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განათლება და სამეცნიერო ხარისხი/წოდება
დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება ქართველური ენების სპეციალობით, #000817, სწავლულ
ექსპერტთა საბჭო, ოქმი #6, 24. 10. 97
1988
საკანდიდატო დისერტაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის
მოსაპოვებლად, ФЛ № 012536, 14 ოქტომბერი, 1988, ოქმი #6
1985–1987 საკანდიდატო მინიმუმის გამოცდები სპეციალობით 10.02.02
1983
ალ. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის მაძიებელი
1978–1982 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორია
ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა წარჩინებით. ქართული
ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, Я №166460
1980
თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი,
ექსკურსიამძღოლისა და ტურიზმის ორგანიზატორის სპეციალობა, #17
1978 ქ. თელავის II საშუალო სკოლა
1997

სამუშაო გამოცდილება
2015 ნოემბერი–დღემდე – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის

მოადგილე სამეცნიერო დარგში
2014 - მენტორი, საქართველოს განათლებისა და კარიერული ასისტირების პროგრამა
2005-სექტემბერი–დღემდე_ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით
2006 სექტემბერი_2015 ნოემბერი – უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
2008 სექტემბერი–2014 _ თელავის V საჯარო სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
2006 თებერვალი–ივლისი _ უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2005 თებერვალი– 2006 თებერვალი _ ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
2003 აგვისტო–2005 თებერვალი – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ქართული ენის კათედრის გამგე
1989 სექტემბერი–2005 სექტემბერი – ქართული ენის კათედრის დოცენტი
1988–1989 – მოსამზადებელ განყოფილებაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1983 აპრილი –1988 დეკემბერი – ქართული ენის კათედრის უფროსი ლაბორანტი
1982 სექტემბერი –1983 აპრილი – ქართული ენის კათედრის ლაბორანტი

მეცნიერული კვლევის სფერო:
▪ ლინგვისტიკა (შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა; მწერალთა ენა და სტილი; XII-XVIII ს.ს. სალიტერატურო
ქართულის ენა)
▪ 60-ზე მეტი შრომა (მონოგრაფია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა)
ძირითადი სამეცნიერო პუბლიკაციები ახლავს CV-ს (დანართი1)

გავლილი პროფესიული ტრენინგები
▪ 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. ოქტომბერი - ტრენინგი „ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა“
▪ 2017 წ. ოქტომბერი - მასტერკლასი „ტრადიციულიდან ქსელურ ინტერაქტიურ აუდიტორიამდე“
▪ 2017 მაისი -,,საგანმანათლებლო ინფორმაციული ტექნოლოგიები კვლევა-სწავლებაში და ელექტრონული
კურსების შექმნა“
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▪ 2016 ივლისი -„ XXI საუკუნის სწავლების მეთოდები“, (21st Century Teaching Methods) ტრენერი: დოქტორი
რ. ჯეფერსონ ჯორჯი, ჩრდილო ტეხასის უნივერსიტეტი, ტრენინგ ცენტრი „Know How“
▪ 2016 მაისი - ინტერპერსონალური ურთიერთობების გამოყენებითი ასპექტები უმაღლეს
საგანმანათლებლიო სივრცეში
▪ 2015 ნოემბერი – CERTIFICATE for successful participation in the training ,,Academic Writing”
▪ 2012 წ. მარტი-ივნისი; 2012 წ. სექტემბერი-დეკემბერი - სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხარისხის

უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება
▪ 2009 ივნისი-ივლისი _ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში
▪ 2008 ტემპუსის პროექტის ფარგლებში სწავლების თანამედროვე მეთოდები, სამეცნიერო სტატიისა და
პროექტების წერა

აკრედიტებული აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა
▪ სტილისტ-კორექტორი (დამატებითი; პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი)
▪ ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (სამაგისტრო; პროგრამის ავტორი და
ხელმძღვანელი)

▪ ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა (სამაგისტრო; თანაავტორი და ხელმძღვანელი)
▪ ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა (სადოქტორო; პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი)
▪ ახალი ქართული ენა (სამაგისტრო - 2007-2010 - პროგრამის ავტორი)
სალექციო კურსების დანერგვა
▪
▪
▪
▪
▪

