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

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი ხუთწლიანი, ქუთაისის ალ.წულუკიძის

სახელობის სახელ–ფო პედაგოგიური ინსტიტუტი,ისტორია–
ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორია უცხო ენით (ინგლ.)
სპეციალობა, ისტორიის,საზოგადოებათმცოდნეობის და ინგლისური
ენის მასწავლებელი, 1983–1988 წ. ИВ №25671
 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის
ასპირანტი1988–1990წწ. პედაგოგიკის დეპარტამენტი, სპეციალობა
პედაგოგიკის თეორია და ისტორია. სამეცნიერო საატესტაციო
საბჭოს P 13 00 CN.13-1 1994 წლის 25 იანვრისდადგენილებისოქმი
№2,პედაგოგიკის მეცნიერებათაკანდიდატისსამეცნიეროხარისხი.

 2006 წ.29.08 დღემდე დაინიშნა პედაგოგიკის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
 2004 წ. 13.02დაინიშნა პედაგოგიკის კათედრის დოცენტად, როგორც
კონკურსით არჩეული
 1994 წ. –2004წ. დაინიშნა პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებლად
 1989 წ. – 1992 წ. დაინიშნა ქ.ქუთაისის39–ე საშუალო სკოლის
უფროს პიონერთხელმძღვანელად
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2
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B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 40
 ნინო სოხაძე, ნინო კოსტავა „თუნინგის, როგორც ახალი
საგანმანათლებლო სისტემის მიზანი და ამოცანები“.
სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, №8, ISSN
1987–7323, 2013 წელი,გვ.171–174.
 ნინო სოხაძე, ლეილა აბზიანიძე „მხატვრული
ლიტერატურის აღმზრდელობითი ფუნქცია ორჰან
ფამუქის „უმანკოების მუზეუმის“ მიხედვით“, გვ.36, IV
საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია,
ISSN 2298-0308, 2013 წელი.
 ლეილა აბზიანიძე, ნინო სოხაძე „სინამდვილის
მოვლენებისადმი, პიროვნებისადმი საღი, რეალისტური
მიდგომა დ.კლდიაშვილის ნაწარმოებებში“. გვ.229, IV
საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია,
ISSN 2298-0308, 2013 წელი.
 ნინო სოხაძე, ლეილა აბზიანიძე „ფილოსოფიის
ისტორიის აუცილებლობა“, გვ.76, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური
ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს
განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80
წლისთავისადმი, შრომები, ქუთაისი, 2013 წელი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
 იმერ ბასილაძე, ნინო სოხაძე, სოფიო ფანჩულიძე
„ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის ურთიერთობის
პრობლემა დიმიტრი უზნაძის „ექსპერიმენტალური
პედაგოგიკის შესავალში“, ISSN 1987–9377/ 2013 წელი,
გვ.410–413, გლობალიზაცია და მეცნიერების
აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში, „მეცნიერება
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და ცხოვრება“, №1(7).

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 12
 თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გლობალიზაციის
და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე
საუკუნეში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, ISSN 1987-9377, „მეცნიერება და ცხოვრება“,
№1(7), 2013 წელი.„ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის
ურთიერთობის პრობლემა დიმიტრი უზნაძის
„ექსპერიმენტალური პედაგოგიკის შესავალში“, გვ.410–
412.
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი,
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია,
ერთობლივი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,
მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის
დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, შრომები, ქუთაისი,
2013 წელი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. „ფილოსოფიის ისტორიის აუცილებლობა“,
გვ.76–77.
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,
პედაგოგიური ფაკულტეტი IV
საერთაშორისოსამეცნიერო–
მეთოდურიკონფერენციამიძღვნილიაკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისადა პედაგოგიური
ფაკულტეტის 80 წლის იუბილესადმი. ISSN 2298-0308,
შრომები, „მხატვრული ლიტერატურის აღმზრდელობითი
ფუნქცია ორჰან ფამუქის „უმანკოების მუზეუმის“
მიხედვით“, გვ.36–39, ქუთაისი, 2013.
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი III საერთაშორისო
სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ სწავლების და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, შრომები, 2012
წელი,„ფორმალური თავისებურებები და ახალგაზრდობა“.
გვ.51–53.
 ЛевТолстой о нравственномвоспитании. Славистика в
инонациональнойсреде. Выпуск №2 посвящен 180-летию
соднярожденияЛ.Н.Толстого. Кутаисскийгосуниверситет,
МАПРЯЛ,2009 г. „თავისუფალი აზროვნება ლევ
ტოლსტოის პედაგოგიურ სისტემაში“.
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ტრენინგები / სემინარები

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 5
 ტემპუსის ერთობლივი ევროპული პროექტის (JEP),
თუნინგის მიდგომის გამოყენება საქართველოს
უმაღლესი განათლების სისტემაში. მიმდინარეობს
2007წლიდან.
 გავიარე ასოციაციის სკოლა – ოჯახი –საზოგადოება
ტრენინგი. მომენიჭა პირველი და მეორე ხარისხის
სერტიფიკატები. კურსის კრიტიკული აზროვნება და
აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში (კაასუს)
გავლის შედეგად. კურსი შემუშავებულია საერთაშორისო
პროგრამა – კითხვა და წერა
კრიტიკულიაზროვნებაისათვის – (კწკა) ფარგლებში.
 სერტიფიკატი №000212 პირველი საფეხური 45 საათიანი
კურსი „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა
უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს)
 სერტიფიკატი №0064 მეორე საფეხური 60 საათიანი
კურსი „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა
უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს)
 Educational User Level 1 Intensive Training Helping
teachers create individual learning path for students.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 1
 აწსუ 2009 წლის შიგა საუნივერსიტეტო გრანტი
№ATSU/09422
ზნეობრივიაღზრდისთანამედროვეპრობლემები

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
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•
2006 წლიდან ვარ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
•
2008 წლიდან ვხელმძღვანელობ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის განათლების მაგისტრატურის სამაგისტრო შრომებს
•
2009–2010 წწ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
•
ვარ რეცენზენტი:
•
ნ.ბლიაძე „სასულიერო განათლება მე–19 საუკუნის 80–90–ანი წლების დასავლეთ
საქართველოში, ქუთაისი,2009წ.
•
ი.ბასილაძე, ლ.აბზიანიძე „გაკვეთილი, როგორც პედაგოგიური ფენომენი“,ქუთაისი, 2009წ.
•
ი.ბასილაძე,ქ.ძოწენიძე, ს.კუპრაშვილი „სასულიერო განათლება და პედაგოგიური აზროვნება
მე–19 საუკუნის იმერეთის ეპარქიაში“, 2005წ.
•
2003–2005 წლებში ვხელმძღვანელობდი სტუდენტთა სამეცნიერო წრეს
•
1990 წლიდან ვხელმძღვანელობ პედაგოგიურ პრაქტიკას
•
1990 წლიდან ვხელმძღვანელობ საკურსო თემებს პედაგოგიკაში
•
ვუკითხავ ლექციებს პედაგოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრებს და მაგისტრებს
•
ვარ ჯემალ ქარჩხაძის საზოგადოების გაზეთ „კულტურას“ რედაქციის წევრი

