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სახელი და გვარი:    ლალი აზმაიფარაშვილი 

დაბადების თარიღი:   1966 წლის 18 სექტემბერი 

სქესი:      მდედრობითი 

ოჯახური მდგომარეობა:   დასაოჯახებელი 

ეროვნება:     ქართველი 

მისამართი:     გორი, ფარნავაზის ქ. №26 

ტელეფონის ნომერი:   0(370)27 81 86;  5 95 95 64 98;   5 93 27 55 59 

 

ენები 

ქართული:                მშობლიური 

რუსული:     საშუალოდ 

ინგლისური:      საშუალოდ 

 

სწავლა-განათლება 

 ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის საბუნებისმეტყველო 

ფაკულტეტი 

 თბილისის სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის 

ასპირანტურა 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

კვალიფიკაცია 

ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი, მწვრთნელი, პედაგოგი. 

 

სამეცნიერო შრომები 

შვიდი სამეცნიერო ნაშრომი, აქედან ექვსი საავტორო ერთი თანაავტორობით. 

დიპლომები და სერთიფიკატები 

ინსტიტუტის დამთავრების დიპლომი, ტექნიკუმის დამთავრების დიპლომი, მოწმობა, 

თბილისის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ინსტიტუტთან არსებული 



ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსები, საერთო ფიზიკური მომზადების 

სპეციალობით. მოწმობა, საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის ინსტიტუტის კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტზე,სკოლამდელი ასაკის 

ბავშვების ფიზიკური აღზდრის პროფილით. დიპლომი, საქართველოს ეროვნულ 

საგანმანათლებლო საზოგადოებასთან არსებული მკურნალი მასაჟისტის 

მოსამზადებელი კურსი, მიღებული მაქვს ექიმი - რეაბილიტოლოგის კვალიფიკაციით. 

 

სამუშაო გამოცდილება 

1986 წ. 15.01 – 1986წ.18.08. ადგილმრეწველობის გორის საწარმოო გაერთიანება, ფიზ. 

აღზრდის მეთოდისტი. 

1986-1987 წწ. თბილისის პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებლის ქიმიური ანალიზის 

ლაბორატორიის სპეციალობა. 

1988-1988 წწ. გორის მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურების სამმართველო, 

ფიზ. აღზრდის მეთოდისტი. 

1989-1990 წწ. გორის განათლების საქალაქო კომიტეტთან არსებული ბავშვთა და 

მოზარდთა კლუბის კალათბურთის სექციის ხელმძღვანელი. 

1990-1996 წწ. გორის ცურვის სასპორტო სკოლასთან არსებული სექციის მწვრთნელ 

მასწავლებელი. 

1996წ-დან - დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის და მეთოდიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სამეცნიერო ნაშრომების სია 

№ ნაშრომის დასახელება 

ნაბეჭდ. 

თუ 

ხელნაწ. 

გამომცემლობის წელი 

და თარიღი 

ნაბ. 

თარ. 

რაო

დ. 

შენიშვნა 

(მიუთით

ეთ 

თანაავტ

ორი) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ფიზიკური და სქესობრივი 

განვითარების 

ინდივიდუალური  ტემპების 

გამოკვლევა სპორტის 

გაკვეთილებზე 

(პედაგოგიური 

ექსპერიმენტის შედეგები) 

 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია ბათუმი 

2014. 

17-19 ოქტომბერი 

გვ.77 

  

2 

მოძრაობის აქტიურობი 

სხვადასხვა რეჟიმის გავლენა 

ბავშვთა და მოზარდთა 

ორგანიზმზე 

 

VII 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

გორი 2014 

28-29 ნოემბერი 

  

3 

სპორტსმენი და 

არასპორტსმენი მომზადების 

ფიზიკური განვიტარების და 

ფიზიკური  მომზადების 

გამოკვლევა 

 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

მიძღვნილი იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

გორი 2015 წ. 12 ივნისი 

  

4 
მოზარდობის ხანის 

ასაკობრივი თავისებურებები 
 

XIII 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,განათლება XXI 

საუკუნეში“ 13-14 

ნოემბერი, 2015 წ. გორი, 

საქართველო 

  

5 

მოზარდობის პერიოდში 

სპორტსმენი და 

არასპორტსმენი ვაჟების 

გამოსაკვლევი 

 

IV საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

კომპიუტერული/ინფო

  



მაჩვენებლების 

პროგნოსტიკული 

მნიშვნელობა 

რმატიკა განათლების 

მეცნიერებები 

მასწავლებლის 

განათლება“. 1-3 

ოქტომბერი 2016 წ. 

თბილისი საქართველო 

6 

დაბალი კლასების 

მოსწავლეების ფიზიკური 

მომზადების 

განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა სპორტის 

გაკვეთილებზე 

 

IX 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,განათლების 

მენეჯმენტი: 

მიმდინარე 

გამოწვევები და 

განვითარების 

პერსპექტივები.“ 

18-19 ნოემბერი 2016 წ 

გორი 

  

7 

მოზარდის მამოძრავებელი 

თვისებების განვითარების 

თავისებურებანი 

 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო, 

სამეცნიერო 

კონფერენცია. 

08-2017 წ. 

 გორი 

  

8 

ფიზიკური არზრდის როლი 

და მნიშვნელობა პიროვნების 

ყოველმხრივ ჰარმონიულ 

განვითარებაში 

 

X 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,უმაღლესი 

განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია

“ 

17-18 ნოემბერი 

2017 წ. გორი 

საქართველო 

 

გ. 

მძინარაშ

ვილი 

 

 

 


