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ტელ: 593 90 49 90
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განათლება

2009-2012 წ.წ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

განათლების სკოლა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, განათლების დოქტორი.

2007-2009 წ.წ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, 

განათლების მაგისტრი.

2003-2007 წ.წ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა, 

ფილოლოგიის ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება

2016 - დღემდე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

რექტორის აპარატის სპეციალისტი (სამეცნიერო დარგში)

2015 ივნისი - 2016 თებერვალი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კვლევითი განყოფილების სპეციალისტი

2010 - დღემდე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, 

ინგლისური ენის მოწვეული ლექტორი

2006 – 2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი 

ბიბლიოთეკა, „ამერიკული კუთხის“ კოორდინატორი

mailto:ketevan.shashviashvili@tesau.edu.ge


ტრენინგები / სემინარები

28 ოქტომბერი, 2017 – ვორქშოპი „Teaching for Real World Applications: Active and 

Problem Based Learning in Science“ (სწავლება, როგორც სამყაროს რეალური  

მოხმარება: აქტიური და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა მეცნიერებაში) ტრენერი: 

პროფ. შირლი მაკლოუენი - თელავი, საქართველო

5 ოქტომბერი, 2017 - ტრენინგი „ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა“. 

თელავი, საქართველო

3 ოქტომბერი, 2017 - მასტერკლასი „ტრადიციულიდან ქსელურ ინტერაქტიურ 

აუდიტორიამდე“. თელავი, საქართველო

1 მაისი, 2017 – 30 მაისი, 2017 - ტრენინგ-პროგრამა „საგანმანათლებლო 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები კვლევა-სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა“.

თელავი, საქართველო

2016 ივლისი -„ XXI საუკუნის სწავლების მეთოდები“, (21st Century Teaching Methods) 

ტრენერი: დოქტორი რ. ჯეფერსონ ჯორჯი, ჩრდილო ტეხასის უნივერსიტეტი, ტრენინგ 

ცენტრი „Know How Training Centre“

2016 მაისი - ინტერპერსონალური ურთიერთობების გამოყენებითი ასპექტები უმაღლეს 
საგანმანათლებლიო  სივრცეში

11-19 დეკემბერი, 2015 -  ქართველოლოგიის სეზონური სკოლა „ქართული 

ხელნაწერი“, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - 

თბილისი, საქართველო

18-20 მაისი, 2015 - კონფერენცია ტემპუსის პროექტ - “LeAGUe“("A Network for 

Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine") - ის 

ფარგლებში.ლინეუს უნივერსიტეტი - ვექშო, შვედეთი

2-4 თებერვალი, 2015 -სამუშაო შეხვედრა/სემინარი ტემპუსის პროექტ - “LeAGUe“("A 

Network for Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine")- ის 

ფარგლებში. დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტი - კოპენჰაგენი, დანია

23-25 ივლისი, 2013 - სემინარი „ამერიკის კუთხის“ კოორდინატორებისათვის, აშშ-ს 

საელჩო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება) – ყვარელი, საქართველო

3-5 ოქტომბერი, 2012 - საერთაშორისო სემინარი „ამერიკული კუთხის“ 

კოორდინატორებისათვის: თანამედროვე ელექტრონული რესურსები და ინგლისური ენის 

შემსწავლელი ეფექტური პროგრამები, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი და ამერიკული 

კუთხეების რეგიონული ცენტრი - ვენა, ავსტრია

28-30 სექტემბერი, 2011 - სემინარი „ამერიკის კუთხის“ კოორდინატორებისათვის, აშშ-ს

საელჩო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება) – ბათუმი, საქართველო



5-12 ივნისი, 2010 – 17-ე საერთაშორისო კონფერენცია: ბიბლიოთეკები და 

საინფორმაციო რესურსები თანამედროვე მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და 

ბიზნესის სფეროში - სუდაკი, უკრაინა

2-3 ივნისი, 2010 - სემინარი ამერიკის კუთხეებისათვის, აშშ-ს საელჩო 

(საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება) – თბილისი, საქართველო

13-15 ოქტომბერი, 2009 - საერთაშორისო სემინარი „ ამერიკული კუთხის“ 

კოორდინატორებისათვის: გავაძლიეროთ ამერიკული კუთხეები, აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტი და ამერიკული კუთხეების რეგიონული ცენტრი - ვენა, ავსტრია

16 – 17 ოქტომბერი, 2008 - სემინარი „ამერიკული კუთხის“ კოორდინატორებისათვის, 

აშშ-ს საელჩო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება)  - თბილისი, 

საქართველო

2008 - ტრენინგი ინგლისური ენის მსაწავლებლებისათვის, მშვიდობის კორპუსი და იაკობ 

გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თელავი, საქართველო

11-15 ივლისი, 2008 - საერთაშორისო სემინარი: „თანამშრომლობა ევროკავშირსა და 

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის“– ბათუმი, საქართველო

6 – 8 ივნისი, 2007 - საერთაშორისო სემინარი „ამერიკული კუთხის“ 

კოორდინატორებისათვის, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი და ამერიკული კუთხეების 

რეგიონული ცენტრი - იალტა, უკრაინა

კონფერენციები / სამეცნიერო პუბლიკაციები

1. შაშვიაშვილი, ქ. (2017). Some Features of Business English. პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია XIX(75-ე) 

