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აკადემიური ხარისხi:     ფილოლოგიის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

2015 - დღემდე-   სამცხე -ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი 

2009-2015 -    ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი,მოწვეული პედაგოგი 

2007-2009 -    ახალციხის სახელმიფო ინსტიტუტი,მოწვეული პედაგოგი 

2002-2007-     თსუ მესხეთის ფილიალი,მოწვეული პედაგოგი 

2008-2011-   ქ. ახალციხის #5 საჯარო სკოლის სერთიფიცირებული მასწავლებელი 

 

 

განათლება:  

 

2018-2020- – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი,  ფილოლოგიის დოქტორი; 

 

2015-2018 -–ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

დოქტორანტურა, მიმართულება- ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა; 

 

1999-2001 – ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის მაგისტრი; 

 

1995- 1999 – თ.ს.უ. მესხეთის ფილიალი, ინგლისური ენის, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი. 

 

ტო] 



 
CV 

Mთამარ გელაშვილი 
9 aprilis 15/12, axalcixe, saqarTvelo 

                    577 53 84 30 

                                               gel.tam@mail.ru 
 

2 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური  წერილები: 

 

 სახელზმნის ზოგი მორფოლოგიური მახასიათებელი ინგლისურში,საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“, N23, ქუთაისი, 2020. 

 გერუნდივის თარგმანში გადატანის თავისებურებები ინგლისურ-ქართულ 

თარგმანთან მიმართებაში (მ. მიჩელის რომანის,,Gone with the Wind“ მიხედვით), 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვისტური სამეცნიერო ჟურნალი 

,,Scripta manent’’, N2(38),  თბილისი, 2018; 

 საწყისისა და ინფინიტივის სინტაქსური ფუნქციის ტიპოლოგიური მახასიათებლები 

ქართულ და ინგლისურ ენებში, საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“, N20, ქუთაისი, 2018. 

 მიმღეობის ტრანსფერის თავისებურებები ქართულ-ინგლისურ თარგმანთან 

მიმართებაში (კ.გამსახურდიას „დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენის“ 

მიხედვით), უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,N1(30), თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა: ,,უნივერსალი’’,2017; 

 საწყისისა და ინფინიტივის ზოგი მორფოლოგიური თავისებურების 

ურთიერთმიმართებისათვის ქართულსა და ინგლისურში,იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ IV, სამეცნიერო შრომების 

კრებული,  გამომცემლობა: ,,მერიდიანი’’, 2017; 

 ,,ქალთა სახეები  უი. ფოლკნერის ,,ხმაური და მძვინვარების’’ მიხედვით’’, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო   შრომების კრებული, 2009წ.; 

  ,,კვენტინ კომპსონის სახე უი. ფოლკნერის რომანის,, ხმაური და მძვინვარების’’ 

მიხედვით’’, სამეცნიერო შრომების კრებული,სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, 

შრომები I, 2008წ.; 

  ,,უი. ფოლკნერის შემოქმედების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ’’, თ.ს.უ. 

მესხეთის ფილიალი, ,სამეცნიერო შრომების კრებული, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერეათა სერია,2006წ. 
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პროფესიული კონფერენციები: 

 

1. ,,საწყისის გადატანის  თავისებურებები ქართულ- ინგლისურ თარგმანთან მიმართებაში 

(კ.გამსახურდიას „დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენის“ მიხედვით)’’, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია(online), 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,2020წ.; 

2.,, მიმღეობის ტრანსფერის თავისებურებები ინგლისურ- ქართულ  თარგმანთან 

მიმართებაში (კ.გამსახურდიას „დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენის“ მიხედვით)’’,  

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისადმი მიძღვნილი პროფესორ-

მასწავლებელთა კონფერენცია,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  2018წ;. 

3. .,, საწყისისა და ინფინიტივის ზოგი მორფოლოგიური თავისებურების 

ურთიერთმიმართებისათვის ქართულსა და ინგლისურში’’, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები’’, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2017წ. 

4. ,, სახეზმნა და მისი თავისებურებები ინგლისურ ენაში’’, ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 

180-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017წ.; 

5. ,,სოციალურ-კულტურული ფაქტორების გავლენა ენის ლექსიკურ-სემანტიკური და 

ბგერითი სისტემების განვითარებაზე’’, შოთა რუსთველის დაბადებიდან 850-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ.; 

6. ,,ტიპოლოგიური და ისტორიულ-შედარებითი კვლევის მეთოდები’’, აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
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განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ- 

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2015წ.; 

7. ,,ქალთა სახეები  უი. ფოლკნერის ,,ხმაური და მძვინვარების’’ მიხედვით’’, სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2009წ. 

 

P 

პროფესიული  ტრენიგები , სერთიფიკატები: 

 

2019 წ. სტუდენტზე ორიენტირებული 

სწავლება 

 

2019 წ 
 

New Strategies and Techniques of 

Teaching English and Raising Civil 

Consciousness  in a Multi-Diverse 
 

 

2018წ. Teaching large, Multilevel 

Classrooms 

 

 

2017წ. Finding the Right Words: Best 

Practice for Teaching Writing, 

Reading and Critical Thinking  

 

 

2016წ. Increasing Teacher Effectiveness 

Using Technology  

 

 

2015წ. New Strategies in ELT 

 

 

 

2015წ. C1 level training course  
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უცხო ენა: 

ინგლისური და რუსული თავისუფლად 

დამატებითი ინფორმაცია:   (სურვილის შემთხვევაში) 

 

kompiuteruli codna:        Microsoft Word, Excel, Power – Point 

 

ojaxuri mdgomareoba:      დაოჯახებული( მეუღლე და ორი შვილი) 

 

 

 

 

 

 

2010 წ. ინგლისური ენის მასწავლებელის 

სერთიფიკატი 

 

 

2009 წ. Language Development 

 

 

2009 წ. More Learning, Less Teaching  

 

 

2009წ. სწავლების სწავლა  

2005 წ. Developing Writing Skills 1 (DWS1)  


