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განათლება:  

2020 წ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 

ფილოლოგიის სადისერტაციო  საბჭოს 2020 წლის 10 თებერვლის #6-01/06 

გადაწყვეტილებით - ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

2019-2020 წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 

სადოქტორო პროგრამის - ფილოლოგია - დოქტორანტი; 

2018-2019წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 

სადოქტორო პროგრამის - ქართველური ენათმეცნიერება - დოქტორანტი; 

2015-2018წ. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სადოქტორო პროგრამის - ფილოლოგია (ქვედარგი ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა) 

- დოქტორანტი; 

1992-1997წწ. _ ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სპეციალობით (წარჩინებით); 

1980-1991. -  ქ. თელავის #2  საშუალო სკოლა. 

 

 

 სამუშაო გამოცდილება: 

2021წ. მოწვეული მასწავლებელი, საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,პრესტიჟი“; 

2021წ. აკადემიური საბჭოს მდივანი; 

2020წ. - ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა; 



2019-2020 წწ. მოწვეული მასწავლებელი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფალულტეტი   

ქართული ენისა და ლიტერატურის (minor) პროგრამა;   

2016 -2017წწ. - მოწვეული მასწავლებელი ( პროგრამაზე ქართული, როგორც მეორე ენა); 

2015წ. -2020 წწ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  სპეციალისტი; 

2012-2015წწ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების სპეციალისტი;  

2008 – 2012 წწ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის სპეციალისტი; 

2005-2008წწ. _ ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

საინფორმაციო ცენტრის სპეციალისტი; 

 

 

მეცნიერული კვლევის სფერო: 

ქართული სალიტერატურო ენა; მწერალთა ენა და სტილი; ლინგვისტიკა (შეპირისპირებითი 

ლინგვისტიკა); 
 

 

  გამოქვეყნებული შრომები: 

1. 1.სინონიმთა მორფოლოგიური კლასიფიკაციისათვის სხვადასხვა სისტემის ენებში 

(ქართული და ინგლისური ენების მასალის მიხედვით), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული N1 (30),: ISSN 

15120600; (UDC) უაკ 378.4(479.21.2)+001.891; თბილისი 2017; 

2.დადებითი ემოციის გამომხატველ სინონიმთა სტრუქტურულ-სემანიტიკური 

მახასიათებლები (ქართული და ინგლისური ენების მიხედვით), საერთაშორისო 

კონფერენცია: „კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები IV, გამომცემლობა: 

„მერიდიანი“, 2017; 

3. ევფემიზმები და დისფემიზმები, როგორც სინონიმთა ექსპრესიის გამოხატვის 

სტილისტიკური შესაძლებლობები, საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალი (Peer-Reviewed Journal): „ენა და კულტურა“, №19, ქუთაისი, 2018; 

4. სინონიმთა ექსპრესიული გრადაცია და მისი მიღწევის  საშუალებები ქართულში, 

საერთაშორისო კონფერენცია: „კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები V, 

გამომცემლობა: , 2019; 



5. სინონიმია, როგორც ემოციის გამოხატვისა და ექსპრესიის მიღწევის საშუალება 

თანამედროვეთა დისკურსში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  

       უნივერსიტეტის სამეცნიერო რეფერირებადი (Peer-Review) შრომების კრებული N1 (32), 

თბილისი 2020: ISSN 15120600; (UDC) უაკ 378.4(479.21.2)+001.891; 2019. 

6. მოფერება-ალერსის გამომხატველ სინონიმთა სემანტიკური და 

ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი (ქართული და ინგლისური ენების სინონიმთა 

ლექსიკონებზე დაყრდნობით), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, თბილისი, DOI: 

https://doi.org/10.52340/tuw.2021.07.28 ; ISSN: 1512-0600 E-ISSN: 2667-9949; 2020. 

