ასმათ შონია

Curriculum Vitae

პერსონალური ინფორმაცია

ასმათ შონია
დარასელის ქუჩა N1, 2100, ზუგდიდი, საქართველო
595 097 214; 593 935 499

790 25 05 63

a.shonia75@gmail.com

tatotodua

სქესი: მდედრობითი

პოზიცია

20 /აგვისტო/1975|ქართველი

ასოცირებული პროფესორი

სამუშაო გამოცდილება
15.06.2019 დან ასოცირებული პროფესორი
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
2011 -2019 მოწვეული პროფესორი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი, ჯანაშიას ქუჩა 14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო
2012 – 2011
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო
საბჭოს სწავლული მდივანი
2010- 2007
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი,
სასწავლო უნივერსიტეტი
2010–2009
G L C სასწავლო ცენტრი,
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი,
2006- 2005
ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ენებისა და
ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1999 – 2006
ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის
ენის კათედრის ლაბორანტი

განათლება და ტრენინგები
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სახელი, გვარი

Curriculum Vitae

2007 წლიდან ფილოლოგიის დოქტორი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2002-2006წწ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა
კანდიდატი.
ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, დიპლომიN0000123
ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის
სპეციალობა, 1992-1997წწ

სერტიფიკატი 2016–2017 წლებში პროექტის ,, სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა
ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“ ფარგლებში ჩატარებული სამოქმედო
კვლევის ხუთდღიან ტრენინგში მონაწილეობისათვის. სერტიფიკატის რეგისტრაციის ნიმერი
17/wv/46 სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ს.კ.205110789

.

მშობლიური ენა

ქართული

სხვა ენები

გაგება

მოსმენა

ინგლისური ენა

A1

ლაპარაკი

კითხვა

A1

ინტერაქტიული
საუბარი

წერა

საუბრის გააზრება

A1

A1

A1

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია

რუსული ენა

(B2)

(B2)

(B2)

(B2)

(B2)

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია

საკომუნიკაციო უნარები

ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალობა

პიროვნული უნარები

საორგანიზაციო/მენეჯერული
უნარები
კონკრეტულ სამსახურთან
დაკავშირებული უნარები
კომპიუტერული უანრები

Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point).
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Curriculum Vitae

ასმათ შონია

სხვა უნარები
მართვის მოწმობა

დაამტებითი ინფორმაცია
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პუბლიკაციები
პრეზენტაციები
პროექტები
კონფერენციები
სემინარები
საპატიო ჯილდოები და
სტიპენდიები
წევრობა
დამოწმებები

გამოქვეყნებული შრომების სია
1.

კომპოზიტების სწავლების მეთოდები და აქტივობები დაწყებით საფეხურზე(

ჩაშვებულია დასაბეჭდად)
2. Vitae
წიგნის ფუნქცია სწავლა-სწავლების მოტივაცია უნდა იყოს ( ჩაშვებულია
Curriculum
სახელი, გვარი
დასაბეჭდად) ასმათ შონია, ნესტან ფიფია
3.

ქონების ზოგი სახელის წარმოება და მორფოფონოლოგიური ცვლილებები
მეგრულში, XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის

4.

მასალები, თბილისი 2000 წ.
მორფოფონოლოგიური ცვლილებები მეგრულ წარმომავლობის სახელებში, XXI
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი2001 წ.

5.

წარმოქმნილ ფორმათა მორფოფონოლოგიური ცვლილებები ზანურში
(აბსტრაქტული სახელები ), XXIV დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი 2004 წ.

6.

მორფოფონოლოგიური ცვლილებები მეგრულ წარმომავლობის სახელებში,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მემედ

7.
8.

აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრi, კრებული II, ბათუმი 2002წ.
მორფოფონოლოგიური ცვლილებები გეოგრაფიულ სახელებში , საენათმეცნიერო
ძიებანი, XXII, თბილისი 2002 წ.
ქონების ზოგი სახელის წარმოება და მორფოფონოლოგიური ცვლილებები
მეგრულში,საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIII ,Tbilisi 2002 წ.

9.

დანიშნულების ზოგიერთ სახელთა მორფოფონონოლოგიური ცვლილებები

ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVII, თბილისი 2004 წ.
10. მორფოფონოლოგიური ცვლილებები წინავითარების სახელებში( მეგრული) ,
ქართველოლოგიური კრებული, III, თბილისი 2004 წ.
11. საკულტო ტერმინთა წარმოება _ობა სუფიქსით, ქართველოლოგიური კრებული,
IV, თბილისი 2005 წ.
12. მორფონოლოგიური ცვლილებები მცენარეთა კრებულის აღმნიშვნელ
სახელებთან, ქართველოლოგიურიკრებული,V,თბილისი 2006 წ.
13. ქონების სახელთა წარმოება და მორფოფონოლოგიური ცვლილებები
მეგრულ_ლაზურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, სამეგრელოს სამხარეოსამეცნიერო ცენტრი,წელიწდეული I,თბილისი, 2005 წ.
14. მორფოფონოლოგიური პროცესები აფიქსური სიტყვაწარმოებისას
მეგრულში,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, თბილისი2007წ.
15. პაპჭონის ეტიმოლოგიისათვის, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110
წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე
წაკითხული მოხსენებები ,ახალციხე, 2009 წ.
16. მორფოფონოლოგიური პროცესები ზოგიერთი ზმნიზედის წარმოებისას
მეგრულში, სამეცნიერო შრომების კრებული, III, ზუგდიდი, 2009წ.
17. კნინობითი სახელები მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი ,თბილისი, 2010წ.
18. ნაირფუძიანი კომპოზიტები კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში,შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული,
თბილისი, 2012
19. ნანათესაობითარი ტოპონიმები მეგრულში,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული,2013
20. ხარისხი მეგრულსა და ლაზურში ( მორფონოლოგია) შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული,2017
მონაწილეობა კონფერენციებში
1.XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია,თბილისი 2000წ.
2.XXI დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ქუთაისი ,2001წ.
3.XXIV დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი , 2004წ.
4.არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია ,
თბილისი 2007 წ.
5.ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2009წ.
6. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, ახალციხე, 2009 წ.
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ზუგდიდის
დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტი, საზოგადოება ,, ზუგდიდელი” ახალგაზრდა
მეცნიერთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ზუგდიდი, 2010წ.
8. ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონული სამეცნიერო

Curriculum Vitae

ასმათ შონია

9. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლოო უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიეროკ ონფერენცია 2014/15 ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
10.შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 2014
11. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლოო უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 2017

დიპლომი ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო– პრაქტიკულ კონფერენციაში აქტიური მონაწილეობისათვის.
საზოგადოება ,, ზუგდიდელი“ , ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ზუგდიდი, 2010 წ.

დამოწმებული ლიტერატურა
ჭაბუკი ქირია, ლალი ეზუგბაია, ომარ მემიშიში, მერაბ ჩუხუა, ლაზურ–მეგრული გრამატიკა, მორფოლოგია,I,
თბილისი, 2015წ.
მეუღლე და ორი ვაჟი
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