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 აკადემიური ხარისხი:  პედაგოგიკის დოქტორი  

 სამუშაო გამოცდილება: 

 2019 წელი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. # 

107, ასოცირებული პროფესორი 

 2009 წელი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 

# 107, ასოცირებული პროფესორი 

 2019 წელი, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი,  ქ. ახალციხე, პეტრე ხარისჭირაშვილის 

ქ.# 1, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

 2009 წელი,  სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი,  ქ. ახალციხე, პეტრე ხარისჭირაშვილის 

ქ.# 1, მეცნიერ-თანამშრომელი  

 განათლება: 

 1999-2006 წწ.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაძიებელი, პედაგოგიკის 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

 1984-1989 წწ.  თბილისის ა.ს. პუშკინის სახ. პედინსტიტუტი, 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

სამეცნიერო ნაშრომები: 

 განათლებისა და კულტურის კერები სამცხე-ჯავახეთში, წიგნი 2, ქ. ახალციხე,  სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2019 წ. 

 განათლებისა და კულტურის კერები სამცხე-ჯავახეთში, წიგნი 1, ქ. ახალციხე,  სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2018 წ. 

 დეკანოზი ვასილ კოპტონაშვილი (ცხოვრება და მოღვაწეობა) თბილისი, გამომცემლობა 

„გეორგიკა“, 2018 წ.  
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 ელენე დიდიმამიშვილი (ცხოვრება და მოღვაწეობა)თბილისი, გამომცემლობა „გეორგიკა“, 

2017 წ. 

 ქალთა კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა სამცხე-ჯავახეთში,  ქ. ახალციხე,  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2016 წ. 

 დეკანოზი სტეფანე (ცხოვრება და მორვაწეობა), თბილისი, გამომცემლობა „გეორგიკა“, 2015 

წ. 

 მიხეილ თამარაშვილი (გარადცვალებიდან 100 წლისთავის გამო), თბილისი, გამომცემლობა 

„გეორგიკა“, 2012 წ. 

 სტამბოლის ქართველ კათოლიკე მამათა სავანის წინამძღვრები სოფელ ხიზაბავრიდან, 

თბილისი, გამომცემლობა „გეორგიკა“, 2012 წ. 

 ხიზაბავრა, თბილისი, გამომცემლობა „გეორგიკა“, 2009 წ. 

სტატიები: 

 ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის 

განყოფილება, ჟურნალი ერუდიტი #2, 2018 წ. 

 ივანე როსტომაშვილის პედაგოგიურ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა, ჟურნალი ერუდიტი 

#2, 2018 წ. 

 ალექსანდრე ყიფშიძის (ფრონელის) სამცხე-ჯავახეთში საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო 

მოღვაწეობის სესწავლისათვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების 

კრებული, 2017 წ. 

 აბატი პეტრე ხარისჭირაშვილისა და ივანე  გვარამაძის თანამშრომრომლობის 

სესწავლისათვის, საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნ. 

„მეცნიერება და ცხოვრება“, (თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, შრ. კრ. #2 (14), 2016წ. 

 სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ეროვნული ცნობიერების შენარჩუნების საქმეში თეატრის 

როლის სესწავლისათვის, შრ. კრ. „გულანი“, #20, 2016 წ. 

 ანა ღოღობერიძე-მუსხელიშვილი _ ახალციხის ქალთა სკოლის დამფუძნებელი, შრ. კრ. 

„გულანი“, #19, 2016 წ. 

 ვასილ კოპტონაშვილის პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 

შესწავლისათვის, შრ. კრ. „გულანი“, #18, 2016 წ. 

 აკაკი და მესხეთი, კრ. აკაკი და საქართველო, 2015წ. 

 სტამბოლის ქართველ კათოლიკე მამათა სავანისა და სტამბოლელი ქართველების 

თანამშრომლობის შესწავლისათვის, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე  # 6, 

2015წ. 
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 პეტრე ხარისჭირაშვილის საგანმანათლებლო მოღვაწეობის სესწავლისათვის, შრ. კრ. 

„გულანი“, #17, 2015 წ. 

 ექვთიმე ტაყაიშვილი და მესხეთი, ბათუმის შოტა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, შრ. კრ. 

„გამონათლევი“, 1. 2014. 

 ივანე გვარამაზის თანამშრომლობა სტამბოლის ქართულ სავანესთან, შრ. კრ. „გულანი“, #14, 

2014 წ. 

 1918-1919 წლების ეტნიკური კომფლიქტები სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის მოგონებებში, 

დეპორტირებული მესხები, საერთაშორისო სამეცნ. კონფერ.მასალების კრებული, 2013 წ. 

 ივანე გვარამაძე _ მესხ განმანათლებელთა წინამძღოლი, ტექნიკური უნივერსიტეტის შრ. 

კრ. 2013 წ. 

 კულტურულ-საგანმანათლებლო კერები სოფელ უდეში, შრ. კრ. „საზრისი“, #28, 2012 წ. 

