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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
10.02.02 - შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება, 1993 წ.
 აწსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი,
რუსული ენა და ლიტერატურა ნაციონალურ სკოლაში, 1982-1987 წწ.
 2014 - აწსუ სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
 2006 -2014 - აწსუ სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
აწსუ რუსული ენის კათედრის დოცენტი
 2000 - 2005
აწსუ რუსული ენის კათედრის დოცენტი
 1996 - 2005
1993-1996
აწსუ რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი


ენობრივი
კომპეტენციები
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ინგლისური
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C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint),
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები:
Corel, Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა Opera, Chrome.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 48 ნაშრომი, მათ შორის:
 Пособие по русскому языку. Тесты: слушание, чтение, письмо. ქუთაისი, აწსუ. -2015.
 აღდგომის დღესასწაულის ნომინაცია ქართულ და რუსულ ენებში.
გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის შრომები. - 2015.
 რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული მართლმადიდებლური
ლექსიკონი.. - ქუთაისი, აწსუ. -2014.
 Лингвокультурный концепт «земля» в русском и грузинском языках //
Русистика: язык, культура, перевод. Сборник докладов юбилейной
международной научной конференции. -София: Изток – Запад, - 2012.
 Ветер (на материале русской и грузинской лингвокультур). // Славянская

концептосфера в сопоставительном освещении. Лексикон // Под ред.
Е.Е.Стефанского – Самара: Самар. гуманит. акад, 2011. С. 69-73. (Соавтор
– И.А.Кротенко).

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 24, მათ შორის:
 Проблемы формирования коммуникативной компетенции на занятиях
по РКИ//Культура русской речи в условиях многоязычия. Махачкала,
2015.
 Лексикографическая разработка православной лексики в Русскогрузинском и грузинско-русском словаре православной лексики (на
материале дарственной грамоты Царицы Тамар Гелатскому монастырю).
– VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის
თანამედროვე პრობლემები: ნაციონალური ლიტერატურები და
კულტურული გლობალიზაციის პროცესი“. – თბილისი, თსუ შოთა
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2014
 “Названия православных праздников в русском и грузинском языках”.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება”, ქუთაისი.
2013.
 «Роль родного языка в обучении чтению на иностранном языке». III
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია: Русский
язык как неродной: новое в теории и методике. – მოსკოვი, რუსეთი.
 “ეთნოკულტურული კომპეტენციის ფორმირება რუსულის
როგორც უცხო ენის შესწავლისას”. III საერთაშორისო
პრაქტიკული კონფერენცია: Фольклор и этнокультура. – მინსკი,
ბელორუსი.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 15, მათ შორის:


Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов
«Актуальные вопросы преподавания русского языка и культуры». 72 ч.
Москва, 2015.

 Повышение квалификации в Томском государственном университете по
программе «Коммуникативный аспект речевой культуры: основы
эффективного общения». 36 часов. Удостоверение о повышении
квалификации. Томск. 2015.
 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Университет без границ; дистанционный открытый курс «Язык, культура
и межкультурная коммуникация». Сертификат. 17 июня 2015 г.
 “Development of educational resources”. On-line-course of the UNESCO
Institute for Information Technologies in Education Certificate. 21.12.2014.

 მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო განათლების ცენტრის საკვალიფიკაციო პროგრამა
“Методика преподавания русского языка как иностранного” (250 სთ.)

პროექტები / გრანტები

სულ 2:
 მხატვრული ტექსტის კულტუროლოგიურ-სემიოტიკური ანალიზი.
ATSU/10106. 2010.
 საუნივერსიტეტო გრანტი, პროექტი "მხატვრული ტექსტის
ინტერპრეტაციიც თანამედროვე თეორიები", 2009, TSU/ 09104.

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

 2010-2016 - აწსუ აკადემიური საბჭოს წევრი
 2015 - დღემდე - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 2013 - დღემდე - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი
 2008 - დღემდე - მულტილინგვალური საერთაშორისო ასოციაციის
წევრი (fiplv – Federation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes =
International Federation of Language Teacher Associations).
 2006 - დღემდე - რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა
საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (МАПРЯЛ).
 2011 - დღემდე - საერთაშორისო ჟურნალის რედაქტორი - “Славистика в
инонациональной среде”. -Кутаиси, ГУАЦ, МАПРЯЛ.
 2005 - დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებულის
რედკოლეგიის წევრი - “შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კულტურის,
არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, ლინგვისტიკის კვლევის ინოვაციური
ასპექტები”, - სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი.

