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კონფერენციის გახსნა/მისალმება - 10:00/10:10/ 

Conference opening/greeting - 10:00/10:10/ 
 

 

 

 

 

 

მანანა მიქაძე - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის 

პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

Manana Mikadze  - President of the Foundation for Development of Art and  Pedagogical  sciences;  

Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor                                                              

შალვა კირთაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, 

ასოცირებული პროფესორი 

Shalva Kirtadze – Vice- Rector of Akaki Tsereteli State University, Accos. professor 

 

 

 

 

 

VI საერთაშორისო სამეცნიერო 

ონლაინ კონფერენცია  

"ენა და კულტურა" 

7 მაისი 

2021 წელი 
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კონფერენციის ჩატარების ადგილი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარ მეფის 59, ქუთაისი 

Conference location: 

Akaki Tsereteli State University, Tamar-Mephe 59. Kutaisi 

 

                                                     რეგლამენტი: 

მოხსენება სექციურ სხდომაზე      - 10 წუთი 

კამათი                                                 - 5 წუთი 

 

Duration of the Presentations: 

Working group session presentation  - 10 min. 

Statement in the debate  - 5 min. 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

                                                                       თავმჯდომარე: 

მანანა მიქაძე  - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების  ფონდის 

პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორი 

                                                                  

თანათავმჯდომარეები: 

შალვა  კირთაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   რექტორის მოადგილე, 

ასოცირებული პროფესორი 

თამარ ლომთაძე  - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების  ფონდის 

ვიცე-პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორი 

                                                                  

კომიტეტის წევრები: 

ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი 

ვახტანგ თევდორაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი 

თამარ თვალაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ  პროფესორი 

სოფიო იმედაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 
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ნინო კვირიკაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის  დოქტორი 

თამარ მახარობლიძე - ილიას უნივერსიტეტი, პროფესორი        

ირმა რუსაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული  პროფესორი  

რამაზ სვანიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული-

პროფესორი 

გიგა ქამუშაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული 

პროფესორი 

სოფიო ყიფიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ– პროფესორი 

ნოდარ ცაგარეიშვილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მასწავლებელი 

                                            

 

Organizing  Committee: 

                                                                              Chairman:  

Manana Mikadze  - President of the Foundation for Development of Art and  Pedagogical  sciences;  

Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor                                                              

Shalva Kirtadze  – Vice-Rector of Akaki  Tsereteli  State University, Assoc. Professor, Co-chair: 

Tamar Lomtadze  - Vice president of the Foundation for Development of Art and  Pedagogical  

sciences,  Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor, Co-chair: 

                                                                            

Committee Members: 

Nunu Geldiasvili  – Iakob GogebaSvili Telavi  State University,  Professor  

Sophio Imedadze      -     Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Giga Kamushadze      -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Sophio Kipiani      -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Nino Kvirikadze   -     Akaki  Tsereteli State University, Doctor of Arts 

Tamar Makharoblidze – Illia state University, professor 

Irma Rusadze -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Ramaz Svanidze    -      Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Vakhtang Tevdoradze - Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor  

Nodar Tsagareishvili - Akaki   Tsereteli State University, Teacher  

Tamar Tvaladze - Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

2021 წლის 7 მაისი 

 

სექცია პირველი 

 

ენათმეცნიერების პრობლემები და პერსპექტივები 
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დრო 

 

მომხსენებელი 

თემა 

მოდერატორი: მანანა ღარიბაშვილი, იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი 

10.15 – 

10.250nn11111 

ლეილა აბზიანიძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი 

Leila Abzianidze  - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi   nnnmanana 

გრიგოლ რობაქიძე ქართული სიტყვის 

მეჩუქურთმე 

 

Grigol Robakidze Georgian  Word Carver 

 

nn 

10.25 – 10.3511 

მარინა ალექსიძე,  

ლაურა გურული  - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

Aleksidze Marina, Guruli Laura - 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University 

