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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 30.03.1958
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2004 წელი. ივ. ჯავახიშვილის სეხელობის, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებიტ მომენიჭა
დოცენტის
სამეცნიერო- პედაგოგიური წოდება. სპეციალობა
მატემატიკის სწავლების მეტოდიკა. დიპლომი №001006



1999 წელი. ივ. ჯავახიშვილის სეხელობის, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ph.m 0102 с №3
სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით, მომენიჭა პედაგოგიკის
(13.00.02) მეცნიერებათა
კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. (დიპლომი №002357)
1996-2000წწ. ქუთაისის გრ. ხანცდელის სახელობის უნივერსიტეტი
ეკონომისტის, სამეწარმეო საქმიანობის მენეჯერის კვალიფიკაცია
1993-1996წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა. სპეციალობა პედაგოგიკის თეორია და
ისტორია
ალ. წულუკიძის სახელობის
ქუთაისის სახელმწიფო
1977-1982
პედაგოგიური
ინსტიტუტი
ფიზიკა-მატემატიკის
ფაკულტეტი,
მასწავლებლის კვალიფიკაციით (დიპლომი ЖВ №194985)
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 2014წ. - დღემდე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი
2014წ.- დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
2011წ. -დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2006-009 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. ტრანსფერებისა
და კრედიტების დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) კოორდინატორი
2002-2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა კატედრის დოცენტი
 2000-2002 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა კათედრის მასწავლებელი
1995-2000 ქუტაისის ხელოვნებისა
პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი

და

პედაგოგიკის

ინსტიტუტის

1993-1995 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნიკური
დისციპლინების კატედრის მასწავლებელი
1990-1992
ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის, (1991 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის) მეორად პროფესიათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1987-1990წწ
ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის, ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტის დეკანის
მოადგილე
1985-1993
ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის, ტექნიკური დისციპლინების
კატედრის
სასწავლო ლაბორატოორიის პრაქტიკულის მასწავლებელი
1982-1985 ქალაქ ჭიათურის ზონის სოფელ ღვითორის საშუალო სკოლის
მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

X

გერმანული

X

რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
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კომპიუტერული უნარები ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 35 წიგნი და სამეცნიერო სტატია. მათ შორის 5 გამორჩეული

1. მამული ბუჭუხიშვილი, მზია მამასახლისი. მათემატიკის
დაწყებითი კურსის
მეთოდიკური
საფუძვლები-2
(ნატურალური რიცხვები, რიცხვთა გაყოფადობა) სალექციო
კურსი. M 157 გვერდი 2014 წელი.
2. მამული ბუჭუხიშვილი. მათემატიკის დაწყებითი კურსის
მეთოდიკური
საფუძვლები-3.
(რიცხვითი
ცნების
გაფართოება, სიდიდეები) სალექციო კურსი ელექტრონული
ვერსია.
http://www.oc.atsu.ac.ge/course/view.php?id=15
oc.atsu.ac.geM 70 გვერდი 2014 წელი.
3. მამული ბუჭუხიშვილი. მათემატიკის დაწყებითი კურსის
მეთოდიკური საფუძვლები-5. (გეომეტრია და სივრცითი
აღქმა)
სალექციო
კურსი
ელექტრონული
ვერსია.
http://www.oc.atsu.ac.ge/course/view.php?id=17 oc.atsu.ac.geM 85
გვერდი 2014 წელი.
4.

თ. ღვინიანიძე, მ.ბუჭუხიშვილი, მ.მაჩალაძე. ეკონომიკა.
(ეკონომიკის

სპეციალობის

სტუდენტებისათვის)

აკ.

წერეთლის

უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
5. მ.

ბუჭუხიშვილი.

თ.

ბაკალავრიატის
სახელმწიფო

2008წ.

ღვინიანიძე,

„კავშირი

მათემატიკასა და ფიზიკას შორის საშუალო სიჩქარის
სწავლებისას"

პერიოდული

სამეცნიერო

ჟურნალი

„ხანძთა" №2(7) გვ. 134-136, 2009 წ.
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6.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ
18
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
კონფერენცია, მათ შორის 5 გამორჩეული
1.

მ.ბუჭუხიშვილი-აკადემიური
მაჩვენებლების
ანალიზი ტექნოლოგიების გამოყენებით - HENTI 2015.
THE
FIRST
INTERNATIONAL
CONFERENCIES:
უმაღლესი განათლება-ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები 2015.
2. მამული
ბუჭუხიშვილი, თეიმურაზ
გიორგაძე.
პირობითი ალბათობის
გამოყენების ზოგიერთი
ასპექტი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“
№3 გვ.117-121 ქუთაისი 2015
3.

