
                                                     ნინო მოდებაძის 
 

                                  CV                                   

დაბადების თარიღი: 1963.09/12 

ეროვნება: ქართველი 

მისამართი: ქალაქი თელავი, სულხანიშვილის ქ. 28 

ტელეფონი: 855 452794E-mail: ninomode@yahoo.com 

 

  განათლება: 

1999 წლიდან – პედაგოგიურ  მეცნიერებათა კანდიდატი;  

1996-99წწ –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული პედაგოგიკის ინსტიტუტის 
მაძიებელი; 

1980-1985 წ.წ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 
ინსტიტუტი ფიზიკა-ასტრონომიის სპეციალობით; 

 

თანამდებობა უნივერსიტეტში: 

2010 წლის დეკემბიდან დღემდე უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;  

2009 წლის სექტემბრიდან დღემდე პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგიკა-მეთოდიკებისა და 
ფსიქოლოგიის გაერთიანებული კათედრის გამგე; 

2007 წლიდან 2009 წლამდე უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 
მოადგილე; 

2005 წლის ოქტომბრიდან 2008 წლის მარტამდე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის 
ფიზიკის, მათემატიკისა და ინფორმატიკის გაერთიანებული კათედრის გამგე; 

2001 წლიდან ფიზიკა-მათემატიკის გაერთიანებული კათედრის მოწვეული უფრ. 

Mმასწავლებელი;   

* 1988წლიდან 2001 წლამდე თელავის #4 საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი  და 
მასწავლებელთა რაიონული მეთოდგაერთიანების თავმჯდომარე. 

 



სამეცნიერო ინტერესები: 

• განათლების პრობლემების კვლევა; 

• ახალი საგანამათლებლო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა 
ბუნებისმეტყველების სწავლების პროცესში.  

  ენები: 

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (საშუალოდ) 

 

სხვა სამუშაო გამოცდილება: 

 საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ ინსტიტუციური 
აკრედიტაციის სტანდარტების განმსაზღვრელი სამუშაო ჯგუფის წევრი;  
 თესაუ-ში 2007-2009 წ.წ_ში მიმდინარე Tempus-3 -ის საგრანტო ჯგუფის ოფისერი; 
 უნივერსიტეტის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე(2007-2009); 
 პედაგოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი (2008 წლიდან 
დღემდე). 
 

 

 

სერთიფიკატები:  საერთაშორისო სერთიფიკატი:  ,,წერა და კითხვა კრიტიკული 
აზროვნებისათვის~. 2010 წელი. 

 

 

 

                Nნინო მოდებაძის მიერ გამოქვეყნებული შრომების სია 

 



 

# 

 

შრომის დასახელება 

ნაშრომის 
ტიპი 

 

ჟურნალის ან 
გამომცემლობის 

დასახელება 

 

ჟურნალის 
გამოცემის 

წელი 

 

 

ნაბეჭდი 
ფურცლები
ს რადენობა

შენიშვ
ნა 

1 ,,პრობლემური სწავლების 
ზოგერთი ასპექტი~ 

სტატია საქართველოს 
პედაგოგიკურ 
მეცნიერებათა  ეროვნული 
ინსტიტუტის ასპირან-
ტებისადა მაძიებლების 
შრომების კრებული 

1999 6  

2 ,,ელემენტარული სკოლის 
მოსწავლეთა  შემეცნებითი 

ინტერესის აღზრდის 
ფსიქოლოგიური ას-პექტი~ 

სტატია პერიოდული-სამეცნიერო 
ჟურნალი ,,ინტელექტი

 

