის.: ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, თბილისი 
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