Слова-предложения в русском и грузинском языках  

 

 

Offering Words in Russian and Georgian Languages 

 

10.35 – 10.45 

11 

მანანა მიქაძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Manana Mikadze - Akaki 

Tsereteli State University, 

Kutaisi 

კიდევ ერთხელ სამედიცინო ტერმინოლოგიის 

ქმნადობის შესახებ ქართულში 

 

Once  Again About the Creation of Medical 

Terminology in Georgian 

10. 45 – 10.55     

11 

 Наталья  Валерьевна  

Тимко – МГИМО МИД 

России, Одинцовский 

филиал  

Natalia Timko  - МGIMO MFA 

of Russia, Odintsovo branch 

Виды культурно-прагматической адаптации текста 

как эффективной технологии преодоления 

лингвоэтнического барьера при переводе  

Types of Cultural and Pragmatic Adaptation of the source 

text as an Effective method of  Overcoming The Linguo-

ethnic Barrier in Translation 

10.55 – 11.05    

ელენე ფილაშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

ზერთული წინადადება პოლიპრედიკატულ 

კონსტრუქციაში 

Compound-complex sentence in poly-predicative 

constructio 
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Elene Philashvili - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

11.05  - 11.15    

გიგა ქამუშაძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

Giga Kamushadze - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi   nnnmanana  

კაუზატივის ფუნქციის მოშლის ზოგიერთი 

შემთხვევა თურქულ ენაში 

 

Some cases of disruption of causative function in Turkish 

language 

 

11.15 – 11.25 

 

ეკატერინე ქურდაძე, ნინო 

დემეტრაძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

Ekaterine Kurdadze, Nino 

Demetradze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi nma 

არავერბალური სემიოტიკა და კომუნიკაციური 

გავლენა ქვეტექსტზე თანამედროვე 

მხატვრული ლიტერატურაში 

 

Nonverbal Semiotics and Communicative Implication 

in the Subtext in Modern Narrative Fiction 

11.25 – 11.40      

მანანა ღამბაშიძე - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Manana Gambashidze - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

პოეტური ტექსტის ტრანსლაციის ზოგიერთი 

ლინგვისტური ასპექტისათვის (ტ.ტაბიძის ლექსის 

“მეწყერი” ბ. პასტერნაკისეული თარგმანის 

მიხედვით) 

 

For Translating Several Linguistic Aspects of Poetry 

(based on Boris Pasternak's Translation of Titsian 

Tabidze's Poem The Landslide into Russian 

 

11.40 – 11.50     

მანანა ღარიბაშვილი -იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Manana Garibashvili - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

თანამედროვე ინგლისურენოვანი საგაზეთო 

ფელეტონის ენობრივი თავისებურებანი 

 

Linguistic Features of the Modern English 

Newspaper Feuilleton   
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11.50  - 12. 00    

 

შარაშენიძე ნინო - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი 

 

Nino Sharashenidze - Akaki 

Tsereteli State University, 

Kutaisi 

გერმანული სარეკლამო ტექსტის ექსპრესიული 

ასპექტის საკითხისათვის 

On the question of the aspect of impressiveness in 

German advertising text 

12.00 – 12. 10 

 

ვაჟა შენგელია, ცირა ჯან-

ჯღავა – თსუ არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი  

Vazha Shengelia, Tsira 

Janjgava –Arnold Chikobava  

Institute of  Linguistic  at TSU 

საერთო ნასესხები ლექსიკა ქართველურ და 

ჩერქეზულ ენებში I 

 

Common borrowed vocabulary in 

Kartvelian and Chercassian languages 

 

12.10 – 12.20      

ხაჩატურიანი    ჟანა - 

სამცხე - ჯავახეთის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი  

 

Jana Khachaturian – 

Samtskhe-Javakheti State 

University 

სომხურენოვანი ლიტერატურული პერსონაჟი, 

როგორც „ენობრივი პიროვნება” 

 

