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20 - 21 მაისი 

2021, თბილისი  



სამეცნიერო კომისია 

რევაზ გაჩეჩილაძე, პროფესორი 

ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი 

თორნიკე თურმანიძე, პროფესორი 

ზვიად აბაშიძე, ასოცირებული პროფესორი 

ფიქრია ასანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დუნდუა, ასოცირებული პროფესორი 

ნინო დურგლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

გიორგი კვინიკაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ხათუნა მაისაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

თეონა მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაცაბერიძე, ასოცირებული პროფესორი 

ნინო პავლიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

ნიკოლოზ სამხარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

მაია ტორაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ავთანდილ ტუკვაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ნინო შატბერაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

რევაზ ჭიჭინაძე, ასოცირებული პროფესორი 

შორენა თურქიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი 

თამარ ქარაია, ასისტენტ-პროფესორი 

 

რეგლამენტი: 

მოხსენება - 10 წუთი 

დისკუსია - 5 წუთი 

  



20 მაისი 

I სექცია 

სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა 

10:00 დიანა ჯაოშვილი,  

ლიკა კობახიძე 

კვალიფიკაციისგან დაცლის თეორია (Deskilling) 

საქართველოს თანამედროვე სერვის ეკონომიკაში (ქოლ-

ცენტრის ოპერატორების მაგალითზე) 

ხელმძღვანელი: ანა დიაკონიძე 
 

10:15 მარიამ მიქიანი,  

თათია დონღვანი 

არასრულყოფილი არავერბალური კომუნიკაციის გავლენა 

საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხზე კოვიდ პანდემიის 

პირობებში 

ხელმძღვანელი: დავით სიჭინავა 
 

10:30 ნინო ჯიქია,  

ნანუკა ნებიერიძე 

ბავშვებში მშობლების მხრიდან უგულებელყოფის მიზეზები  

ხელმძღვანელი: ნინო ნუცუბიძე 
 

10:45 თამთა ბაკარანძე,  

ანა ცირდავა 

სასწავლო პროცესის და სამუშაო გრაფიკის შეთავსებასთან 

დაკავშირებული გამოწვევების ზეგავლენა საქართველოში 

მცხოვრები სტუდენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე 

ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია 
 

11:00 ანი ნათელაური,  

ანნა კოშაძე 

კორონავირუსის გავლენა განათლებაზე: სტუდენტების 

ჩართულობის კვლევა ონლაინ სწავლების პროცესში 

ხელმძღვანელი: ლია წულაძე 
 

11:15 ლელა ქოროღლიშვილი სოციალური მუშაობა ხანდაზმულებთან, არსებული 

გამოწვევები და საჭიროებები 

ხელმძღვანელი: სალომე ჭიჭინაძე 
 

11:30 მელანო ბერიძე მოსახლეობის დამოკიდებულებები და შეხედულებები 

ვაქცინაციის მიმართ 

ხელმძღვანელი: ამირან ბერძენიშვილი 
 

11:45 მარიამ ქარქაშაძე,  

თეონა როგავა 

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

ხელმძღვანელი: სალომე ნამიჭეიშვილი 
 

 

II სექცია 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 

12:00 ანა დავიდიანი,  

მარიამ ხარძიანი 

ეთიკური პრობლემები არასრულწლოვანთა საკითხების 

გაშუქებისას ქართულ ტელემედიაში 

ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი 
 

12:15 თეკლა ადამია, 

თორნიკე სახურია 

ახალი ამბების კონტრასტული გაშუქების სპეციფიკა 

ქართულ სატელევიზიო მედიაში 

ხელმძღვანელი: მარი წერეთელი 
 



12:30 მარიამ ფრანგიშვილი, 

სოფიკო ტაბატაძე 

ტელემედია, როგორც პოლიტიკური იარაღი ოპოზიციასა და 

ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკების პროცესში 

ხელმძღვანელი: სალომე დუნდუა 
 

12:45 ნათელა ალაზოვა, 

თამარ კირკიტაძე 

,,მეოთხე ხელისუფლება“, რომელიც აკონტროლებს პირველს 

ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია 
 

13:00 ანა გურეშიძე ბავშვთა დანაშაულის გაშუქება თანამედროვე ქართულ 

ტელემედიაში გიორგი შაქარაშვილის საქმის მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: თინათინ მაჭარაშვილი 
 

 

შესვენება: 13:15 – 14:15 

III სექცია 

საერთაშორისო ურთიერთობები (I ნაწილი) 

14:15 ბექა ფარსადანიშვილი კონფლიქტის ესკალაციის ასიმეტრიული ხასიათი: 