საქმიანი კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (ბაკალავრიატი)
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები და ცოცხალი მეტყველება (ბაკალავრიატი)
ენის გამომსახველობითი საშუალებები და სტილისტიკური ფიგურები (ბაკალავრიატი)
ლექსიკოლოგიის ტიპოლოგია (მაგისტრატურა)
საქმიანი კომუნიკაციისა და მეცნიერული კვლევის ტექნოლოგიები (მაგისტრატურა)
▪ მეცნიერული კვლევისა და წერის მეთოდები (დოქტორანტურა)
▪ ლინგვისტური ტიპოლოგიის საფუძვლები (დოქტორანტურა)
▪ ლინგვოსტილისტიკა (დოქტორანტურა)

სადისერტაციო საბჭოების წევრობა:
2007 დღემდე _ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი

სამაგისტრო/სადოქტორო შრომების ხელმძღვანელობა
30 –ზე მეტი მაგისტრანტისა და დოქტორანტის ხელმძღვანელი

საზოგადოებრივი აქტივობები
2017 – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „ახალი უნივერსიტეტი: აქტუალური პრობლემები

ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებებში“-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი, აშშ
2017 – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „Heteroglossia”-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი, პოლონეთი
2017 – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპული
ჟურნალი”-ს (European Journal of Social and Human Sciences) სარედაქციო კოლეგიის წევრი, სლოვაკეთი
2014 - დღემდე - ფილოლოგიური სემინარის ავტორ-დამფუძნებელი
2011 წლიდან - საერათაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა და სამეცნიერო ჟურნალის - ,,კულტურათაშორისი
დიალოგები’’- ავტორი-დამფუძნებელი
2011 წლიდან – საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის (Peer Reviewed Journal) _,,ენა და
კულტურა”_ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
2005 დღემდე _ თესაუს სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი
2005 თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული ალმანახის
(`მახარობელი~ #2) სარედაქციო საბჭოს წევრი
1990 -2003_ სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელი
1988-1990 _ საენათმეცნიერო წრის ხელმძღვანელი
1984-1988 _ სტუდენტ გოგონათა შრომითი რაზმის მეთაური
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წახალისება _ ჯილდოები
2017 ნოემბერი - რექტორის მადლობა საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი

დიალოგები IV“ მაღალორგანიზებულად, პროფესიულად და წარმატებით ჩატარებისათვის
2017 ოქტომბერი - რექტორის მადლობა ,,მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო სამეცნიერო ფესტივალი

-2017“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზების, პროფესიონალურად,.
მაღალაკადემიურად და წარმატებით ჩატარებისათვის.
2015 ოქტომბერი – რექტორის მადლობა საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი
დიალოგები III“ მაღალორგანიზებულად ჩატარებისათვის
2015 ივლისი – რექტორის მადლობა აკაკი წერეთლის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი ,,აკაკის
კვირეულის“ ორგანიზებულად ჩატარებისათვის
2014 აპრილი – რექტორის მადლობა და პრემია სადოქტორო–საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით
აკრედიტაციისათვის
2013 ოქტომბერი – რექტორის მადლობა საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი
დიალოგები II“ მაღალორგანიზებულად ჩატარებისათვის
2013 ნოემბერი – რექტორის მადლობა მეცნიერებათა–ეროვნული აკადემიის მიერ 2012 წლის სამეცნიერო–
კვლევითი მუშაობის დადებითად შეფასებისათვის
2009 მაისი - მოსწავლეთა რესპუბლიკური სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის საორგანიზაციო
კომიტეტის მადლობა
2009 მაისი - თელავის რაიონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექციის მადლობა
2008–2009 – ჯილდო ნომინაციაში - ,,ყველაზე სამართლიანი ლექტორი” (სტუდენტთა გამოკითხვების მიხედვით)
2005 ივნისი – რექტორის მადლობა ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზებისათვის

პროექტებში მონაწილეობა
2017 - საერთაშორისო პროექტი -,,სამოქალაქო განათლება და ტექნოლოგიები ინგლისური ენის გამოყენებით“

(CTEL)- კოორდინატორი; დაფინანსებული აშშ-ს მიერ (ხელშეკრულება S-LMAQM-16-CA-006)
2017 - პროექტი: „ თელავი - ისტორია და თანამედროვეობა“
2016 - ტემპუსის პროექტი ,,უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი
ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის“ (Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to
higher Education” – DARE. 561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP(2015-2951/001-001)-მკვლევარი,ტრენერი
(ბრძ. #....)
2012-2015 – საერთაშოროსო სამეცნიერო–კვლევითი–სასწავლო პროექტი ,,ახალი საბაკალავრო და სამაგისტრო
საერთაშორისო მოდულების განვითარება მდგრადი ტურიზმის მართვაში (SuToMa)

