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აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო გამოცდილება:  

2009- დღემდე სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების, სოციალურ 

და ჰუმანიტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი; 

2003-2010, ქ. ახალციხის მე-6 საავტორო (გერმანული ენით გაძლიერებული სწავლებით) სკოლა, 

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, უცხო ენების კათედრის გამგე; 

2006-2008, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის, ასისტენტ პროფესორი; 

განათლება: 

 2002 – 2006, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი თბილისის სულხან-საბა 

ორბელიანის სახელობის  სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი) /სპეციალობა - 

რუსული ენა /ასპირანტურა 

 01.12.2006 /ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის P 

10/12/06 №6 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ოქმი № 21, ფილოლოგიის 

დოქტორი (განათლების აკრედიტაციის ცენტრის ცნობა, 2007, 20 ივნისი), №04-1131, 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (10.02.03) გათანაბრებულია დოქტორის 

აკადემიურ ხარისხთან (PH/D)  №04-1131, დიპლომის №006137 (ოქმი №21) 

 5.08.1997–26/06/2002, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი თბილისის 

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის  სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი) 

სპეციალობა - რუსული ენა და ლიტერატურა; დიპლომის ISU #000248, რუსული ენისა 

და ლიტერატურის მასწავლებელის კვალიფიკაცია. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

ეროვნული გამოცემები 
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 პროექტის მეთოდის გამოყენება უცხო ენების სწავლებისას, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2019; 

 ტექნოლოგია Web-ქვესტი რუსული ენის გაკვეთილზე, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2018; 

 ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი რუსული ენის სწავლების პროცესში, სამცხე–

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2015; 

 მოსწავლეთა კომუნიკაციური კომპეტენციების ფორმირება ბილინგვურ გარემოში, სამცხე–

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2014; 

 Специализированные интернет-порталы в системе повышения квалификации филологов-

русистов, III საერთასორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014; 

 О проблеме личностно ориентированных технологий в развитии речи детей билингов, აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, (პედაგოგიური ფაკულტეტი) ქუთაისის, 2014; 

 რუსული ენის ეფექტურად სწავლების პროცესში წერის მეთოდოლოგის როლის ახლებური 

გააზრება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, (პედაგოგიური ფაკულტეტი) 

ქუთაისის უნივერსიტეტის, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, 

ქუთაისი, 2013; 

 რუსული ენის სწავლება და ლინგვო-კულტურული კომპეტენციების ფორმირება, 

ახალციხის სახელმწიფო საწავლო უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2013; 

 «Русское слово» Якова Семёновича Гогебашвили, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომები, ქ.გორი, 2013; 

 რუსული ენის ეფექტურად სწავლების პროცესში წერის მეთოდოლოგის როლის ახლებური 

გააზრება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, (პედაგოგიური ფაკულტეტი) 

ქუთაისის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ქუთაისი, 

საქართველო, 2013; 

 ინტეგრირებული დარგთაშორისი სწავლების მნიშვნელობა-ეკოლოგიური განათლებისა და 

უცხო ენის მაგალითზე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შრომების 

კრებული, ქუთაისი, 2013. 

საერთაშორისო გამოცემები 

 «Бюллетень науки и практики»,  импакт-фактор Journal Citation Reference Report (JCR–Report). — 

1,021  Google Scholar - https://goo.gl/pSzPJY ЭЛ № ФС 77 – 66110, Россия, ВОПРОС О СВЯЗИ 

ГЛАГОЛОВ ЗВУЧАНИЯ С ГЛАГОЛАМИ ДРУГИХ  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56662 https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/77 
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::6d1f19b1f2af85e6a8d
5bf4c4a0234be 

https://goo.gl/pSzPJY
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/contents.asp%3Ftitleid%3D56662&hash=b69dc519392b6a4c9a2b61c65435df90
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//doi.org/10.33619/2414-2948/41/77&hash=28f8e8d1be31795ebb47aa077833f843
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::6d1f19b1f2af85e6a8d5bf4c4a0234be
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::6d1f19b1f2af85e6a8d5bf4c4a0234be
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 http://oaji.net/journal-archive-
stats.html?number=3996&year=2019&issue=14417http://oaji.net/journal-archive-

stats.html?number=3996&year=2019&issue=14417, 2019; 

 Science review, Scientific Edition Published by:  RS Global, Warsaw, Poland, Формирование 

коммуникативного пространства языковой личности при обучении русскому языку как 

иностранному в школе и в вузе, 2018; 
 International Academy of Science and Higher Education (UK), All-Ukrainian Academic Union 

(Ukraine), National Bologna Centre (Ukraine), International Union of Commerce and Industry (UK), 

American International Commercial Arbitration Court (USA) «Current problems of human society 

development» Профессиональный жаргон – нормативен ли он? Пиар, пиарить, пиарщик в русском 

языке К проблеме межъязыковых контактов и взаимодействий в русском языке (на примере 

американизмов), 2017; 
 Вопросы сохранения самобытности и интерференции национальных языков  в условиях 

глобализации языков и международной жизни», Лондон, Великобритания, Русский речевой 

этикет в стилистическом аспекте, 2017; 

 Восточно-европейский научный журнал, Варшава, О некоторых вопросах интеркультурного 

образования в Грузии, 2015; 
 International Academy of Science and Higher Education (UK), All-Ukrainian Academic Union 

(Ukraine), National Bologna Centre (Ukraine), International Union of Commerce and Industry (UK), 

