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სამსახური: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,                         საკონტაქტო ტელეფონი: 

უნივერსიტეტის ქ. N1.                                                                 593 50 42 70                 

ბინა: ქ. ახმეტა, ერისთავის ქ. N 37                                             E-mail:                                                                     

დაბადების თარიღი: 22.03.82                                                    elenepilashvili@mail.ru 

 
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი: 

2010 ფილოლოგიის დოქტორის  აკადემიური  ხარისხი  ქართული  ენის 

სპეციალობით. 

2010 სადოქტორო დისერტაცია ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის         

მოსაპოვებლად  (21. 10. 2010) 

2005 ფილოლოგიის მაგისტრის აკაემიური ხარისხი, ფილოლოგის კვალიფიკაცია 

ქართული ენის სპეციალობით. 

2003 ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სპეციალობით,  მასწავლებლის კვალიფიკაცია. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2014 წლის სექტემბრიდან - დღემდე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი ახალი ქართული ენის მიმართულებით. 

2010–2014 წლები - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული 

დოქტორი ახალი ქართული ენის მიმართულებით. 

2009-2010 წლები ქ. თელავის ერეკლე მეფის სახელობის გიმნაზია, ქართული ენისა 

და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

2007-2008 წლები ქ. ახმეტის საბუნებისმეტყველო პროფილის ლიცეუმი,  ქართული 

ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

2005-2006  წლები ქ. ახმეტა, გაზეთი „ბახტრიონი“,  კორესპონდენტი. 

2003  ქ. ახმეტა,  გაზეთი „ჩვენი გაზეთი“ კორესპონდენტი. 

 

მეცნიერული კვლევის სფერო: 

ქართული ენის სინტაქსი,  ახალი ქართული ენა. 
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მონოგრაფია:  

2010 წ. „პრედიკაცია და წინადადების აგებულების საკითხი ახალ ქართულში“ 

 

კონფერენციები და ჯილდოები: 

კახეთის რეგიონალური ლიტერატურული კონკურსი – „პოეტების 

ახალითაობა“,  ქ. თელავი,  2004 წ.  ვერცხლის დიპლომი. 

ქართვულრი ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და 

დოქტორანტთა  პირველი  რესპუბლიკური  სამეცნიერო კონფრენცია 2007 წლის 22-

23 მაისი, ქ. ქუთაისი,  დიპლომი. 

მიხეილ ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია, ქ. თელავი,  2009 წლის 12-13 ივნილი. (თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,  ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება). 

სტუდენტ-ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა XIII (68-ე) 

სამეცნიერო კონფერენცია,  ქ. თელავი,(თესაუ) 2009 წ.  პირველი ადგილი. 

მეორე ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, ლინგვისტური 

ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები, სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 

აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2010 წლის 21-22 მაისი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა XIV(69-ე) სამეცნიერო კონფერენცია 2011 წ. 24-25 

მაისი. ქ. თელავი. (თესაუ). 

კონსტანტინე  გამსახურდიასადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია, ქ. თელავი, 2011წ.  17-18 ივნისი. (თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება) 

პროფესორ-მასწავლებელთა XIV (70-ე) სამეცნიერო კონფერენცია 2013 წ. 30 

მაისი, ქ. თელავი. (თესაუ). 

ოთარ ჩხეიძისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია,  ქ. 

თელავი 2012 წლის 8-9 ივნისი. (თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება). 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XV (71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია 2013 წ.  30 

მაისი.  ქ. თელავი, (თესაუ). 

ნიკო ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია,  ქ. თელავი 2013 წლის 7-8 ივნისი. (თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება). 
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II საერთაშირისო  სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი 

დიალოგები“,  ქ.  თელავი,  2013 წლის 24-25-26 ოქტომბერი,  სერტიფიკატი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა XVI (72-ე) სამეცნიეროკონფერენცია 2014წ. 22-23 

მაისი,  ქ. თელავი, (თესაუ). 

შიო არაგვისპირელისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია,  ქ. თელავი 2014 წლის 6-7 ივნისი. (თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება). 

 

ძირითადი სალექციო კურსები (2010-2014) 

ბაკალავრიატში: 

 ქართული ენის ფონეტიკა და მორფოლოგია; 

 ქართული ენის სინტაქსი და ლექსიკოლოგია; 

 ქართული სამწიგნობრო ხელოვნების ისტორია; 

 პალეოგრაფია; 

 ქართული ენის ლექსიკოლოგია; 

 ენის გამომსახველობითი საშუალებები და სტილისტური ფიგურები; 

 სტილისტიკა; 

 პრესის ენა და სტილი. 

მაგისტრატურაში: 

 ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების მეთოდიკა;  

 ფუნქციური სტილისტიკა 

 

საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა  

1. ხატია კასრელიშვილი- მწკრივთა თანამიმდევრობის მოდელები პარატაქსულ 

კონსტრუქციაში  (აკაკი წერეთლის მოთხრობების მიხედვით),  2014 წ. 

2. რუსუდან ძამსაშვილი - სიტყვათა რიგი ვასილ ბარნოვის „ტრფობა 

წამებულის“ მიხედვით, 2013 წ. 

3. ნათელა ყაყიჩაშვილი - განსაზღვრება ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა ენაში, 2013 

წ.  

 

კომპიუტერი: Microsoft office Word;  Microsoft office Excel;  Internet. 

ენები: ქართული,  რუსული,  ინგლისური. 

ინტერესები:  ენათმეცნიერული საკითხების კვლევა-ძიება. 
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სხვა უნარ-ჩვევები:  ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი,  წერის  

გამოცდილება,  გუნდურობის,  კომუნიკაბელობის. 

ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და ორი ვაჟი. 


