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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 13.11.1980
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2011 ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება
ინგლისური ფილოლოგია

 2008-2011 დოქტურანტურა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება ინგლისური
ფილოლოგია (გარდამავალი ფორმატი)

 1998-2003 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის
ფაკულტეტი, ისტორია და ინგლისური ენის სპეციალობა (წარჩინებით)

 1987-1988 მეორე საშუალო სკოლა, ქუთაისი

სამუშაო გამოცდილება

 2014 წლიდან დღემდე აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ენათა ცენტრის, ინგლისური ენის მიმართულების მასწავლებელი
 2011-2014 წ.წ. - აწსუ ენათა ცენტრის მასწავლებელი (კონტრაქტით
მოწვეული)
2007-2011
წ. წ. - აწსუ ინგლისური ენის დეპარტამენტის მასწავლებელი

(მოწვეული სპეციალისტი)
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

X

ინგლისური

X

რუსული
გერმანული

C2

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP) MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები Opera,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. ობოლაძე ლ., წინადადების სტრუქტურის ანალიზის მეთოდის
პრობლემა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
პერიოდული სამეცნიერო ჟერნალი, ტ. X. ქუთაისი, 2008-2009, გვ.
174-176.
2. ობოლაძე ლ., წინადადების ელემენტთა კონსტრუქციული
მნიშვნელობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენა
როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი, ქუთაისი, 2010, გვ.
496-500.
3. ობოლაძე ლ., წინადადება და სამეტყველო-კომპოზიციური
ფორმა (პრობლემის დასმისათვის), საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ინტელექტი", №1(39), თბილისი, 2011, გვ. 257-258.
4. ობოლაძე ლ., თანამედროვე ლინგვისტიკის პარადიგმული
სიტუაცია და ორი ენობრივი ერთეულის - წინადადებისა და
სამეტყველო-კომპოზიციური ფორმის ურთიერთმიმართება
როგორც თეორიული პრობლემა, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და
კულტურა", №11, ქუთაისი, 2014, გვ. 64-68.
5. ობოლაძე ლ., ტოპონიმთა ეტიმოლოგიისათვის, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. VII(I), ქუთაისი, 2005,
გვ. 228-293.

ტრენინგები / სემინარები

2010 - ეფექტური აკადემიური წერა (15 სათიანი კურსი), ქუთაისი
2014 - Teaching Knowledge Test, თბილისი
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დამატებითი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ქუთაის-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი;
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის
წევრი;
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი
პროფკავშირების წევრი.
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