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2019 წლის 25 ნოემბერი 

10.00 კონფერენციის გახსნა 
მისალმებები: 

 
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი, თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 
 

პროფ. დემურ ჯალაღონია, კონფერენციის საორგანიზაციო 
კომიტეტის სახელით 

 
 

სხდომა I, 10:00 სთ, თსუ I კორპუსი აუდიტორია №212 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. დემურ ჯალაღონია 
 
 
1. მარი სილაგაძე 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავრიატი 
IV კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული  
არქაული ონტოლოგია მიარჩა ელიადეს რელიგიის ფილოსო-
ფიაში 
 
2. გიტა ლეიტლანდე 
დოქტორანტი, ლატვიის უნივერსიტეტი. ისტორიისა და ფილოსოფიის 
ფაკულტეტი 
სტოიციზმი 21-ე საუკუნეში  
Gita Leitlande  
Doctoral student, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia 
Stoicism in The 21st Century 
 
3. ქეთევან მდევაძე  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ქართული ფილოლოგიის 
ბაკალავრიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
ვეფხისტყაოსნის პროლოგის სტროფული ანალიზი („სახე 
ყოვლისა ტანისა“)  
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4. გაბრიელ ხურციძე  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი I კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ბადრი ფორჩხიძე 
პოზიტიური და ნეგატიური დიალექტიკა ანტიკურ ფილო-
სოფიაში 
 
5. ქეთევან კვირიკაძე 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკა-
ლავრიატი II კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 
ღრუბელი ანუ ადამიანის სული (ლანა და ენდი ვაჩოვსკე-
ბისა და ტომ ტიკერის 2012 წლის ფანტასტიკური დრამის 
მიხედვით) 
 
6. ნიკოლოზ ჭარხალაშვილი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასისტენტ-პროფესორი ნანა გულიაშვილი 
რენენსანსის ეპოქის ხელოვნების ფილოსოფია 
 
7. ლევან მეტრეველი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე  
ეთიკური დილემები ოდლოს ჰაქსლის უტოპიურ და დისტო-
პიურ ლიტერატურაში  
 
8. ანი დათუნაშვილი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ქართული ფილოლოგიის 
ბაკალავრიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
პოლიტიკური თავისუფლება 
 
9. ნინო ჩხეტიანი 
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ბაკალავ-
რიატი ბაკალავრიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი –  ასოც. პროფ. თამარ მახარაძე 
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რელიგიისა და ფილოსოფიის ურთიერთმიმართება. (ბერ-
ძნული მისტერიების, იუდაიზმისა და ინდური რელიგიების 
ანალიზის საფუძველზე)  

 

2019 წლის 25 ნოემბერი 

სხდომა II, 14:00 სთ, თსუ I კორპუსი აუდიტორია №212 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე 
 

10. მადონა მგალობლიშვილი 
თსუ ფილოსოფიის მაგისტრატურა IIკურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი –  ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე 
გივი მარგველაშვილისეული ონტოტექსტოლოგია - ახალი 
მიდგომა ეთიკის პრობლემატიკისათვის  
 
11. ტომს სტეპინსი  
დოქტორანტი, ლატვიის უნივერსიტეტი, ისტორიისა და ფილოსოფიის 
ფაკულტეტი 
პერსპექტივის მნიშვნელობა გონებისა და წარმოსახვის 
გააზრების სფეროში  
Toms Stepiņš 
Doctoral student, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia 
The Importance of the Perspective Taken when Thinking about 
Mind in Imaginary Scenarios 
 
12.სოფიო ფაილევანიანი  
გსსუ ჰუმ. მეცნ. ფაკულტეტი ,ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრიატი III 
კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი –  პროფ. თამარ გოგოლაძე 
„ვეფხისტყაონის“ ფაბულა და სიუჟეტის საკითხისათვის კ. 
კაპანელის ნააზრევში 
 