მოხსენება. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თელავი.
2. Shashviashvili, K., Lazviashvili, S. (2016). Linguistics Features of English 

Advertisements.სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, №16, 

გვ. 53-57.
3. შაშვიაშვილი, ქ., ლაზვიაშვილი, შ. (2016). Linguistics Features of English 

Advertisements. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია XVIII(74-ე) მოხსენება. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი.
4. Shashviashvili, K., Papunashvili, N. (2015). Implementation of LLL Strategies and 

Policies in Partner Universities: LLL Teaching Methods. შემუშავებული და 

გამოცემულია ტემპუსის პროექტის - “LeAGUe“("A Network for Developing Lifelong 



Learning in Armenia, Georgia and Ukraine"543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-

SMHES) ფარგლებში.
5. Shashviashvili, K., (2015). English Idiomatic Expressions Describing People and 

their Equivalents in the Georgian Language. III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „კულტურათაშორისი დიალოგები“, მოხსენება, თელავი.
6. Shashviashvili, K. (2014). A Coursebook on Writing: Written Communication in 

Business. Tbilisi: Grifoni Publishing House.
7. Shashviashvili, K., &Natchkebia, T. (2013). Learning Disabilities among Adult 

English Language Learners. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები, თელავი, გვ. 322-325.
8. Shashviashvili, K. (2012). Press Course supplementary materials. Reader. Telavi. 

TESAU.
9. შაშვიაშვილი, ქ. (2012). ვიდეომასალების გამოყენება შინაგანი მოტივაციის 

ამაღლების მიზნით უცხო ენის სწავლებისას (I – II კურსის ინგლისური ენის 

მასალაზე). დისერტაციის მონოგრაფია. თბილისი: საგამომცემლო სახლი ემ პი ჯი
10.Shashviashvili, K. (2012). Language and Culture as an Inseparable Phenomenon 

of the Society. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, №2(43), გვ. 

88-90.
11.Shashviashvili, K., & Garibashvili, M. (2011). The role of teacher while using 

video-mateials in language classes. საერთაშორისო კონფერენციის „ახალი 

ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“ კრებული, გორი, გვ. 107-109.
12.Shashviashvili, K., &Garibashvili, M. (2011). Emotional factors in Video 

Comprehension (In English Language Classes). I საერთაშორისო კონფერენციის 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები, თელავი, გვ. 257-261.
13.Shashviashvili, K. (2011). Types of audio-visual aids in foreign language 

teaching. IBSU First International Research Conference at the Faculty of 

Education, Tbilisi, pp. 175-179.
14.Shashviashvili, K., &Garibashvili, M. (2010). Differentiation of vido and audio 

materials in foreign language teaching. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, №3 (38), გვ. 164-166.

საზოგადოებრივი აქტივობები 

27-29 ოქტომბერი, 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“ IV საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

5 ივნისი, 2017წ. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XIX (75-ე) სამეცნიერო

კონფერენციის (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი



22 მაისი, 2017 წ. სტუდენტ ბაკალავრთა და მაგისტრანტთაXXI (76-ე) სამეცნიერო 

კონფერენციის (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

9 ივნისი, 2016წ. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XVIII (74-ე) 

სამეცნიერო კონფერენციის (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

25 მაისი, 2016წ. სტუდენტ ბაკალავრთა და მაგისტრანტთაXX (75-ე) სამეცნიერო 

კონფერენციის (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

პროექტებში მონაწილეობა

2017 - დღემდე - PH International (პროექტი ჰარმონია) – სამოქალაქო განათლება და 

ტექნოლოგიები ინგლისური ენის გამოყენებით (CTEL - Civic Education and Technologies 

Through English Language; კონტრაქტი  # CTEL_SC_IND04), ინსტრუქტორი / 

მასწავლებელთა ტრენერი.

27 თებერვალი – 7 მაისი, 2016წ. - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოების (GIZ) პროექტი - ქვემო ალვანის სასტუმროსა და ტურიზმის ინდუსტრიაში 

მომუშავე პერსონალისათვის ინგლისური ენის შემსწავლელი პროგრამა, ინგლისური ენის 

ინსტრუქტორი.

2015 – 2017 - ტემპუსის პროექტი “LeAGUe“("A Network for Developing Lifelong 

Learning in Armenia, Georgia and Ukraine"543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-

SMHES), მკვლევარი.

ექსპერტობა

2017 წლიდან - დღემდე - მეცნიერი ექსპერტი განათლების მეცნიერებებში - 

ტექინფორმის მონაცემთა ბაზა „საქართველოს ექსპერტები“

წახალისება-ჯილდოები 

 16 ნოემბერი, 2017წ. რექტორის მადლობა სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

“კულტურათაშორისი დიალოგები IV"- ის მაღალორგანიზებულად, პროფესიონალურად

და წარმატებით ჩატარებისათვის (ბრძანება #1/921)



 17 ოქტომბერი, 2017 წ. რექტორის მადლობა სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ,,მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო 

სამეცნიერო ფესტივალი 2017“ - ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების 

ორგანიზების, პროფესიონალურად, მაღალაკადემიურად და წარმატებით 

ჩატარებისათვის (ბრძანება #1/824)

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

Ms office, Ms PowerPoint, Internet

ენები

 ქართული (მშობლიური)
 ინგლისური (სრულყოფილად)
 რუსული (საშუალოდ)


