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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
10.01.02 - სლავური ლიტერატურები, 1993 წ.
 აწსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი,
რუსული ენა და ლიტერატურა ,1979-1984 წწ.

 2014 -დღემდე წსუ სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
 2010 – 2014 წსუ სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასისტენტ პროფესორი
 2006–2010 აწსუ სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეულ
სპეციალისტი
 1996–2006 აწსუ რუსული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
 1991–1996 აწსუ რუსული ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
 1988–1991 ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი რუსული ენის
კათედრის უფროსი ლაბორანტი
 1986–1988 ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი რუსული ენის
კათედრის ლაბორანტი
 1985–1986 ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი.რუსული ენის
მასწავლებელი
 1984–1985 ქუთაისის მე–3 საშუალო სკოლა.რუსული ენის
მასწავლებელი
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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 40 ნაშრომი, მათ შორის:
Специфика женской прозы конца XX в.// Журнал « Русский язык
и литература в Азербайджане» 2015 №3 Научно-методический
журнал - Баку, 2015. С.27-31.
 Традиции магического реализма в творчестве В.Орлова //
Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в
пространстве мировой культуры» - Гранада, Испания, 2015. т.14,
С.217-222.
Элементы поэтики магического реализма в творчестве А.Кима //
Материалы Международной научной конференции «Современный
интердисциплинаризм и гуманитарное мышление» - Кутаиси,
2015. С.137-143
 Роман В. Пелевина «Generation “П”» как отражение эволюции
поколенческих текстов мировой литературы в русском
постмодернизме // Материалы VIII Международного симпозиума
«Современные проблемы литературоведения» - Тбилиси, 2014. Ч.2
С.120-127.
 Взаимодействие художественных концептов и их языковая
репрезентация //Сборник научных статей «Русский язык как
неродной: новое в теории и методике» Выпуск 4 - Москва, 2014. С.
247-251.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 31 ნაშრომი, მათ შორის:
 Международная научная конференция «Фридрих Ницше в
контексте культуры» -Ереван, Армения, 2015
Доклад: Ницшеанство в русском литературном
постмодернизме
 VI Международная научно-методическая конференция –
Кутаиси, 2015
Доклад: Формирование новых подходов в практике преподавания
современной русской литературы
 II Международная научно-практической конференция
«Культура русской речи в условиях многоязычия» - Махачкала,
Дагестан, 2015
Доклад: Языковая репрезентация художественного концепта
V Международная научная конференция «Актуальные проблемы
азербайджановедения» - Баку, Азербайджан, 2014
Доклад: «Постмодернистские тенденции в современном
грузинском и азербайджанском мифологическом романе»
 VII Международный симпозиум «Литература в изгнании» Тбилиси, 2013.
Доклад: «Традиции жанра романа-пародии в творчестве Саши
Соколова»

ტრენინგები / სემინარები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

სულ რაოდენობა : 4
 Российский Университет Дружбы народов . Повышение
квалификации по программе дополнительного профессионального
образования «Преподавание РКИ в современной образовательной
среде». Удостоверение УПК 15 035472 (регистрационный номер
35472) в объеме 20 ак.часов. –Москва, 2016
 Санкт-Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования (повышения квалификации
специалистов). Удостоверение (регистрационный номер 6326)
о повышении квалификации в Санкт-Петербургской Академии
постдипломного педагогического образования в объеме 72
часов. - Санкт-Петербург, 2015.
 Всероссийская Академия постдипломного педагогического
образования (АППО) Курс «Петербурские перекрестки»
Сертификат № РР 000 073 (с отличием). - СПб АППО, 2015.
 Учебно-издательский центр «Златоуст»(Санкт-Петербург)
Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации
для преподавателей русского языка и литературы в объеме 16
академических часов. – Баку, 2014.
 მულტილინგვალური საერთაშორისო ასოციაცია (International
Federation of Language Teacher Associations), აწსუ ჰუმანიტარუ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი - “ეფექტური აკადემიური
წერა ”(Effective Academic Writing), 15 სთ. , 2010

 2015 - დღემდე - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 2016- დღემდე Член редакционной коллегии рецензируемого
журнала «Дидактическая филология» http://journals.state-andsociety.ru/index.php/dfil
 2011-დღემდე- კომპარატივისტული ლიტერატურის
კართული ასოციაციის წევრი (GCLA)
 2006-დღემდე- რუსული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი
(МАПРЯЛ)
Диплом Лауреата I тура III Международного конкурса
“Лучший учитель русской словесности зарубежья» - Москва,
2015.

