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პირადი ინფორმაცია

სოფიო ყიფიანი

სოფიო ყიფიანი

saxli: d. aRmaSeneblis gamz. #8/12, quTaisi 4600
ofisi: inglisuri enis filologiis departamenti, awsu, Tamar mefis
59, quTaisi 4600, saqarTvelo
+995431249921

+995599908828

sofikokipiani @yahoo.com

სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 12.11.1976

განათლება

 05/2009
filologiis doqtori (inglisuri filologia), Tbilisis
ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti, Tbilisi
 2008-2009 Ddoqtoranti, Tbilisis ivane sjavaxiSvilis
saxelmwifo universiteti, inglisuri filologiis ganxriT, Tbilisi
 2002-2005 Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelmwifo
universitetis aspirantuრა, inglisuri filologiis kaTedra
 1993-1999 quTaisis akaki wereTlis saxelobis saxelmwifo
universiteti, filologiis fakulteti, inglisuri enisa da literaturis
specialoba
 1982-1993 saSualo skola #3, quTaisi

სამუშაო გამოცდილება 2010-dRemdeasistent-profesori, inglisuri filologiis

departamenti, akaki wereTlis saxelmwifo
universiteti (awsu), quTaisi

2005-2010
1999-2005

maswavlebeli, inglisuri enis departamenti, akaki
wereTlis saxelmwifo universiteti (awsu), quTaisi
maswavlebeli, dasavleT evropis enebis kaTedra,
quTaisis saxelmwifo universiteti (qsu), quTaisi
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

სოფიო ყიფიანი

B2

C1

ინგლისური

X

რუსული
ფრანგული

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Office, Excel, Internet Explorer
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სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სოფიო ყიფიანი

სულ - 25
1. s. yifiani
ibeWdeba

et al akademiuri wera (saleqcio kursi),

2. s. yifiani

epistemuri modaloba inglisursa
da qarTulSi (monografia), akaki
wereTlis
saxelmwifo
universitetis gamomcemloba,
ISBN 978-9941-417-88-7, quTaisi,
2009, 120გვ.

3. s. yifiani

epistemuri modalobis funqciursemantikuri veli inglisursa da
qarTulSi
(internetgamocema)
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/
disertaciebi/s.kipiani-disertacia.pdf,
Tbilisis
universitetis
gamomcemloba, iv. javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti,
Tbilisi,
2008,
168gv.
“Communicative Approach to
teaching
the
Foreign
Languages”, VII
საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
“მასწავლებელი,
მოსწავლე,სახელმძღვანელო”, მ.ვ.
ლომონოსოვის
სახელობის
მოსკოვის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
მასალები,
მოსკოვი, გამომცემლობა “КДУ”,
2014, გვ. 337-341

4. s. yifiani

5. ს. ყიფიანი

ეპისტემური მოდალობის გამომხატველი
საშუალებები ე.
ჰემინგვეის
ნაწარმოებში “მოხუცი და ზღვა”,
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ
მეცნიერებათა
განვითარების
ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი"ენა
და
კულტურა",
ქუთაისი,
გამომცემლობა “მერიდიანი”, 2013, #
10, გვ. 83-87
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები

სოფიო ყიფიანი

სულ - 17
06/2016

VII saerTaSoriso samecniero
konferencia ‘swavlebisa da
aRzrdis
aqtualuri
problemebi’, awsu, quTaisi
(momxsenebeli)

10/2015

The second International
Conference on
Communication
Styles, Krosno,
Poland

05/2015

1ST International Conference
High Education – New
technologies and Innovation,
Akaki Stereteli State University

11/2013

VII
saerTaSoriso
samecniero
konferencia
“maswavlebeli, moswavle,
saxelmZRvanelo”,
m.v.
lomonosovis
saxelobis
moskovis
saxelmwifo
universiteti,
moskovi
(momxsenebeli)

05/2013

II saerTaSoriso samecniero
konferencia
“ena
da
kultura”,
quTaisi
(momxsenebeli)
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Curriculum Vitae
ტრენინგები
/ სემინარები

სოფიო ყიფიანი

სულ - 15
2016

Active Learning in the
21st Century, ETAG,
US Embassy Tbilisi,
The British Council in
Georgia

2014

University of
Cambridge, ESOL
Examinations,
Teaching Knowledge
Test (Module 2),
Certificate

2014

University of
Cambridge, ESOL
Examinations,
Teaching Knowledge
Test (Module 3),
Certificate

2013

University of
Cambridge, ESOL
Examinations,
Teaching Knowledge
Test (Module 1),
Certificate

2013

Professional
development
Certificate
of
Educational
Studies
in
“Teaching English
to speakers of
other languages”,
30 Hours intensive
TESOL
Course,
TESOL

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

2008 - dRemde
2009- dRemde

2005 -dRemde

ცოცხალი ენების საერთაშორისო ასოციაციის
(fiplv) wevri
humanitarul
da
pedagogiur
mecnierebaTa ganviTarebis fondis
Jurnali
“ena
da
kultura”,
mTargmnelobiTi sabWos wevri
saqarTvelos
inglisuri
enis
maswavlebelTa asociaciis (ETAG)
wevri
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