1999, #4 3  

3 ,,ინტერესის მოტივაციური 
მნიშვნელობა სწავლებაში~ 

სტატია თელავის სახელმ-წიფო 
უნივერსი-ტეტის 

შრომები 

1999, I(X) 3  

4 ,,მოსწავლეთა ცოდნის  
აღრიცხვა–შეფასების ზო-
გიერთი საკითხი~ 

წიგნი საქ. რესპუბლიკური 
სამეცნიერო–მეთოდური 

ცენტრი 

1994 88 Tanaav

toro

biT 

5 ,,პრობლემურობის მომენტი 
ბუნებისმცოდნეობის 
სწავლების პროცესში~ 

ბროშურა თელავის პედაგო-გიური 
ინსტიტუტის გამომცემლობა

1998 18  

6 ,,ექსურსიების როლი 
მოსწავლეებში შემეცნებითი 
ინტერესის აღზრდა–
განათლებაში~ 

სტატია თელავის პედაგოგიური 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

1998, t.9 4  

7 ,,ფიზიკის სწავლების პროცესში
მოსწავლეთა შემეცნებითი 
ინტერესის ფორმირების 
მეთოდი-კური ხერხები~ 

სტატია 

 

 

პერიოდული სა-მეცნიერო 
ჟურნალი ,,ინტელექტი~ 

 

2004, #3(20) 3  



8 ,,მოსწავლეთა არამომწურავ 
პასუხებში გამოვლენილი 
ცოდნის დონის შეფასება~ 

სტატია პერიოდული სამეც-ნიერო 
ჟურნალი ,,ინტელექტი~ 

2004, #3(20) 3  

9 ,,თვითნაკეთი მოდელე-ბის 
დამზადება–გამოყენების 
პროცესის ზეგავლენა 
მოსწავლეთა შემეცნების 
აქტივიზაციაზე ფიზიკის სწავ-
ლების პროცესში~ 

სტატია პერიოდული სამეც-ნიერო 
ჟურნალი ,,ინტელექტი~ 

2005, #2(22) 4  

10 ,, მოსწავლეთა ცოდნის 
შეფასების რეიტინგული 
სისტემის მათემატიკური 

მოდელირება ~ 

სტატია თელავის სახელმ-წიფო 
უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

2005, #1(17) 4 Tanaav

toro

biT 

11 ,, ფარდობითი და 
აბსოლუტური ცდომილებების 

სწავლება ფიზიკის 
პრაქტიკუმებზე ~ 

სტატია თელავის სახელმ-წიფო 
უნივერსი-ტეტის 

სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

 

2005 #2(18) 

 

4 

 

12 ,, იაკობ გოგებაშვილი 
ბუნებისმეტყველების 
სწავლების შესახებ ~ 

თეზისები თელავის სახელმ-წიფო 
უნივერსი-ტეტი. იაკობ 

გოგე-ბაშვილის დაბადე-
ბიდან 165-ე წლის-

თავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

 

2005 

24-25 ნოემბერი 

 

 

1 

 

13 ,,ზოგადი ფიზიკის ლა-
ბორატორიულ მონა-ცემთა 

დამუშავება Linux  ოპერაციულ 
სისტემაში ~ 

თეზისები თელავის სახელმ-
წიფო უნივერსიტე-ტი, 

პროფესორ-მას-
წავლებელთა VII (63) 

სამეცნიერო სესია 

2006 

27-28 აპრილი 

 

 

1 

 

14 პირველკურსელის 
გზამკვლევი 

ბროშურა თელავის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტი 

2006 47 

 

 

 

 

15 ,, ზოგადი ფიზიკის 
ლაბორატორიული სა-
მუშაოების კომპიუტ. 

სტატია პერიოდული 
სამეცნიერო ჟურნა-ლი 

2006 27-28  Tanaav

toro



დამუშავება ~ ,,ინტელექტი~ 

#2(25) 

აპრილი 3 

 

 

biT 

16 ,, ბენჯამენ ფრანკლინი_ დიდი 
პოლიტიკოსი და ფიზიკოსი ~ 

სტატია ამერიკის შესწავლის 
ცენტრი; ამერიკის 

შესწავლის საკითხე-
ბისადმი მიძღვნილი 
მე-9 ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონ-

ფერენცია 

2006 

3-5 მაისი 

 

6 

 

17 პირველკურსელის 
გზამკვლევი 

ბროშურა თესაუ 

 

 

2007 

 

46 

 

 

 

 

18 ,,კომპიუტერული ექსპე-
რიმენტები ფიზიკის სწა-

ვლებაში ~ 

თეზისები პროფესორ-მასწავ-
ლებელთა (64-ე) სამეც-
ნიერო კონფერენციის 

მასალები 

2007 

17-18 

მაისი 

1  

19 გალაქტიკათა კლასიფიკაცია 
თანამედროვე ხედ-ვით 

სტატია პერიოდული სამეცნი-
ერო ჟურნალი ,,ინტე-

ლექტი~#1(30) 

2008წ. 

