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ია ჩაქიაშვილი-კალმახელიძე 

 

 

 

პირადი  ინფორმაცია: 

    დაბადების  თარიღი:  1975 წლის 29 მარტი 

       ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მეუღლე და სამი შვილი. 

 

განათლება: 

 1992 წ. დავამთავრე ქ. თელავის #7 საშუალო სკოლა. 

 1992 წ. ჩავაბარე თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც დავამთავრე 1997 წელს. 

     1998 წ.  გავფორმდი მაძიებლად უზნაძის სახელობის თბილისის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტში. 

     2006 წ. დავიცავი დისერტაცია დიმიტრი უზნაძის სახელობის თბილისის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტში თემაზე: ,,პასუხისმგებლობის შეფასების ძირითადი კომპონენტები.~ რის 

შემდეგაც მომენიჭა ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 

  

სამუშაო გამოცდილება:   

     2013. დავიკავე თანამდებობა თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო     

უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე. 

     2009 წ. დავიკავე თანამდებობა თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე. 

     2006 წ. დავიკავე თანამდებობა თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე. 

      2000 წლიდან ვიყავი მიწვეული თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მასწავლებლად. 

 

კომპიუტერი:   

       საოფისე პროგრამები, ინტერნეტი 

 

 



        ენები:   

რუსული – საშუალოდ. 

ინგლისური – საშუალოდ. 

 

 

ტრენინგები და სერტიფიკატები:   

კულტურათაშორისი დიალოგები  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თელავი 2015წ. “ 

თვითცნობიერების განვითარების კანონზომიერებები“. ია ჩაქიაშვილი   იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

პროფესორ-მასწავლებელთა XVI(72) 2014 წ. სამეცნიერო კონფერენცია „ასერტულობის კვლევის ძირითადი 

პრინციპები და მისი ფსიქოლოგიური ტრენინგების სისტემა“ . ია ჩაქიაშვილი; ნინო ბასილაშვილი.- 

 იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

საერთაშირისო კონფერენცია “განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“  2016 წ.   იაკობ გოგებაშვილის  სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ია ჩაქიაშვილი, ნინო  ბასილაშვილი, შორენა ძამუკაშვილი 

 

პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანთა სამეცნიერო  კონფერენცია XIX (75-ე) იაკობ გოგებაშვილის  

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „ტრავმა და დროის აღქმა, ტრავმირებული 

პირეოვნების პიროვნული  თავისებურებები „ ია  ჩაქიაშვილი, ნინო ბასილაშვილი 

 

„ბავშვის  მიმართ ძალადობა, მიზეზები და სოციალური კეთილდღეობის მაჩვენებლების განსაზღვრის 

დიაგნოსტიკა“ ია ჩაქიაშვილი, შორენა ძამუკაშვილი 2017 წ. 

 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში  ნოუ-ჰაუს ტრენინგ  ცენტრი 2017 

 ‘სკოლის ახალგაზრდული  ჯგუფების მხარდაჭერა, ეფექტური და მდგრადი გადაქყვეტილებებისათვის  

ფარგლებში ჩატარებული  სამოქმედო  კვლევის  ხუთდღიანი ტრენინგი. სამოქალაქო განვითარების 

ინსტიტუტი 2017 

 

 

 

შრომები:   

1. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე – დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი. 2009 წ. ,,გადაწყვეტილების სიმტკიცის ზოგიერთი პირობა~. 



2. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე – დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი. 2008 წ. ,,ემპათიის მიმართება პროსოციალურ ქცევასთან~. 

3. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 2008 წ. #2 (24). ,,განწყობები ,,მე~-სა და საკუთარი ეროვნული იდენტობის მიმართ. 

4. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 2008 წ. #2 (24). ,,განსხვავებული ტიპის ოჯახები~. 

5. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 2008 წ. #1 (23). ,,ქცევის მიზეზის ახსნა, ატრიბუციის თეორია~. 

6. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 2008 წ. #1 (23). ,,ატრიბუცია და ,,მე~-ს ობიექტივაცია~. 

7. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი #2 2005 წ. 

,,პასუხისმგებლობის ინტეგრაციულ-კონტექსტუალური მოდელი~. 

8. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი #1 2005 წ. 

,,ქცევის შედეგი და პასუხისმგებლობის შეფასება.~ 

9. თელავის უნივერსიტეტის პერიოდული ჟურნალი `სოციალურ მეცნიერებათა სერია~ #1 

2011წ. სტატია 1. `განსხვავებული ხედები პიროვნებისა და `მე~-ს შესახებ ფსიქოლოგიაში~ გვ. 

45-54 

10. თელავის უნივერსიტეტის პერიოდული ჟურნალი `სოციალურ მეცნიერებათა სერია~ #1 

2011წ. სტატია 1. `თავდაჯერებულობის ანუ ასერტულობის კვლევის ზოგიერთი საკითხი~ გვ. 

55-66  

11. თელავის სახ. უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებული  N1(25)2011   

 სტატია 1. „ძალაუფლებისადმი წინააღმდეგობა და მორალური განსჯის დონე“  

 სტატია 2. „აკადემიური მოსწრების განმსაზღვრელი პიროვნული თავისებურებები, საკვანძო 

სიტყვები: აკადემიური მოსწრება, ინტროვენსი, ექსტრავენსია და „დიდი ხუთეული“. 

12.სტრესი და იძულებით გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და მათი გადაწყვეტის 

გზები. 2011წ. თბილისი(თანაავტორი). 

13. საერთაშორისო სამეცნირო ჟურნალი „ინტელექტი“ N1(42) 2012წ.  „სტრესის გამომწვევი 

მიზეზები“ ია ჩაქიაშვილი; ნინო ბასილაშვილი. 

14. საერთაშორისო სამეცნირო ჟურნალი „ინტელექტი“ N2(43)2012წ  “იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა კოგნიტური და ემოციური ასპექტები“ ია ჩაქიაშვილი; ნინო ბასილაშვილი. 

15. სამეცნიერო შრომების კრებული N2(26)2013წ. თელავის სახ. უნივერსიტეტი  

სტატია 1. „სასკოლო ფსიქოლოგის ძირითადი ამოცანები“  

სტატია  2. მორალურ დილემათა გადაწყვეტის თავისებურებები ნორმატიულ ღირებულებათა 

კუთხით. 

16. საერთაშორისო სამეცნირო ჟურნალი „ინტელექტი“ N1(48)2014წ.   



სტატია 1. „ ფსიქოთერაპიის ეფექტურობის პრობლემა“ 

სტატია 2. „სინანულის განცდა და დროის ფაქტორი“.  

17. საერთაშორისო სამეცნირო ჟურნალი „ინტელექტი“ N1(52) 2015 თბილისი.“გენდერული 

სტერეოტიპიზაცია ადრეულ ბავშვობაში“ ია ჩაქიაშვილი, შორენა ძამუკაშვილი. 

სტატია 2.თვითცნობიერების განვითარება ბავშვობაში, კვლევის ზოგიერთი საკითხი. 

 

 

 

 