Armenian Literary Character as “Linguistic 

Personality” 
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2021 წლის 7 მაისი 

 

სექცია მეორე 

 

მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 
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დრო 

 

მომხსენებელი 

თემა 

მოდერატორი: ლეილა ქველიძე, აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

13.00 – 13.10      

თამარ ალფაიძე, ლიანა 

ძოწენიძე - აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

Tamar Alphaidze, Liana 

Djotsenidze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

ლირიკის და დრამის სინთეზი ნოველაში 

Lispeth 

Synthesis of Lyrics and Drama in the novel “Lispeth” 

13.10  - 13.20    

Елизавета  Сергеевна 

Апалькова  - МГУ им. 

Ломоносова,  Россия 

 

Elizaveta Apalkova – 

Lomonosov State University, 

Moscow, Russia 

Магическое как жанровый элемент в рассказах П. 

Муратова 

 

Magic in P. Muratov’s stories  

 

13.20 – 13.30     

ნინო გოგიაშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Nino Gogiashvili  - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

 

 

ბესიკ ხარანაულის ნონფიქშენის - „ეპიგრაფები 

დავიწყებულ სიზმრებისათვის“ - მთავარი 

გზავნილი ადამიანებს 

 

Besik Kharanauli’s Non-Fiction – Epigraphs to 

Forgotten Dreams – The Main Message to 

Humankind 

13.30 – 13.40 

 

თამარ გოგოლაძე - გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

 

Tamar Gogoladze – Gori state 

Teaching University 

 

საშობაო - საახალწლო თემა ვაჟა-ფშაველას 

პოეზიაში 

 

Christmas – New-Year Theme in the Poetry of 

Vazha-Pshavela 
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13.40 – 13. 55 

1616.45. – 

17.00 

ნანა გონჯილაშვილი, 

ეკატერინე ნავროზაშვილი 

- ივანე ჯავახიშვილის  

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი   

Nana Gonjilashvili, Ekaterine  

Navrozashvili – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

“მერანის“ დასასრულის ტონალობის 

გააზრებისათვის 

 

For Understanding of Tonality of the End of 

“Merani” 

 

13. 55 – 14. 05 

 

Екатерина Викторовна 

Власова – Одинцовский 

филиал МГИМО МИД 

России  

Ekaterina  Vlasova – МGIMO 

MFA of Russia, Odintsovo branch 

Недооценка и переоценка как объекты 

лингвокультурологического анализа  

 

 

Understatement and overstatement as objects of 

linguocultural analysis 

14.05 – 14.15 

 

 

ვახტანგ თევდორაძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Vakhtang Tevdoradze - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

 

 ჰიქმა ადი იბნ ზაიდის პოეზიაში 

 

 

Ḥikma in Adl b. Zayd Poetry 

14.15 – 14.30 

 

Карацуба Мирослава – Инс-

титут искусствоведения, 

фольклористики и 

этнологии им. М.Ф. 

Рыльского Национальной 

академии наук Украины 

 

Karatsuba Miroslava -  Institu-

te of art history, folklore and 

ethnology named after M.F. 

Баллада и история: особенности освещения 

исторических событий  в народной балладе 

южных славян 

 

Ballad and History: Features of Coverage of 

Historical Events In the Folk ballad of the South 

Slavs 
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Rylsky National Academy of 

Sciences of Ukraine 

 

14.30. – 14. 45 

 

ნინო კვირიკაძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Nino Kvirikadze - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

 

О Переводе заголовка романа Томаса Манна 

«Будденброки» на Русский Язык 

 

 

About the Translation of the Title of 

Thomas Mann’s Novel “Buddenbroke” 

into Russian 

14.45 – 14. 55 

 

მაია კვირკველია - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

 

Maia Kvirkvelia – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

ქალაქური სივრცის ლიტერატურული  

მოდელები  მეოცე საუკუნის  70-იანელთა 

პოეზიაში 

 

