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სამუშაო გამოცდილება

 ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სლავური ენები
(10.02.03.) 2004 წ.
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მაძიებელი. ჰუმანიტარული მეცნიერებათა მიმართულება სლავური ენები.
2003 – 2004 წწ.
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ასპირანტურა. ჰუმანიტარული მეცნიერებათა მიმართულება სლავური
ენები. 1977 – 1980 წწ.
 ა. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.
ფილოლოგიური ფაკულტეტი. სპეციალობა „რუსული ანა და
ლიტერატურა“. წითელი დიპლომი. 1972 – 1976 წწ.
 2014 წ. - დღემდე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 2010 – 2014 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 2006 – 2010 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 1980 – 2006 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება სლავური
ფილოლოგია. რუსული ენის კათედრის/სლავური ფილოლოგიის
დეპარტამენტის მასწავლებელი/უფრ. მასწავლებელი.
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ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში ნავიგაცია. საოფისე
მოხმარების პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), სხვა პროგრამების ფლობა: Photoshop . ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამების ფლობა Opera, Firefox, Chrome.
სამეცნიერო პუბლიკაციები სულ 60.
Зарубежные исследователи XXI века о В. Маяковском. Издательский
центр Государственного университета Акакия Церетели. Кутаиси.
2014. С. 137.
ГРУЗИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ НИКОЛАЯ
РУБЦОВА. Издательский центр Государственного университета
Акакия Церетели. Кутаиси. 2014. С 103.
Эволюция грамматических форм (история, современность,
сопоставительно-функциональное исследование). Издательский
центр Государственного университета Акакия Церетели. Кутаиси.
2009. 172 с.
Учебное пособие по истории русского языка. Учебно-методическое
пособие по истории русского языка для студентов гуманитарных
факультетов вузов Грузии. Издательский центр Государственного
университета Акакия Церетели. Кутаиси. 2009. 152 с.
Языковая личность в инонациональной среде: традиции и новации.
Издательский центр Государственного университета Акакия
Церетели. Кутаиси. 2009. 65 с.
Практическая грамматика русского языка в вопросах и ответах.
Развитие речи. Введение.Часть первая. 120 с.; Основной курс.Часть
вторая. 300 с. Издательский центр Государственного университета
Акакия Церетели. Кутаиси. 2009.

საერთაშორისო კონფერენცია „იმაგოლოგია და კომპარატივისტიკა“.
(19-20 სექტემბერი 2016). ადამ მიცკევიჩის სხელობის უნივერსიტეტი
პოზნანში. პოზნანი. პოლონეთი. Международная конференция
"Имагология и компаративистика" (19-20 сентября 2016). Университет
им. Адама Мицкевича в Познани. Институт польской филологии.
Познань. Надежда Каджая. Языковые образы инаковости в
автобиографической повести К. Паустовского "Бросок на юг".
XXI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: XXI
Международная научно-практическая конференция "Современный
русский язык: функционирование и проблемы преподавания" (27-28 мая
2016г.). ВАПРЯЛ. Будапешт. Каджая Надежда Давидовна. Вводный
устный курс лексики русского языка в национальной аудитерии вуза.
ბუდაპეშტი. 2016 27-28 მაისი.

XIII МАПРЯЛ-ის კონგრესი. გრანადა. ესპანეთი. 2015 (13-20
სექტემბერი). КОНГРЕСС МАПРЯЛ. «Русский язык и литература в
пространстве мировой культуры». г. Гранада, Испания (13-20 сентября
2015 г.) НАПРАВЛЕНИЕ 2. Русская культура в эпоху глобализации. УДК
[811.161.1: 821.161.1:37.02](063) ББК 81.2Рус Р89 ISBN 978-5-9906635-3-4
(Т.3) © МАПРЯЛ, 2015 ISBN 978-5-9906635-0-3 (серия). Надежда Каджая.
Русская языковая личность в условиях межкультурного диалога.
II საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმი. პიერია.
საბერძნეთი. 2014. II Международный научно-практический форум
"ЯЗЫКИ. КУЛьТУРЫ. ПЕРЕВОД". Греция. Пиерия. 2014. Московский
Государственный университет имени М.В. Ломоносова. Высшая школа
перевода.Фракийский университет им. Демокрита. Университет
Македония. Каджая Н.Д. Усвоение сочетаемости русских лексем
национальной аудиторией.
1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.
ერზურუმი. თურქეთი. 2013. 1-ая Международная научнопрактическая конференция.: "Актуальные вопросы русской филологии в
поликультурном пространстве". Ататюркский университет. Турция.
Эрзрум. 2013. Каджая Н.Д. К истории грамматических категорий
падежныx форм существительных (на материале древнерусских
памятников).
ტრენინგები /
სემინარები

