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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ასათიანი 

სახელი ავთანდილი 
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2. პოზიცია და მიმართულება: 

თანამდებობა: პროფესორი 

მიმართულება: განათლების ადმინისტრირება 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თბილისის ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტი (ახლანდელი ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

მიმართულება / სპეციალობა პედაგოგიკის თეორია და ისტორია 

ჩარიცხვის წელი 1981 

დისერტაციის დაცვის წელი 1986 

მინიჭებული კვალიფიკაცია პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სადისერტაციო თემის სათაური პროფერიულ-ტექნიკური განათლება საქართველოში 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფესორი გალაქტიონ სიხარულიძე 

 

 

4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თბილისის ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტი (ახლანდელი ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ფილოლოგის ფაკულტეტი, ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1976 1981 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ქართული ენისა და ლიტერატურატურის მასწავლებელი 
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5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

14.09.2010 დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივრსიტეტი სეუ 

 ბაკალ-ტი, 

მაგის-ტურა 

22.03.2005 

 

დღემდე საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 ბაკალ-ტი, 

მაგის-ტურა, 

დოქ-ტურა 

15.09.1991 

 

26.12.2004 საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია 

კათედრის გამგე, 

სასწავლო ნაწილის 

უფროსი, ფაკულტეტის 

დეკანი 

ბაკალავრია

ტი 

18.03.1990 16.09. 2006 თბილისის სულხან-

საბა ორბელიანის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი 

(შეთავსებით) 

 ბაკალავრია

ტი 

 

 

6. სამეცნიერო პუბლიკაციები  
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

2020, #19 
ქრისტიანული 

პედაგოგიკის საწყისები 

ახალ აღთქმაში 

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე" 

 საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

2019, #18 იუდაური აღზრდა და 

ანტიკურობა 

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე"  

საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

2019, #18 

მოციქულობის 

პედაგოგიკა, როგორც 

ქრისტიანული 

პედაგოგიკის 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპი 

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე", 2019, #18 

საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

2018, #17 

ღირებულების პრობლემა 

აღზრდაში 

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

საქართველოს 

განათლების 
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მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე", 2018, #17 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

2018 წლის 

12 

თებერვალი 

Issue of Compatibility of 

Theological and Secular 

Subjects at Greek – 

Alexandrian Christian 

School 

 გამომცემლობა ,,ნოვაში" 

(აშშ) 

მიღებულია აშშ-ს 

გამომცემლობა 

,,ნოვაში" 

დასაბეჭდად  

2017, #16 Некоторые проблемы 

трудоустройства 

выпускников высших 

учебных заведений Грузии 

и возможные пути их 

решения   

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე" 

საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

2017 
ანტიკრიზისული პიარი 

ბიზნესში 

საინჟინრო მენეჯმენტის 

სასწავლო - პრაქტიკული 

მაგალითების კრებული 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

2017 ბიზნესკორპორაციის 

ეთიკური დილემები: 

წინააღმდეგობა ეთიკასა 

და ბიზნესის ინტერესებს 

შორის 

საინჟინრო მენეჯმენტის 

სასწავლო - პრაქტიკული 

მაგალითების კრებული 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

2017 ზნეობრივი განვითარების 

სტადიები და  ბიზნეს 

კორპორაციის მორალური 

სტანდარტები 

საინჟინრო მენეჯმენტის 

სასწავლო - პრაქტიკული 

მაგალითების კრებული 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

2017, # 1 

(17) 
სოციალიზაცია როგორც 

უმაღლესი სკოლის 

პედაგოგიკის ძირითადი 

ცნება 

სტუ,ყოველკვარტალური 

რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი,,განათლება“  

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

2016, #15 
უმაღლესი განათლება და 

ბიზნესი - რეალობა და 

პერსპექტივები 

ჟურნალი „საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე",  

საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

2016, #2(14)    

ილია ჭავჭავაძე აღზრდაში 

ქრისტიანობის როლის 

შესახებ 

თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალში 

,,მეცნიერება და 

ცხოვრება“ 

თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

2016 უმაღლესი სკოლის 

პედაგოგიკა 

სახელმძღვანელო „უნივერსალი“ 
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2016 აღზრდა ბიბლიურ 

იუდაიზმში 
დამხმარე 

სახელმძღვანელო 

თბილისის 

სასულიერო 

აკადემიისა და 

სემინარიის 

გამომცემლობა 

2015 საქართველოს 

განათლების მატიანე 

მონოგრაფია 

(თანაავტორი) 

საქართველოს 

განათლების 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

 

7.სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 სამეცნიერო მოხსენება: „დემოკრატიულ და ქრისტიანულ ღირებულებათა თავსებადობა 

ზნეობრივ აღზრდაში“, იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,განათლება,  კვლევა,  პრაქტიკა". თელავი, 

2018 წელი. 

 

2 საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალური 

მმართველობის აღდგენიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება", 2018 წლის 12 თებერვალი. 

3 საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის თანაპრეზიდენტი (2020 

წლიდან); 

4 სამეცნიერო ჟურნალის ,,საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე" - 

მთავარი რედაქტორი (2018 წლიდან). 

5 საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი (2015 

წლიდან). 

6 სამეცნიერო ჟურნალის „ერუდიტი“ სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭოს წევრი (2018 

წლიდან) 

7 საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (2013 წლიდან). 

 

8 

2009 მარტი _ `სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. სტუ – ის 

პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), 

`სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის - INQ” (აშშ). 

9 ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2003 წლიდან) 

 


