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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

1982 -1987 - ჩელიაბინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფილოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა რუსული ენა და
ლიტერატურა. რუსეთი
1999 – 2000 - ინგლისური ენის კურსი. ფილადელფია. აშშ
1993 -1996 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი; ასპირანტურა
(სლვური ენების სპეციალისტი)
2006-დან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
1999-დან 2006-მდე - რუსული ენის დეპარტამენტის დოცენტი
2007-დან 2012 - მდე - ინგლისური ენის მასწავლებელი მოსკოვის
ეკონომიკის და სტატისტიკის უნივერსიტეტში (ქუთაისის
ფილიალი)
1998 – 1999 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS
Word; MS Excel, MS Powerpoint), სხვა პროგრამები: Photoshop, MS Visio,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Chrome
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა - 59 ნაშრომი და კონკრეტულად მხოლოდ 5
ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. 2006 - სახელმძღვანელო შესავალი სლავურ
ფილოლოგიაში (თანაავტორი ა. ჩიკვაიძე), აკ. წერეთლის
სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 146 გვ.
2. 2010 - მონოგრაფია ჰამბურგი, Lambert Comp. გერმანია,

116 გვ.
3. 2014 - სტატია „აქტულაური პრობლემები რუსული ენის
სწავლების და შესწავლის უცხოურ
სტუდენტებთან“ სამეცნიერო ნაშრომების კრებულში
Russiche Spracheheute. ბერლინი, გერმანია, 6 გვ.
4. 2014 - სახელმძღვანელო რუსულ ენაში
„საფეხურები“ (თანაავტორი ა. ჩიკვაიძე), E.Plaksina Verlag,
ბერლინი, გერმანია, 2 ტომი
5. 2015 - სახელმძღვანელო რუსულ ენაში ქართული
სკოლებისთვის “უბრალოდ რუსულად“ (თანაავტორები:
ე. არხანგელსკაია, ლ.იგნატიევა, ა.ჩიკვაიძე), რიგა, ლატვია
სამეცნიერო კონფერენციები

სულ რაოდენობა - 34, მათ შორის:
1. 2016 - რუსული ენის შესწავლის სახელმძღვანელოს
შედგენის ზოგიერთ პრობლემაზე (თანაავტორი
ა.ჩიკვაიძე). მე-18 საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის ბალტიის აკადემიის მასალები. რიგა,
ლატვია
2. 2016 - ენა, ლიტერატურა და კულტურა რუსეთის
იმპერიის პოლიტიკური პლურალიზმის პერიოდში
მე20 საუკუნის დასაწყისში. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მოსკოვის პედაგოგიური ფაკულტეტის
მასალები. მოსკოვი, რუსეთი
3. 2015 – რუსული, ბელორუსული და ქართული
დომინანტები პარონიმებში. საერთაშორისო
კონფერენცია ენათმცოდნეობაში. მოსკოვი, რუსეთი
4. 2013 - ორენოვნობის პრობლემები უცხო ენის შესწავლის
დროს. მე-2 საერთაშორისო ბილინგვიზმის მგვრალი
მაგიდის მასალები. პრაღა. ჩეხეთი.
5. 2013 - თანამედროვე სახელმძღვანელოების შესახებ
რუსულ ენაში. 1 საერთაშორისო რუსისტების ფორუმი.
ვენა, ავსტრია.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა - 6, მათ შორის:
1. 2015 – კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი რუსული ენის
მეთოდიკაში.მოსკოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტი და
განათლების დეპარტამენტი.
2. 2015 – კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი რუსულ ენაში.
მოსკოვის სახ. უნივერსიტეტის რუდნ-ის საერთაშორისო
მეთოდური სკოლა.
3. 2014 - კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი რუსული ენის
მეთოდიკაში. საერთაშორისო მეთოდური სკოლა.
მოსკოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტი და განათლების

დეპარტამენტი.
4. 2011 - კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი რუსული ენის
მეთოდიკაში. მოსკოვის ლომონოსოვის სახ.
უნივერსიტეტის საერთაშორისო განათლების ცენტრი.
პროექტები / გრანტები

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

დამატებითი ინფორმაცია

სულ რაოდენობა - 10 და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი:
2016 – “MHRD-UGC e-PG Pathshala: Russian Studies Project” –
ინდოეთის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო პროექტი.
სახელმძღვანელო რუსული სალიტერატურო ენის ისტორიაში
2015 - “MHRD-UGC e-PG Pathshala: Russian Studies Project” –
ინდოეთის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო პროექტი.
სახელმძღვანელო რუსეთის ქვეყანათმცოდნეობაში (თანაავტორი
ა.ჩიკვაიძე).
2013 - რუსული საერთაშორისო საზოგადოება „თანამემულეები“ს პროექტი რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული
ლექსიკონის შედგენა, გამოშვება.
2013 - სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის „თაობათა
დიალოგის“ , ჩეხეთის ორგანიზაციის NESEHNUTI-ს და
საერთაშორისო ორგანიზაციის Visegrad -ის პროექტი და
სტაჟირება ჩეხეთში მურასეკის სახ. უნივერსიტეტში (ბრნო),
კარიტასი-ს კოლეჯში (ოლომოუცი) და სხვა ორგანიზაციებში.
2010-2012 - საერთაშორისო პროექტის “MAYA” -ს ექსპერტი
ფილოლოგიის საკითხებში.
2014 -დღემდე -აკ.წერეთლის სენატის წევრი
2006-დღემდე -ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი

1. 2014 - ლაურეატი და ფინალისტი საერთაშორისო კონკურსის
„საზღვარგარეთის საუკეთესო რუსული ენის მასწავლებელი“,
მოსკოვი, რუსეთი
2. 2013 - ლაურეატი და ფინალისტი პუშკინის სახელობის
საერთაშორისო მე-13 კონკურსის, მოსკოვი, რუსეთი
3. 2011 - ლაურეატი და ფინალისტი პირველი მსოფლიო
ფესტივალის რუსულ ენაში, ს.-პეტერბურგი, რუსეთი
სამეცნიერო შრომების რეცენზენტი და რედაქტორი.
ფაკულტეტის სლავური კლუბის თავმჯდომარე;
ევროპული სტუდენტური ფესტივალის ჯგუფის ხელმძღვანელი