კომპრომისის ელემენტი ავღანეთის კონფლიქტში 

ხელმძღვანელი: გუგული მაღრაძე 
 

14:30 მარიამ ვარაზაშვილი, 

ნუციკო ძანძავა 

მოლდოვას ორი გზა 2020 წლის არჩევნების მაგალითზე 

ხელმძღვანელი: დავით სიჭინავა 
 

14:45 ერეკლე გოზალიშვილი, 

ლილი გაბადაძე 

დასავლეთის როლი დარფურის კონფლიქტში 

ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი 
 

15:00 მარიამ თოდუა,  

მაგდა ჯიღაური 

აშშ-ს პოლიტიკა ერაყის მიმართ სპარსეთის ყურის მეორე 

ომის შემდეგ 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე  
 

15:15 მარიამ ალადოშვილი,  

თამარ ხუციშვილი 

კოვიდპანდემია: ევროკავშირის გამოცდა კრიზისების  

მართვაში 

ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი 
 

15:30 მარიამ ბეჟანიშვილი, 

ანი გოლიაძე 

ბელარუსის 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები: 

პოლიტიკური ლანდშაფტის შეცვლის მცდელობა თუ 

რუსეთის მორიგი თამაში? 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

15:45 ლუკა სვანიძე,  

რევაზ ლომჯარია 

მიგრანტთა კრიზისი: დიდი გამოწვევა ევროკავშირის 

სახელმწიფოებისათვის 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

16:00 ლილე წულუკიძე, 

აქსანა ახმედოვა 

ამერიკა-რუსეთის ურთიერთდაპირისპირება უკრაინის 

კრიზისის მაგალითზე  

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

16:15 გიორგი ფაჩუაშვილი, 

გეგი ჩარკვიანი 

ჩინეთის მეთოდები რეგიონული თუ გლობალური გავლენის 

გაფართოებისთვის 

ხელმძღვანელი: ნინო ტაბეშაძე 



16:30 გვანცა ჩანგელია,  

ნინო ქოქოშვილი 

კატარის დიპლომატიური კრიზისი: გამომწვევი მიზეზები 

და ბლოკადის გავლენა კატარზე 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

16:45 ანი სიხუაშვილი,  

მარიამ ბერულავა 

ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის 

ურთიერთობები 2018 წელს ამერიკის შეერთებული 

შტატების მიერ ირანის ბირთვული შეთანხმების დატოვების 

შემდეგ 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

17:00 მარიამ ოქროპირიძე, 

სოფიკო თავშავაძე 

იემენის კონფლიქტი: „არშემდგარი სახელმწიფოს“ 

დაუსრულებელი ქაოსი 

ხელმძღვანელი: ზურაბ დავითაშვილი 
 

17:15 მარიამ მიქიანი,  

დეა კაკაბაძე 

ვაქცინის დიპლომატია: როგორ იყენებს რუსეთი და ჩინეთი 

კოვიდ პანდემიას რბილი ძალის გასავრცელებლად 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

 

21 მაისი 

IV სექცია 

პოლიტიკის მეცნიერება 

10:00 თორნიკე ყრუაშვილი, 

ნიკოლოზ 

მახარობლიშვილი 

არაძალადობრივი სამოქალაქო წინააღმდეგობა კოვიდ 

პანდემიის ფონზე 

ხელმძღვანელი: ვლადიმერ ნაფეტვარიძე 
 

10:15 სოფიო 

კალანდარიშვილი, 

დიმიტრი 

შავლოხაშვილი 

 

საქართველოს პოლიტიკური კულტურის ანალიზი, 

ალმონდისა და ვერბას სამოქალაქო კულტურის მიხედვით 

ხელმძღვანელი: ზვიად აბაშიძე 
 

10:30 ლიკა ნარგიზაშვილი, 

ლელა ხარაული 

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები და 

ქართული ენის შემსწავლელი სპეციალური პროგრამები 

ხელმძღვანელი: ეკა დარბაიძე 
 

10:45 თამარ ნოდარიძე, 

რევაზი დიდებაშვილი 

საქართველოს რკინიგზის როლისა და ფუნქციების 

საერთაშორისო ასპექტები 1991 წლიდან თანამედროვეობამდე 

ხელმძღვანელი: ალექსანდრე წურწუმია 
 

11:00 გოჩა მიქაუტაძე,  

ნინო ბოჭოიძე 

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ევროპული 

ვექტორი (2014-2020 წლებში) 

ხელმძღვანელი: ზვიად აბაშიძე 
 

11:15 მარიამ მეცხოვრიშვილი, 

ქეთევან ბაღდავაძე 

მართლმადიდებლური ეკლესია თანამედროვე ქართულ 

პოლიტიკურ სცენაზე 

ხელმძღვანელი: ავთანდილ ტუკვაძე 
 

11:30 მერცია ხუნდაძე,  

გრეტა ივანიშვილი 

 