1. 2016 (10-12 ოქტომბერი)კვალიფიკაციის ამაღლება РУДН-ნის
დამატებითი
პროფესიონალური
განათლების
პროგრამით
"Преподавание РКИ в современной образовательной среде" (10-12 октября
2016 г.) в объёме 20 акад. часов. Удостоверение о повышении
квалификации УПК 15 035474. Регистрационный номер 35474. Москва.
Дата выдачи 12 октября 2016. ბათუმი. 2016.
2. 2016 (16 ივნისი). Certifikate is awarded to Kajaia Nadejda for participating
in training “Supremacy and Sustainability in Languages: A Challenge for the
Teaching Profession held by International Federation of Language Teacher
Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). Tbilisi, 16
June, 2016. ტრენინგის სერტიფიკატი ენების შესწავლის ასოციაციის
საერთაშორისო
ფედერაციის
(FIPLV)
და
საქართველოს
მულტიენობრივი ასოციაციის (MAG). თბილისი. თსუ. 2016.
3. 2016 წ. (05 აპრილი). ტრენინგ-მოდული „ლექსიკაზე
მუშაობა/მენტალური ლექსიკონი“. აწსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი.
სერტიფიკატი N 2228. სერტიფიკატის რეგისტრაციის N 2113.
4. 2015 წ. (03 – 06 სექტემბერი) კვალიფიკაციის ამაღლება. РУДН-ნის
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებით
პროფესიონალური განათლების ცენტრში პროგრამით "Актуальные

вопросы преподавания русского языка и культуры" (03-06 сентября 2015
г.) в объёме 72 акад. часа. Удостоверение (сертификат) о повышении
квалификации УПК 14 029100. Регистрационный номер 29100. Москва. 72
აკად. ს. ქუთაისი. 2015.
5. 2014 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული სემინარი - რუსული
ენა თანამედროვე სამყაროში; საბერძნეთი სალონიკა-პიერია, МГУ-ს,
თრაკიის დემოკრიტეს სახელობის უნივერსიტეტისა და მაკედონიის
უნივერსიტეტის ეგიდით. სერტიფიკატი.
6. 2014 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ფორუმი - ენები,
კულტურები და თარგმანი; საბერძნეთი, პიერია, მგუ-ს, თრაკიის
დემოკრიტეს
სახელობის
უნივერსიტეტისა
და
მაკედონიის
უნივერსიტეტის ეგიდით. სერტიფიკატი.
7. 2013 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიული
წვრთვნის, გადამზადების და უწვეტი განათლების ცენტრი. ტრენინგი:
„ლექსიკაზე მუშაობა. მენტალური ლექსიკონი“. სერტიფიკატი.
8. 2012 წ. სესილია ოდეს ტრენინგი - ენები გლობალიზაციის ერაში და
უცხოური ენების ონლაინ სწავლების მოდულები; საქართველოს
მულტილინგვისტიკური ასოციაციისა (MAG) და საქართველოს
ცოცხალი ენების ასოციაციის (FIPLV) ეგიდით. სერტიფიკატი.
9. 2010 წ. მოსკოვის ლომონოსოვის უნივერსიტეტისა და РУДН-ნის
საერთაშორისო განათლების ცენტრის ეგიდით - კვალიფიკაციის
ამაღლების დამატებით პროფესიონალური განათლების კურსი.
სერტიფიკატი.
10. 2010 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს
მულტილინგვისტიკური ასოციაცია - აქტიური უცხო ენის აკადემიური
წერის კურსი (15 საათიანი) ინგლისურ ენაზე. სერტიფიკატი.
11. 2007 წ. ფონდი განათლების ინსტიტუტი - რუსული ენის
საუნივერსიტეტო სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, თბილისი.
სერტიფიკატი.
12. 2006 წ. ფონდი განათლების ინსტიტუტი - რუსული ენის
საუნივერსიტეტო სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, თბილისი.
სერტიფიკატი.
პროექტები /
გრანტები

2010 წ. - აწსუ, სამეცნიერო საგრანტო პროექტი: მეტყველების
განვითარების პრაქტიკუმი (ტექსტის სტილისტიკა და
ინტერპრეტაცია) (წარდგენილი) ავტორი.
2010 წ. - აწსუ, სამეცნიერო საგრანტო პროექტი: ქ.ქუთაისის
სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი. ძველი სლავური ნაბეჭდი
წიგნები (90–დე). (წარდგენილი) ავტორი.
2010 წ. - სამაგისტრო პროგრამა- პროექტის რუსული ფილოლოგია
MA (შიფრი - 2203026A) ავტორი.
2010 წ. - სამაგისტრო პროგრამა-პროექტის MA (შიფრი - 2203026A)შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა და თარგმანის (რუსულ-ქართული
და ქართულ-რუსული) ავტორი.

2010 წ.- სამაგისტრო პროგრამა- პროექტის MA (შიფრი- 2203026A)
ენები და კულტურათაშორისო კომუნიკაციას (Languages and
Intercultural Communication) ავტორი.
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიე
რო საბჭოები,
სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

დამატებითი
ინფორმაცია

2008 -დან – 2017 წწ. - საერთაშორისო კომპარატივისტიკის ქართული
ასოციაციის (GCLA)-ს წევრი.
2013 - დღემდე - ბელგოროდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო სტატიების კრებულის– ქოლოქვიუმის
„მასმედია და მასობრივი კომუნიკაციები: სამეცნიერო და სასწავლო
დისციპლინები“– ს რეცენზენტი.
2012 წ. - აწსუ–ს პედაგოგიური ფაკულტეტის საერთაშორისო
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