
რეფერატულ ნაშრომთა კონკურსი 2016 

 
სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის ორგანიზებით 18-27 აპრილს ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა რეფერატულ ნაშრომთა კონკურსი, 

რომლშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენი უნივერსიტეტის 100-ზე მეტმა პირველკურსელმა. 

კონკურსი მიმდინარეობდა 17 მიმართულებით. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან 

სერთიფიკატებით და მონაწილეობას მიიღებენ სტუდენტთა საუნივერსიტეტო 

სამეცნიერო კონფერენციაში.  

 

 

სექცია: ეკონომიკა 
 

1. გოდერძი პაქსაძე 

2. თამთა ქოქოლაძე 

3. ხათუნა თურმანიძე 

4. ანა დიასამიძე 

5. ტარიელ ქოჩაკიძე 

6. ვახტანგ როინიშვილი 

7. სოფიკო შაინიძე 

8. სოფიკო ბერიძე 

 

გამარჯვებული:ტარიელ ქოჩაკიძე , ვახტანგ როინიშვილი 

თემის სათაური: საქართველოს ეკონომიკის პოტენციალი და მისი რეალიზაციის გზები 

ხელ- ი: ზეინაბ სურმანიძე დოქტორანტი 
 

 

სექცია: ეკონომიკა და ბიზნესი 

 
1. მარიამი აბუსელიძე 

2. ჟუჟუნა ვერძაძე  

3. ნინო ცეცხლაძე 

4. დათო ზოიძე 

 

გამარჯვებული: ჟუჟუნა ვერძაძე 

თემის სათაური:  დევალვაციის გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონიმიკურ 

განვითარებაზე 

ხელ-ი: გიორგი აბუსელიძე, ასოც. პროფესორი 

 

 

 

 



სექცია: სამართალმცოდნეობა 

 
1. ბარბარე შავაძე 

2. სალომე ბერიძე 

3. ქრისტი გურგენიძე 

4. ანზორ ჯაიანი 

5. ნინო ბასილაძე 

6. ნინო ლომაია  

7. დავით დევაძე 

8. მარიამ სიხარულიძე 

 

გამარჯვებული: ნინო ბასილაძე 

თემის სათაური: მდედრობითი, მამრობითი და მესამე სქესი 

ხელ-ი: მურმან გორგოშაძე, ასოც. პროფესორი 

 

სექცია: საერთაშორისო ურთიერთობები  

 
1. დიანა ნიჟარაძე 

2. ლანა შავლიძე 

3. სოფიო ჯინჭარაძე 

4. ლია ირემაძე 

5. დალი შავაძე 

6.  ანა ირემაძე 

7.ბაჩუკი ქათამაძე 

8. ქეთავან შავაძე 

9. მარიკა კაკალაძე 

10. დიანა აბულაძე 

 

გამარჯვებული: ლია ირემაძე 

თემის სათაური: ნაცია და ნაციონალიზმი 

ხელ-ი: ინეზა ზოიძე, ასოც. პროფესორი 

 
სექცია: ფსიქოლოგია 

 
1. ალინა გუგენიძე 

2. მარიამ ბერიძე 

3. ნინო აბუსელიძე 

 

გამარჯვებული: ნინო აბუსელიძე 

თემის სათაური: ოჯახის როლი ბავშვის პიროვნულად ჩამოყალიბებაში 

ხელ-ი : ქეთი ბერიძე, ასოც. პროფესორი 

 



სექცია: გეოგრაფია 

 
1. ლანდა ფუტკარაძე 

2. ნათია ცინცაძე 

3. ალეკო მეგრელიძე 

4. ირაკლი კახაძე 

 

გამარჯვებული: ლანდა ფუტკარაძე 

თემის სათაური: სნეული ზღვა 

ხელ-ი: ნაზიბროლა ფაღავა, ასისტ. პროფესორი 

 

 

 

სექცია: ბიოლოგია 

 
1. ინგა აშლარბა 

2. თეონა დავითაძე  

3. მალა ქათამაძე 

4. ელენე დავითაია 

5. აქსანა ჯინჭარაძე 

6. ია შავაძე 

7. ნინო ფუტკარაძე 

8. მარინა მიქელაძე 

9. გიორგი შაქარიშვილი 

10. ბექა გოგუაძე 

 

გამარჯვებული: ნინო ფუტკარაძე  

თემის სათაური: ღეროვანი უჯრედები 

ხელ-ი:სოფო ცქვიტინიძე, დოქტორი 

 

