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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ

ველებში ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

2.მოსკოვის პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის დასწრებული ასპირანტურა. პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი. დიპლომი КД № 022415ю, შიფრი13.00.02
3.ენების სწავლების მეთოდიკის დოცენტი .დოცენტის ატესტატი გაN0000507
1.ქუთაისის წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი ,დიპლომი N174247 ,წარჩინებით. რუსული
ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.





სამუშაო გამოცდილება

1.2011-2014 წწ.-- ქუთაისის აკაკი წერწთლის უნივერსიტეტის უცხო ენათა ცენტრის მასწავლებელი.
2. 2006-2010წწ-ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი.
3.1999-206წწ-ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხო ენათა ზოგადი კათედრის დოცენტი.
4.1999-2006 წწ ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპსრტამენტის კონტრაქტით
მოწვეული სპეციალისტი.
5.1990-1999წწ-ქუთაისის მასწავლებელთა დახელოვნების რეგიონალური ინსტიტუტის უცხო ენათა კათედრის
გამგე.
6.1981-1987წწ- ქუთაისის მე-12 საშუალო სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი.
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რუსული

კომპიუტერული უნარები

C2

საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
MS Outlook)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი

29 ნაშრომი
1.Методика использования современных педагогических технологий при обучении
РКИ.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного».Уфа.2015г.
2.Инновационные технологии в преподавании РКИ. Варшава, 2014г.
3.Задачи развития речи при обучении РКИ. Новосибирск, 2014г.
4.О некоторых вопросах личностно-ориентированного подхода изучения русского языка как
иностранного. Алтай, международный ежегодник Актуальные проблемы филологии №7.
2013г.
5.Применение приемов интерактивных методов при изучении русской литературы в
ВУЗе.Турция, Ерзрум, 2013г.

26 კონფერენციაში მონაწილეობა

1.Методика использования современных педагогических технологий при
обучении РКИ.Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы методики преподавания
русского языка как иностранного».Уфа.2015г.
2.Художественный перевод рассказа Нази Хелаия «Видения об озере
Палиастоми».Международная интернет-конфернция «Современные проблемы переводческого
дела:базовые основы научной и переводческой компетенции». Туркистан,2015г.
3.Использование видеоматериалов в курсе РКИ на начальном этапе обучения.II Internacional
Conference “Modern Interdiciplinarizm and Humanitarian Thinking”. Kutaisi,2015.
4.Современные тенденции в науке и образовании. Польша, Ольштын, 2014г.
5.11-ая научно- практическая конференция «Обучение и воспитание: методика и практика

2013/2014 учебного года», Россия, Новосибирск, 2014г.
6.Первая международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы русской
филологии в поликультурном пространстве», Турция, Ерзрум, 2013г.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
12 ტრენინგი
Certificat-for participating in trening “Supremacy and sustaintability in languages: A Chellenge for the
teaching profession”-Tbilisi,2016.
1.Удостоверение о повышении квалификации в центре ДПО факультета
гуманиарных и социальных наук РУДН по программе «Актуальные вопросы преподавания
русского языка и культуры».2015г.
2.სერთიფიკატი - აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული
წვრთნის,გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი, ტრენინგ
პროგრამა“ ლექსიკაზე მუშაობა/ მენტალური ლექსიკონი“ – 2013წ.
3.სერთიფიკატი -პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა:
პროფესიული ცოდნა(1 კრედიტი), მოდული: რუსული ენის სწავლების მეთოდიკა.
ქუთაისი, პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი,
2013წ.
4.Сертификат- краткосрочный курс повышения квалификации по методике РКИ в
центре международного образования МГУ им.Ломоносова, 2010г.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

-----------2006-2010წწ-აწსუ სადისერტაციო საბჭოს წევრი,---------------ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული ჟურნალის
რედკოლეგიის წევრი .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია

