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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 უმ ა ღლე ს ი

37 წლიანი სტაჟი
მ.შ. აწსუ დოცენტი 1988-1999 წწ.
აწსუ პროფესორი 1999 – 2003
აწსუ სრული პროფესორი 2003 წლიდან დღემდე

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა
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სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)2

სახელი, გვარი

სულ 288 საემცნიერო ნაშრომი ბოლო ათი წლის მანძილზე
153 და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი :

1.

Semasmenlis swavlebis meTodika
bakalav-riatSi, statia: humanitarul da
pedagogikur mecnierebaTa ganviTarebis
fondis samecniero referirebadi
Jurnali “ena da kultura”, # 14, 2015, gv.
186- 190.

2.

qarTuli anTroponimebis adgilisaTvis levan goTuas “gmirTaA varamSi”, statia:
humanitarul da pedagogikur mecnierebaTa
ganviTarebis fondis samecniero
referirebadi Jurnali “ena da kultura”, #
16, 2016, gv. 63- 70.

3.

problemuri sakiTxe-bi bakalavriatSi damateba-obieqtebis swavlebasTan dakavSirebiT, statia: humanitarul da
pedago-gikur mecnierebaTa ganviTarebis
fondis samecniero referirebadi
Jurnali “ena da kultura”, #15, 2016, gv.
240-246

4.

q.arTuli ena (enis istoriis, fonetikis,
paleografiis, grafikis, orTografiaorToepiis, leqsikologia-leqsikogrაfiis sakiTxe-xebi), saxelmZRvanelo:
saleqcio kursi ganaTlebis fakultetis
dawyebiTi ganaTlebis specialobis I kursis studentTaTvis, awsu gamom-cemloba,
quTaisi, 2015

5.

otia ioselianis TxzulebaTa enisaTvis,
statia: Jurnali ganTiadi, #1-2, 2015, gv.
168 – 175

6.

7.
8.

სამეცნიერო

1.

Teaching of the essence of Georgian verb at secondary
school, statia: International Scientific Confe-rence on
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Teaching and learning with Technology (CTLT) , Singapore,
p.28, 2016 www.academy.edu.sg
2.

3.

4.

5.

Воззрения грузинских ученых о художественн-ом
переводе, statia: International Scientific Sympo-zium
“Dialogue Slav Philology”, Romania, Cluji-Napoca, p. 5867, 2016
«Букет слов» - первый грузинский толковый словарь
писателя XVIII века Сулхан-Саба Орбе-лиани, statia:
IХ международная науная ко-нференция ««XVIII век в
зеркале других эпох» МГУ им, М.В.Ломоносова,
Москва, Россия, cтр. 352-356, 2016,
quTaisis istoriuli muzeumis sagan-Zuri:
ioane gedvvaniSvilis xelnawer-is (#565)
gramatikuli analizi, statia: humanitarul
da pedagogikur mecnierebaTa ganviTarebis
fondisa da awsu-s erToblivi III
saerTaSoriso samecniero konferencia
“ena da kultura”,quTaisi, 2015, gv. 244- 253.
Мой родной город Кута-иси вчера и сегодня (на основе
романов Р. Чеиш-вили «Мой друг Нодари» и «По городу
ходят динозаври»), statia: XVIII межд. Научная
конференция «Ефремовские чтения» -2015»: Сборник
материалов 2015, Санкт-Петербург, стр.53-56.

6.

ტრენინგები / სემინარები

1. აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
ორგანიზებული ტრენინგი „ცოდნის მენეჯმენტი
აკადემიურ სივრცეში“, 2016
2. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი
„ენათა სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“, 2016
3. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი,“
ენათმეცნიერება და თანამედროვე ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
4. აწსუ მიერ ორგანიზებული ტრენონგი „ეფექტური
აკადემიური წერა:“, 2010
5. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი „
სალექციო კურსების მომზადება დისტანციური
სწავლებისატვის“, 2009
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პროექტები / გრანტები

2008 წ.
სომხეთის კულტურის სამინისტრო, სომხეთის
მწერალთა კავშირი, ბრიუსოვის სახელონის ენათმეცნიერების
უნივერსიტეტი - სამეცნიერო კონეფენცია საროიანი: მსოფლიო
ლიტერატურა და ეროვნული იდენტურობა - მომხსენებელი
2008 წ. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „რიონი“ -ეროვნული
სახელმწიფო ენა
2010 წ. აწსუ - შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო პროგრამა ქართული
ხელნაწერები (ქუთისის მუზეუმის ფონდიდან) და მათი
ენობრივი ანალიზი -პროექტის ხელმძღვანელი და მონაწილე
2012-2015 წწ. ფორცვაგენის ფონდი (გერმანია) - ქართული ენის
ეროვნული კორპუსის საპილოტო პროექტი - მონაწილე, ჯგუფის
ხელმძღვანელი
2016 წლიდან 5 წლიანი პროგრამა -ოტია იოსელიანის სიმფონიალექსიკონი - პროექტის ხელმძღვანელი და მონაწილე
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წევრობა 1996 0-2008 უთისის საერო ინსტიტუტ
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო „მოამბეს - მთვარი მოამბე“
ჟურნალები და სხვ.) რედაქტ
ორი;
2003-2006 წწ. - აწსუ ჰუმანიტარულ მე
ცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერ
ო შრომების კრებულის რედკოლეგი
ის წევრი, პასუხისმგებელი რედაქტო
რი;
2003 წ. დღემდე - აწსუ შრომების პედ
აგოგიკისა და სწავლების მეთოდიკა
თა სერიის რედკოლეგიისწევრი;
2008- დღემდე - ჰუმანიტარულ და პე
დაგოგფიკურ მეცნიერებათა განვითა
რების ფონდის საერთაშორისო სამე
ცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „ენა და კულტურა“
დამუძნებელი და მთავარი რედაქტო
რი;
2010 წ. დღემდე - როსტოვის უნივერ
სიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის „პირ
ოვნება, მეტყველება, იურიდიული პრ
აქტიკა“ რედკოლეგიის წევრი;
2013 წლიდან - ი.გოგებაშვილის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშო
ორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„კულტურათშორისი დიალოგები“
რედკოლეგიის წევრი;
2010, 2013, 2015 - ჰუმანიტარულ და
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითა
რების ფონდის საერთაშორისო სამე
ცნიერო კონფერენციის „ენა და კულ
ტურა“ შრომების კრებულების მთ. რე
ედაქტორი.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია

ვარ 18 დასახელების მონოგრაფიის რედაქტორი;
15 სახელმძღვანელოს - რეცენზენტი;
21 მაგისტრის ხელმძღანელი;
ქუთაის-ნიუპორტის საზოგადეობის დამფუძნებელი და წევრი;
2006-2012 წლებში ვიყავი საზოგადოება „ბაღისკიდის“ პრეზიდენტი;
2009 წლიდან ვარ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის დამფუძნებელი და
პრეზიდენტი;
2012 -2015წწ. ვიყავი მპგ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ დამფუძნებელი და ქუთაისის პარტიული
ორგანიზაციის თავმჯდომარე
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