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2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

1991-1997 წწ.

უნივერსიტეტი;
სპეციალობა-ინგლისური ენა და ლიტერატურა;
ფილოლოგის, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებლის კვალიფიკაცია;

მაგისტრატურა

2007-2009 წწ.

დოქტორანტურა

2014-2017წწ.

დიპლომი A N05987
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი;
სპეციალობა - კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში;
ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
M N000187
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
სპეციალობა- ფილოლოგია;
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ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
TESAU N000060
უმაღლესის დიპლომი
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

2017წ

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
„ფსიქოლოგიზმი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში“

მაგისტრი
დოქტორანტი

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
2013

03.2015
08.06.2016

27.10.2016

22-23.11.2017

24.03.2018

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;

გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები
21-ე საუკუნეში; საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია; ,,იდიომების გამოყენებასთან დაკავშირებული
პრობლემები სხვადასხვა ენოვან საზოგადოებაში“,
საქართველო, თბილისი.
Macmillan Education Training Conference; Teacher training, English
Book in Georgia; Trainer Philip Kerr; Georgia, Tbilisi
Macmillan Education Training Conference; Teacher training, English
Book in Georgia, trainers: Managing behavior, Teaching and
Learning English with the Brain in Mind; Trainers: Grzegorz
Spiewak, Sarah Oskay, Georgia, Tbilisi
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის IV
საერთაშორისო კონფერენცია-„ქრისტიანული იდეალი
ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში“.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; თანამედროვე
გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და
ევროინტეგრაცია; Psychologism as Peculiar Way for Reflecting
the Inner World of Human; საქართველო, თბილისი.
Pearson Training; “Bring your learning into Focus”; “Let’s get them
talking – placing emphasis on production”; Trainers: Vaughan Jones,
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Philip Warwick; Georgia, Tbilisi

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია

1998-2000

ენერგეტიკის სამინისტრო, თარჯიმანი

2000-2002

შპს თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი

2002- 2005

შპს კოლეჯი „თბილისი“, მოწვეული მასწავლებელი

2002-2018

შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის
მოწვეული მასწავლებელი

2018-დღემდე

შპს თბილისის დავით აღმაშენებელის სახელობის
უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2019

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
შპს დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
2014

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი
ქვეყანა
The problems of English pronunciation and some easy
methods foe students’ independent study to improve

გამომცემლობა
,,მცნიერება და ცხოვრება“;
გლობალიზაცია და
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მეცნიერების აქტუალური
პრობლემები 21-ე
საქართველო, თბილისი
საუკუნეში(საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია)
„საწარმოთქმო ნორმების დარღვევა ინგლისურ საერთაშორისო
ენაში და სწორი გამოთქმის სწავლების რამდენიმე სამეცნიერო
მარტივი მეთოდი სტუდენტთა დამოუკიდებელი ჟურნალი ,,მცნიერება და
ცხოვრება“
მუშაობისათვის“; 490-493გვ.
pronunciation skills; 145p.

2015

საქართველო, თბილისი
2015

„სიზმარი, როგორც მხატვრული ხერხი ნოდარ

საერთაშორისო

დუმბაძის “მარადისობის კანონის“ მიხედვით და

სამეცნიერო

მისი გამოვლინება ინგლისურ თარგმანში“;168172გვ. საქართველო, თბილისი
2015

2016

2017

ცხოვრება“ (თბილისის
უნივერსიტეტი)

„ნოდარ დუმბაძე-ადამიანის სულის მწერალი“; 142- საერთაშორისო
სამეცნიერო
145გვ; საქართველო, თბილისი
ჟურნალი ,,მცნიერება და
ცხოვრება“
„პერსონაჟის ფსიქოლოგიური პორტრეტი ნოდარ თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
დუმბაძის შემოქმედებაში“;129-133გვ;
სამეცნიერო ნაშრომების
საქართველო, თელავი
კრებული;
„სიზმარი, როგორც არქიტიპული აზროვნების საერთაშორისო
გამოვლინება

ნოდარდუმბაძის

177-180გვ; საქართველო, თბილისი
2016

ჟურნალი ,,მცნიერება და

შემოქმედებაში“; სამეცნიერო
ჟურნალი ,,მცნიერება და
ცხოვრება“

„ნუ იჩქარებთ ჩემში იუმორისტის დანახვას“- 20- საერთაშორისო
122გვ;
საქართველო, თბილისი

2017

Psychological Principles in Nodar Dumbadze's Creation,

2017

p.p.54-59;
USA, San Francisco
Psychologism as Peculiar Way for Reflecting the Inner
World of Human; p.p.115-117
საქართველო, თბილისი

სამეცნიერო
ჟურნალი ,,ინტელექტი“
International Science Journal
"Philology, Literatures and
Linguistics"
თანამედროვე
გამოწვევები, მეცნიერების
აქტუალური პრობლემები
და ევროინტეგრაცია;

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
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წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

კურსის დასახელება
ბიზნესს ინგლისური (ზოგადი და
დარგობრივი ინგლისური ენა) A1, A2, B1,
B2
სამართალმცოდნეობა (ზოგადი და
დარგობრივი ინგლისური ენა) A1, A2, B1,
B2
საშინაო კითხვა ინგლისურ ენაში
ტექსტის ანალიზური კითხვა ინგლისურ
ენაში
ინგლისური ენა A1, A2, B1, B2
ინგლისური ენა B2, C1
აკადემიური წერა იურისტებისთვის
საქმიანი კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)

წლები

2002-2013

2013-2018

2010-2012
2014-2015
2010-2019
2015-2018
2015-2018
2015-2018

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში

,,მცნიერება და ცხოვრება“; გლობალიზაცია და მეცნიერების

მონაწილეობა

აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში(საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია), 2013

იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის IV
საერთაშორისო კონფერენცია; 2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; თანამედროვე
გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და
ევროინტეგრაცია; 2017
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საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
X
X
X

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

საშუალოდ

Ms.-Windows

X

Ms. Word

X

Ms. Excel

X

შევსების თარიღი

23/04/2019
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