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განათლება

უმაღლესი, ა. წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, რუსული ენა და ლიტერატურა,
1973-1977 წწ.
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის რუსული ენის ინსტიტუტი (მოსკოვი),
ასპირანტურა, 1987 – 1991 წწ.
ფილ. მეცნ. კანდ. 1993 წ. 10. 02. 01. რუსული ენა

სამუშაო გამოცდილება

2014წ. დღემდე – აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი
2010 – 2014 აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ენეთა ცენტრის მასწავლებელი
2006 – 2010 აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი
2004 - 2006ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დოცენტი
1999 - 2004ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი, უცხო
ენების ზოგადი კათედრის გამგე
1995– 1999წ. ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დოცენტი
1991 – 1994 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი
1984 – 1987 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი


ენობრივი კომპეტენციები
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების გამოყენება (RAR, ZIP),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
სამეცნიერო პუბლიკაციები სულ– 30;

(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

Научный журнал «Новый университет», серия «Актуальные
проблемы гуманитарных и общественных наук», № 2, 2014 г., გვ. 76
– 79. - „К вопросу изучения глаголов на –ся“.
«Русский язык и литература в Азербайджане», Баку, №2, 2014. გვ.
38-40. „Изучение речевой темы «одежда» в иностранной аудитории
(историко-словообразовательный аспект)“.
“სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. ქუთაისი,
2013. გვ. 287-293. „Лингвистическая модель недели в русском,
грузинском и английском языках“.
“Проблемы
преподавания
филологических
дисциплин
иностранным учащимся”. Воронеж. Истоки. 2012. გვ. 195-204.
„Изучение глаголов движения в иноязычной аудитории“.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ხანძთა”, ქუთაისი, 2007. გვ.
85-89 - „Движение словообразовательного типа по стадиям
продуктивности как один из факторов развития языка“

სამეცნიერო კონფერენციები სულ –14;
XIX Международная научная конференция МАПРЯЛ «Русистика и
современность»., 2016 г., Астана,
„Причины возникновения и механизмы предотвращения ошибок в
речи студентов-грузин при обучении русскому языку“.
XLIX
Международная научно-практическая конференция
«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и
культурологии». Москва. 2016. „Головной убор в русской и
грузинской языковой картине мира“.
Научно-практическая конференция «Русский язык в современном
мире», Смоленск. 2014. „Сочетаемость глаголов с номинантами
одежды в русском и грузинском языках (историкокультурологический аспект)“.
Ι Международный конгресс по общественным и гуманитарным
наукам, Австрия, Вена. 2014. „Рефлексивация или дерефлексивация
(явление «обратного словообразования» в современном русском
языке)“.
III Международная научная конференция «Русский язык в
контексте национальной культуры». Саранск. 2015. „К вопросу
становления конфиксальных способов действия“.

ტრენინგები / სემინარები

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები მოსკოვის
მ.
ლომონოსოვის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო
განათლების ცენტრი; პროგრამა „რუსული როგორც უცხო ენის
მეთოდიკის შესწავლა“; 2010.
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები მოსკოვის ხალხთა
მეგობრობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი პროფესიული
განათლების ცენტრი; პროგრამა „რუსული ენის და კულტურის
სწავლების აქტუალური საკითხები“; 2015.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი
განათლების
ცენტრი,
ტრენინგ–მოდული
„ლექსიკაზე
მუშაობა/მენტალური ლექსიკონი“. 2016.
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები მოსკოვის ხალხთა
მეგობრობის უნივერსიტეტის დამატებითი პროფესიული
განათლების ცენტრი; პროგრამა „რუსული როგორც უცხო ენის
სწავლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში“; 2016.

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

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა
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