ექსპერტობა
2017 წლიდან - მეცნიერი-ექსპერტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (ლინგვისტიკა, ქართული სალიტერატურო

ენა)-ტექინფორმის მონაცემთა ბაზა ,,საქართველოს ექსპერტები“

კომპიუტერი: MS office, internet
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ინტერესები: მუსიკა, მოგზაურობა
საზღვარგარეთ ყოფნა: გერმანია, თურქეთი
სხვა უნარ-ჩვევები: ორგანიზატორული საქმიანობის, ლიდერობის, გუნდურობის, კომუნიკაბელობის
ოჯახური მდგომარეობა _ მეუღლე და ერთი ქალიშვილი (სტუდენტი)
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ძირითადი სამეცნიერო პუბლიკაციები
(2005–2017 წ.წ.)
1. ზედსართავი სახელი საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენაში, ენათმეცნიერების
საკითხები, I_II თბილისი, 2005წ. გვ.52-56
2. მცენარეთა, ფრინველთა და ცხოველთა ამსახველი ლექსიკა ილია ჭავჭავაძის ენაში, XXV
რესპუბლიკური დიალექოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები; 2005წ.
29-30 ნოემბერი, თბილისი; გვ.19-20
3. პრევერბი დავით გურამიშვილის თხზულებათა ენაში, თესაუ, ბესარიონ ჯორბენაძის
საზოგადოება, დავით გურამიშვილისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები , 2006წ 16-17 ივნისი, თელავი, გვ. 12-13
4. ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი ქართულ დამწერლობათმცოდნეობაში, ივანე ჯავახიშვილის
დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფ.
მასალები, 2006 წ..2-3 ნოემბერი, თელავი, გვ.18-19
5. პრედიკატული განსაზღვრების საკითხისათვის ახალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი,
XXVI, თბილისი, 2007წ. 41-46
6. სტილური თავისებურებანი ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, საენათმეცნ. ძიებანი, XXVI, თბ.,
2007წ. 46-53
7. მიმღეობა ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა ენის მიხედვით, რესპუბლიკური სამეცნ.
კონფ. მასალები, თელავი, 2007წ. 17-18
8. ფრანგი ქართველოლოგები,თესაუ, მარი ბროსეს საზოგად. ქართულ-ფრანგული შეხვედრები,
ალმანახი კახიონი, 2, თბილისი, 2008წ. 41-46
9. პირის ნიშანთა გამოყენების თავისებურებანი საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენის
მიხედვით, რეპუბლიკური სამეცნ. კონფ. მასალები, თბილისი, 2008წ. 19-21
10. პერსონაჟთა დახასიათების სტილური თავისებურებანი სულხან-საბა ორბელიანის ,,სიბრძნესიცრუისას“ მიხედვით, რესპუბლიკური სამეცნ. კონფ. მასალები, თელავი, 2008წ. 31-33
11. ზმნათა დიალექტური ფორმები XII-XVIII საუკუნეების სამართლის ძეგლთა ენაში, XXVIII
რესპუბლიკური სამეცნ. კონფ. მასალები, ენათმეცნ. ინსტიტუტი, თბილისი, 2008წ. 14-15
12. პერსონაჟთა შერეული მეტყველება მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში, რესპუბლიკური
სამეცნ. კონფ. მასალები, თელავი, 2009წ. გვ. 6-7
13. ანა კალანდაძის პოეზიის ენის საკითხები, ენა და კულტურა, სამეცნიერო (საერთაშორისო
რეფერირებადი) ჟურნალი, ქუთაისი, 2009წ. 15-19
14. ქართულ-ინგლისური სინონიმური ლექსიკონის შედგენისათვის,
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2010წ. 56-58
15. სინონიმური მწკრივები დავით კლდიაშვილის პროზის ენაში, 2010წ. რესპუბლიკური სამეცნ.
კონფ. მასალები, თელავი, 2010წ. გვ.14-16
16. ბრუნების სისტემა და ბრუნვათა ფუნქციები XII-XVIII საუკუნეების საეკლესიო საკანონმდებლო
ძეგლთა ენის მიხედვით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”, სხალთა,
2010წ. შრომები, გამომცემლობა ,,სეზანი“, გვ.243-245
17. ფერთა ლექსიკის ტიპოლოგიური ურთიერთშეჯერებისათვის (ქართული
და ინგლისური
ენების მიხედვით), I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა”, ქუთაისი,
1-2 ოქტომბერი, 2010წ. შრომები, გვ.71-75
18. სიტყვის მნიშვნელობის მოდიფიკაციის ზოგიერთი საკითხის ურთიერთმიმართებისათვის
(ქართული, ინგლისური და გერმანული ენების მიხედვით), საერთაშორისო-სამეცნიერო
