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სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 14.05.1940
განათლება 1960 წელს ჩაირიცხა მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და 1967 წელს დაამთავრა
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპეციალობით „რუსული ენა და ლიტერატურა“

01.11.1971 წელს ჩაირიცხა მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისფილოლოგიის ფაკულტეტის სლავისტიკის
კათედრის ასპირანტურაში და 26.03.1976 წელს მ.ლომონოსოვის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისსაზღვარგარეთის ლიტერატურების საბჭოს
გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის
ხარისხი;
05.06.1990 წელს მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საზღვარგარეთის ლიტერატურების საბჭოზე დაიცვა
სადოკტორო დისერტაცია;
11.01.1991 წელს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო
კომისიის გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორის ხარისხი;
22.01.1996 წელს ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა
პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება სლავური ენებისა და
ლიტერატურების სპეციალობით
სამუშაო გამოცდილება

2014.05.01-ამჟამად

2010.04.01 – 2014.
04.01

2006.29.08 –
2010.04.01

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული
პროფესორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული
პროფესორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავური

ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული
ლიტერატურის კათედრის პროფესორი
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული და
საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის გამგე
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული და
საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
ქუთაისის სახელმწიფოპედაგოგიური ინსტიტუტის
რუსული და საზღვარგარეთის ლიტერატურის
კათედრის უფროსი მასწავლებელი
ქუთაისის სახელმწიფოპედაგოგიური ინსტიტუტის
რუსული და საზღვარგარეთის ლიტერატურის
კათედრის მასწავლებელი
მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტი
გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და
ლიტერატურის კათედრის მასწავლიბელი

1991.03.14 –
2006.29.08
1987.06.05 –
2005.09.07
1983.04.12 –
1987.06.05
1977.03.31 –
1983.04.12
1976.01.09 –
1977.03.31
1971.11.01 –
1975.11.04
1969.09.01 –
1971.11.15
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X
X

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 75 სამეცნიერი ნაშრომი
(ბოლო ათი წლის
(2009) - “Spoleczne i kulturalne stosunki Polski i Gruzji w XVI-XVIII
განმავლობაში)
ww.” “Porownania”. T.VI. Poznan. S.1-5
(2012) - «Эзотерическая повесть В.С.Реймонтв «Вампир» и
«таинственные» рассказы И.С.Тургенева». In: Studia RossikaXXII.
Polska-Rossia: dialog kultur. Wydawnictwo Warszawskiego
Uniwersytetu. Warszawa. S.221-229
(2012)«ლიტერატურულიკომპარატივისტიკისსაპუძვლები».ქუთა
ისისაკაკიწერეტლისსახელობისსახელნწიფოუნივერსიტეტისგამ
ომცემლობა. ქუთაისი. 299 გვ.

«

(2013) - «Реминисценции из Ивана Тургенева в малой прозе
Ярослава Ивашкевича». В сб.: Amicus Poloniae. Памяти Виктора
Хорева. Издательство Института славяноведения Российской
Академии Наук. Москва. С.283-291
(2015) - Из истории польско-грузинских литературных связей
ქუთაისი. 321 გვ.
სამეცნიერო კონფერენციები 23 სამეცნიერო კონფერენცია, მათ შორის:
2016 – XXIМеждународная научно-практическая конференция
«Современный русский язык: Функционирование и проблемы
преподавания». 27-28 мая 2016 Будапешт (Венгрия). (Железная

маска русской истории в художественной литературе XIX века)
2016 –Международная научная конференция «Имагология и
компаративистика».
19-20 сентября 2016 Познань Польша) (Граф Мориц Саксонский в

русской историографии и литературе).
2015 октябрь. 18 международная научная конференция «Русистика
и современность». Рига. «Борьба за корону герцога Курляндии в
творчестве Карновича
2010 сентябрь - II Международная научная конференция: «Русский
язык и литература в международном образовательном
пространстве» (Гранада). Доклад: «Образ Лжедимитрия в русской
литературе»
2011 июнь - Международная научная конференция: «Русский мир
и русское слово в мировом культурном пространстве» (Стамбул).
Доклад: «Концепт детства в творчестве Ф.Достоевского»
ტრენინგები / სემინარები Актальные вопросы преподавания русского языка и культуры.
Повышение квалификации, РУДН, Москва 2015.
წევრობა
რუსული ენისა და ლიტერატურის საერთაშორისო
(აკადემიური/სამეცნიერო ორგანიზაციის (МАПРЯЛ-ის) წევრი
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური საზოგადოების
‘Polonistyka na swiecie' წევრი
ქსუ-ს ადამ მიცკევიჩის სახელობის პოლონური ენისა და
კულტურის ცენტრის კოორდინატორი
ქსუ-ს ჰუმანიტარულუი მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჟოს წევრი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს (დაცვის)კომისიის წევრი

