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თამარ ჭანუყვაძე                           CV 
 

 საკონტაქტო ინფორმაცია 

მისამართი: თბილისი, ღამბაშიძის #3 

მობილური: 599 310300 

ელ. ფოსტა: tamar.chanukvadze@iliauni.edu.ge 

 

სამუშაო გამოცდილება 

მუშაობის პერიოდი           2015 - დან                    დღემდე 

დამქირავებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, ჩოლოყაშვილის  3/5 

თანამდებობა ასისიტენტ პროფესორი მეცნიერებათა და ხელოვნების 

ფაკულტეტის მიმართულებით  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ანგლისტიკის მიმართულების პედაგოგებთან რეგულარული 

შეხვედრები, გამოცდილების გაზიერება, თანამედროვე 

მეთოდების გაცნობა, სილაბუსების მუდმივი განახლება, 

ტესტების შედგენა, გამოცდებზე დასწრება, ახალი მასალებისა 

და წიგნების მოძიება, პედაგოგთა და სტუდენტთა რიდერებით 

უზრუნველყოფა, ინგლისური ენის სწავლება  

 

მუშაობის პერიოდი           2015- დან                   დღემდე 

დამქირავებელი საქართველოს გაეროს ასოციაცია UNAG “Open House” 

დამქირავებლის მისამართი დოლიძის #2 

თანამდებობა ინგლისური და ქართული ენის პედაგოგი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ინგლისური და ქართული ენის სწავლება ლტოლვილებისა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  

 

მუშაობის პერიოდი    2012 - დან                  2015 
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დამქირავებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, ჩოლოყაშვილის  3/5 

თანამდებობა ინგლისური ენის პედაგოგი;  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ინგლისური ენის სწავლება;  

ინგლისურენოვანი დისკურსი (FCE); ბაკალავრიატი    

ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (C 1);მაგისტრატურა; 

სილაბუსების შედგენა;  რიდერების მომზადება;  

 

მუშაობის პერიოდი      2001- დან                  2012 - მდე 

დამქირავებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი ჩოლოყაშვილის 3/5 

თანამდებობა ინგლისური ენის მსწავლებელი;    

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ინგლისური ენის სწავლება სხვადასხვა დონის ჯგუფებში  

(Upperintermediate, FCE Discourse, Advanced) 

აკადემიური  კითხვისათვის განკუთვნილი მასალის 

მომზადება ყველა დონისათვის.  

 

მუშაობის პერიოდი           2001- დან                    2006- მდე 

დამქირავებელი ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის ენისა და კულტურის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის მისამართი ჭავჭავაძის #45 

თანამდებობა ინგლისური ენის კათედრის დოცენტი, ფილოლოგიურ 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

უფროსი მასწავლებელი; მესამე კურსის კურატორი; 

ტესტების შედგენა; მესამე კურსის საგამოცდო კომისიის 
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თავმჯდომარე, საგამოცდო  ტესტებისა და  ზეპირი 

გამოცდისათვის მასალების მომზადება.  სამაგისტრო 

ნაშრომების ხელმძღვანელი. კვლევის უნარჩვევების 

განვითარება მაგისტრანტებისათვის. 

 

მუშაობის პერიოდი          1996 - დან                    2001- მდე 

დამქირავებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

დამქირავებლის მისამართი კოსტავას #79 

თანამდებობა პოლიტოლოგის კათედრის ინგლისურენოვანი  

სექტორის ხელმძღვანელი. ინფორმატიკისა და 

კავშირგამბულობის ფაკულტეტი; ფილოლოგიურ 

მეცნიერებათა კანდიდატი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

სალექციო კურსიის „პოლიტოლოგიის საფუძვლების“ 

პროგრამის შედგენა  და სწავლება ინგლისურ სექტორზე.  

 

განათლება და სამეცნიერო ხარისხები 

თარიღი     1987 - დან         1990 - მდე 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) მოსკოვის მ. ტორეზის სახელობის უცხო-ენათა 

სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ასპირანტურა 

სპეციალობა რომანულ-გერმანიკული ენები 

დიპლომის/სერტიფიკატის N КД №038665 

კვალიფიკაცია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

დაცული სადისერატაციო თემის 

სახელწოდება 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა ჟანრობრივი 

თავისებურებანი და მათი ფუნქციონირება მოგზაურთა 

ჩანაწერების მასალის მიხედვით 
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თარიღი    1975 - დან                1980- მდე 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ.უცხო ენათა სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტი  

სპეციალობა ინგლისური და ფრანგული ენები 

დიპლომის/სერტიფიკატის N დიპლომი წარჩინებით გ-1 #172515 

კვალიფიკაცია ინგლისური და ფრანგული ენების მასწავლებელი 

 