პერიოდული ჟურნალი ,,ინტელექტი’’, 3(38), თბილისი, 2010წ. გვ.107-110 (თანაავტორები:
მანანა ღარიბაშვილი, ცისანა მოდებაძე)
19. კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველების ენისა და სტილის საკითხები: საერთაშორისო
სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი (Peer Reviewed Journal) ,,ენა და კულტურა“, #5, 2011
წელი, გვ. 41-45
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20. დაფიცება-დალოცვის
ფორმულათა
ტიპოლოგიური
მიმართებანი
ქართულსა
და
ინგლისურში:
I
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
“კულტურათაშორისი
დიალოგები“, შრომები, თელავი 2011წელი, გვ. 84-88 (თანაავტორი მანანა ღარიბაშვილი)
21. Symbolism of Kindness as an Expressive Stylistic Mean in Language Typology: IBSU (International
Black Sea University) – First International Research Conference at the Faculty of Education
(Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English) –თბილისი,
2011; შრომები, გვ.68-71; (თანაავტორი მანანა ღარიბაშვილი, სტატია შესრულებულია
ინგლისურ ენაზე)
22. Формы Выражения Категории сравнения в разносистемных языках: Научно-издательский центр
«Социосфера”, Кафедра иностранных языков факультета государственного управления
Московского университета им. М. В. Ломоносова, Гилянский государственный университет,
Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований, Международная
научно-практическая конференция, 25-26 Марта 2011 года; შრომები, გვ.65-75; (თანაავტორები:
სედა ასატუროვა, მანანა ღარიბაშვილი; სტატია შესრულებულია რუსულ ენაზე)
23. Typological Analysis of Georgian Students’ Mistakes while Using Perfect Tenses (at the English
lessons): I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კულტურათაშორისი დიალოგები“,
შრომები, თელავი, 2011წელი, გვ.160-165 (თანაავტორი შორენა ლაზვიაშვილი; სტატია
შესრულებულია ინგლისურ ენაზე)
24. Typological Aspects of Expressing the Indicative Mood in the Georgian and English Languages:
საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი (Peer Reviewed Journal) ,,ენა და
კულტურა“, #7, 2012 წელი, გვ. 98-102; (სტატია შესრულებულია ინგლისურ ენაზე)
25. ხმაბაძვითი სიტყვები სხვადასხვა სისტემის ენებში: საერთაშორისო სამეცნიერო
რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“, (Peer Reviewed Journal) #8, 2012 წელი, გვ. 100104
26. ოთარ ჩხეიძის მხატვრული ენის ზმნური სამყარო: 2012წ. რესპუბლიკური სამეცნ. კონფ.
მასალები, თელავი, 2012წ. 8–9 ივნისი, გვ.6-7; სამეცნიერო მოხსენებების კრებული
,,კლასიკოსთა გაკვეთილები“ მიეძღვნა ოთარ ჩხეიძეს, ,,ჩვენი მწერლობა“ თბ., 2013 წ. გვ. 71–
74
27. ზმნა-შემასმენლის სტილური ტიპოლოგია: II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა
და კულტურა”, ქუთაისი, 10-11 მაისი, 2013წ. შრომები, გვ.; 90–95
28. ნიკო ლორთქიფანიძის თხზულებათა ზოგი თავისებურების შესახებ: 2013წ. რესპუბლიკური
სამეცნ. კონფ. მასალები, თელავი, 2013წ. 7–8 ივნისი, გვ.5-6; სამეცნიერო მოხსენებების
კრებული ,,კლასიკოსთა გაკვეთილები“ მიეძღვნა ნიკო ლორთქიფანიძეს, გამომცემლობა
,,მერიდიანი“, თბ., 2013 წ. გვ. 5–11
29. სუბსტრატ–სუპერსტრატის პრობლემატიკა ქართულსა და ინგლისურ ენებში: II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი,
შრომები, გამომც. ,,მერიდიანი“, თბ.,2013 წ. გვ.441-447(თანაავტორი მანანა ღარიბაშვილი)
30. მასწავლებლის როლი ზეპირმეტყველების მონოლოგური ფორმის სწავლებისას: II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები,
თელავი,შრომები,გამომც. ,,მერიდიანი“, თბ.,2013 წ.გვ.206–2013 (თანაავტორი
ია
კევლიშვილი)
31. Word Borrowing And Language Interrealations: IBSU (International Black Sea University) - The Third
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