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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 1941წლის 28 მაისი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 1958-1963 წ.წ. ქ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი, ისტორია- ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობით
ქართული ენა ,ლიტერატურა და ისტორია.
 1974-1977წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მაძიებელი
 1978 წფილოლოგიის მეცნიერებატა კანდიდატი

 2010 წლიდან დღმდე აკაკი წერეთლის სახელმწიო უნივერსიტეტის
სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის პროფესორი
 2006-2010წწ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიო უნივერსიტეტის
სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი
 1991-2006წწ ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სკოლამდელი
აღზრდისა და დაწებითი სწავლების მეთოდიკათა კათედრის დოცენტი
 1979-2006წწ ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
მეთოდიკათა კათდრის დოცენტი
 1977-1979 წწ ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
მეთოდიკათა კათდრის უფროსი მასწავლებელი
 1975 1977წწ ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
მეთოდიკათა კათდრის მასწავლბელი
 1970-1975წწ ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
მეთოდიკათა კათდრის უფროსი ლაბორანტი
1970-1975წწ
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის

მეთოდიკათა კათედრის ლაბორანტი
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Curriculum Vitae

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები Internet. Microsoft office Word, Microsoft office excel.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

1.

ლ. აბზიანიძე ,ნაცვალსახელთა სწავლება.
სამეცნიერო ჟურნალი „ენა დაკულტურა“ № 5,
ქუთაისი 2011, გვ. 280–285. თანაავტორი
მანანამიქაძე.

2.

ლ. აბზიანიძე მრავლობითი რიცხვის წარმოება
„ქილილა და დამანას“ საბასეულ ვერსიაში,
სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 5.
ქუთაისი 2011 წ. გვ. 16–20

3.

ლ. აბზიანიძე ფილოსოფიის ისტორიის
აუცილებლობა. ერთობლივი სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი
აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან
80 წლისთავისადმი, ქუთაისი, 2013 წ.

4.

ლ. აბზიანიძე იუმორი დავით კლდიაშვილის
„სამანიშვილის დედინაცვალში“.
ლიტერატურული დიალოგები –IV დავით
კლდიაშვილი – 150 , ქუთაისი 2013 წ. გვ. 143–153.

5.

ლ. აბზიანიძე უცხოელი მეცნიერები აკადემიკოს
არნოლდ ჩიქობავას შესახებ. საერთაშორისო
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“,
თბილისი 2013, გვ. 91. ISSN -1512-0333 № 3 (47)
1. ლ. აბზიანიძე სინამდვილის მოვლენებისადმი,

პიროვნებისადმი საღი, რეალისტური მიდგომა
დავით კლდიაშვილის ნაწარმოებებში
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IVსაერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური
კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის
იუბილესადმი, ქუთაისი, 2013 წ.
2. ლ. აბზიანიძე მხატვრული ლიტერატურის

აღმზრდელობითი ფუნქცია ორჰან ფამუქის
„უმანკოების მუზეუმის“ მიხედვით. IV
საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური
კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის
იუბილესადმი, ქუთაისი, 2013 წ.
3. ლ. აბზიანიძე შეცდომები მოსწვლეთა წერით
ნაშრომებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის
მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური
კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემემი. შრომები. გვ. 203–208.
ქუთაისი. 2014 წელი.
4. ლ. აბზიანიძე შერეული სახის რთული
წინადადების სწავლების მეთოდოლოგიური
ასპექტები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის
მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური
კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემემი. შრომები. გვ. 249–256.
ქუთაისი. 2015 წელი.
5. ლ. აბზიანიძე დიმიტრი უზნაძე–ქართული
პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ფუძემდებელი. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. ქუთაისი, 2015 წელი. 81 გვ.
თანაავტორი ნ.სოხაძე.
ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

1. ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და
მდგრადი განვითარებისათვის 2016
სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
2008-2009 წწ შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი,თმა: „როგორ
გავხადოთ გაკვეთილი, როგორც მოსწავლეზე ორიენტიებული
აქტიური სწავლების ფენომენი“ ATSU /09423
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Curriculum Vitae
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

სახელი, გვარი

2007 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის
ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სარედაქციო
კოლეგიის წევრი და დარგის მთავარი რედაქტორი
2008წელი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეორე
ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სარედაქციო
კოლეგიის წევრი და დარგის მთავარი რედაქტორი
2005 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომების პედაგოიკისა და სწავლების
მეთოდიკათა კათედრების სერიის რედკოლეგიის წევრი
2006წელი კურსი კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა
უმაღლეს სასწავლებელში სერტიფიკატი N000224

ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
.
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