 
სექცია: ქიმია 

 
1. თეონა კარგიევუ 

2. მაია ებრალიძე 

3. ქეთევან ღლონტი 

4. ვახტანგ თავდგირიძე 

5. სტელა მარტიროსიანი 

 

გამარჯვებული: სტელა მარტიროსიანი 

თემის სათაური: ბოზონი, „ღვთის ნაწილაკი“ 21-ე საუკუნის აღმოჩენა კვანტურ 

ქიმიაში 



ხელ-ი: ირინა ბეჯანიძე , პროფესორი 

 

 
სექცია: მედიცინა 

1. მაგდა დუმბაძე 

2. მაია ლემსაძე 

3. მარიამ შევარდნაძე 

4. ნათელა სურმანიძე 

5. ნინო მიქელაძე 

6. ვახტანგ თავდგირიძე 

7. მარიზა ქედელიძე 

8. ლია ცეცხლაძე 

9. მარიამ ღლონტი 

 

გამარჯვებული: მაია ლემსაძე 

თემის სათაური: შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების აგებულება და დანიშნულება 

(ფარისებრი ჯირკვალი) 

ხელ-ი: ოთარ ცეცხლაძე, ასოც. პროფესორი 

 

 

 
სექცია: ფიზიკა-მათემატიკის და კომპიუტერულ მეცნიერებათა 

 
1. დავით მახოკია 

2. ლევან დავითაძე 

3. მარიამ გუბელიძე  

 

გამარჯვებული: მარიამ გუბელიძე 

თემის სათაური: კარნოს ცხრილები 

ხელ-ი: ომარ გივრაძე, ასოც. პროფესორი 

 

 

სექცია: ისტორია 
1. ვახტანგ ჯიჯიეიშვილი 

2. არლი ზაქარიძე 

3. ანა ბაგრატიონი 

4. ინგა თავბერიძე 

5. თენგიზ შაინიძე 

6. არკადი კოჩალიძე 

7.თათული მოწყობილი 

8. საბა ჯინჭარაძე 



9. ქეთი გორგილაძე 

 

გამარჯვებული: საბა ჯინჭარაძე 

თემის სათაური: აჭარა 1877-78 

ხელ-ი: ჯემალ კარალიძე, ასოც. პროფესორი 

 

 
სექცია: თარგმანმცოდნეობა 

 

 

 

1. თინათინ ჯინჭარაძე 

2. სალომე მიქელაძე 

3. ინდირა ლომიძე 

4. ნატო თავდგირიძე 

 

გამარჯვებული: თინათინ ჯინჭარაძე 

თემის სათაური: „თარგმნის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში“ 

ხელ-ი:   მარინა აროშიძე, პროფესორი 

 

 

სექცია:  განათლება 

 
1. მარიკა გიორგაძე 

2. თამილა ლაბაძე 

 

გამარჯვებული:მარიკა გიორგაძე 

თემის სათაური: „ როგორ ვიცხოვროთ ღირებულებათა გადაფასების ეპოქაში“ 

ხელ-ი:   მარინე გურგენიძე, ასისტ. პროფესორი 

 

სექცია: საინჟინრო-ტექნოლოგიური 

 
1. ქრისტინე ჩხარტიშვილი 

2. ლაშა ჯაფარიძე 

3. მალხაზ ფარტენაძე 

4. თამთა დამრეკელიძე 

5. დიეგო სურმანიძე 

 

გამარჯვებული: ქრისტინე ჩხარტიშვილი; ლაშა ჯაფარიძე  

თემის სათაური: ოცნების სახლი 

ხელ-ი:  ნუგზარ ჭედია, ასოც. პროფესორი 

 



 

სექცია:აგრონომია 

 
1. გიორგი ბოლქვაძე 

2. თეა არეგაძე 

 

 გამარჯვებილი: გიორგი ბოლქვაძე 

 თემის სათაური: „ტყე, როგორც ბუნებრივი რესურსი“ 

ხელ-ი: ნარგიზ ალასანია, ასისტ. პროფესორი 

 

 

სექცია: ტურიზმი 

 
1. ზურაბ შამილიშვილი 

 

გამარჯვებული: ზურაბ შამილიშვილი 

თემის სათაური: Eco-tourism and Sustainable Developmant 

ხელ-ი: ნინო დევაძე, მასწავლებელი 

 

 

 

 

 
 

 

 


