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განათლება

 2006 - 2010

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის დოქტორანტურა .სპეციალობა 10.01.12 "თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა
თეორია და ისტორია"
 1988-1993 ქუთაისის ა. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა
" რუსული ენა და ლიტერატურა"

სამუშაო გამოცდილება

 2014- დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ენათა ცენტრის მასწავლებელი
 2011-2014
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათა
ცენტრის მოწვეული სპეციალისტი
 2006 -2011
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი
 1997-2006
ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის რუსული ენის
კათედრის მასწავლებელი
 1994-1997
ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხო ენების
კათედრის ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

X
X

რუსული
ფრანგული

C2

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე პროგრამები (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ( Opera, Firefox, Chrome)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაშ)

20
1. Дали Зауташвили " Функционирование компьютерной
терминологии в русском языке." International Symposium on
Culture Dialogue of The Silk Road Countries. Erzurum Turkey. 2016. p.
p. 658-659
2. Д. Зауташвили, К. Сопромадзе. „Тендеции заимствования и
адаптации компьютерной терминологии в русском языке
„მეექვსე
საერთაშორისო
სამეცნიერო
პრაქტიკული
კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" 2013 წ. გვ. 235238
3. Г. Цибахашвили, Д. Зауташвили „Практикум по русскому
языку„ Кутаиси. 2010 г. 116 стр.
4. Дали Зауташвили „Закономерности адаптации заимствованной
лексики“ (компьютерная терминология в современном русском
языке). В сборнике научных статей МАПРЯЛ. Международная
научная конференция "Сопоставление как метод исследования и
обучения языкам " Тбилиси, 2006 г. стр. 89-98
5. დალი ზაუტაშვილი "ახალი სესხებები და მათი ადგილი
ენის ლექსიკაში" პერიოდული სამეცნიერო-ლიტერატურული
ჟურნალი "ინტელექტი" 2006 წ. №2 (25) გვ.164-166.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

11
1. International Symposium on Culture Dialogue of The Silk Road
Countries. Erzurum. Turkey.
2. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" ქუთაისი. 2015 წ.
3. სამეცნიერო კონფერენცია "ქართველი მეცნიერი-პროფესორი
გიორგი წიბახაშვილი" თბილისი. 2014 წ.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა როგორც
კულტურათაშორისი მედიატორი" ქუთაისი. 2010 წ.
5. Международная научная конференция "Сопоставление как
метод исследования и обучения языкам " Тбилиси, 2006.

ტრენინგები / სემინარები

4
Преподавание РКИ в современной образовательной среде.
Российский университет дружбы народов. 2016 г.
ლექსიკაზე მუშაობა/მენტალური ლექსიკონი. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016 წ.
Современные технологии университетского обучения
русскому языку. Фонд институт просвещения. 2006 г.
Современные технологии университетского обучения
русскому языку. Фонд институт просвещения. 2007 г.

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „ღია საზოგადოება ახალი ქუთაისი“ წევრი
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