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30.10.1998წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სადისერტაციო საბჭოს გადაწვეტილებით მომენიჭა ფილოლოგიის
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი სლავური ენების სპეციალობით:
10.02.03.
1992-1996 წლებში ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარურულ ფაკულტეტის სლავური ენების
სპეციალობის ასპირანტი.
1982–1987 წ. წელს წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
პედაგოგიურ ინსტიტუტის ჰუმანიტარულ ფაქულტეტის "რუსული ენის და
ლიტერატურის" სტუდენტი.

სამუშაო გამოცდილება

2016.– 30. 08.2014 –ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2014–28.10.2010 –ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის
დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
2010. 01.04 – სლავისტიკის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
2010.31 . – 2006. 29..08 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის ასისტენტ-პროფესორი
2006 29.08–2005. 01. 02 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რუსულის
ენის კათედრის დოცენტი
2005.01.10 – 1999.01.09 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსულის
ენის კათედრის მასწავლებელი
1998.15.07.–1995.01. 09 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული
ენის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი
1995.01.10 -1993. 01.10 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული
ენის კათედრის მასწავლებელი
1993.30.07– 1988.01 09 - ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული
ენის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

სამეცნიერო სტატია–65 , 2 მონოგრაფია , 19 სახელმძღვანელო
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1.Семантическая классификация пословиц с компонентомзоонимом по тематическим группам в русском и грузинском
языках. // “European Journal of Rumanities and Social Sciences”, №2,
Vienna””East West” Assotiatian for Advanced Studies and Hig
Education GmbH”, 2016..-P.43-49.
2. Семантическая классификация пословиц и поговорок с
компонентом фмиотонимом антропоцентрической
направленности. в русском и грузинском языках.//
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska)
#14, 2016 część 4. –Str. 73-76.
3. Концепт «сердце» во фразеологизмах русского и грузинского
языков // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, №1-2,
Vienna, 2015.-P.66-69.
4. Концепты «смелость и трусость» в русской и казахской
лингвокультурах // Yearbook of Eastern European Studies, No2. Wroclav: Instytut Polsko-Rosysjski. 2013. –Str.177-184.
5.Антропонимы в толковом словаре В.И. Даля // Сборник научных
трудов Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко. В.И. Даль в мировой культуре. Часть.6. -Луганск –
Москва: ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко», 2012. -С.154-159.

სულ რაოდენობა- 53, ბოლო 5 წელი–35
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1.Киiв. III Miжнароднa науково-практична конференцй “Наука
рушiйна антикризова сила”. Тема доповіді: О некоторых

синтаксических особенностях паремий с компонентом-зоонимом в
русском и грузинском языках. 30.09. 2016
2. Киiв. Мiждународна конференцй « Инновацй в сучаснiй науцi».
Тема доповіді: «Национальная культурная специфика «прощания»

(на материале русского, грузинского и английского
языков)».06 .07.2015
3.Vienna.The Fourth Europen Conference jn languages, literature and
linguistics.. The report topic: Carnivalization of modern language
press.25.11.2014
4.Warszawa. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji
„Aktualne problem wwspolczesnej nauki“. Тема доклада: «Языковая

интерференция
при
грузинами».28.06. 2013-

изучении

русского

языка

студетами-

5. 1 Germany. II International research and practice conference”
European science and technology.” The report topic: “The concept in

culturological aspect”.29-10. 05. 2012
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-`სულ რაოდენობა -19
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
2016წ.– ონლაინ მინი-კურსი«Какой учебник по русскому языку
выбрать для иностранцев, начинающих изучение?». (14ს.).
საგანმანათლებლო და საგამომცემლო ცენტრი"Златоуст". სანკტპეტერბურგი, რუსეთი..
2.2015წ.–კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი პროგრამით «
Актуальные вопросы препдавания русского языка и культуры» ( 72
სთ.). მოსკოვი. რუსეთის „ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტი“.
3. 2015წ.–დისტანციური კურსი «Язык, культура, межкультурная
коммуникация» ლომონოსოვის სახელობის
მოსკოვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
4. 2014წ.–კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი პროგრამით
„Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной
коммуникации“ (72 საათი). სანკტ- პეტერბურგი. დამატებიტი
პროფესიული განათლების სანკტ-პეტერბურგის ცენტრი.
5. 2012წ.–კვალიფიფაციის ამაღლების კურსები პროგრამით
„Испიльзование инновационных методик в программах бизнесобразования для преподавателей высших учебных заведений“.
ყაზახეთი. აქტაუ. შ. ესენოვის სახელობის კასპიის ინჟინირინგის
და ტექნოლოგიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.კვალიფიკაციის
ამაღლების ინსტიტუტი

პროექტები\ გრანტები–5

ჯილდოები/სტიპენდიები

1.
2016წ–.პოლიენობრივი
ლექსიკონის
«Русско-грузиноукраинский
разговорник»
გამოცემა
უკრაინელი
ლინგვისტების რედაქტორობით და რეცენზირებით. - ქუთაისის
ეროვნული უნივერსიტეტის დაფინანსება
2. 2015წ–. საქართველოს და ყაზახეთის ლინგვისტების
საერთაშორისო პროექტი «Краткий русско-грузино-казахский
разговорник». - რუსული საზოგადოების „თანამემამულთა“
დაფინანსება
3. 2014წ. – სახელმძღვანელო .რუსული ენა სტუდენტურ
აუდიტორიაში.
(№230). - რუსული საზოგადოების
„თანამემამულთა“ დაფინანსება
4. 2012წ. - აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობა
ქალაქ აკტაუს შ, ესენოვის სახელობის კასპიის სახელმწიფო
ტექნოლოგიის და ინჟინირინგის უნივერსიტეტში . ყაზახეთის
რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო.ს დაფინანსირება (№2
/1059 )
5. 2008 წ. "Русская грамматика в схемах и таблицах". - აწსუს ბიბლიოთეკის ფონდი.
2016 წ. - სერთიფიკატი სტატიის «Сравнительный анализ Русских и
грузинских паремиё с зоонимическим компонентом в русском и
грузинском языках გამოქნებისათვის ჟურნალში Filologice vedomosti .
2016 წ. ჩეხეთი.
2. 2016. - სერთიფიკატი III საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციაში «Наука як рушийна антикризова сила»
მონაწილეობისათვის. კიევი. 20 სექტემბერი2016წ.
3. სერთიფიკატი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში
«Инновацй в сучсснiй науцi მონაწილეობისათვის».კიევი. 6 ივლისი
2015წ.
4. 2015.- სერტიფიკატი კურსის «Русский язык. Подготовка
учащихся к выпускному экзамену» კურსის
( 72 ს.)
დამთავრებისათვის. მოსკოვი. ფოქსფორდის სასწავლო ცენტრი.
2015წ.
5, 2015. - სერთიფიკატი მონაწილეობისათვის III საერთაშორისო
კონკურსში «Лучший учитель русской словесности зарубежья».(2015
წ.).მოსკოვი.
6. 2014. - სერთიფიკატი მონაწილეობისათვის II საერთაშორისო
კონკურსში «Лучший учитель русской словесности зарубежья».(2014
წ.).მოსკოვი
7. 2014. - სამადლობელი წერილი კიევის ტარას შებჩენკო
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
რექტორისაგან. აქტიურ

მონაწილეობისათვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ღონისძიებებში.
2014წ. კიევი.
8. 2014 წ. - სიგელი .ქალაქ ქუთაისის რუსული საზოგადოების
«Соотечественик -ის საერთაშორისო კავშირისაგან კულტურულ
ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის . 2014წ.

