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განათლება

 04/2008

ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, თბილისი
 2004-2006

ასპირანტურა (ინგლისური ენის ლინგვისტიკა),

ინგლისური ენის კათედრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი
 2001-2003

ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი, ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(ქსუ),
 1997-2001

ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი, ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქსუ,
 1986-1997
სამუშაო გამოცდილება

წყალტუბოს #4 საშუალო სკოლა

ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ
პროფესორი,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
მასწავლებელი,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი
ინგლისური ენის კათედრის ლაბორანტი, ქსუ

2013-დღემდე

2003- 2013

2001-2003
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ზინაიდა ჩაჩანიძე

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Windows (Word, Excel), ინტერნეტის მომხმარებელი

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 22
1. ზ. ჩაჩანიძე, ნ. გორგოძე, ანალიტიკური სტატიისა და
საინფორმაციო ცნობის ტექსტობრივი სივრცის
მიმნიშნებელი ტექსტობრივი ტრიადა, II საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზნი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“, 2015, 527-532
2. ზ.
ჩაჩანიძე,
P4C
in
Practice
(‘ფილოსოფია
საზოგადოებისთვის’ პრქტიკაში), V საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, აკაკი წრეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ), მასალები, ქუთაისი:
აწსუ გამ-ბა, 2014. გვ. 338-340
3. ზ. ჩაჩანიძე, ჟანრისა და ტექსტის როგორც ცნებათა
ურთიერთმიმართება თანამედროვე ჟურნალისტიკაში,
საერთაშორისო
კონფერენცია
თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, (აწსუ),
მასალები, ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა, 2013. გვ. 238-241
4. ზ. ჩაჩანიძე, საინფორმაციო ცნობისა და რეპორტაჟის
როგორც ჟანრთა კლასიფიკაცია ჟურნალისტურ ჟანრთა
თანამედროვე თეორიაში, I საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდური კონფერენცია „განათლებისა და მეცნიერების
მაღალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიები“, პედაგოგთა
კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური
ინსტიტუტი, მასალები, ქუთაისი: გამ-ბა „ლამპარი“ 2013.
გვ. 74-76
5. ზ. ჩაჩანიძე, ჟურნალისტიკის როგორც სოციალური
სამოღვაწეო სფეროს ფუნქციური არსი და საინფორმაციო
ცნობა როგორც ჟანრი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, აწსუ,
2010-2011, ტ. XI, გვ. 204-208
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სამეცნიერო
კონფერენციები

ზინაიდა ჩაჩანიძე

სულ - 8
2013

I საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდ
ური
კონფერე
ნცია
„განათლ
ებისა და
მეცნიერ
ების
მაღალი
ინტელე
ქტუალუ
რი
ტექნოლ
ოგიები“,
პედაგოგ
თა
კვალიფ
იკაციის
ამაღლებ
ის
ქუთაისი
ს
ზონალუ
რი
ინსტიტ
უტი
10/2013
საერთაშორისო კონფერენცია
თანამედ
როვე
ინტერდ
ისციპლ
ინარიამ
ი
და
ჰუმანიტ
არული
აზროვნე
ბა,
ჰუმანიტ
არულ
მეცნიერ
ებათა
ფაკულტ
ეტი,
აწსუ,
06/2013
IV საერთაშრისო სამეცნიერომეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები“,
პედაგოგიური ფაკულტეტი, აწსუ,
04/2011
Modern methods of teaching English
as a second language and their implementation,
Kutaisi Akaki Tsereteli State University
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ზინაიდა ჩაჩანიძე

06/2011
მასწავლებელთა
გადამზადების კურსი,
ინგლისური ენის დეპარტამენტი,
აწსუ
11/2008
ფილოსოფიური
საკითხები განათლების
პროცესში, უელსის
უნივერსიტეტი, ნიუპორტი,
დიდი ბრიტანეთი

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

1998-დღემდე
ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო
ასოციაციის წევრი
2001-დღემდე
ETAG-ის (ინგლისური ენის
მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში) წევრი
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