
 

 

 

G    ჰამლეტ რაზმაძე 

 

cv 
 

დაბადების თარიღი:  22.09.1949 წელი.  

ეროვნება:  ქართველი 

მისამართი: 2200, თელავის რ-ნი, სოფ. კურდღელაური 

ტელეფონი: სამსახური 8(250) 27-32-67, სახლი 8(250)7-31-86, მობ. 893-75-35-59 

E-mail:h_razmadze@yahoo.com 

 

განათლება და კვალიფიკაცია:  

2006/10   

საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა სპეციალობით პედაგოგიკაში Ped        13.00.04  

2005/05   

საკანდიდატო დისერტაციის აპრობაცია 

1999/11    

საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურისა და სპორტის აკადემიის 

სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი.  

1967-1971   

საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი.          ფიზიკური 

კულტურისა და სპორტის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. 

დიპლომის სერია c #436173  

1956-1966  

თელავის რ-ნისოფ. კურდღელაურის საშუალო სკოლა.  

 



სამუშაო გამოცდილება: 

2014 - დღემდე 

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

2007-2013            

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;  

2006 09.12   

პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;  

2005/02 - 2006/09.  

პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;  

2005/05 -  

პედაგოგიური ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი;  

1993/10.25 - 2004/01.13.  

ფიზიკური აღზრდის თეორიისა და მეთოდიკის კათედრის გამგე;  

1982/10.06  

ფიზიკური აღზრდის თეორიისა და მეთოდიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;  

1981/09.01   

ფიზიკური აღზრდის თეორიისა და მეთოდიკის კათედრის მასწავლებელი; 

1974/08.30  

ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური სპორტული სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე; 

 
 

სამეცნიეროპუბლიკაციები:  
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1  ფიზიკური ვარჯიშის გავლენა 

სხვადასხვა ასაკის (8-10წწ) სპორტსმენთა 

კარდიორესპირატორულ სისტემაზე 

სტატია ,,ინტელექტი“ 2(40)  2011წ.  3   

2  ფიზიკური ვარჯიშის გავლენა 

სხვადასხვა ასაკის (8-10წწ) სპორტსმენთა 

ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობისა 

და ნერვკუნთოვან სისტემებზე 

სტატია ,,ინტელექტი“ 1(45) 2013წ.  4   

3 დამწყებ სპორტსმენთა წვრთნის 

პროცესის თავისებურებათა 

შესახებ 

სტატია აკ. წერეთლის სახ. 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

შრომები 

2015წ. 3  

4 მოკრივეებში გულისცემის სიხშირის 

დინამიკა საკონტროლო ბრძოლების 

დროს 

სტატია ი. გოგებაშვილის 

თელავის სახ. 

უნივერსიტეტი. 

პროფესორ 

მასწავლებელთა 

XVII (73-ე) სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2015წ. 3  

5 დაწყებით კლასებში (1-3) სპორტის 

სწავლების ზოგიერთი თავისებურებანი 

სტატია გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი. ი. 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი მე-3 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2015წ. 4  



6 მოკრივეებში გულისცემის სიხშირის 

დინამიკა წვრთნისა და შეჯიბრების 

პირობებში 

სტატია  2015წ. 3  

7 მოზარდი ასაკის კვალიფიციური 

სპორტსმენების შეჯიბრებისთვის 

მომზადების თავისებურებანი 

სტატია ი. გოგებაშვილის 

სახელობის ტელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, I 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,განათლება, კვლევა, 

პრაქტიკა“ 

2016   

8 ფეხბურთის სპორტული სკოლის 10-12 

ასაკთან დაკავშირებული ფუნქციური 

ცვლილებების ზოგიერთი მონაცემები 

 VIII საერთაშორისო 

სამეცნიერო მეთოდური 

კონფერენცია 

2017   

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

 

საზღვარგარეთ ყოფნა: რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი.  

 

სამხედრო სამსახურისადმი დამოკიდებულება: გადამდგარი უფროსი ლეიტენანტი.  

 

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად) 

 

ტექნიკური ჩვევები: ავტომანქანის მართვა 
 

ინტერესები: სპორტი, ლიტერატურა, ასტრონომია, კომპიუტერი 

 

 

 


