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 მაია ლეფსვერიძე 

დაბადების თარიღი:  23.10. 

დაბადების ადგილი:  ქ. თელავი 

ეროვნება:  ქართველი 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

პროფესია: ფილოლოგი(რუსული ენის და ლიტერატურის  სპეციალისტი) 

საცხოვრებელი ადგილი: თელავი, კურდღელაურის ქ.#17ა 

ტელეფონი:  27 17 41 ;  599 17 41 10 

ელ. ფოსტა: maialepsveridze@yahoo.com 

 განათლება:  უმაღლესი 

ბაკალავრიატი - მაგისტრატურა 

1981-1985   წ.წ. თელავის ი. გოგებაშვილის   სახელობის   სახელმწიფო პედაგოგიური   

ინსტიტუტის   ისტორია–ფილოლოგიის ფაკულტეტი რუსული ენისა და ლიტერატურის 

სპეციალობით 

კვალიფიკაცია ; 

ფილოლოგი,   რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

პროფესიული გამოცდილება: 

2015წ. ი. გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის    სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის უცხო  ენებისა და  

ლიტერატურის დეპარტამენტის სპეციალისტი. 

2012-2015წ. უცხო  ენებისა და  ლიტერატურის დეპარტამენტის სპეციალისტი. 

2009-2012წ. რუსული ენის მასწავლებელი ქ.თელავის №1 საბავშვო ბაღი 

mailto:maialepsveridze@yahoo.com


2004 – 2009წ. ი. გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის    სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის    ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის უცხო  ენებისა და  

საზღვარგარეთის  ლიტერატურის კათედრის ლაბორანტი. 

2001-2009წ.  ი. გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის    სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის  ლიტ-ის  კათედრის რუსული ენის 

მოწვეული    მასწავლებელი. 

1996 –1997  რუსული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი ქ.თელავის №3 

საშუალო სკოლა. 

1992 -1996   ლაბორანტი 

1996  – 2004 უცხო ენებისა და საზღბარგარეთის კათედრის ლაბორანტი 0,5ს/ე 

1990 –1992   პროფკომის ინსტრუქტორის თანამდებობა 

1985 –1992   რუსული ენის მასწავლებელი ქ.თელავის №7 საბავშვო ბაღი 

ტრენინგები:  

2014-2015წ.      I B S U   და   თელავის  ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო   

                           უნივერსიტეტში  გახსნილი  თურქული ენის შემსწავლელი კურსების    

                            მონაწილე:                              

 2011-2012წ.      I B S U   და   თელავის ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

                           უნივერსიტეტში  გახსნილი  თურქული ენის შემსწავლელი კურსების    

                            მონაწილე:                              

2008-2009წ.         inglisuri enis maswavlebelTa asociaciis(ETAG) 

                             da britaneTis sabWoebis (British Council) mier Catarebuliტრენინგის    

                             მონაწილე 

  2006წ.                ფრანკოფონიის კაბინეტში ჩატარებული ფრანგული ენის 

                             შემსწავლელი   კურსის   მონაწილე; 

სერთიფიკატები:   



2011 -2012 წ.  Center for International Education 

                          English as a Foreign Language Course    Level: Pre-Intermediate    Grade : A2 

2010 -2011წ/.    Center for International Education 

                          English as a Foreign Language Course    Level: Intermediate     

5.05.2007წ.     სერტიფიკატი №SO/014  საოფისე პროგრამები    

29.05.2005წ.       სerთifikati  №0063  საოფისე პროგრამები 

კონფერენციები : 

2007წ.                 საიუბილეო კონფერენცია (ი.ჭავჭავაძე) 

                            2.  ,,ოჯახის  როლი ს     მნიშვნელობა        სტუდენტის  აღზრდასა და 

                            ჩამოყალიბებაში“. 

28.11.2006წ.      თემატური კონფერენცია –„ქართულ –რუსული ლიტერატურული 

                            ურთიერთობების ისტორიიდან“. 

                           1.„პუშკინი და საქართველო“. 

შრომები:  

     2015წ.             Учёные записки 2015/1   Гянджийский госуниверситет 

                       1.      ,,Проблема ценности в объективистской аксиологии Макса Шелера,. . 

                                 Учёные записки .  Гянджийский госуниверситет 

                        2.     ,, Теория ценности М.Шелера ,, . 

    2006წ.                 თესაუ სამეცნიერო შრომების კრებული  2006 (20) №2 თელავი       

                         3 .    ,,შედარებითი ანალიზის მეთოდი რუსული ენის სწავლების დროს  

                                უცხო ენათა სპეციალობაზე“. 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

Windows 98/2000; MS  Office 2000/XP; MS Windows –XP; Word; Excel; Paint;  Internet 

ენების ცოდნა :  ქართული ; რუსული; ინგლისური; თურქული ; იტალიური 



 

 

                                                

                            

                             

 

 

 

 

 

 

   

                                 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                               