მ. ბუჭუხიშვილი. თვალსაჩინოების მნიშვნელობა
გეომეტრიის
სწავლებისას. I
საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, „განათლებისა
და

მეცნიერების

მაღალი

ინტელექტუალური

ტექნოლოგიები“ შრომები. გვ. 81-83 ქუთაისი 2013წ

4. მ.
ბუჭუხიშვილი,
მ.
მამასახლისი.
კომბინატორული
ამოცანების
სწავლება
დაწყებით
კლასებში.
III
საერთაშორისო
სამეცნიერო-მთოდური
კონფერენცია
„სწავლებისა და
აღზრდის
აქტუალური
პრობლემები“ გვ. 157-160 ქუთაისი 2012 წ
5. ბუჭუხიშვილი.
პირობებში

ცდის

თ.

ღვინიანიძე,
ჩატარების

„საველე

მათემატიკური

მეთოდი", ჟურნალი „ნოვაცია", გვ. 68-73, 2009
წ.

ტრენინგები / სემინარები

1. ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური
და მდგრადი განვითარებისათვის. ქუტაისი 2016
წელი
2. ტრენინგი. აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროფესიული
წვრთნისა
და
უწყვეტი
განათლების
ცენტრი.
„სწავლების
ინტერაქტიური მეთოდები“ 1-3 თებერვალი 2014წ.
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ტრენინგი. აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროფესიული
წვრთნისა
და
უწყვეტი
განათლების
ცენტრი.
ტრენინგი
ტრენერთათვის 30.04-3.05 2014წ.

4. სატრენინგო

მოდულის თანაავტორი. მათემატიკის
გადასამზადებელი პროგრამა დაწყებითი საფეხურის
(I-IV) მასწავლებლებისათვის.
აკადემიური საბჭოს
დადგენილება 81 (11/12) 25 მაისი 2012წელი

პროექტები / გრანტები

1. მასწავლებელთა ფორუმი
მასწავლებლის
ხარისხისა
და ეფექტიანობის
გაუმჯობესებააუცილებელი
პირობა
საქართველოს
კონკურენტუნარიანობისათვის XXI საუკუნეში. 2-3
აპრილი, 2015 წელი. ქორთიარდ მარიოტი, თბილისი
2. HENTI2015 პირველი საერთაშორისო კონფერენცია:
უმაღლესი განათლება- ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები ქუთაისი (საქართველო) 1-2 მაისი 2015
3. პროექტი: მულტიკულტურული განათლების ასახვა
მასწავლებელთა
განათლების
პროგრამებში.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი
ურთიერთობების ცენტრი ფონდ „ღია საზოგადოებასაქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით

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

1. 2013-დღემდე პედაგოგიური ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
2. 2010-2014 აკადემიური საბჭოს წევრი.
3. 2006-დღემდე პედაგოგიური ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
4. აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
5. მწერალთა , ხელოვანთა და მეცნიერტა ეროვნული
აკადემიის წევრი
6. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ხანძთა“ სარედაქციო
კოლეგიის წევრი
7. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“ სარედაქციო
კოლეგიის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

დაჯილდოებული ვარ ღირსების ორდენით
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Curriculum Vitae

დამატებითი ინფორმაცია

▪

შიგა

სახელი, გვარი

მონიტორინგის

ჯგუფის

თავმჟდომარე.

მოდულური

პროფესიული

პროგრამების

„ბიბლიოთეკარი“

და

აღმზრდელი

პედაგოგი“

„ბაგა-ბაღის

დანერგვისა

პედაგოგიურ

და

ხელშეწყობის

მიზნით

შეიქმნას

შიდა

ფაკულტეტზე

მონიტორინგის ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:ასოც.
პროფ. მამული ბუჭუხიშვილი- თავმჯდომარე ბრძანება
H 01-04/19 17.05.2016
▪საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტრო. ახალი 2017-2023 წლების
სასწავლო

გეგმის

პრეზენტაცია“

ეროვნული

7.06.2016

წელი,

თბილისი
▪

კონსულტაციისა

და

„ზრდასრულთა სწავლების

ტრენინგის
მეთოდები“

ცენტრი
15.03.-17.03.

2016წელი
▪ ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული გენდერული
საკონსულტაციო საბჭოს წევრი
▪ მონაწილეობა მივიღე საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების

სამინისტროს

მიერ

ორგანიზებულ

კონფერენციაში, „საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა“,
რომელიც ჩატარდა ჩაქვში 2013 წლის 23-24 დეკემბერს.
▪

ჩართული

სწავლებაში.
კონსულტაციებს
სტუდენტებთან

ვარ

უნივერსიტეტის

ელექტრონულ

სტუდენტებს

საჭიროებისამებრ

ვუწევ

ელექტრონულად.

გამოცდებს ვატარებ ელექტრონული

ფორმით. www.oc.atsu.ac.ge
▪ ვარ რამდენიემე სახელმძღვანელოს რეცენზენტი და
რედაქტორი
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Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

▪ სისტემატიურად ვამზადებ სტუდენტებს სამეცნიერო
კონფერენციებისათვის
▪

ვხელმძღვანელობ

პედაგოგიური

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სტუდენტთა პედაგოგიურ პრაქტიკას.

▪ მყავს მეუღლე და ქალიშვილი.
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