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სამუშაო გამოცდილება

უმაღლესი, დიპლომი п №688317 , ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფილოლოგიური
ფაქულტეტი ,,რუსული ენა, ლიტერატურა, ინგლისური ენა” 1959-1964
საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ეროვნულ სკოლაში
რუსული ენის სწავლების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (НИИ ПРЯНШ).
ფილოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიურიი დოქტ. ,,რუსული ენა” 23,07,1986
(ოქმი N1) ФЛ №009267.
 2014-2018 ასისტენტი - პროფესორი
 2010 – 2014 ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტი,ასისტენტ პროფესორი
 2007 – 2010 ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი
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სულ - 25
1. Головной убор в русской и грузинской языковой картине мира. XLIX
Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия:
Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» Москва , 2016г.
2.Codes and Texts ( on the history of the issue). Казахский национальный
университет имени Аль-Фараби. «PR и СМИ в Казахстане». Сборник научных
трудов. Алматы.2014 год.
3. Семиотика метафоры. Сборник «Современные проблемы гуманитарных и

естественных наук» Москва,. Издательство «Спецкнига», 420стр. ISBN 978-591891-269-0; стр.405-409.(http://tezis.info/1/).2013
4.Учебное пособие по лексикологии русского литературного языка.
ქუთაისის სახელმციო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.ISBN 999-28-79-91-3.;
2010
5. Очерки по семиотике 978-9941-417-95-5 ISBN . ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009.
სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

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

სულ რაოდენობა -23
1. Значение слова в семиотике. Akaki Tsereteli State University. Faculty of
Humanities. II International Scientific Conference. Modern Interdisciplinarism and
Humanitarian Thinking. Kutaisi. 2015
2. Обучение типам связанных значений слов ( морфологически связанное
значение). Материалы III традиционной Международной научно-практической
интернет-конференции «Актуальные проблемы профессионального обучения в
условиях новой формации». Казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави.
Туркистан – Москва. 2015
3.Становление русской и советской семиотики. Kutaisi, International Conference.
Modern Interdisciplinarism and Humanitarian Thinking. Faculty of Humanities.2013.
4.Семиотика языка животных.II электронная научно-практическая
конференция. Армения. Ереван. 2009.
5.Семиотика повествования. Международные Акмуллинские чтения. Казахстан.
2008.
სულ რაოდენობა - 6
1.ფონდი განათლების ინსტიტუტი, რუსული ენის საუნივერსიტეტო
სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები ქ. თბილისი 2007
2.ფონდი განათლების ინსტიტუტი, რუსული ენის საუნივერსიტეტო
სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები ქ. თბილისი 2006
სულ რაოდენობა -1
Русско-грузинский, грузинско-русский разговорник. -Проект Русского Общества
«Соотечественники» г. Кутаиси 2013

1. რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების საერთაშორისო
ასოციაციის წევრი МАПРЯЛ ის მოქმედი წევრი 2006
2. Federaition Internationale des Professeur de Langues Vivantes. Multilingual
Association of Georgia ( წევრი ) 2009
3. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტის მეცნიერებათა სადისერტაციო საბჭოს
წევრი 2006 - 2009

