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მიქელაძე ნუნუ                                                

თელავი, კურდღელაური, 2200 საქართველო 

მობ. (+995) 551 53 44 76 

 

დაბადების თარიღი        10.09.1949 

 

სამეცნიერო ხარისხი      ისტორიის  დოქტორი  

 

სამუშაო გამოცდილება          

 

2014 წლიდან თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის დეპარტამენტის ასისტენტ-

პროფესორი 

 

2013 - 2014 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

უცხო ენებისა და პროფესიული გადამზადების ცენტრის ხელძღვანელი 

 

2013 - 2014 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის 

მოწვეული ისტორიის  დოქტორი. საგანი – რუსეთის იმპერია XIX საუკუნეში; საგანი – 

ეროვნული საკითხი საქართველოში XIX- XX საუკუნეებში 

 

2013 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მოწვეული 

ისტორიის  დოქტორი ტურიზმის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო მიმართულებით. 

საგანი - ეთნოლოგია; საგანი - ქართული კულტურის საფუძვლები  

 

 2009-2012 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის ხელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრატურის 

(კავკასიური კვლევები) მოწვეული ისტორიის დოქტორი. საგანი - 1) საერთაშორისო 

ურთიერთობების თეორია; 2) კავკასიის ხალხთა უახლესი ისტორია; - რუსეთის 

იმპერია XVIII საუკუნეში; რუსეთის იმპერია XIX საუკუნეში; ეთნოლოგია; ქართული 

კულტურის საფუძვლები; 
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 2008-2009 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის 

მოწვეული ისტორიის დოქტორი. საგანი - რუსეთის იმპერია XIX საუკუნეში;     

 

 2008 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის 

სპეციალობის მოწვეული ისტორიის  დოქტორი. საგანი - 1) ქართული კულტურის 

ისტორიის საფუძვლები; 2) მსოფლიო ისტორიის შესავალი კურსი;  

 

 2007-2008 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის 

მოწვეული მასწავლებელი პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის; საგანი - 1) ძველი 

მსოფლიოს და შუა საუკუნეების ისტორია; 2) ამერიკის ისტორია; 3) ჩრდილო კავკასიის 

ხალხთა ისტორია; 4) საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის 

სპეციალობაზე საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორია;  

 

2005-2007 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტ-

პროფესორი. საგანი _ 1) ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია; 2) ევროპისა 

და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია; 3) მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია; 4) 

ძველი მსოფლიოს ისტორია; 5) ბრიტანეთის ისტორია; 6) გერმანიის ისტორია; 7) 

ამერიკის ისტორია; 8) საფრანგეთის ისტორია;   

 

2004-2005 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. 

საგანი - რუსეთის ისტორიის სრული კურსი;    

                          

1998-2004 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი 

(სრულ საშტატო ერთეულზე). საგანი _ რუსეთის ისტორია (XIX - XX საუკუნეები);   

 

1997-1998 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის 

მასწავლებელი (0,75 საშტატო ერთეულზე). საგანი - 1) რუსეთის ისტორია (IV-XVIII 

საუკუნეები); 

 

1995-1997 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის 

მასწავლებელი (0,5 საშტატო ერთეულზე). საგანი - რუსეთის ისტორია (XIX  საუკუნე);   
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1994-1995 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 

კათედრის მოწვეული მასწავლებელი. საგანი - ეთნოგრაფია;   

 

1993-1994 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის პედაგოგიური პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი, მოწვეული მასწავლებელი;  

 

1990-1993 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 

კათედრის უფროსი ლაბორანტი  

                           

1990-2003 თელავის №7 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი საქართველოსა და 

მსოფლიო ისტორიის დისციპლინებში   

 

1994-2001 თელავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტის `კახეთი” მასწავლებელი. საგანი _ 

1) საქართველოს ისტორიის სრული კურსი; 2) ეთნოგრაფია; 3) რუსეთის ისტორიის 

სრული კურსი; 4) ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორია; 5) საქართველოს ისტორიის 

ისტორიოგრაფია; 6) ისტორის სწავლების მეთოდიკა;   

 

 1976-1990 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის ხალხთა ისტორიის კათედრის 

უმცროსი ლაბორანტი  

 

1971-1976 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის მდივანი  

 

 

განათლება                

 

1993-1996 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის საქართველოს ახალი და 

უახლესი ისტორიის განყოფილების მაძიებელი ასპირანტი  

 

1966-1970 თელავის იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორიის სპეციალობა, 

წარჩინებით C # 437235 
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1956-1966  თელავის I საშუალო სკოლა 

 

 

სამეცნიერო ინტერესები XIX და XX საუკუნების საქართველოს ისტორიული 

განვითარების გზები და მისი ურთიერთობა მსოფლიოს ქვეყნებთან  

 

სამეცნიერო ნაშრომები  37 სამეცნიერო სტატია, 1 მონოგრაფია, 2 მონოგრაფიის 

რეცენზენტი, 1 ბროშურის რეცენზენტი, 2 ნაშრომის რედაქტორი, 3 საბაკალავრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელი 

ენების ცოდნა           ქართული _ მშობლიური  

                                    რუსული _ კარგად  

                                    ინგლისური _ საშუალოდ  

 

 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები            საოფისე პროგრამები, ინტერნეტი  

 

სხვა უნარ-ჩვევები კოლეგიალობა, კომუნიკაბელურობა, ორგანიზატორული საქმიანობა  

 

 

საზოგადოებრივი დატვირთვა  2004-2006 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 

საბჭოს მდივანი  

 

 

ჰობი      პოეზია, მუსიკა     

 


