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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 05.08.1949
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2011 - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
 2008-2011 - დოქტურანტურა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ინგლისური ფილოლოგია (გარდამავალი ფორმატი)
 1967-72 - უმაღლესი, ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის
პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენა
 1956-67 - I საშუალო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

 2010 ინგლისური ენის მასწავლებლის თანამდებობაზე ინგლისური
ენის დეპარტამენტში, აწსუ
 2006 ინგლისური ენის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
(შტატების შემცირების შემდეგ), ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (ქსუ), ქუთაისი
 2002-2006 წ.წ. უფროსი მასწავლებელი, ინგლისური ენის კათედრა,
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი
 1991-2002 მასწავლებელი, ინგლისური ენის კათედრა, ქსუ, ქუთაისი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X
X

გერმანული

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. მ. ბაბუხადია, ჩართული, როგორც მოდალური მნიშვნელობის
მოდულატორი, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა",
ქუთაისი, ტომი II, 2014 წელი, გვ. 17-20.
2. მ. ბაბუხადია, მოდალობა, როგორც ენობრივი ფენომენი, II
საერთაშორისო კონფერენცია, „ენა და კულტურა", შრომები,
ქუთაისი, 2013 წელი, გვ. 37-42.
3.

მ.

ბაბუხადია,

მოდალობის გამოხატვის გრამატიკული

საშუალებები სხვადასხვა სისტემის ენებში, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციის „ენა, როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი",
მასალები, ტ. VII (I), აწსუ, ქუთაისი 2005 წელი, გვ. 214-219.
4. მ. ბაბუხადია, მოდალობა: ცნება და ტერმინი ქართულში,
საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების
ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი",
თბილისი 1(33), 2009, გვ. 222-224.
5. მ. ბაბუხადია, მოდალობის ტექსტობრივი კატეგორიის
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სტრუქტურა ქართულ ენაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
შრომები, ქუთაისი, ტომი IX (1), 2007, გვ. 25-28.
6. მ. ბაბუხადია, მოდალობის ტექსტობრივი კატეგორიის
სტრუქტურა ქართულ ენაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
შრომები, ქუთაისი, ტომი IX (1), 2007, გვ. 25-28.
7. მ. ბაბუხადია,
ინგლისურ

ხმაბაძვითობის ფენომენი ქართულ და

ენებში,

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
შრომები, ქუთაისი, ტომი VIII (1), 2006 წელი, გვ. 285-301.
8. მ. ბაბუხადია, მოდალობის კატეგორია ენაში, ქუთაისის აკაკი
წერეთლის

სახელობის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ქუთაისი,
ტომი VII (1), 2005 წელი, გვ. 214-219.
9.

მ.

ბაბუხადია,

კატეგორია

ენაში,

ენათმეცნიერების

მოდალობის
არნოლდ

ინსტიტუტი,

ფუნქციურ-სემანტიკური
ჩიქობავას

სახელობის

„საენათმეცნიერო

ძიებანი",

თბილისი, XX, 2005 წელი, გვ. 7-14.
10. მ. ბაბუხადია, ზმნის ერთაქტიანი და მრავალაქტიანი
მოქმედების გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულ და
ინგლისურ ენებში, XVIII, 2005 წელი, გვ. 331-337.
11. მ. ბაბუხადია, ნ. ჩარკვიანი, წერითი მეტყველება და მისი
როლი ინგლისური ენის სწავლების საშუალო საფეხურზე
უნივერსიტეტის სპეციალურ ჯგუფებში, გვ. 194-203.
12. მ. ბაბუხადია, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტიც

ევროპული

ენებისა

და

ლიტერატურის

შრომები, ტ. II, ქუთაისი, გამომცემლობა ქსუ, 2001, გვ. 194–203.

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae
ტრენინგები / სემინარები

2012. 9–10.11

სახელი, გვარი

Cერთიფიკატი, ტრენინგი: ორენოვანი

ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების
სწავლებისათვის
2011. 28.04

Certificate of Participation. Conference. Modern Methods
of teaching English as a Second language and their
Implementation

2011. 09.06

The teacher training course

2007. 18.03

Certificate, For Outstanding chievement in the Academic
English Writing

2003. 28–29.06 Certificate, English Teacher Traning Conference
2002. 19–20. 10 Certificate, Teacher Training Conference

დამატებითი ინფორმაცია

1989 წლიდან დღემდე ქუთაის-ნიუპორტის საერთაშორისო
ასოციაციის წევრი;
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