American International Commercial Arbitration Court (USA) «Current problems of human society 

development» Активные процессы современного русского языка, 2015; 
 «Современные концепции научных исследований» , Филологические науки. Сборник научных 

работ, Евразийский Союз Учёных, EUS, Москва, Программы билингвального образования и 

выбор общеобразовательных школ Грузии, 2015; 

 Bulgarian Educational Journal «Foreing Language Teaching» № 4,  София, БЪЛГАРИСТИКАТА В 

ГРУЗИЯ , стр.42 http://cl.bas.bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/blgaristika-

bulgarica/ 2015; 

 Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира, Бельгия, Лёвен, 
Использование интернет-ресурсов и социальных сетей в процессе подготовки специалистов 

русского языка, 2014; 
 International Academy of Science and Higher Education (UK), All-Ukrainian Academic Union 

(Ukraine), National Bologna Centre (Ukraine), International Union of Commerce and Industry (UK), 

American International Commercial Arbitration Court (USA) «Current problems of human society 

development» Мотивация инноваций, Синонимия в семиотике, Молодёжный сленг в 

современном русском языке, 2014; 
 International Academy of Science and Higher Education (UK), All-Ukrainian Academic Union 

(Ukraine), National Bologna Centre (Ukraine), International Union of Commerce and Industry (UK), 

http://oaji.net/journal-archive-stats.html?number=3996&year=2019&issue=14417
http://oaji.net/journal-archive-stats.html?number=3996&year=2019&issue=14417
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//oaji.net/journal-archive-stats.html%3Fnumber%3D3996%26year%3D2019%26issue%3D14417&hash=b60172ccd9407bda5d05c4cd17c294d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//oaji.net/journal-archive-stats.html%3Fnumber%3D3996%26year%3D2019%26issue%3D14417&hash=b60172ccd9407bda5d05c4cd17c294d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cl.bas.bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/blgaristika-bulgarica/&hash=8f17d7d1e02cfe12c8f24db41d8aee5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cl.bas.bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/blgaristika-bulgarica/&hash=8f17d7d1e02cfe12c8f24db41d8aee5f
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American International Commercial Arbitration Court (USA) «Current problems of human society 

development» О вопросе гендера в языке (серебряный диплом), 2013. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 2019,12-15 მაისი, ტრენინგი: ადრეული და სკოლამდელი სფეროს საბაკალავრო პროგრამის 

და შესაბამისი კურსების შესაქმნელად (ტექნიკური და შინაარსობრივი მხარდაჭერა); 

 2018, 20-25 დეკემბერი, онлайн-курс повышения квалификации "Интерактивные и 

мультимедийные технологии в преподавании русского языка как иностранного", 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва; 

 2018, 15-16 ნოემბერი, Инновационные методы преподавания РКИ (по учебнику 

С.Чернышева  «Поехали1»), мастер-класс С.Чернышева,  Тбилиси; 

 2018, 10-11 ნოემბერი, «Нюансы современного русского языка как иностранного и фонетки» 

 Лекция кан.фил.наук Санкт-Петербургского государственного университета Н.В.Козловской, 

Петербургские встречи в Тбилиси; 

 2018, 19-23 მაისი, Профессиональная программа «Информационные технологии в 

преподавании РКИ», Москва16 академических часов; 

 2013, 16 დეკემბერი, Международный научно-методический семинар «Преподавание 

русского языка как иностранного: теория и практика» «Русско-польский институт» (г. 

Вроцлав, Польша), Центр русского языка ИФФ Томского государственного педагогического 

университета (г. Томск, Россия); 

 2013, январь, «Российская государственная система тестирования по русскому языку как 

иностранному: научная разработка и практика функционирования в России и за рубежом»/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР МГУ им.М.Ломоносова, Москва; 

 2010, 30 სექტემბერი – 4 ოქტომბერი, Международный научно-методический семинар для 

преподавателей русского языка и литературы на тему: «Русский язык и культура: теория и 

практика преподавания в школе и в ВУЗ-ах», Бухарестский университет, Румыния 

1. Филология как научный предмет. 

2. Филология как наука о слове и её роль в современном мире 

3. Трудности усвоения русской грамматики 

4. Русская риторика как наука и искусство убедительной и эффективной речи 

და მასტერ-კლასი 

1. Преподавание церковно-славянского языка – авторские программы, пособия словари. 

2. Риторическая школа: как учиться хорошо и правильно говорить? 
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უცხო ენა: 

 სომხური - მშობლიური 

 ქართული - თავისუფლად 

 რუსული - თავისუფლად 

 ინგლისური - კარგად 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 რედგოლეგიის წევრი 2010-დღემდე, საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი, 

International Journal of Russian Studies, http://www.radtr.net/dergi/sayi6/marianna6.htm -   

(თურქეთი, ანკარა); 

 რედკოლეგიის წევრი 2016, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, European Journal of 

Humanities and Social Sciences -  (ავსტრია, ვენა); 

 საერთაშორისო ექსპერტი (ფილოლოგიის დარგში) სერტიფიკატი № 16-0015 2015–დღემდე, 

Edges of scientific creativity/International Academy of Science and Higher Education Global 

International Scientific Analytical Project, დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი განათლებისა და 

მეცნიერებათა აკადემიიის (ლონდონი) და უკრაინის აკადემიის კავშირისა და 

უკრაინისნაციონალური (ბოლონიის) ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარე საერთაშირისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების, London, United Kingdom. 

 
 
 

http://www.radtr.net/dergi/sayi6/marianna6.htm

