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განათლება

02/2010

ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის დეპარტამენტი, ქუთაისი

04/2009

ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭო, თბილისი

08/1967-09/1972

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური

ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენა, ლიტ.
ინგლისური ენის სპეციალობა (წარჩინებით)

სამუშაო გამოცდილება

02/2010 - დღემდე

ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(აწსუ), ქუთაისი
07/2002-02/2010

-

უფროსი მასწავლებელი, ინგლისური ენის კათედრა,

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქსუ), ქუთაისი
01/1991-07/2002

-

მასწავლებელი, ინგლისური ენის კათედრა, ქსუ,

ქუთაისი
11/1986-09/1991 -უფროსი ლაბორანტი, ინგლისური ენის კათედრა, ქსუ,
ქუთაისი
09/1972-11/1986 -

ლაბორანტი, უცხოურ ენათა კათედრა, ქსუ, ქუთაისი
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Curriculum Vitae

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ნუნუ ჩარკვიანი

B2

C1

ინგლისური
რუსული

C2
X

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft office, Internet Explorer

გვერდი 1 / 2

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

I. სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები

1. ნ. ჩარკვიანი et al

აკადემიური
Curriculum
Vitae წერა (დამხმარე

ნუნუ ჩარკვიანი

სახელმძღვანელო ჰუმანიტარული ფაკულტეტის
სტუდენტებისათვის), ქუთაისი, აწსუ გამომცემლობა, 2014.
194 გვ.
2. ნ. ჩარკვიანი

შედარება-შეპირისპირების კვლევის ასპექტები

სხვადასხვა სისტემის ენებში (ინგლისური და ქართული
ენების მასალებზე), ქუთაისი, აწსუ გამომცემლობა, 2013,
102 გვ.).
3. ნ. ჩარკვიანი მოქმედებათა სახეები შეპირისპირებითი
კვლევის ობიექტი (ინგლისური და ქართული ენების
მასალებზე), ქუთაისი აწსუ გამომცემლობა, 2009, 140 გვ.
II. სტატიები (სულ 34)
1. ნ. ჩარკვიანი

თავაზიანობა და მისი გამოხატვის ფორმები

ინგლისურ და ქართულ მეტყველებაში, II საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,
თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება - თემაზე: „ინტერდისციპლინარულობა და
პარადიგმულობა თანამედროვე ჰუმანიტარულ
აზროვნებაში“, ქუთაისი, 9-10 ოქტომბერი, 2015
(კონფერენციის მასალები), გვ. 522-527.
2. ნ. ჩარკვიანი ვნებითი გვარის ანალიტიკური ფორმების
გამოყენება ქართულ და ამერიკულ პრესაში,
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და
კულტურა" ქუთაისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“ და
აწსუ, 2014, №11 გვ. 90-94

3. ნ. ჩარკვიანი "შორისდებული - ლინგვისტიკის კვლევის
ობიექტი", იაკობ

გოგებაშვილის სახელობის თელავის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურათაშორისი
დიალოგები", შრომები, თელავი, გამომცემლობ
„მერიდიანი" და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წ გვ. 278-282.
4. ნ. ჩარკვიანი

კაუზატივობის ფორმები ქართულსა და

ინგლისურში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. 11, ქუთაისი:
გამომცემლობა აწსუ, 2010-2011, გვ. 26-33.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

1. ნ. ჩარკვიანი

თავაზიანობა და მისი

გამოხატვის

ფორმები

ინგლისურ დაVitae
Curriculum

ქართულ

მეტყველებაში,

ნუნუ ჩარკვიანი

II

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჰუმანიტარულ

მეცნიერებებში,

თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი
და ჰუმანიტარული აზროვნება - თემაზე:
„ინტერდისციპლინარულობა
პარადიგმულობა

და

თანამედროვე

ჰუმანიტარულ აზროვნებაში“, ქუთაისი,
9-10 ოქტომბერი, 2015 (მომხსენებელი)
2. ნ. ჩარკვიანი
გამოცემა,

სტუდენტური გაზეთის

პირველი

საერთაშორისო

კონფერენცია. უმაღლესი განათლება ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები.
ქუთაისი (საქართველო), 1-2 მაისი, 2015,
გვ. 90. (მომხსენებელი)
4. 15-16-17/2014 მაისი ამერიკისმცოდნეობის
XV

ყოველწლიური

კონფერენცია,

საერთაშორისო

პასივის

სპეციფიკური

ფუნქცია და მისი გამოყენების არეალი
პრესაში

(ქართული

გაზეთების

და

ამერიკული

მიხედვით),

თბილისი,

(მომხსენებელი).
6. 16-18/2013

ამერიკისმცოდნეობის XIV

ყოველწლიური

საერთაშორისო

კონფერენცია, მიძღვნილი პრეზიდენტ
აბრაჰამ

ლინკოლნის

სტუმრად

გეტისბურგში

გამოსვლის

150-ე

წლისთავისადმი, მარტივი წინადადების
სტრუქტურის თავისებურებანი მოკლე
მოთხრობებში
ამერიკელ

(XIX-XX

და

საუკუნეების

ქართველ

მწერალთა

ნაწარმოებების მიხედვით), თბილისი,
(მომხსენებელი).
10.

10/2010

ოქტომბერი

სამეცნიერო

საერთაშორისო

კონფერენცია

კულტურა",

I,

სინტაქსური

და

„ენა

და

გრამატიკული,
სემანტიკური
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Curriculum Vitae
ტრენინგები
/ სემინარები

ნუნუ ჩარკვიანი

2011 წ. 9 ივლისი
მასწავლებელთა ტრეინინგის
კურსი (Tti school of English)
აკრედიტირებული ბრიტანეთის
საბჭოს მიერ LTD
2010-2011 მეთოდოლოგიური
კურსი აკადემიურ ინგლისურში
2010 წ. 22-23 იანვარი ეფექტური
აკადემიური წერა 15 საათიანი
კურსი, ქუთაისი, საქართველოს
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ
მეცნიერებათა განვითარების
ფონდი, საქართველოს
მულტილინგვალური ასოციაცია
2007 წ. 18 მარტი აკადემიური
წერა ინგლისურ ენაში. ჯონსკადიფი - 10 საათიანი კურსი
2006 წ. 6 ივნისი ინგლისური
ენის მასწავლებელთა
კონფერენცია დასავლეთ
საქართველოს
უნივერსიტეტებისათვის.

პროექტები /
გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

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

1991-დღემდე ქუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის
წევრი
1976-1995

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს
მდივანი

1995-2005

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელომწიფო
უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კათედრის
მდივანი

2006-დღემდე

ჯონ დოს პასოსის საქართველოს ასოციაციის
წევრი
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Curriculum Vitae

ნუნუ ჩარკვიანი
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