თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის

სტუდენტთა
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15-16 აპრილი
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1

15 აპრილ ი, 2019 წ.

13 საათი
პლენარული სხდომა
კონფერენციის გახსნა
რექტორი - პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, თეოლოგიის
დოქტორი, პროფესორი

1. თევდორე გოგოლაძე (აკადემიის II კ.) - ”წმიდა არს”-ის გალობის
ლიტურგიაში დამკვიდრების გზა და მისი დანიშნულება (ხელმ. დოქტორანტი
გიორგი მეტრეველი);
2. რატი

ბიგანიშვილი

(სემინარიის IV კ.) - სუიციდის ფენომენი და

ქრისტიანობა (ხელმ. დეკანოზი ლონგინოზ სუარიშვილი);
3. გენო ტლაშაძე
(სემინარიის II კ.) - ქრისტიანული ღვთისმსახურება
მოციქულებრივ მამათა შრომების მიხედვით (ხელმ. დოქტორანტი გიორგი
ჯულაყიძე);
4. კონსტანტინე მაჭავარიანი ( სემინარიის I კ.) - ღადარინელი ეშმაკეულის
განკურნება ეკლესიის მამათა განმარტებების მიხედვით (ხელმ. დეკანოზი
გიორგი გუგუშვილი);
5. თორნიკე გოგიჩაიშვილი (სემინარიის I კ.) - ქართველების როლი
ჯვაროსნულ ომებში (ხელმ. პროფ. სერგო ვარდოსანიძე).
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16 აპრილი, 2019 წ.
13 საათი
დოგმატიკისა და ლიტურგიკის სექცია
(აუდ.№ 8)
სექციის ხელმძღვანელი არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი,
თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

1. გიორგი

თოთლაძე (სემინარიის III კ.) - ეკლესიის მამათა სწავლება

დაცემული ანგელოზების შესახებ

(ხელმ. თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი

ორჟონია);
2. ლაზარე ბალიაშვილი (სემინარიის III კ.) -

„არსისა“ და „ჰიპოსტასის“

ტერმინთა განმარტება წმინდა ბასილი დიდის 38-ე ეპისტოლის მიხედვით
(ხელმ. თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია);
3. თორნიკე გოგინაშვილი (აკადემიის I კ.) - ანგელოზი, როგორც ინტელექტი,
თეოლოგიური და ფილოსოფიური პერსპექტივიდან (ხელმ. თეოლოგიის
დოქტორი ირაკლი ორჟონია);
4. მერაბ შაშიაშვილი ( სემინარიის

IV კ.) - წმინდა პავლე მოციქული

ქორწინების, როგორც „დიდი საიდუმლოს“ შესახებ (სიტყვების - „საიდუმლოჲ
ესე დიდ არს; ხოლო მე ვიტყჳ ქრისტესთჳს და ეკლესიისა“ (ეფეს. 5.32) განმარტებანი) (ხელმ. დოქტორანტი გიორგი თოდუა);
5. ლაშა ჯოჯიშვილი
(სემინარიის III კ.) - განმარტება სიტყვებისა „ტკბილითა განსავსე არიან“ (საქ. 2.13) - სულთმოფენობასთან დაკავშირებული
ზოგიერთი ჰომილიის მიხედვით
(ხელმ. დოქტორანტი გიორგი თოდუა);
6. კახაბერ ნურაშვილი (სემინარიის III კ.) - საეკლესიო გადმოცემანი წმინდა
მოციქულების - პეტრესა და პავლეს მოწამეობრივი
(ხელმ. დოქტორანტი გიორგი თოდუა).
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აღსასრულის შესახებ

16 აპრილი, 2019 წ.
13 საათი
ბიბლეისტიკისა და საქართველოს ისტორიის სექცია
(აუდ. № 3)
სექციის ხელმძღვანელი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი,
თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
1. ჯუბა (გაბრიელ) თომაძე

( სემინარიის II კ.) - სულიწმინდის შესახებ

სწავლება იოანეს სახარების მიხედვით (ხელმ. დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე):
2. გენო ჩხაიძე (სემინარიის II კ.) - დიდი საეკლესიო განხეთქილების შესახებ
სომხურ წყაროებში (ხელმ. პროფ. სერგო ვარდოსანიძე);
3. ლუკა ჩანადირი (სემინარიის II კ.) -

რელიგიები საქართველოში (ხელმ.

პროფ. სერგო ვარდოსანიძე);
4. როლანდ ლომთათიძე ( სემინარიის I კ.) - ახალი აღთქმის

წიგნთა

ქართულად თარგმნის ისტორიიდან (ხელმ. დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი);
5. ლუკა ძიძიშვილი

(სემინარიის I კ.) - იესო ქრისტეს გამოცდა უდაბნოში

ეკლესიის მამათა განმარტებების მიხედვით (ხელმ. დეკანოზი გიორგი
გუგუშვილი);
6. გიორგი საჯაია ( სემინარიის I კ.) - სახარებისეული დამოწმების - „ესე არს ძე
ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“ (მთ. 3.17) - განმარტებანი
ზოგიერთი ჰომილიის მიხედვით (ხელმ. დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი).
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16 აპრილი, 2019 წ.
13 საათი
ლიტერატურის, ხელოვნებათმცოდნეობისა და ფსიქოლოგიის სექცია
(აუდ.№ 5)
სექციის ხელმძღვანელი ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი, პროფ.
ლელა ხაჩიძე
1. გვანცა კარელიძე, შოთა თეთრაძე (ქრისტ. ფსიქოლოგიის ფაკ. III კ.) - წმ.
კონსტანტი კახი ძველ ქართულ წერილობით წყაროებში (ხელმ. ფილოლოგიის მეცნ.
დოქტორი, პროფ. ლელა ხაჩიძე).
2. გენო ტლაშაძე

(სემინარიის II კ.) - მთის რელიგიური წეს-ჩვეულებები (ვაჟა-

ფშაველა და თანამედროვე მეცნიერული კვლევა), (ხელმ. ფილოლოგიის დოქტორი
თამთა ფარულავა);
3. მარიამ გოგალაძე (ქრისტ. ფსიქოლოგიის ფაკ. I კ. ) - ხალხთან ურთიერთობის
ფსიქოლოგიური

მექანიზმი

აკაკი

წერეთლის

პუბლიცისტიკაში

(ხელმ.

ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა მემანიშვილი-კალანდარიშვილი);
4. ანრი სულიკაშვილი (ქრისტ. ფსიქოლოგიის ფაკ. I კ. ) - დანაშაულისა და
სასჯელის საკითხი ილია ჭავჭავაძის ერთი პუბლიცისტური წერილის მიხედვით
(ხელმ. ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა მემანიშვილი-კალანდარიშვილი);
5. გიორგი ერქვანიძე (სემინარიის II კ.) - თავგანწირვის პარადიგმები (ხელმ.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ ნუცუბიძე);
6. მარიამ მათიაშვილი (ქრისტ. ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკ. III კ.) – ”მეფე
ლირის”

მორალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემატიკა (ხელმ.

ფილოლოგიის

მეცნიერებათა დოქტორი თამარ ნუცუბიძე);
7. მარი ჯაჭვაძე
(ქრისტ. ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკ. III კ.) – დანტეს
”ჯოჯოხეთი” (ხელმ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ ნუცუბიძე).
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