Literary models of urban space in the poetry of 

the 70s of the XXth century 

14. 55 – 15.10 

 

მაია კობიაშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

Maia Kobiashvili - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

მიხეილ  ჯავახიშვილი საბჭოთა კრიტიკის 

დისკურსში  

Mikheil Javakhishvili in the Discourse of Soviet 

Criticism 

15.10 – 15.20 

 

ნინო კოჭლოშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Nino Kochloshvili - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

შიო არგვისპირელის  ლიტერატურული 

ზღაპრის ზოგიერთი საკითხისათვის 

 

Shio Aragvispireli for some issues of the literary 

tale 

15.20. – 15. 35 

 

მუჯირი სოფიო - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

რელიგიური მეტამორფოზები რაინერ მარია 

რილკეს  პოეტურ ტექსტებში 
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 თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

Sophio Mujiri – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

Religious metamorphoses in the poetic texts of 

Rainer Maria Rilke 

115. 35. – 15. 45 

5 

ნესტან რატიანი - ილიას  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

Nestan Ratiani - Illia State 

University, Tbilisi 

მარიტა - მაისის გამონაყოფი 

 

Marita - May Discharge 

115. 45. – 15. 55 

 

სიხარულიძე თინათინ - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

  

Tinatin Sikharulidze – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

კონსტანტინე გამსახურდია და დავით 

ონიაშვილი თარგმანის შესახებ 

 

Konstantine Gamsakhurdia and Davit Oniashvili 

about Translation  

115. 55. – 16. 05 

 

ნესტან სულავა -ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

Nestan Sulava– Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

წელთაღრიცხვის სისტემები ქართულ 

ჰაგიოგრაფიაში 

 

 

Systems of Year Booking (dating) in Georgian 

Hagiography 

116.05. – 16. 20 

 

ელისო სუხიტაშვილი -ივა- 

ნე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

Sukhitashvili Eliso – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

დასასრულის სიმბოლიკა ბეკეტის პიესაში 

„თამაშის დასასრული“ 

 

The Symbolism of End in Beckett’s Play Endgame 
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116. 20. – 16. 30 

 

ლეილა ქველიძე - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Leila Kvelidze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

ახალი არაბული ლიტერატურა და 

დრამატურგიის განვითარების ტენდენციები  

 

   

New Arabic Literature and Development Trends 

in Dramaturgy 

116. 30. – 16. 40             

 

 მურმან   ქუთელია - აკაკი  

წერ წერეთლის სახელმწიფო 

უნიუნირსიტეტი, ქუთაისი   

Murman Kutelia  - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

  სიყვარული ქართულ და არაბულ რომან 

ნტიტიმში  (წერილი  მეორე) 

 

 

 

Love in Georgian and Arabic Romanticism 

116. 40. – 16. 50             

 

თამთა ღონღაძე - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

Tamta Ghonghadze – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

დემონური პერსონაჟები ვაჟა-ფშაველას 

პროზაში 

 

Demonic Characters in Vazha-Pshavela’s Prose 

 

116. 50. – 17. 00             

 

თამარ  შენგელაია - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

Tamar Shengelaia – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

 

მითოლოგიური და ფოლკლორული მოტივები 

ქრისტოფელ მარლოუს შემოქმედებაში 

 

Mythological and Folk Motifs in Creativity of 

Christopher Marlowe 

117. 00. – 17. 10             

 

ჭყოიძე ეკა - ილიას  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

Eka Tchkoidze  - Illia State 

University, Tbilisi 

„გაზეთ „ივერიის“ ერთი პუბლიკაცია 

საბერძნეთის შესახებ“ 

„Georgian Newspaper Iveria (19th c.) about Greece“ 
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სექცია მესამე 

 

ლექსიკოლოგიური პრობლემები; ენათა სემანტიკის 

ფუნქციონალირი და სემანტიკური კვლევა 
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დრო 

 

მომხსენებელი 

თემა 

მოდერატორი: გიორგი ყუფარაძე, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