7.  ერეკლე მეორე, როგორც მხატვრული შედარების წყარო რომანტიკოსთა შემოქმედებაში (მოხსენება 

გამოქვეყნებულია), სტატია დაბეჭდილია: ერეკლე მეორის დაბადებიდან 300 წლისადმი  

მიძღვნილი  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მეორე ნაწილი; 2021; 

 

8. აკა მორჩილაძის ,,ობოლეს“ ზოგიერთი ენობრივ-სტილისტიკური ასპექტი , იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი, თბილისი 2021, № 1 (34); DOI: 

https://doi.org/10.52340/tuw.2021.07.28; UDC (უაკ) 378.4 (479.221.2)+001.891 ი-18 თ- 441 

ISSN: 1512-0600 E-ISSN: 2667-9949 https://journals.4science.ge/index.php/TUW 

 

კონფერენციები და  სამეცნიერო  აქტივობები: 

1. სინონიმთა მორფოლოგიური კლასიფიკაციისათვის სხვადასხვა სისტემის ენებში 

(ქართული და ინგლისური ენის სინონიმთა ლექსიკონების მიხედვით), პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XIX (75-ე) სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის 

პროგრამა, თელავი 2017. 

2. დადებითი ემოციის გამომხატველ სინონიმთა სტრუქტურულ-სემანიტიკური 

მახასიათებლები (ქართული და ინგლისური ენების მიხედვით), საერთაშორისო 

კონფერენცია: „კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები IV, გამომცემლობა: 

„მერიდიანი“, 2017, 

3. სინონიმთა ექსპრესიის გამოხატვის ზოგი სტილისტიკური შესაძლებლობისათვის 

ქართულსა და ინგლისურში, პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XX (76-

ე) სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის პროგრამა, თელავი 2018;  

4. სინონიმთა სემანტიკური ასპექტები, პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა 

XXI (77-ე) სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის პროგრამა, თელავი 2019; 

https://doi.org/10.52340/tuw.2021.07.28


5. სინონიმთა ექსპრესიული გრადაცია და მისი მიღწევის  საშუალებები ქართულში, 

საერთაშორისო კონფერენცია: „კულტურათაშორისი დიალოგები“, პროგრამა, 

გამომცემლობა: , 2019;  

6.  გლობალიზაცია და თანამედროვე მეტყველების  ზოგიერთი ასპექტი,                 

პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XXII (78-ე) სამეცნიერო 

კონფერენციის მუშაობის პროგრამა, თელავი 2020; 

7. სინთეზური მეტაფორები აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში,  აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდან 180 წლისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 2020;  

8. ქართულ ენაში შემოსული ანგლიციზმების ინტენსივობა და გავრცელების სფერო,  

კონფერენცია: ენათა განვითარების აქტუალური ტენდენციები და პერსპექტივები 

გლობალურ მსოფლიოში, 16 აპრილი, თელავი, 2021; 

9. ქართულ ენაში შემოსული ინგლისური სიტყვების მორფოლოგიური ანალიზი, პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია XXIII (79-ე), 15 ივლისი, 

თელავი, 2021; 

10. ერეკლე მეორე, როგორც მხატვრული შედარების წყარო რომანტიკოსთა შემოქმედებაში 

(მოხსენება გამოქვეყნებულია), ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის დაბადების 300 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 28 

მარტი, 2021; 

11. აკა მორჩილაძის ,,ობოლოსე“ ზოგოერთი ენობრივ-სტილისტიკური ასპექტი, საერთაშორისო 

კონფერენცია: „კულტურათაშორისი დიალოგები“, პროგრამა VI, 2021; 

12. გამეორება ტარიელ ხალხელაურის  პოეზიის ენაში, პროფესორ-მასწავლებელთა და 

დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია XXIV(80-ე), 06 ივლისი,2022წ. 

13. მწუხარების სემანტიკის მქონე სინონიმური ველი 

(ქართული და ინგლისური ენის სინონიმთა ლექსიკონების მიხედვით), Міністерство 

освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди (Україна), უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ჰ.ს. 

სკოვოროდას სახელობის  ხარკოვის ნაციონალური პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

(უკრაინა),12-13 ივნისი, 2022 

 

წახალისება -ჯილდოები 

● აკაკი წერეთლის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციებისა და 

ლიტერატურული ღონისძიებების „აკაკის კვირეული“ ორგანიზებულად ჩატარებისათვის 

2015 წ. ივლისი; 

 

● „მეცნიერებისა და ინოვაციების  საერთაშორისო  სამეცნიერო ფესტივალი  2016“-ის  

ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზების, პროფესიონალურად, 

მაღალკვალიფიციურად და ორგანიზებულად მომზადება-ჩატარებისათვის, 2016წ. 

