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განათლება



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

 ქ.ქუთაისის ა.წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ევროპული ენებისა
და ლიტერატურის ფაკულტეტი სპეციალობა რუსული ენა და ლიტერატურა.
1991–1996 წწ.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 დღემდე ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათა
ცენტრის მასწავლებელი.
2011-2014
წწ. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ენათა ცენტრის რუსული ენის მოწვეული მასწავლებელი.
 2006-2011წწ. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის დეპარტამენტის რუსული ენის მასწავლებელი.
 1996-2006 წწ. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხო ენების
კათედრის რუსული ენის მასწავლებელი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

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)

8
1. Тея Дашниани, "Аббревиатуры в современной системе
словообразования" Язык Дискурс Текст. V международная
конференция, посвящённая юбилею доктора филологических наук,
профессора Г. Ф. Гавриловой. Г. Ростов-На-Дону ПИ ЮФУ доклад :
2010
2. Инга Киквидзе, Теа Дашниани, (Кутаиси). СемантикоСинтаксические особенности бытийных предложений в русском и
грузинском языках. International Conference Proceedings
HUMANAITIES IN THE INFORMATION SOCIETY. შოთა
რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. ბათუმი 2009
3. Dashniani T., Gotiashvili E ., Katamadze N. "The role oof LinguoAssociative Experiment in the Revelation of the Ethno-mental
Consiousness. Filpv, Georgian multilingual association, volume I, 2010,
p.37
4. Dashniani T. Charkviani L. "Typology of Appeals " Fiplv, Georgian
multilingual association, volume I 2010 , p.34
5. Дашниани Т.. Монография. Информационная избыточность и
трансформация языкового статуса. Тбилиси, 2009

სამეცნიერო
კონფერენციები

6
1Язык Дискурс Текст. V международная конференция,
посвящённая юбилею доктора филологических наук, профессора Г.
Ф. Гавриловой. Г. Ростов-На-Дону ПИ ЮФУ доклад : 2010
2. Слово в межкультурном и межличностном общении.
Международный, симпозиум. г. Вашингтон. მოხსენება: «
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სახელი, გვარი

Лингвосемиотическая природа призыва» 2009.
3.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ენა როგორც
კულტურათშორისი მედიატორი».
4.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. СЛАВИСТИКА в
инонациональной среде. 2009
5. Международный научный семинар "Лев Николаевич Толстой в
поликультурном пространстве“. 2009

ტრენინგები / სემინარები

4
1.Преподавание РКИ в современной образовательной среде.
Российский университет дружбы народов. 2016 г.
2.Современные технологии университетского
русскому языку. Фонд институт просвещения.
3.Современные технологии университетского
русскому языку. Фонд институт просвещения.

обучения
2006 г.
обучения
2007 г.

პროექტები / გრანტები

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ღია საზოგადოება ახალი ქუთაისი“ წევრი
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