აპრილი 

 

4 

 

20 ,,Исследования широких 
атмосферных ливней 
генерированных  первич-ными    
косми-ческими  лучами свер-
хвысоких энер-гии с  помощью 
радарной техники.`` 

 

სტატია 

 

 

განჯის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სა-
მეცნიერო შრომების 

კრებული 

 

2008 

მაისი 

 

6 

 

 

Tanaav

toro

biT 

21 ,, გამოსხივების რეგისტრაციის 
მეთოდები გამოყენებით 

კვლევებში ~ 

სტატია 

 

 

თელავის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომების 

კრებული # 1 (23) 

2008 

ივლისი 

 

4 

 

 



 

22 ,, კოსმოსური სხივების 
შესწავლის მეცნიერული და 

საგანმანათლებლო ასპექტები ~

სტატია 

 

 

პერიოდული სამეც-
ნიერო ჟურნალი ,,ინ-

ტელექტი~#2(31) 

2008 

აგვისტო 

 

3 

 

 

 

 

23 ,,კოსმოსური სხივების თელავის 
უნივერსიტე-ტის სადგურის 

ტექნი-კური ასპექტები ~ 

სტატია 

 

პერიოდული 
სამეცნიერო ჟურნალი 
,,ინტე-ლექტი~#2(31) 

2008 

აგვისტო 

3 

 

 

 

 

 

24 ,, სულხან-საბა ორბელი-ანისა  
და ლეონარდო და ვინჩის 

შემოქმედებითი პარალელები~

თეზისები 

 

თესაუ-ს პროფესორ– 
მასწავლებელთა X (66) 

სამეცნიერო კონ-
ფერენცია 

2008 

ივნისი 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

25 პირველკურსელების 
გზამკვლევი 

ბროშურა 

 

თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2008 

სექტემბერი 

 

60 

 

26 ,, საქართველოს განათ-ლების 
სისტემის რეფორ-მების 

ზოგიერთი საკით-ხის შესახებ ~

სტატია 

 

გორის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (ამე-
რიკის საელჩოს ხელ-

შეწყობით) 

2008წ, 

სექტემბერი 

4 

 

 

 

Tanaav

toro

biT 

27 ,,К вопросу влияния 
собственных колебании плаз-
мосферы на биологические 

объекты,, 

სტატია ,,Injenering  niws,, 2008w, 

სექტემბერი 

 

5 

 

 

Tanaav

toro

biT 



28 კოსმოსური სხივების დე-
ტექტორების ქსელი სა-

ქართველოს საუნივერსი-ტეტო 
ცენტრებში ~ 

სტატია საერთაშორისო კონ-
ფერენცია, გორი, სა-

ქართველო 

2008წ, ოქტომბერი 5 Tanaav

toro

biT 

29 სასკოლო განათლების 
ინდივიდუალიზაციის 

პრობლემატიკა აშშ-ში XX 
საუკუნის დასაწყისში 
(დალტონ რეფორმის 

მაგალითზე) 

 

სტატია 

 

ამერიკათმცოდნეობის 
X ყოველწლიური სა-

ერთაშორისო კონ-
ფერენცია 

 

2009წ, 

მაისი 

6  

30 ევროპული განათლების 
გავლენა საქართველოს 

საგანმანათლებლო სისტემაზე 
საქართველოში 

დემოკრატიული საზო-
გადოების შექმნის პერი-

ოდებში (1918-1921 და 1991 
2009წწ) 

სტატია სამეცნიერო ჟურნალი 
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