10.00 – 10.15 

 

 

Марина Андразашвили, 

Наталия Басилая - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

Marina Andrazashvili, Natalia 

Basilaia – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

Художественный перевод как открытый 

диалог с воспринимающим cознанием 

 

 

Literary translation as an open dialogue with the 

perceiving consciousness 

10.15 – 10.25 

 

 

ციური ახვლედიანი,გიორგი  

ყუფარაძე, ქეთევან გაბუნია - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

Tsiuri Akhvlediani, Giorgi 

Kuparadze, Ketevan Gabunia– 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University 

„თეთრი”“ თეთრი” ფერის კომპონენტიანი 

კონსტრუქციები 

რომანულ და გერმანიკულ ენათა 

ფრაზეოლოგიაში 

(ფრანგული, ესპანური, იტალიური და 

ინგლისური ენების მასალაზე) 

 

"White" color-component structures In the 

Phraseology of Romance and Germanic Langages  

(On the materials of French, Spanish, Italian and 

English) 

10.25 – 10.35 

 

დავით ახლოური - გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

David Akhlouri – Gori state 

Teaching University 

 

სოფელი საქორეთი XVIII საუკუნის II ნახევარსა 

და XIX საუკუნის დასაწყისში 

The village of Sakoreti in the second half of the XVIII 

century and the beginning of the XIX century 
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10.35 – 10.45 

 

ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Nunu  Geldiashvili  - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

 

 

ფრაზეოლოგიის ზოგი საკითხისათვის 

ქართულში 

 

Some Aspects of Phraseological Units in 

Georgian  

 

10.45 – 11.00 

 

რუბენ ენოხი - არიელის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ისრაელი  

 

Rouven Enokh  - Ariel State 

University, Israel    

„ქართველ ებრაელთა ლექსიკა“ - 

ორტომეული, ზოგადი შენიშვნები  

 

„Vocabulary of Georgian Jews” - General Notes 

11.00 – 11.15 

 

 სოფიო იმედაძე,  

მაია შიშინაშშვილი -  

აკაკი  წერეთლის 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ქუთაისი   

 

Sopio Imedadze, Maia 

Shishinashvili   

- Akaki Tsereteli state 

University, Kutaisi    

არაბულ-სპარსული წარმოშობის მცენარეთა 

სახელები სულხან-საბა ორბელიანის 

„ლექსიკონი ქართულის“ მიხედვით (3) 

 

The names of the Arab-Persian origin plants 

according to Sulkhan-Saba Orbeliani “Georgian 

Dictionary”  

11. 15 – 11.25 

 

 

თამარ მახარობლიძე - ილიას  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

Tamar Makharoblidze  - Illia 

State  University, Tbilisi 

ქართული ჟესტური ენის პარემიოლოგიის 

შესახებ 

 

On GESL paremiology 
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11.25 – 11.35 

 

ცისანა  მოდებაძე - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Tsisana Modebadze - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi   

გერმანული კომპარატიული 

ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკისა და 

სტრუქტურისათვის 

 

For the semantics and structure of German 

comparative phraseologisms 

11.35 – 11.45 

 

ავთანდილ ნადარეიშვილი- 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

 

 

Avtandil Nadareishvili- Tbilisi   

State University  

საკუთარი სახელებისა და ტოპონიმების 

საკითხი ფენტეზის სამყაროში (როულინგი, 

ტოლკინი, მარტინ 

 

The issue of own names and toponyms in the 

world of fantasy (Rowling, Tolkien, Martin) 

 

11.45 – 11.55 

 

ფერიდე სანაია - სსიპ სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

Pheride Sanaia – Sokhumi State 

University 

თეთრი ფერის ლექსიკური გააზრება 

ვალერიან გაფრინდაშვილის შემოქმედებაში 

Lexical Understanding of “White” in the Work 

of Valerian Gaphrindashvili 

11.55 – 12.05 

 

ნინო ძამუკაშვილი - იაკობ 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

 

