
  

Curriculum  Vitae 

იზოლდა ჭინჭარაშვილი 

ვაზისუბნის I მ/რ, II კორპუსი, თბილისი, 0152, საქართველო 

ტელ: (0350)270700, მობ: 599008448, e-mail: iza709@mail.ru 

 

ავტობიოგრაფიული მონაცემები: 

 

დაბადების თარიღი - 7 სექტემბერი, 1975 წელი  

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2005 წ.-დან დღემდე _ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული  პროფესორი 

2008_2011 წ. _ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

2007-2008 წ. _ განათლების სამინისტროს ფასილიტატორი 

2006-2009წ. _ ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 

2001 წ. _  ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის 

მასწავლებელი  

1998წ.-დან დღემდე  თელავის #1 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი  

2012 წ. _ სერთიფიცირებული მასწავლებელი (გეოგრაფია, ბიოლოგია, ბუნებისმეტყველება) 

2015 წ. _დან  წამყვანი მასწავლებელი  

2016 წ. _ დან ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი             
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სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:  

2002 წ. _ გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი სპეციალობით “მეტეოროლოგია, 

კლიმატოლოგია, აგრომეტეოროლოგია” 

2002 წ. _ დოცენტი 

 

სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოების წევრობა: 

1.თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

2.თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

 

დისერტაციების ოპონირება: 

2 საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი. 

 

განათლება:  

1992-1997 წ. თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, 

სპეციალობა _ გეოგრაფია-ბიოლოგია (დიპლომი წარჩინებით) 

 

სამეცნიერო შრომები: 

1. კახეთის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსები, თელავის სახ.უნივერსიტეტის “შრომათა” 

დამატება “მახარობელი”, ტ.1, 1999 

2. კახეთის რეგიონის კლიმატური რესურსები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 

ტ.102, 2001 

3. კახეთის რეგიონის კლიმატური რესურსები და მათი ეფექტიანი გამოყენების პერსპექტივები, 

“მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, # 4_6, 2001 

4. ფონური კლიმატური პროგნოზები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.103, 

2001 

5. აგროკლიმატური რესურსების პოტენციალი კახეთის რეგიონში, “მეცნიერება და ტექნოლოგი- 

ები”, # 4_6, 2002 

6. ქალაქ თელავის მიკროკლიმატური თავისებურებანი, “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, # 7_9, 

2002 



7. კლიმატის ცვლილების შესაძლო სცენარები კახეთის რეგიონში, “მეცნიერება და ტექნოლოგი 

ები”, # 10_12, 2004 

8. საკურორტო კლიმატური რესურსები კახეთის რეგიონში, “მეცნიერება და ტექნოლოგიები, #4-

6, 2006 

9. ენერგეტიკული კლიმატური რესურსები კახეთში, თელავის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული #1 (19), 2006 

10. ჰაერის ტემპერატურული რეჟიმი კახეთის რეგიონში, თელავის სახ. უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული #2 (20), 2006 

11. რელიეფის გავლენა ჰაერის ტემპერატურის განაწილებაზე კახეთის რეგიონში, თელავის სახ. 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #2 (20), 2006 

12. რელიეფის გავლენა ატმოსფერული ნალექების განაწილებაზე კახეთში, თელავის სახ. 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #1 (21), 2007 

13. მასწავლებლის მიერ სწავლების ახლებურად მართვის თავისებურებანი, თელავის სახ. 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #1 (21), 2007 

14. მოსწავლეთა შემოწმება-შეფასება თანამედროვე სკოლაში, თელავის სახ. უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული #2 (22), 2007 

15. რადიაქტიური ნივთიერებები საამშენებლო მასალებში, თელავის სახ. უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული #2 (22), 2007 

16. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში, პერიოდული სამეცნიერო 

ჟურნალი “ინტელექტი” #2 (31), 2008 

17. დიდაქტიკური ბარათების ,,შეასწორე დაშვებული შეცდომები,, როლი სასწავლო პროცესის 

აქტივობის ამაღლებაში, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” #2 (34), 2009 

18. Investigation of empirical distribution of atmospheric precipitations maximal meanings for some points of 

Georgia, TeSaU Journal of Caucasian studies, 2010. 

