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სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 06.05.1961
 2014 ასისტენტ- პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, რუსული ლიტარუტურის მიმართულება.
სამუშაო გამოცდილება 2014 დღემდე - ასისტენტ- პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სლავური
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, რუსული ლიტარუტურის მიმართულება.
 2006 – 2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კონტრაქქტიდ
მოწვეული სპეციალისტი
 1990 -2005 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
საათობრივი ანაზღაურებით
 1987 - 1988 ქუთაისის № 39 საშუალო სკოლა, რუსული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი
 1985 – 1987 მაიაკოვსკის რაიონის ზედა დიმის რვაწლიანი სკოლა,
რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლება
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
სამეცნიერო პუბლიკაციები 21 სამეცნიერო ნაშრომი.
(ბოლო ათი წლის
1. ვ. კვანტრე. Его устами русский пел народ. LAP. LAMBERT
განმავლობაში)
Academic Puablishing. Deutschiand. 2015. ст. 65
2. Tекст и нетекстовая реальность по повести А. Пушкина
«Гробовщик». Международный научный журнал «Science Time»
№2. Казань. 2015. cт. 88-93
3. Проблемы публицистичности русской литературы.
Периодический журнал «Гомни». Кутаиси. 2014. ст. 144-146

4. Паратекстуальный анализ новеллы А.П.Чехова «Толстый и
тонкий». I-ая Международная научно-практическая конференция
“Актуальные вопросы русской филологии в поликультурном
пространстве» .Эрзрум. 2013. ст. 124-126
5. Жанровая трансформация агиографической традиции в русской
литературе 18 века. Тбилиси. IV Международный симпозиум
«Современные проблемы литературоведения». 2012. ст.129-131
სამეცნიერო კონფერენციები 10 სამეცნიერო კონფერენცია.
1. IX Международный симпозиум «Современные проблемы
литературоведения». «Роль фантастики в творчестве писателей 19
века. Традиции и новаторство. Тбилиси.2015. ст. 154 -155.
2. Значение художественного текста при изучении русского языка
как иностранного в грузинской аудитории (на примере рассказа А.
П. Чехова «Дачники»). IV международная научно-методическая
конференция «Русский язык как неродной: новое в теории и
методике». Чебоксары-Москва. 2015. ст. 306-309.
3. Международная конференция «Свременный
интердисциплинаризм и гуманитпрные науки». Кутаиси. 2014. «
Повесть Гоголя «Нос». Принципы нарратива.
4. Паратекстуальный анализ новеллы А.П.Чехова «Толстый и
тонкий». I-ая Международная научно-практическая конференция
“Актуальные вопросы русской филологии в поликультурном
пространстве» .Эрзрум. 2013. ст. 124-126
5. IV Международный симпозиум «Современные проблемы
литературоведения». Тбилиси.2012. Жанровая трансформация
агиографической традиции в русской литературе 18 века.
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1. Повышение квалификации в Российском университете
дружбы народов «Преподавание РКИ в современной
образовательной среде». 20 ак. ч. Москва, 2016.
2. Методология диссертационного исследования.
Просветительский проект «Лекториум». Сертификат от 2016 г.
3. Повышение квалификации в Российском университете
дружбы народов «Актуальные вопросы преподавания русского
языка и культуры». 72 ак. ч. Москва, 2015.
4. Дистанционные курсы «Петербургские перекрестки».
Просветительский проект «Лекториум». Сертификат от 10.05.2015.
5. Образовательная онлайн-платформа «Универсариум».
Дистанционные курсы: Современный русский литературный язык.
СЕРТИФИКАТ от 2015-02-02.