ოქტომბერი; 



● „მეცნიერებისა და ინოვაციების  საერთაშორისო  სამეცნიერო ფესტივალი  2017“-ის  ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზების, პროფესიონალურად, მაღალკვალიფიციურად და 

ორგანიზებულად მომზადება-ჩატარებისათვის, 2017წ. ოქტომბერი; 

● საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი დიალოგები  IV”- ის 

მაღალორგანიზებულად, პროფესიონალურად და წარმატებით ჩატარებისათვის, 2017 

წ.ოქტომბერი; 

● „მეცნიერებისა და ინოვაციების  საერთაშორისო  სამეცნიერო ფესტივალი  2018“-ის  ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზების, პროფესიონალურად, მაღალკვალიფიციურად და 

ორგანიზებულად მომზადება-ჩატარებისათვის 2018 წ. ოქტომბერი; 

● საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი დიალოგები  V”- ის 

მაღალორგანიზებულად, პროფესიონალურად და წარმატებით ჩატარებისათვის, 2019 წ. 

ოქტომბერი; 

● „მეცნიერებისა და ინოვაციების  საერთაშორისო  სამეცნიერო ფესტივალი  2019“-ის  ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზების, პროფესიონალურად, მაღალკვალიფიციურად და 

ორგანიზებულად მომზადება-ჩატარებისათვის   2019წ. ოქტომბერი. 

● საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი დიალოგები  VI”- ის 

მაღალორგანიზებულად, პროფესიონალურად და წარმატებით ჩატარებისათვის, 2021წ. 

ოქტომბერი; 

 

● ფულადი ჯილდო - სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახლემწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიურ პერსონალზე სამეცნიერო პროდუქტიულობის აქტივობის მაჩვენებლის შესაბამისად 

(2020 წლის მონაცემების საფუძველზე), 2021წ. 

 

გავლილი პროფესიული ტრენინგები: 

2021w. პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის მეცნიერული ასპექტები (Scientific Aspects 

of Psychological Typology of  Personality), ტრენერი: ნ. ახალაშვილი; 

● 2019წ. ,,კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებელში“ (,,Using 

Practical Methods of Research in Higher Education  Inctitution” , ტრენერი: ლ. აბდუშელაშვილი 



● 2019 წ. ,,Open Pedagogy – Looking forward the Future”,  ტრენერი: პროფ. შირლი მაკლოუენი 

● 2019 წ. აქტიური სწავლა: ტექნოლოგიებით გაძლიერებული კოლაბორაციული სწავლა” 

„ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და  სწავლის ხელშეწყობა, 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის  ქვეყნებში სტუდენტის სწავლის გამოცდილების 

გაღრმავების მიზნით““PRINTEL”-585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (,,Active 

Learning: Technology Enhanced Collaborative Learning” (Credit: 2 ECTS) in the framework of 

,,Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching and Learning to Enhance Student 

Learning Experience in Eastern  Partnership  Countries” 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-

CBHE-JP, ტრენერი: ნინო ძამუკაშვილი 

● 2018 წ. მასტერკლასი - ცვლილება სასწავლო აუდიტორიაში... სწავლა-სწავლებისა და 

კვლევის ვირტუალური ასპექტები, ტრენერი:  მარიამ ზაქარიაშვილი 

● 2017 წ. ოქტომბერი - ვორქშოპი: „სწავლება, როგორც სამყაროს რეალური მოხმარება: 

აქტიური და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა მეცნიერებაში“ (Teaching for Real World 

Applications: Active and Problem Based Learning in Science“), ტრენერი: პროფ. შირლი 

მაკლოუენი 

●  2017 წ. ივლისი - ,,21-ე საუკუნის სწავლების მეთოდები“, ტრენერი: მაია გონაშვილი  

●2016 მაისი - ინტერპერსონალური ურთიერთობების გამოყენებითი ასპექტები უმაღლეს 

საგანმანათლებლიო სივრცეში 

● 2016 ივლისი -„ XXI საუკუნის სწავლების მეთოდები“, ჯორჯი, ჩრდილო ტეხასის 

უნივერსიტეტი, ტრენინგ ცენტრი „Know How“,  ტრენერი: დოქტორი რ. ჯეფერსონ 

 

ენების ცოდნა:   ქართული (მშობლიური) 

                          რუსული (საშუალოდ) 

           ინგლისური (საშუალოდ) 

      

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:  

Microsoft Word, Microsoft Excel.... 

 

 


