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განათლება

 2006წ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი- ივ. ჯავახივილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადისერტაციო
საბჭო p 10.07 #7, სპეციალობა 10.02.04 , დიპლომი # 005560 ,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისი
ივ,.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი
 2005წ.-დან ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მაძიებელი.
 1996-1999წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპიტანტურა, სპეციალობა -ინგლისური ენა.
 1985-1990წ. ქუთაისის ა.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტი. სპეციალობა -ინგლისური ენის მასწავლებელი.
 1979 -1983წ. ქუთაისის მ.ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო
სასწავლებელი, სპეციალობა - კონცერტმეისტერი.

სამუშაო გამოცდილება

 2006 დღემდე - ასისტენტ პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი
 1990-2005 უფროსი მასწავლებელი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 1985-1990 მასწავლებელი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის
დეპარტამენტი, ქუთაისის ა. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

მარიამ ჩიქოვანი

B1

B2

C1

ინგლისური
რუსული

C2
X

X

კომპიუტერული უნარები Maicrosoft office

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

9 პუბლიკაცია
ჩიქოვანი მ. არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის
სტრუქტურულ- ფუნქციური ევოლუციის ემბრიონული ეტაპი )
განმანათლებლობის ეპოქა), საერთაშორისო საეცნიერო
კონფერენციის - “თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება” შრომები, ქუთაისი 2015, 533-537
არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის ინფორმაციულკომპოზიციური ტიპები, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის-“თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება”, შრომები, ქუთაისი 2013, 103-107
კონტამინაცია -არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის
კატეგორიალური ნათქვამის (დიფერენციალური) ნიშანი.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი 2005, 31 გვ.
პერსონაჟის შინაგანი მეტყველების გამოხატვის ზოგიერთი
ფორმა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები, 334(1), თბილისი 1999, გვ.122-125
არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის ტექსტში ჩაბმის სახეები,
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები, 334(1), თბილისი 1999, გვ.119-121
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10 კონფერენცია
2016 ივნისი- Active Learning In The 21st Century
U.S. Ambassy Tbilisi, British Council in Georgia
2015 ოქტომბერი - Cultural Interference in
Language Learrning, II International Conference
on Communication Styles, Krosno, Poland
2015 ოქტომბერი - Modern Interdisciplinarism
and Humanitarian Thinking, II International
Conferernce, Faculty of Humanities, Kutaisi,
Georgia
2013 ოქტომბერი - Modern Inerdisciplinarism
and Humanitarian Thinking, I International
Conference, Faculty of Humanities, Kutaisi,
Georgia
2003 ივნისი - English Teacher Training
conference for Universities of Western Georgia,
KSU, Tbilisi Ivane Javakhishvili State University,
Newport-Kutaisi Twinning Association
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12 ტრენინგი
2016 ივლისი - Lesson Planning , 5
hour in-service course, ETAG,
Georgia
2016 ივნისი - Modern Technologies
of Teaching Linguistics, Foundation
for Development of Art and
Pedagogical Sciences
2011 თებერვალი - TKT Essentials,
British Council, Georgia
2005 LDELT, British Council,
Georgia
2003 LDELT, British Council,
Georgia
2002 Teacher Training Conference,
KSU, Peace Corps-USA

დამატებითი ინფორმაცია

2005-2017 წ. ეროვნული საგამოცდო კომისიის წევრი, შეფასებისა
და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
2003-2008 აუდირების მოდულის ხელმძღვანელი
1996 - დღემდე საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა
ასოციაცის წევრი
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