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განათლება

 1988
ფილოლოგიურ
მეცნიერებათა
კანდიდატი
(ზოგადი
ენათმეცნიერება), არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
 1983-1984 ასპირანტურა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრა,
თბილისი, საქართველო
 1963-1968 ფილოლოგიის ფაკულტეტი (ინგლისური ენის სპეციალობა),
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი (დაასრულა
წარჩინებით), ქუთაისი.
 1952-1963 ქუთაისის #3 საშუალო სკოლა, ქუთაისი.

სამუშაო გამოცდილება

09/2015 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ),
ქუთაისი.
04/2010 –09/2015 ასისტენტ პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი.
08/2006-03/2010 ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი,
აწსუ, ქუთაისი.
2006-2014 მარკერი, ინგლისური ენის გამსწორებელთა ჯგუფი ეროვნული
გამოცდებისა და შეფასების ცენტრი, თბილისი, საქართველო
2002-2005
ინგლისური ენის კათედრის გამგის მოადგილე,
(ქსუ), ქუთაისი
2003 - დღემდე
უცხოურ ენათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ქუთაისის
უნივერსიტეტი, ქუთაისი
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რუსუდან გვილავა

1994-2010

უცხოურ ენათა კათედრის დოცენტი, ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი.

1991-1994

ინგლისური ენის კათედრის გამგე, ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი (ქსუ), ქუთაისი

1989-1991

უცხოურ ენათა კათედრის უფროსი მასწავლებელი,
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქუთაისი.

1987-1989

უცხოურ ენათა კათედრის მასწავლებელი, ქუთაისის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქუთაისი.

1972-1986

უცხოურ ენათა კათედრის უფროსი ლაბორანტი,ქუთაისის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქუთაისი

1969 -1971

უცხოურ ენათა კათედრის კათედრის ლაბორანტი ქუთაისის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქუთაისი

1968-1970

ინგლისური ენის მასწავლებელი, № 3 საშუალო სკოლა,
ქუთაისი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ინგლისური

C2
X

რუსული
ფრანგული

C1

X
X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Windows (Word, Excel), ინტერნეტი
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

რუსუდან გვილავა

1. R. Gvilava, N. Zviadadze et al, We Learn English
(Intermediate II) ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა, 2015გვ. 144
2. R. Gvilava, N. Zviadadze et al, We Learn English (Low
Intermediate I)ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა, 2013 გვ.229
3. R. Gvilava, K. Memanishvili- Phonetic Drills (with
audioscripts)- ქუთაისი აწსუ გამ-ბა, 2013. 69 გვ.
4. მ. მეგრელიშვილი, რ. გვილავა et al, ინგლისური და
ქართული ენების შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა
(ზმნის კატეგორიათა მასალაზე) ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა,
2012. - 325 გვ.
5. რ. გვილავა ფარდობითი სონორობის თეორია და
მარცვლის სტრუქტურა ინგლისურ ენაში.
მონოგრაფია.ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა, 2012. 116 გვ.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

რუსუდან გვილავა

2015 წ 9-10 ოქტომბერი II საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“ ქუთაისი,
მომხსენებელი
2010წ 28 აპრილი – საერთაშორისი
სამეცნიერო კონფერენცია "ინგლისური ენის
როგორც მეორე ენის სწავლების
თანამედროვე მეთოდები”, მომხსენებელი,
სექციის ხელმძღვანელი.
2010წ 1-2 ოქტომბერი – I საერთაშორისი
სამეცნიერო კონფერენცია " ენა და
კულტურა”, ქუთაისი, მომხსენებელი
2009 წ 27-28 მაისი - საერთაშორისი
სამეცნიერო კონფერენცია" ენა როგორც
კულტურათშორისი მედიატორი", ქუთაისი,
მომხსენებელი
2007წ. 9-10 მარტი - ინგლისური ენის
მასწავლებელთა კონფერენცია – EETAG,&
British Council ბათუმი, მომხსენებელი.
2005წ. 13-15 მაისი - სამხრეთ კავკასიისა
და უკრაინის ინგლისური ენის
მასწავლებელთა კონფერენცია. ამერიკის
საელჩო და ბრიტანეთის საბჭო, თბილისი
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05/2012 ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - TKT .
ბრიტანეთის
საბჭო და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა
ასოციაცია ETAG
ტრენინგი ტრენერთათვის. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30.04-03.05/2011

12/2010
ინგლისური ენის მეთოდიკა. ინგლისური ენის
მასწავლებელთა Fellows პროგრამა
01/ 2010
აკადემიური წერა. Homo Loquens, Multilingual
Association of Georgia. ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულ-ტეტი და
ინგლისური ენის დეპარტამენტი
19.12/ 2009 სალექციო კურსების მომზადება დისტანციური
სწავლებისათვის. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ
მეცნიერებათა განვითარების ფონდი
პროექტები /
გრანტები

09/2009-09/2011 მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების საგანმანათ-ლებლო პროგრამა
DESLS – ინგლისური ენის ზეპირმეტყველებისა
და
მოსმენის
უნარ-ჩვევათა
განვითარება. საქარ-თველოს განათლების
სამინისტრო. პროექტის ავტორი

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

2002 -დღემდე საქართველოს ინგლისური ენის
მასწავლებელთა ასოციაცია ETAG - წევრი და ტრენერი
(MLLT პროგრამის ფარგლებში), კონფერენციებში
მონაწილეობა
1994 - დღემდე საერთაშორისო არასამთავრებო
ორგანიზაციის „ქუთაისი- ნიუპორტის ასოციაცია“
ეკოლოგიური კომისიის თავმჯდომარე
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