შიდაპარტიული დემოკრატია - პარალელები ქართულ 

პარტიებსა და გერმანიის მწვანეთა პარტიას შორის 

ხელმძღვანელი: გიორგი მელიქიძე 
 



V სექცია 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

12:00 ანი სიხუაშვილი,  

მარიამ ბერულავა 

იმიგრაციის გავლენა საფრანგეთის დემოგრაფიულ 

პოლიტიკაზე 

ხელმძღვანელი: ია იაშვილი 
 

12:15 მარიამ თოდუა,  

მაგდა ჯიღაური 

საერთაშორისო მიგრაციის მთავარი გამოწვევები 

გლობალიზაციის პირობებში 

ხელმძღვანელი: ია იაშვილი 
 

12:30 დეა კაკაბაძე,  

ლუკა გაგნიძე 

გლობალური ქალაქი, როგორც თანამედროვე მსოფლიოს 

განვითარების საყრდენი წერტილი 

ხელმძღვანელი: ვალერიან მელიქიძე 
 

12:45 ელისაბედ სიხარულიძე, 

თეკლა ლეგაშვილი 

კოვიდ-19 პანდემიის გავლენა დასაქმების სექტორზე 

საქართველოს სასოფლო და საქალაქო არეალებში 

ხელმძღვანელი: გიორგი გოგსაძე 
 

13:00 ელეონორა ჭანია, 

თორნიკე კვარაცხელია 

2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების 

გეოგრაფია 

ხელმძღვანელი: გიორგი გოგსაძე 
 

13:15 მარიამ ოქროპირიძე,  

სოფიკო თავშავაძე 

ინდოეთი: არაორგანიზებული ურბანიზაციის მწვავე 

შედეგები 

ხელმძღვანელი: იოსებ სალუქვაძე 
 

 

13:30 - 14:30 შესვენება 

VI სექცია  

საერთაშორისო ურთიერთობები ( II ნაწილი ) 

14:30 გიორგი ხაჩიძე, 

გიორგი კობახიძე 

ჩინური ვაქცინის დიპლომატია - გლობალური გავლენების 

ზრდის ახალი საშუალება 

ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე 
 

14:45 მარიამი ჯაფარიძე,  

ელისაბედ სიხარულიძე  

ვაქცინის დიპლომატია - რუსეთის რბილი ძალის ახალი 

გამოვლინება, როგორც გამოწვევა დასავლეთისთვის და მისი 

გავლენა საქართველოზე 

ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე 
 

15:00 ლუკა გაგნიძე, 

გიორგი ხოხიაშვილი 

საფრანგეთი საჰელის რეგიონში: ტერორიზმი და 2019 წლის 

მალის კრიზისი 

ხელმძღვანელი: ნინო ტაბეშაძე 
 

15:15 მარიამ ლაშხია, 

ანა აბრამიძე 

„ჩინეთი და რუსეთი აშშ-ს წინააღმდეგ რეგიონული 

დაპირისპირების ფონზე“ 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 



15:30 ლუკა ქილიფთარი საფეხბურთო ომის მიზეზები 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

15:45 აქსანა ახმედოვა,  

მანანა კობიაშვილი 

ჩინეთ-ინდოეთის სასაზღვრო კონფლიქტი და მისი გავლენა 

სამხრეთ აზიაზე 

ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე 
 

16:00 ვასიკო ხორავა სამხრეთ კორეა-ჩინეთის ურთიერთობები და აშშ-ს 

ინტერესები 

ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე 
 

16:15 ნინო ხარაბაძე,  

თეკლა აბჟანდაძე 

აფრიკის კოლონიალიზმი - გზა დაპირისპირებამდე 

ხელმძღვანელი: ზურაბ დავითაშვილი 
 

16:30 ნინო ცერცვაძე,  

მარიამ მაჭარაშვილი 

თურქეთის ინტერვენცია სირიის ომში - მიზეზები და 

შედეგები 

ხელმძღვანელი: თორნიკე თურმანიძე 
 

16:45 ანდრო კვიჟინაძე,  

სალომე ესაიაშვილი 

ჩინეთის თავდასხმა აშშ-ს წყნაროკეანურ უსაფრთხოების 

არქიტექტურაზე: საფრთხეები და შესაძლებლობები 

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე 
 

17:00 ნელი სტეფნაძე,  

ელისო ნოზაძე 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია და რუსეთ-საქართველოს 

ურთიერთობები 

ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი 
 

17:15 ნატო გაბარაშვილი,  

ბესო აბრამიშვილი 

თურქეთის საგარეო პოლიტიკა - უნილატერალიზმი თუ 

თამაში ორ პოლუსთან? 

ხელმძღვანელი: მარიამ პაპოშვილი 
 

17:30 მარიამ ბრეგვაძე,  

ხატია სოფრომაძე 

ტაივანი ჩინეთის აგრესიის საფრთხის წინაშე 

ხელმძღვანელი: ლევან ნატროშვილი 

 

 

17:45 კონფერენციის დახურვა 


