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               სვიმონ ოხანაშვილი 
  დაბადების თარიღი:   19 მარტი, 1952 წელი. 
 დაბადების ადგილი:     სოფ. გულგულა, თელავის რაიონი, 
საქართველო 
 მისამართი :  ალაზნის გამზირი #8, ბ. 22, თელავი, 2200, 
საქართველო 
      ტელ: (995 350) - 27 – 48 – 76,        მობ:  599 – 57-32-25 

                   ელ.ფოსტა:  ok-svi@mail.ru   
ok-svi@tesau.edu.ge 

განათლება: 
2006 პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (2006.17.05-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი) სპეციალობა: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი – 13.00.02, 
დიპლომის # 005427. სწავლების მეთოდიკა (ინფორმატიკაში). 

2004 IFES – სამოქალაქო განათლების ტრენერთა კურსები.  
2002  სამოქალაქო განათლების გაცვლითი პროგრამა აშშ კალიფორნიის შტატში. (9.04-

1.05.2002) 
1997 JA- გამოყენებითი ეკონომიკის ტრენერთა კურსები 
1988  - 1991 ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის 

ასპირანტურა.   
1980 – 1983 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ  პროფესიათა 

ფაკულტეტი ტელე–ჟურნალისტკა ( დიპლომის  #000597) 
1978 - 1983 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი 

მათემატიკის ფაკულტეტი. (დიპლომის #  252222 გამოყენებითი მატემატიკა – 
სპეციალობა: გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა გამოყენება.) 

1969 -  1972 თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 
ინსტიტუტის ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი.  (დიპლომის # ИВ  177725) 

1967-1969   თელავის I საშუალო სკოლა. 
1959-1967       გულგულის რვაწლიანი სკოლა. 
 
 სამუშაო გამოცდილება:     
1987-2012     - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. ასოც. პროფ. ინფორმატიკის კათედრის გამგე (2010-2012 წწ), 
მათემატიკის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ფიზიკის დეპარტამენტის 
უფროსი (2012 წ) 

2005 -2012  – საქართველოს ეროვნული გამოცდები. ადმინისტრატორის  მოადგილე, 
ადმინისტრატორი.  

2007- 2010          -  თელავის #1 საჯარო სკოლის დირექტორი 
1998- 2011         -  არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,სიცოცხლის ფონდის” პრეზიდენტი. 
2005- 2007       - ESM – სკოლა ლიცეუმის ინფორმატიკის მასწავლებელი. 
2002- 2005  - IFES–ის სამოქალაქო განათლების პროექტის კორდინატორი კახეთის რეგიონში. 
1994- 2005   - თელავის ინფორმატიკის საწავლო ცენტრის დირექტორი (2.02.05 - მდე). 
1996-2004  - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო  რწმუნებულის კახეთის  

რეგიონალური სამსახური. საინფორმაციო სამსახურის (უფროსი) მრჩეველი. 
1984- 2002  - თელავის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების 

ინსტიტუტის სტს და ინფორმატიკის კაბინეტის გამგე.  
1987-2000          – თელავის I და V საშუალო სკოლების ინფორმარიკის მასწავლებელი. 
1977-1978          -  ქ. გორკი, სამხედრო სავალდებულო სამსახური. (ათეულის მეთაური)  
1975 -1977    – თელავის რ–ნ. სოფ. გულგულის საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი, 

დირექტორის მოადგილე კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის დარგში. 



1973-1975   - საგარეჯოს რ-ნ  სოფლებში მათემატიკის, ფიზიკის მასწავლებელი და სოფ. 
ბოგდანოვკის საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო 
აღმზრდელობის დარგში.  

