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ავტობიოგრაფია (SV) 

 

 

სახელი, გვარი: მედეა მეტრეველი 

დაბადების თარიღი: 1954 წლის 7 ოქტომბერი  

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული 

მისამართი: ქ. თელავი, კურდღელაური 

ტელეფონი: 555505439 

განათლება: 

 1975-1979წ.წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით; 

 1991-1992წ.წ. - ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა 

ეროვნული ინსტიტუტის ერთწლიანი მიზნობრივი ასპირანტურა; 

 1991წ. - დისერტაციის დაცვა; 

 აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 1979  - 1980 წ.წ. - რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, 

ვარდისუბნის რვაწლიანი სკოლა; 
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 1980-1981 წ.წ.- რუსული ენის მასწავლებელი, თელავის სამშენებლო ტექნიკუმი; 

 1981-1992 წ.წ. - რუსული ენის  მასწავლებელი, თელავის ი. გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის 

კათედრა; 

 1992-2005 წ.წ. - ამავე კათედრის დოცენტი; 

 2005-2009 წ.წ. - რუსული ფილოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 

 2010-2011წ.წ. - საქართველო-უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი, 

რუსული ენის მოწვეული ლექტორი; 

 2014წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;     

უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი,  რუსული ენის მოწვეული 

ლექტორი 

 2014 წ. სექტემბრიდან - უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის 

ასისტენტ-პროფესორი. 

 საკურსო შრომების ხელმძღვანელი თანამედროვე რუსულ ენაში და  რუსული 

ენის მეთოდიკაში (1991-2003); 

 სტუდენტთა  სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელი; 

 2009 წელს უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის წევრი  რუსულ 

ენაში;  

 ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.   

წაკითხული კურსები: 

 თანამედროვე რუსულ ენა  (ლექსიკოლოგია, ფრაზეოლოგია, ფონეტიკა), 

რუსული ენის მეთოდიკა, 

 სპეც.კურსი ფსიქოლინგვისტიკაში, 

 არჩევითი კურსი რუსულ ენაში 

სამეცნიერო ინტერესები: 

 რუსული და ქართული ენების კონტრასტიული ანალიზი; 

 წინადადების დამახსოვრებისა და მეხსიერებაში სინტაქსური ინფორმაციის 

შენახვის პროცესების კვლევა; 

 წინადადების სიღმისეული და ზედაპირული სტრუქტურების კვლევა; 

 ქართულ-რუსული, რუსულ-იტალიური ბილინგვიზმის კვლევა; 

 ლინგვოკულტუროლოგია  და თარგმნის პრობლემები 

 სტუდენტებთან ერთად სამეცნიერო-კვლევით პროცესში მონაწილეობა 

ენების ცოდნა:  

 ქართული- სრულყოფილად; 
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 რუსული - სრულყოფილად; 

 ინგლისური - საშუალოდ; 

  იტალიური -  კარგად. 

კომპიუტერის ცოდნა: Word, Excel, Internet,  საიტების შექმნა, easyQuizzy, iren და სხვა 

ტესტირების პროგრამები, GIMP, და სხვა. 

 სამეცნიერო ნაშრომები:      65 სამეცნიერო ნაშრომი . 

 წიგნი:  იაკობ გოგებაშვილი რუსული ენის სწავლების მეთოდიკის ფუძემდებელი 

საქართველოში, 1997, თბილისი, სამშობლო; 

 

საგრანტო პროექტში მონაწილეობა: 

 პროექტის სახელწოდება: უცხო ენათა სწავლების უნივერსალური მეთოდიკა 

უნივერსიტეტებისათვის.  2006 წ.   საქ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

რეცენზენტობა:   

 К.Ш. Мачарашвили, Методическое руководство по учебнику «Русское слово» - 

букварь, Тбилиси, 1997 г. 

 К.Ш. Мачарашвили,  «Русское слово» -  IV класс, Тбилиси,1997г. 

ტრენინგები და სერთიფიკატები:   

 ტემპუსის პროექტი „ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემების განვითარება 

თელავის სახ. უნივერსიტეტში,“   სემინარები  „სამეცნიერო სტატიის და 

პროექტის წერა და სწავლების  თანამედროვე მეთოდიკა“. 

 ფინეთი, ჰელსინკის უნივერსიტეტი   Международной научной конференции 

«Двуязычное образование: теория и практика»(26–28 апреля 2011 г., 

Хельсинки, Финляндия) - პირადი მონაწილეობა 

 გერმანია, გრაიფსვალდის უნივერსიტეტი - ავსტრია, რატენი   VI международный 

семинар по вопросам естественного билингвизма и межкультурной коммуникации 

Австрия, Раттен 23 – 27 июля 2012 года. - პირადი მონაწილეობა 

 დამატებითი ინფორმაცია: 

 რექტორის ჯილდო  800  ლარის ოდენობით ლექსიკოლოგიაში, მეთოდიკაში და 

ფსიქოლინგვისტიკაში სალექციო და სპეც. კურსების შედგენისათვის  (2007). 

  

      


