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განათლება

 ფილილოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის სპეციალობით,
10.0.08.
 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. ივ. ჯავახიშვილის სახელმ.
უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის სპეციალობით, 10.01.01, 10.01. 03.
 ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმციფო პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. რუსული ენა, ლიტერატურა

სამუშაო გამოცდილება

და გერმანული ენა.
 2016 სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
 2014 სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
 2009–2006 აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის მიმართულების სრული
პროფესორი
 2006 აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
სლავისტიკის მიმართულებით.
 2005 აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე
 2005 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის რუსული
ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგის მოადგილე
 2004 აკაკი წერეთლის სახ.უნივერსიტეტის რუსული ლიტერატურის
ისტორიის კათედრის პროფესორი
 1995 აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის დოცენტი
 1989 ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის პედაგოგიური
ინსიტუტის რუსული ლიტერატურისა და საზღ. ლიტ. კათედრის
დოცენტი
 1987 ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის პედაგოგიური
ინსიტუტის რუსული ლიტერატურისა და საზღ. ლიტ. კათედრის
მასწავლებელი
 1982 ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის პედაგოგიური
ინსიტუტის ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
 1980 ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის პედაგოგიური

უნივერსუტეტის რუსული და საზვარგარეთის ლიტერატურის
ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
 1976 ალ. წულუკიძის სახ. ქუთაისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის
რუსული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
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ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და
კონფიგურირების ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში
ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და
ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა
(MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, ), პროგრამა არქივატორების
სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
სულ რაოდენობა 56 და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი:
1 .Кротенко И.А. Бикультурная личность в пространстве
Тбилисского текста ( по роману Д.Гуцко «Русскоговорящий» //
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European
Scientific Journal) №14, 201, 58-63
2. И.Кротенко Ф.Ницше и посмодернистическое мышление //
Ф.Ницше в контексте культуры. Ереванский гос. Университет.
Ереван 2015. С. 404- 413
3. Ираида Кротенко «Кавказский пленный» В.Маканина в
аспекте отношения к Кавказскому тексту русской
литературы.// IХ საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები.
ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა. შოთა
რუსთაველის ქართული ლითწერატურის ინსტიტუტი.
თბილისი. 2015. გვ. 413–425
4. Структурно-семиотический анализ рамочного текста ( по
роману Ф.Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы») //
Русский язык и литература. Научно-методический журнал
Беларусь, 3 (162). 2013. С. 53- 55
5. Кротенко Русская литература и культура в поисках
европейского канона// Русистика: язык, культурв, перевод.

Софийский университет им. Св. Климента Охридского.
София. 2012. С 553- 560.
სამეცნიერო კონფერენციები სულ რაოდენობა: 51 და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
1.И.А.Кротенко Литературная семиотика «художественного кода»
модернизма.- Х საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები.
მოდერნიზმი ლიტერატურაში/ გარემო, თემები. სახელები.–
შოთა რუსთაველის ქართული ლითერატურის ინსტიტუტი/ 2016
2. Кротенко И. «Бикультурная личность в пространстве
Тбилисского текста» // Россия и Грузия после Империи.- Тбилиси
госунивер. Им.Джавахишвили. Ruhr Universitat Bochum,
20.09.2016
3. Кротенко И. Герои прозы М.Ю.Лермонтова в контексте
кавказской семиосферы // Искусство слова. Бухарест.
Бухарестский ун-тет, 14-15 ноябрь 2015.
4. Литературная интерпретация художественного текста с точки
зрения неогерменевтики // Современная литература в меняющемся
мире. - Ереван госуниверситет, ноябрь 2011.
5. Декодировка рамочного текста заглавия. // Вильнюсский пед.
университет. Им. Максима Танка. 2009.
ტრენინგები / სემინარი

სულ რაოდენობა 7, მათ შორის:
1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური. საგანმათლებლო პროგრამის
შექმნის, შეფასების გაუმჯობებაში– 2016 წ.
2. Курсы повышения квалификации для преподавателей –
предметников в целях программы «образование на русском».
Пермский гос. национальный исследовательский университет Пермь. 2014 г.
3. GIZ programme “Institution Bildung and Human Resource
Development for E-Lerning in the Sout Caucasus ” from November to
June 2013.

პროექტები / გრანტები
1. 1. Erasm Us MunduS IANUS II
2. Romania , Alexandru Ioan Cuza University Of Iasi, Study level : Postdoctorate, Academic year: 2014/ 2015.
2. მხატვრული ტექსტის კულტუროლოგიურ-სემიოტიკური
ანალიზი. ATSU/10106. 2010.
3. საუნივერსიტეტო გრანტი, პროექტი "მხატვრული ტექსტის
ინტერპრეტაციიც თანამედროვე თეორიები", 2009, АTSU/ 09104.

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

1.შოთა
რუსთაველის
ლიტერატურის
ინსტიტუტის
კომპარატივისტული ორგანიზაციის ‘’GEKLA’’ ს წევრი და
რეგიონული კოორდინატორი.
2.Действительный
член МАПРЯЛ
(Международная
ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
3. «Вестник рецензента » №3, 2016.

: http://journals.state-and-society.ru/index.php/jsr/article/view/68
4. Дидактическая филология» 2016 http://journals.state-andsociety.ru/index.php/dfil/about/editorialPolicies
5. Europa,Editor Fundatia Europa, str. Gagarinova 16/13, 21000 Novi
sad, Voivodina, Serbia. Tel. 063-7858-632, e-mail:
europa.novisad@gmail.com, Web Site: http//www.europango.com .
2013
6. Русский язык и литература в Азербайджане.научнометодический и культурно-общественный журнал.
Азербайджанская республика/-e-mail: ryala@box.az , Web Site:
www.bsu-edu.org– член редакционного совета
7. თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი
2013, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის 59. ტელ: 24 00 21, email: atsugamomcemloba@gmail.com რედკოლეგიის წევრი
8. Славистика в инонациональной среде.№3, Кутаиси: МАПРЯЛ,
ГУАЦ, Адрес: ქუთაისი 2013, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის 59.
ტელ: 24 00 21, e-mail: atsugamomcemloba@gmail.com
9. ენა და კულტურა. №1. (Language and Culture. Scientific Journal).
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების
ფონდი. ქუთაისი. – 2009. (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)
10. Славистика в инонациональной среде.№2, Кутаиси: МАПРЯЛ,
ГУАЦ, Адрес: atsu@atsu.edu.ge, Slavistica@mail.ru 2009 (მთავარი
რედაქტორი)
11. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. 2009-2005
(სარედაქციო კოლეგიის წევრი)
12. Русский язык, литература и культура в инонациональной среде.
№1, Кутаиси: МАПРЯЛ, ГУАЦ. 2008 (პასუხისმგებელი
რედაქტორი)
13. ქართულ–უკრაინული ასოციაციის „მეგობრობა“ პრეზიდენტი
2013 წლიდან.
14. სამეცნიერო–ინტელექთუალური კლუბის „ თაობათა
დიალოგი” დამფუძნებელი, პრეზიდენტი.
http://www.ricdog.org/

ჯილდოები / სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია

1. ღირსების ორდენი № 834 , მოცმობა № 07276 2013 წ.

ირაიდა კროტენკო სერტიფიკატი 14/03– 30/05 2016 წ. პერიოდში
სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბის
„თაობათა დიალოგის“ ფასილიტატორი.