 
სამეცნიერო შრომები 
1. პეტრე ბაგრატიონის ბიოგრაფია. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
პედაგოგიური ინსტიტუტი. სტუდენტთა XXIX სამეცნიერო კონფერენცია. თელავი 1972 წ. 
2. დამხმარე ალგორითმის მნიშვნელობა დაპროგრამირების ენებში საქართველოს სსრ 
სახალხო განათელების სამინისტროს ექსპერიმენტული სამეცნიერო –საწარმო 
პედაგოგიური გაერტიანება. Aსპირანტთა და პედაგოგიკის მეცნიერებათა ხარისხის 
მაძიებელთა XXXIII კონფერენცია1990 წ. გვ. 84-95. თბილისი. 
3. ამოცანების ამოხსნა იტერაციული მეთოდის გამოყენებით. ჟურნალ ,,სკოლა და 
ცხოვრების” ყოველ კვარტალური დამატება ,,ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში”, 
თბილისი1991-92 
4. ამოცანების ამოხსნა ალგორითმული სახაზავის დახმარებით, ჟურნალ ,,სკოლა და 
ცხოვრების” ყოველ კვარტალური დამატება ,,ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში”, 
თბილისი1991 წ. #2 
5. გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავების ზოგიერთი საკითხი ჟურნალ `სკოლა და 
ცხოვრების” ყოველ კვარტალური დამატება ,,ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში”, 
თბილისი1992 წ. #1-2 გვ. 81-90 
6. ენა და ალგორითმი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-
სემინარის მოხსენებითი თეზისები ,,სპმის-94” ლაგოდეხი. 1994 წ. 6-9 ოქტომბეერი გვ. 20 
7. როგორ გამოვთვალოთ ასის ფაქტორიალი BAშIჩ-ში პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
,,ინტელექტი”. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი `ინტელექტი”. 
თბილისი. 2002 წ. #3(14) გვ.224-225 
8. რეკურსიული პროცესი ალგორითმულ ენებში პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
ინტელექტი”. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი ,,ინტელექტი”. თბილისი. 
2002 წ. #3(14) ვ.226-229 
9. ორობითი რიცხვები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. საქართველოს 
მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი ,,ინტელექტი”. თბილისი. 2003 წ. #1(15), გვ. 167-170 
10. გამოყენებითი მათემატიკური ამოცანების სწავლების მეთოდური რეკომენდაციები 
ინფორმატიკის ფაკულტატურ და კლასგარეშე მეცადინეობისას. ქუთაისის ა. წერეთელის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოთვლითი მეთოდებისა და მათემატიკის 
სწავლების მეთოდიკის კათედრა. სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია. მათემატიკის და 
ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის 2004 წ. 6-7 ივნისი. გვ. 54-58 აქტუალური პრობლემები, 
მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი. 
11. ინფორმატიკისა და გამოთვლითი მეთოდების საფუძვლები ამოცანათა კრებული 
მეთოდური მითითებებით. თელავი. 2005 წ. 198 გვერდი 
12. ინფორმატიკის ოლიმპიადებიამოცანების თელავის თსუ სამეცნიერო ჟურნალი 2006 
წ. 
13. გლობალიზების პრობლემები განათლების ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განხორციელების პროცესში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `ინტელექტი”.#3(20) 
2004; 

14. ფაკულტატური  და კლასგარეშე მეცადინეობის მეთოდური რეკომენდაციები. 
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `ინტელექტი”.#1(18), 2004; 

15. ანიუტეტი. თელავის თესაუ სამეცნიერო შრომების  ჟურნალი #2(18) 2006 წ. #2 
(18) 

16. კლასის დამრიგებელი, დამხმარე სახელმძღვანელო საჯარო სკოლებისათვის. 2008 
Telavi. 



17. ნაშთა თეორიის სწავლება Excel პროგრამის საშუალებით. საერთასორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,,კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, 
სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები” სამეცნიერო შრომები. 2010 წლის 5-6 

ნოემბერს. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
18. პრობლემურ - მოდულურ დიდაქტიკის საფუძვლებზე მათემატიკური ცოდნის 
მეთოდების კონცეპტუალური დიაგნოსტიკა. საერთასორისო სამეცნიერო – 

საქართველოს ტექნიკუეი უნივერსიტეტი - ტექნიკური კონფერენცია ,,მართვის 
ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, 
თბილისი სტუ 20-22 მაისი 2011  (189-190). 
 
19. თვლის ორობით სისტემებში სხვაობის ოპერაციის ახალი მეთოდის კომპიუტერული  
რეალიზება.  
 
20. პი რიცხვის მნიშვნელობის გამოთვლა კომპიუტერის დახმარებით.   
 