 

დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები 

 

თარიღი           2016 -ივნისი           

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სპეციალობა ტრენერების ტრენინგი  

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი C#00603 

კვალიფიკაცია ტრენერი 

 

 

თარიღი       2014 - თებერვალი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლების ზოგადი მეთოდოლოგია 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი      2014 - თებერვალი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება „გამოთქმის სწავლების 

ზოგიერთი პრაქტიკული აქტივობები“ 
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დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი        2014 - ივნისი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება, აქტიური გრამატიკის 

გაკვეთილი 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი     2014 - ივლისი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება,  მაკმილანის განათლება 

მასწავლებელთათვის  

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი    2012- თებერვალი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება,  ELT გამოცდებისათვის 

მოსამზადებელი კურსი  

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი      2012- თებერვალი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ცენტრი 

სპეციალობა მსჯავრდებულებთან პედაგოგიური მუშაობის 

ფსიქოლოგიური ასპექტები და ეფექტური კომუნიკაცია 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 
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თარიღი     2011- ივნისი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური წიგნი საქართველოში 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება,  ზოგადი მეთოდოლოგია და 

მისი სიახლეები 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

თარიღი     2009- ივლისი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

აკრედიტებული ცენტრი 

სპეციალობა ინგლისური ენის სწავლება, კითხვის სტრატეგიები და 

ტექნიკები თანამედროვე სახელმძღვანელოებზე 

მუშაობისას. 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი #17 

 

თარიღი    2009- ნოემბერი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისური ენის სწავლება,  შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

სპეციალობა მარკ ალგრენი, ინგლისური ენის სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი 

 

გამოქვეყნებული შრომები     

1. ავტო რეფერატი ფრაზელოგიურ ერთეულთა სტილისტური გამოყენება ჟანრში 

მოგზაურთა ჩანაწერები 

2. ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა ტექსტუალური, ინფორმაციულ და სტილისტურ 

ფუნქციათა ურთიერთქმედება მოგზაურთა ჩანაწერებში. (სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული/მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა სახ. ინსტიტუტი 

1988წ კრებული 309; გვ.98-104.  

3. ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა გამოყენება ტექსტის დაყოფის ასპექტით. 
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(მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით) /სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული/მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა სახ. ინსტიტუტი. -

1989წ კრებული 334; გვ.89-96. 

4. ფრაზეოლოგიურ ერთეულების მოქმედების ჟანრობრივი განსაზღვრა.     

(მოგზაურთა ჩანაწერების მასალაზე დაყრდნობით)  ენათმეცნიერება: თსუ-ს 

ნაშრომები 1989 კრებული 12; გვ.153-169 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში    

2016 -აპრილი,  მოხსენება: „ სამოქმედო კვლევის მნიშვნელობა ენის პრაქტიკული 

სწავლებისას“,  მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია,  Cete/Tesol 

2014- დკემბერი,   ინგლისური ენის სწავლება ინოვაციური მიდგომებით;  მე-6 

საერთაშორისო კონფერენცია,  Cete/Tesol 

2013 წ. სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა“. თსუ 
 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

2016  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი 

2015 ორგანიზატორი ინგლისური ენის საღამო, “English English and Always English“  

37 სტუდენტის მიერ ინგლისურ ენაზე შექმნილი სამეცნიერო და სხვადსხვა 

თემატიკის ნაშრომის კოორდინატორი.  

2014-2016 წლის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის საგამოცდო 

კომისიის წევრი  

2014 სამეცნიერო სტატიის სხვადასხვა სწავლების სტრატეგიების რეცეზენტი 

2001 დან - დღემდე რეცენზირებას ვუწევ სამაგისტრო ნაშრომებს.  

2012 რედაქტორი,  ქ. მარტაშვილის წიგნის  “Issues of Contemporary Stailistics of 

Perception”  

2010 რეცენზენტი, თ. ქოქიაშვილის წიგნის “English for Lawers”  

2011-2013 მთარგმნელი , აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული 

პროექტი  „განათელებისა და სამუშაო შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობა 

ახალგაზრდა მსჯავრდებულთათვის“   

1990-1997  თემის ხელმძღვანელი და კომისიის წევრი,  ინგლისური ენის 

ფაკულტეტის სტუდენტთა საინსტიტუტო სამეცნიერო კონფერენციებში; 

ცენტრის წევრი   „ინგლისური ენის წარმატებული სწავლებისათვის“   

კონსულტანტი-არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო ცნობიერების 

განვითარების ცენტრი“ 
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