13. გივი ჯანიბეგაშვილი 
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საზოგა-
დოებრივი გეოგრაფიის ბაკალავრიატი IV კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი –  ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი 
ქართველი ერის ისტორიულ-ფსიქოლოგიური სახე 
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14. დეა ხაჩირაშვილი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
ცოდვიდან სასჯელამდე - რიუნოსკე აკუტაგავას ,,ქრისტია-
ნის სიკვდილის“ მიხედვით 
 
15. გივი თხელიძე  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკა-
ლავრიატი II კურსი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი –  ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 
სოლარისი ეგზისტენციალური ოდისეა  
 
16. ალექსი ტკაჩოვი  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოსოფიის ბაკა-
ლავრიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. მამია სურმავა  
XX საუკუნის გერმანული ეგზისტენციალიზმისა და სუძუ-
კის ძენ-ბუდიზმის მიმართება 
 
17.მაკა ბუბუნაური, ქეთინო ზარანდია 
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტი, ბაკალავ-
რიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – მოწვეული პროფესორი გიორგი პაპუაშვილი 
მღვდელმთავარ ლუკას (ვოინო-იასენეცკი) ნააზრევი, რელი-
გიასა და ფილოსოფიაზე 
 
18.აგნესა მიკელსონე 
დოქტორანტი, ლატვიის უნივერსიტეტი, ისტორიისა და ფილოსოფიის 
ფაკულტეტი 
რელიგიური სიმბოლოების ფენომენოლოგია ლატვიის მაგა-
ლითზე 
Agnese Miķelsone 
Doctoral student, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. 
Phenomenology of Religious Experience; Latvian Case. New Phi-
losophical Turns at XX-XXI Century 
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19. საბა ბულისკერია 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი.  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია  
მაკიაველის მმართველობის სისტემა  
 
20. ტატო ჯიჯიეშვილი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი  
ხელმძღვანელი –  ფილოსოფიის დოქტორი დალი გულიაშვილი 
ამერიკული პრაგმატიზმი 
 
 
 

2019 წლის 26 ნოემბერი 

სხდომა I, 10:00 სთ, თსუ I კორპუსი აუდიტორია №212 

სხდომის თავმჯდომარე: მამუკა დოლიძე 
 
 
21. თემურ ჟუჟუნაშვილი 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
ი. კანტის „რელიგია მხოლოდ გონების საზღვრებში“ განხილვა 
და ინტერპრეტირება  
 
22. ჯანის მელნიკოვსი 
დოქტორანტი, ლატვიის უნივერსიტეტი, ისტორიისა და ფილოსოფიის 
ფაკულტეტი 
ლიბერალიზმის კრიტიკა ჯონ მილბანკის მიხედვით 
Jānis Meļņikovs 
Doctoral student, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia 
Liberal Critique according to John Milbank  
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23. ივანე ჭელიძე  
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის 
ბაკალავრიატი I კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ბადრი ფორჩხიძე 
არარსებობის არსებობა 
 
24. მარიამ წიქარიძე, ციური მურზაშვილი  
გსსუ ჰუმ. მეცნ. ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგის ბაკალავრიატი III 
კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი – პროფ. თამარ გოგოლაძე 
რენესანსი და რუსთაველი კ. კაპანელის ნააზრევში  
 
25. საბა ქერქაძე  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის ბაკალავ-
რიატი II კურსი  
მეცნიერ ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
ათენი და იერუსალიმი 
 
26. თამთა ქეშიკაშვილი 
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჟურ-
ნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრიატი IV კურსი, 
მეცნიერ ხელმძღვანელი – პროფ. დემურ ჯალაღონია 
სახელმწიფოს იდეალური მმართველის ძიების საწყისებთან 
– პლატონისა და ნიკოლო მაკიაველის შეხედულებები  
 
27. ანნა ტურიაშვილი  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოსოფიის 
ბაკალავრიატი IV კურსი 
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ასოც. პროფწაორი ირაკლი ბრაჭული 
ყოფიერების ტექსტუალური მოდელი ინტერპრეტირება 
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კონფერენციის რეგლამენტი: 
გამოსვლა – 10 წუთი 
კამათი – 5 წუთი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



დაიბეჭდა თსუ გამომცემლობის სტამბაში 
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