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განათლება პედაგოგიკის აკადემიური დოქტორი (თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის
სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, რუსული ფილოლოგიის
ფაკულტეტი), სპეც. 13.00.02 "რუსული ენის სწავლების მეთოდიკა", 1990 წ.
ქუთაისის ა.წულუკიძის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი,
ფილოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც. "რუსული ენა და ლიტერატურა", 1976 1981 წწ.
სამუშაო გამოცდილება

2011 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
სლავისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი
2010 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი
2006 – 2009 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2001 – 2006 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენის
კათედრის დოცენტი
1995 – 2000 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენის
კათედრის გამგე
1992 – 1995 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენის
კათედრის დოცენტი
1988 – 1992 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენის
კათედრის მასწავლებელი
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სახელი, გვარი

კომპიუტერული უნარები საოფისე პროგრამები (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ( Opera, Firefox, Chrome)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

23
Паркосадзе М. Организация учебного аудиоматериала при
обучении русскому языку как иностранному Сб. трудов V
международной научно-методической конференции «Актуальные
проблемы обучения и воспитания», Кутаиси, 2014, сс. 326-329
Причастие и деепричастие в русском языке (с иллюстративным
материалом по этимологии). Учебное пособие для студентов
языковых специальностей. Кутаиси, изд-во Кутаисского
госуниверситета им.А.Церетели, 2010, 96с.
Паркосадзе М.Л. Пути развития языковой компетенции на
коммуникативно значимом материале в условиях обучения
русскому языку как иностранному. В сб. «Пушкинские чтения 2009: Стиль и традиции художественной речи» (под общей
редакцией Т.В.Скворцова), Санкт-Петербург: ЛГУ им. Пушкина,
2009, сс. 363-368
Паркосадзе М.Л. Интерферентные явления при обучении
русскому языку как иностранному. Труды второй совместной
международной научной конференции ГУАЦ и Академии
образовательных наук Грузии, Грузия, Кутаиси, 2008, сс. 247-248
Паркосадзе М.Л. Возможности ситуативных упражнений в
активизации грамматического материала в научно-методической
литературе. В сб.: «Русский язык: система и функционирование»,
Батуми, изд-во Гос. университета Шота Руставели, 2008, сс.138-145

სამეცნიერო
კონფერენციები

21
საერთაშორისო საიუბილეო კონფერენცია «Брюсовские чтения»
(სომხეთის რესპუბლიკა, ერევანი): «Семантика художественных
деталей и средства их языкового выражения в рассказах
В.Я.Брюсова», 2016
V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია:
სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“
(ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი): «Организация
учебного аудиоматериала при обучении русскому языку как
иностранному», 2014
სრულიად რუსეთის კონფერენცია „ჰერცენის კითხვა. უცხოური
ენები“ (სანქტ–პეტერბურგი, ჰერცენის სახ. რუსეთის სახელმწიფო
პედაგოგიური უნივერსიტეტი): «Взаимовлияние языковых
явлений при обучении РКИ», 2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა როგორც
კულტურათაშორისი მედიატორი" (აწსუ - შოთა რუსთაველის

გვერდი 2 / 4

Curriculum Vitae
სახელმწიდო უნივერსიტეტი): "Обучение русскому
приставочному глагольному словообразованию в нерусской
аудитории", 2009
XVI международная научная конференция "Пушкинские чтения2009" (Ленинградский гос. университет им. А.С.Пушкина): "Пути
формирования языковой компетенции на
коммуникативно
значимом материале в условиях обучения русскому языку
как иностранному", 2009

ტრენინგები / სემინარები

ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტის პროფესიული
განათლების პროგრამით კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
„რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლება თანამედროვე
საგანმანათლებლო გარემოში“ (20 აკად.სთ) მოსკოვი,
სერტიფიკატი УПК 15 №035488, 2016
ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტის პროფესიული
განათლების პროგრამით კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
„რუსული ენისა და კულტურის სწავლების აქტუალური
საკითხები“ (72 აკად.სთ) მოსკოვი, სერტიფიკატი УПК 15
№031487, 2015
ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტის პროფესიული
განათლების ტრენინგ-კურსი „რუსული ენის სწავლების თეორია
და მეთოდიკა“ (72 აკად.სთ) მოსკოვი, სერტიფიკატი ICT 14
№001098, 2014
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის ტრენინგი ”მასწავლებლთა პროფესიული განვითარება,
თვითშეფასება და კოლეგების ურთიერთშეფასება“, 2013
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის ტრენინგ-კურსი „ინფორმაციული საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 2011

პროექტები / გრანტები

დამატებითი ინფორმაცია

2010–2011 წწ. ავტორი და ხელმძღვანელი მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ აკრედიტებული
პროგრამის “ქართულ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში
რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების თანამედროვე
თეორიულ-მეთოდური და ტექნოლოგიური ასპექტები”
(მასწავლებელთა ვაუჩერული დაფინანსებით)

2013 წ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის ტრენერი რუსული ენის სწავლების
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სახელი, გვარი

დარგში
საუკეთესო შედეგების მქონე სერტიფიცირებული
მასწავლებლის სტატუსი რუსულ ენასა და
ლიტერატურაში (მონიჭებულია მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ),
სერტიფიკატი №000354 (04.04.2012)
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