Nino  Dzamukashvili  - Iakob 

Gogebashvili  State University, 

Telavi  

 

ფრაზეოლოგიზმების რიტმული ბალანსის 

შექმნა სხვადასხვა ენობრივი საშუალებით 

 

Creating Rhythmical Balance of Phraseological 

Units through Various Linguistic Devices 

12.05 – 12.15 

 

 ნათია ჯიქია - აკაკი  წერეთლის 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

 ქუთაისი   

Natia Jikia - Akaki Tsereteli state 

University, Kutaisi    

 „სტუდენტური გაზეთის” გამოცემა 

On-line working on a student newspaper 

 



 
 

18 
 

 

 

 

 

2021 წლის 8 მაისი 
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ტექნოლოგიები 
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დრო 

 
მომხსენებელი 

თემა 

მოდერატორი: იაგორ ბალანჩივაძე, აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

13.00. – 13.10 

13. 

იაგორ ბალანჩივაძე, 

სალომე გუბელაძე- აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Iagor balanchivadze, Salome 

Gubeladze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

სასწავლო მოტივაციის კავშირი სწავლების 

ხარისხთან 

 

The connection of the motivation to the quality of 

teaching 

13.10 – 13. 20 

 

იაგორ ბალანჩივაძე, 

სალომე გუბელაძე - აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Iagor balanchivadze, Ketevan 

Mikadze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

ეთნიკური უმცირესობის მქონე მოსწავლეების 

სწავლების თავისებურებები    

                        

Peculiarities of teaching ethnic minority students 

 

13. 20 – 13.30 

 

რუსუდან გოგოხია -  

საქართველოს უნივერსიტე-

ტი, თბილისი 

 

Rusudan Gogokhia – Georgian 

University, Tbilisi 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარება 

უცხოური ენის სწავლებისას 

 

Development of communication skills in foreign 

language learning 

 

13.30. – 13. 40 

 

ნატო დვალი - აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Nato Dvali- Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

მოზარდობის ასაკის პედაგოგიურ–

ფსიქოლოგიური ასპექტები 

 

The Pedagogical-Psychological Aspects of the  

Juvenile Age 

13.40. – 13. 50 

 

გაბრიელ თაგაური - 

საქართველოს საპატრიარ-

ქოს წმიდა ანდრიაპირველ-

წოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

 

 

ქართული ენის გრამატიკის სწავლების 

მოდელი ფილოლოგიის მიმართულების 

დაბალკურსელი სტუდენტებისათვის  

(პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები) 
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Gabriel Tagauri -  The Saint 

Andrew the First-Called 

Georgian University of the 

Patriarchate of Georgia  

Modality of teaching georgian grammar to 

Freshmen and Sophomore students majoring in 

Philology (challenges and problem solving)  

 

13. 50. – 14.00 

 

თეონა თედორაძე - შოთა 

რუსთაველის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი   
 

Teona Tedoradze - Shota 

Rustaveli  State University, 

Batumi 

მოსმენის როლი მეტყველების კომპეტენციის 

განვითარებაში 

 

The Role of Listening in Developing Speaking 

Competence 

14.00. – 14.10 

 

თამარ თვალაძე -  აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Tamar Tvaladze- Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

 

უცხოური ტექსტის გაგების სწავლება 

 

Foreign Text Understanding Methods 

 

14.10. – 14.20 

 

ათინა თოიძე  - შოთა 

რუსთაველის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი   
 

Atina Toidze - Shota 

Rustaveli  State University, 

Batumi 

“დისტანციური სწავლების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები უცხო ენის სწავლების 

პროცესში” 

 

“Pros and Cons of Distance learning in Language 

learning process”  

14.20. – 14.30 

 

მარიამ კილანავა  -

საქართველოს 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

 

Kilanava Mariam – University 

of Georgia,Tbilisi 

პირისპირ სწავლების მეთოდების 

ვირტუალური ფუნქციონირების 

პერსპექტივები უმაღლეს განათლებაში  

 

