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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი. ქ. ქუთაისის
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტი, სპეციალობა-ფიზიკა-მათემატიკა 1987-1992წწ.
 განათლების აკადემიური დოქტორი ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის კათედრის მაძიებელი (20002004წწ.), მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის სპეციალობით.
დისერტაცია დავიცავი თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის
სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში. _ 2005 წელს.
სპეციალობით _ სწავლებისა და აღზრდის თეორია და მეთოდიკა _
13.00.02. დისერტაციის თემა: განმავითარებელი სწავლების
სისტემაში დაწყებითი კალსებისათვის ტექსტური ამოცანების
შედგენისა და გამოყენების დიდაქტიკური ასპექტები.

სამუშაო გამოცდილება

 2014- დღმდე ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
პედაგოგიური ფაკულტეტის, სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის
ასისტენტ-პროფესორი,
 2010-2014წწ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
პედაგოგიური ფაკულტეტის, სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის
ასისტენტ-პროფესორი, როგორც კონკურსით არჩეული
 2006-2010წწ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსტიტეტში,
პედაგოგიურ ფაკულტეტზე, სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტში
მათემატიკისა და მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში მოწვეული
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სპეციალისტი (განათლების მეცნიერებათა დოქტორი)
2004-2006წწ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
პედაგოგიური ფაკულტეტის მეთოდიკათა კათედრაზე, მათემატიკისა და
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის უფროსი მასწავლებლის
თანამდებობა, როგორც კონკურსით არჩეული.
2002-2004წწ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის მეთოდიკათა კათედრაზე 2004წლამდე
მათემატიკის და მათემატიკის მეთოდიკის მასწავლებელი (ძირითადი
შტატი)
2000-2001წ.
ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის მეთოდიკათა კათედრაზე
მათემატიკისა და მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის მასწავლებელი
(მოწვეული)
1993-1994წწ. ქ. ქუთაისის ჰუმანიტარულ-პედაგოგიურ ინსტიტუტ
,,ინტელექტში’’
 მათემატიკის მასწავლებელი.
1993-1999წწ. ქ. ქუთაისის ნ. ნიკოლაძის სახელობის ეკონომიკურ
ლიცეუმში მათემატიკის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

x

რუსული

x

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
საოფისე მოხმარების პროგრამების საშუალო ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
MS Outlook), სხვა პროგრამები: ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 27
1. ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა ინდუქციის მეთოდით და
მათი განზოგადება პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი”ინტელექტი” 2015 წ.
2. დ. გოშხეთლიანი, ი.ჩხიკვაძე, I კლასი „ დამატებითი
სავარჯიშოები მათემატიკაში“ (გავიმეოროთ მათემატიკა)
195გვ 2016წ
3. დ. გოშხეთლიანი, ი.ჩხიკვაძე, I I კლასი „ დამატებითი
სავარჯიშოები მათემატიკაში“ (გავიმეოროთ მათემატიკა)
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200გვ. 2016წ
4. დ. გოშხეთლიანი, ი.ჩხიკვაძე, I I I კლასი „ დამატებითი
სავარჯიშოები მათემატიკაში“ (გავიმეოროთ მათემატიკა)
204გვ 2016წ
5. დ. გოშხეთლიანი, ი.ჩხიკვაძე, IV კლასი „ დამატებითი
სავარჯიშოები მათემატიკაში“ (გავიმეოროთ მათემატიკა)
199გვ2016წ

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ -----1. მ. ბუჭუხიშვილი, ი. ჩხიკვაძე, მათემატიკური
უნარ-ჩვევების ფორმირება რიცხვებისა და
მოქმედებების სწავლებისას II კლასში. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი. III საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი
2012წ. გვ. 145-148ვვ
2.

ი. ჩხიკვაძე, „ზოგიერთი ტიპის ამოცანის
ამოხსნა“კონტრაპოზიციის“ კანონის გამოყენებით“.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი. VII საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი
2016წ. გვ.343-345გვ

3. თ. გიორგაძე, ი. ჩხიკვაძე. „თავსებად
ხდომილებათა გაერთიანების ალბათობის
ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი“. ІV
საერთაშორისოსამეცნიერომეთოდურიკონფერენცია,
სწავლებისადააღზრდისაქტუალურიპრობლემები.
შრომები. ქუთაისი 2013წ. გვ.162-165.
4. ი. ჩხიკვაძე „ ფოკუსირებული დისკუსია, როგორც
კვლევის მეთოდი“. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა,
პრაქტიკა“, 2016წ
5. მ. იეთერ, ი. ჩხიკვაძე, განმავითარებელი
სწავლების ასპექტები და მისი მენეჯმენტის
აუცილებლობის თეორიული დასაბუთება.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი”ინტელექტი”
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#1 (39), თბილისი 2011 წ. გვ. 62-65

ტრენინგები / სემინარები

 2014წ. სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები 12სთ. აწსუ,
უწყვეტი განათლების ცენტრი – 1-2 თებერვალი 2014წ.
 2014წ. პრეზენტაციის უნარ-ჩვევების განვითარება – 6სთ.
აწსუ, უწყვეტი განათლების ცენტრი 3 თებერვალი-2014წ
 2014წ. ინკლუზიური განთლება (მაკლეინის ასოციაცია
ბავშვებისათვის (მაკ))

პროექტები / გრანტები

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

სულ 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდო
ები /
სტიპენ
დიები
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