 

19. დიდაქტიკური ბარათების როლი გეოგრაფიის სწავლების პროცესში, სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი “ენა და კულტურა” #4, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა 

განვითარების ფონდი, ქუთაისი, 2010 

20. Курортно-туристический потенциал минеральных вод верхней Сванетии (Местийский район), 

Гаварский государственный университет, №15, 2013 
 
21. Conditions of Crops Heat Provision in Kakhetia, Academic Publishing House Researcher, International 

Multidisciplinary Journal “European Researcher”, Vol.(41), № 2-2, Geosciences, 2013 
 



22. Prospects of Resort Development of Economic of Kakhetia, Georgia, «Tourism Education Studies and 

Practice» - International scientific Journal, March 20, 2014 

23. აფხაზეთის ჰიდროკლიმატური რესურსული პოტენციალი, სოხუმის უნივერსიტეტის 

შრომათა კრებული, იბეჭდება.  

 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

1. ატმოსფერული ნალექების განაწილება კახეთის რეგიონში, თელავის ი. გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესსორ-მასწავლებელთაVIII (64-ე) 

სამეცნიერო სესია, თელავი, 17-18 მაისი, 2007 (ზეპირი მოხსენება). 

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ГРУЗИИ, НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ,  

МАТЕРИАЛИ ЗА X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2014», Том41, География и геология, София, 2014 

3. საერთაშორისო ელექტრონული კონფერენცია „გეოგრაფია და გარემოს თანამედროვე 

პრობლემები“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,   2014 

4. კახეთისა და სამეგრელოს ენერგორესურსები, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა  72-ე  სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავი, 22-23 მაისი, 2014 

5. „პროექტით სწავლების როლი მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებაში“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, თელავი, 2016 

 

ტრენინგები და მასტერკლასები: 

1999წ.-დან დღემდე _ მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამები:  

ეკოლოგიური განათლების  შესავალი, #00344; კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის, 

#1640; სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ- პროგრამა 2 

ეტაპად; ამერიკული აკადემიის ტრენინგი; პროგრამა “ირმის ნახტომი”; სასწავლო პროგრამების 

პილოტირების ტრენინგ-პროგრამა; სსიპ “მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრის” მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-კურსი “ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში”, ტრენინგები და მასტერკლასები 

სასერთიფიკაციო გამოცდებისთვის. 

 

 

 



საერთაშორისო პროექტები და ეროვნული კონფერენციები: 

1. ევროკავშირის მე-7 ჩარჩოპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი“ ჯაჭვური 

რეაქცია“ (Chain Reaction) და ამავე პროექტის ეგიდით გამართული ეროვნული 

კონფერენცია, თბილისი, 2014 (მონაწილე) 

2. ევროკავშირის მე-7 ჩარჩოპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „PROFILES“ 

-ის ფარგლებში გამართული ეროვნული კონფერენცია, თბილისი, 2014 (მონაწილე) 

3. „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, 2014-2015,  

(თანახელმძღვანელი) 

4. „ქალაქ თელავის მოსახლეობის დამოკიდებულება ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ“ 

- აკადემიკოს  ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 2015 (თანამომხსენებელი)  

5. პროფესიული გადამზადების კურსები  „ინოვაციური ტექნოლოგიების სპეციალისტი 

განათლების ინფორმატიზაციის პირობებში", ა. პუშკინის სახელობის ლენინგრადის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანკტ-პეტერბურგი, 2015  

 

რედკოლეგიის წევრობა: 

 “European Geographical Studies” – International scientific Journal. 2014 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა: 

 “გეოგრაფია” _ თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საბაკალავრო პროგრამა  
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