21. მასობრივი კომუნიკაციის და ინტერნეტ მედიის საფუძვლების შესწავლა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.  
22. интернет-медиа и совремнный менеджмент в образовании 
23.ალგორითმის სირთულე (განჯა) 
 
 
სამეცნიერო ინტერესები: 

-  კომპიუტერული განათლების კვლევა; 
- დინსტანციური სწავლების  საკითხები. 

 
სამეცნიერო პუბლიკაციები:    22  სამეცნიერო შრომა. 
 

s. oxanaSvilis mier Sedgenili da ganxorcielemuli grantebis. 
 

dasaxeleba/grantis 
nomeri/biujeti 

xangrZlivo
ba  

donori 
organizacia 

proeqtis aRwera  

,,kaxeTis sainformacio 
bamki~ (7000$) 
 

erTi weli 
20.08.97-25.08.98 

~Ria sazogadoeba – 
saqarvelo~. 

TelavSi Seiqmna sainformacio 
centri kaxeTis rva 
raionisaTvis, sadac damuSavda  
sxvadasxva saxis statistikuri 
monacemebikaxeTis Sesaxeb.  

~kompiuteruli ganaTleba 
da daxmareba 
Jurnalistebs~ (20000$) 

Oori weli 
(1998-2000). 

~evraziis fondi~. kaxeTis 8 raionis 
Jurnalistebma iswavles 
kompiuterebiT gazeTebis 
awyoba dakabadonoeba. (54 
Jurnalistma) 

"ekonomika da bavSvebi"  
(500$) 

sami Tve 
(1999 agvisto) 

UNV –gaeros 
moxaliseebi. 

skolis moswavleebma iswavles 
“JuniorAchievement” gamoyenebiTi 
ekonomika  

~gulgulis gza" 
(produqti SromadReebiT 
21000 lari) 

EerTi weli 
1999 w 

 gaeros sasursaTo 
programebis proeqti. 

SekeTda sof. gulglis gza, 
xidi da proeqtSi CarTuli 
iyo soflis mosaxleoba. 

"wyaros wyali"(produqti 
SromadReebiT 23 000 
SromadRe) 

EerTi weli 
(1999-2000) 

gaeros sasursaTo 
programebis proeqti 

Osof. gulgulas sofelSi 
aRdgenili da gayvanili iqna 
sasmeli wyali 

~ekonomikuri ganaTleba 
Tineijerebs~ (6000$) 

EerTi weli 
(2001 w.) 

aSS saelCosTan 
arsebuli USAIS- 
fondi. 

skolis moswavleebma iswavles 
“JuniorAchievement” gamoyenebiTi 
ekonomikis safuZvlebi 

“XXI saukunes –aqtiuri EerTi weli inglisis saelCosTan Temis wevrebis gaaqtiurebis 
da samoqalaqo ganaTlebis 



moqalaqe”  (4000$) (2001) arsebuli demokr-
atiuli ganviTarebis 
departamenti. 

mizniT Catarda Sexvedrebi da 
diskusiebi sakrebuloebSi 

“koalicia sufTa 
garemosaTvis” (40000$) 
 

cxra Tve 
”(1.08.02-
30.03.03) 

fondi horizontis –
koaliciuri proeqti  

aTma arasamTavrobo 
organizaciam SevqmeniT 
koalicia q. Telavis 
gasufTavebis mizniT  

,,moswavleTa masmedia” 
(500$)  

EerTi weli 
(2002.1.05- 
20031.05). 

UNV –gaeros 
moxaliseebi 

 Telavis saSualo skolis 
moswavleebs vaswavleT 
“Jurnalistoba”, gamouSviT  
gazeTi (gazeTis dakabadon.) 

,,airCie Seni momavali” 
(3-jer dafinasda sul 6549$) ) 

Esul oTxi 
Tve (2003.1.10 – 

2004.30.03). 

MC-  mersi qori Daxmetis da yvarlis raionis 
mosaxleobas - Temis wevrebs 
CautardaT sainformacio 
Sexvedrebi arCevnebTan 
dakavSirebiT. vaswavleT 
saarCevno procedurebi 

sarwyavi arxebis 
reabilitacia (92800 
SromadRe) 

oTx Tviani 
2007.1.04-
2007.30.07 

gaeros sasursaTo 
programebis proeqti. 

erToblivi proeqti – Telavis 
municipalitetTan erTad. 
dasaqmda 18 soflis 1116 
adamiani. 
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