 ქალთა განათლების საკითხის შესწავლისათვის სამცხე-ჯავახეთში, შრ. კრ. „საზრისი“, #28, 

2012 წ. 

 გამოუქვეყნებელი მასალები მიხეილ ტამარაშვილის სესახებ, შრ. კრ. „საზრისი“, #11, 2011 წ. 

 აკაკისა და მესხი მოღვაწეების თანამშღომლობის  ისტორიიდან, შრ. კრ. „საზრისი“, #27, 2011 

წ. 

 ისტორიის მისია მოზარდის ნ აღზრდის საქმეში ქართველ განმანათლებელთა 

თვალთახედვით, შრ. კრ. „საზრისი“, #27, 2011 წ. 

 სტამბოლის მამათა სავანე და აკაკი წერეტელი, საქ. მეცნ.აკად. მოამბე # 11, 2010 წ. 

 ოსმალეთის ქართველთა შორის განათლების გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსების 

საკითხის სესწავლისათვის, შრ. კრ. „საზრისი“, #26, 2010 წ. 

 მშობლიური ენის მისია ივანე გვარამაძის თალთახედვით, შრ. კრ. „საზრისი“, #25, 2009 წ. 

 ქალთა საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა სამცხე-ჯავახეთსი, შრ. კრ. 

„საზრისი“, #25, 2009 წ. 

 სტამბები სამცხე-ჯავახეთში,  ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტის შრ. კრ.2009 წ. 

პუბლიცისტური წერილები: 

 აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკა სტამბოლში, გაზ. მესხეთის უნივერსიტეტი, # 2-

3, გვ. 7, 2019 წ. 

 მუსხის სკოლა, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.6. # 12 (240), 2018 

 მიხეილ ტამარაშვილი (დაბადებიდან 160 წლისთავის გამო), გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.18. # 9 

(237), 2018 წ. 

 ივანე როსტომაშვილი და მესხეთი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.11. # 6 (234), 2018 წ. 
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 თანამედროვეთა თვალით დანახული აბატი პეტრე ხარისჭირაშვილი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. 

გვ.1. 5. # 4 (232), 2018 წ. 

 ივანე გვარამაძე _ „მესხეთ-ჯავახეთის მემატიანე“ (გარდაცვალებიდან 105 წლისთავის 

გამო), გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.10,  # 11 (227), 2017 წ. 

 სამცხე-ჯავახეთის ქართველ კათოლიკეთა საკითხი (ბათუმისა და თბილისის 1917 წლის 

კონფერენციებზე), გაზ. ჯურნ. საბა, #9-10, (261-262), 2017წ. 

 მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.10,  # 10 (226), 2017 წ. 

 ილია და მესხეთი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.11,  # 7 (223), 2017 წ. 

 მუზეუმში დაცული უნიკალური მინიატურული წიგნები ,გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.11,  # 4, 

(220), 2017 წ. 

 ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) და მესხეთი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.8,  # 7 (211), 2016 წ. 

 ანა ღოღობერიძე-მუსხელიშვილის საზოგადოებრივ-პედაგოგიური მოღვაწეობა სამცხე-

ჯავახეთში,  გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.8,  # 12, (204), 2015 წ. 

 აკაკი და მესხეთი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.14-15,  # 9, (201), 2015 წ. 

 ახალციხის არქივი - 90. გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.22,  # 9, (189), 2014 წ. 

 ილია მაისურაძე _ მესხეთის თეატრის მემეტიანე, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 2, 2014 წ. 

 მესხეთი თეატრალური ცხოვრების სათავეებთან, გაზ. ლიტ. მესხეთი. გვ.,  # 12, 2013 წ. 

 იაკობ ლაზარაშვილი - დრამატურგი  ჯავახეთიდან, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 10, 2013 წ. 

 ზოგი რამ მიხეილ ტამარაშვილის სესახებ, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 9, 2013 წ. 

 ექვთიმე თაყაიშვილი და მესხეთი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 6, 2013 წ. 

 ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავის გამო, ჟურნ. საბა, # 5, 2012 წ 

 სოფელ უდის სკოლა _ განათლების უძველესი კერა მესხეთში, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 10, 

2012 წ. 

 სტამბოლის მამატა სავანე. გაზ. მესხეთის უნივერსიტეტი, #12, 2011წ 

 ქალთა განათლება სამცხე-ჯავახეთში, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 8, 2011 წ. 

 განათლების კერები მესხეთში, გაზ. ახალი განათლება, # 8,9,11, 2011წ 

 ალფონს ხიტარიშვილი სტამბოლის ქარტული სავანის წინამძღოლი, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 

1, 2011 წ. 

 ელენე დიდიმამიშვილი და მეოცე საუკუნის ცნობილი ადამიანები, გაზ. ლიტ. მესხეთი. # 8, 

2009 წ. 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 

 საჯარო სკოლის დირექტორის შეფასების ექსპერტის უნარ_ჩვევები,  USAID, 2012 წ. 

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობისათვის და ქალთა 
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 2017 წლიდან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი 
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