Perspectives of Virtual Functioning of Face-to-Face 

Teaching Methods in Higher Education 

14.30. – 14.40 

 

ივლიტა ლობჯანიძე, თეა 

თალაკვაძე, ნინო დონაძე -  

ილიას  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

 

დისტანციური სწავლების პროცესში 

ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორები 

ქართულის, როგორც მეორე ენის შესწავლისა 

და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებში 



 
 

21 
 

Ivlita Lobjanidze, Tea 

Talakvadze, Nino Donadze - 

Illia State  University, Tbilisi 

ilias universiteti, Tbilisi 

Factors hindering involvement in the distance 

learning process among students of Georgian as a 

Second Language Learning and Integration 

Program 

 

14.40. – 14.50 

 

თეონა ნიჟარაძე -  აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Teona Nijaradze- Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

„მთარგმნელის ცრუ მეგობრები" უცხო ენის 

სწავლებაში გერმანული და ქართული ენების 

მიხედვით  

 

 „False friends of a translator" in teaching a foreign 

language according to German and Georgian 

languages 

14.50. – 15.00 

 

მადონა სამნიძე- შოთა 

რუსთაველის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი   
 

Madona Samnidze - Shota 

Rustaveli  State University, 

Batumi 

 

საკლუბო მუშაობა დისტანციური სწავლების 

დროს 

 

 Club work during distance learning 

 

15.00. – 15.10 

 

რამაზ სვანიძე -  აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Ramaz Svanidze - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

თანამედროვე სკოლის საკითხისათვის 

ინტერდისციპლინარულ ჭრილში  

 

On the Isue of the Modern School from an 

interdisciplinary context  

 

15.10. – 15.20 

 

ნინო სოხაძე -  აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 

Nino Sokhadze- Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

 

მოზარდი რეალურ სოციალურ გარემო 

 

Young generation in the real social environment 
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15.20. – 15.30 

 

გვანცა ჭანტურია, ხატია 

ხატიაშვილი - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

 

Gvantsa Chanturia, Khatia 

Khatiashvili– Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

Важность дискуссии - как коммуникативной 

компетентности в преподавании ИЯ в эпоху 

пандемии 

 

The importance of Discussion – as a 

Communicative Competence in Teaching Foreign 

Language in the Era of a Pandemic 

15.30. – 15.40 

 

ნუნუ ჩარკვიანი, ირმა 

რუსაძე  -  აკაკი  წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტი, ქუთაისი   

 

Nunu Charkviani, Ierma 

Rusadze - Akaki Tsereteli 

state University, Kutaisi    

ენის ასპექტთა ურთიერთკავშირი ინგლისური 

ენის სწავლებისას 

 

 

Language aspect relationship while teaching 

English 

 

15.40. – 15.50 

 

მარიამ ჩიქოვანი, ქეთევან 

მემანიშვილი, სოფიო 

ყიფიანი  -  აკაკი  წერეთ-

ლის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტი, ქუთაისი   

 
Chikovani Mariam, 

Memanishvili Ketevani, Kipiani  

- Akaki Tsereteli state 

University, Kutaisi    

ნეგატიური თავაზიანობის სტრატეგიების 

სწავლების მნიშვნელობა 

 

 

The Importance of Teaching Negative Politeness 

Strategies in Business Communication 

 

15.50. – 16.00 

 

ეკატერინე ჯულაყიძე, 

ზინაიდა ჩაჩანიძე  -  აკაკი  

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი   

 
Julakidze Ekaterine, 

Chachanidze Zinaida   - Akaki 

Tsereteli state University, 

Kutaisi    

ინტერდისციპლინარული 

მეთოდოლოგიის ლინგვისტიკაში 

ტრანსფორმირების პრინციპი 

 

Julakidze Ekaterine, Chachanidze Zinaida, The 

Principleof Transformation in the linguistica 

of Interdisciplinary methodology 

 


