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ვაჟა ფშაველას მე

კვარტალი კორპ

სადარბაზო

ბინა

თბილისი საქართველო
ტელ
მობ
ელ ფოსტა nino.okrostsvaridze@iliauni.edu.ge
საფოსტო ინდექსი: 0186

ისტორიის დოქტორი
ნინო ოქროსცვარიძე
განათლება
5 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
(PHD)
ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

მეცნიერებისა

და

ხელოვნების

ფაკულტეტის დოქტორანტი
სულხან საბა

ორბელიანის

სახელობის

პედეგოგიური

უნივერსიტეტი

სპეციალობა ქართული ლიტერატურა ასპირანტურის სრული კურსი წარჩინებით
სულხან საბა ორბელიანის სახელობის

პედეგოგიური უნივერსიტეტი

ფილოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობა ქართული ენა
ენა

და ლიტერატურა
თბილისის

და ლიტერატურა თურქული

წარჩინებით
ექსპერიმენტალური საშუალო სკოლა.

მონოგრაფია
ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში ინეგოლის სოფელ
ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიეროკვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, საგამომცემლო ჯგუფი „თვალსაზრისი“.
(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2686.pdf)
2018-“არტაანის ქართული კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო,
საკულტო, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები)“ -თანაავტორი
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სამეცნიერო კონფერენციები
2017-(25-26)

ნოემბერი-თურქეთი

უნივერსიტეტი/საქართველოსთან

სტამბოლი,
მეგობრობის

სულთან

ფათიჰ

ასოციაცია-„ქართველი

მეჰმედის
მუჰაჯირები

სოფელ ჰაირიეში“,
2017-(8-10 ნოემბერი)-სომხეთი ერევანი-არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
სომხეთის მეცნიერებათ აკადემია, „იდენტობის აღქმა თურქეთელ ქართველებში/გერმანია“.
2016-(დეკემბერი) ორგზის მუჰაჯირები სამი კულტურის გზაჯვარედინზე ჰაირიელი
ქართველები ბერგნოშტადში ,“დაკამი“, სტამბოლი
2016-(ოქტომბერი)

სახლის ილუზორული აღქმა გერმანიაში

ქართველებში“./უკრაინა/ბერდიანსკის

პედაგოგიური

მცხოვრებ თურქეთელ

უნივერსიტეტი-ენა

და

საზოგადოება: ეთნო-კულტურული ასპექტები.
2016-(სექტემბერი) „ ეთნიკური თვითაღქმის საკითხის გააზრება ჰაირიესა და ინეგოლის
ქართველებში“.
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) ბათუმი. (აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველო, ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
თურქეთი ქალაქი ორდუ ორდუს სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის
საერთაშორისო კონფერენცია
მოხსენების სათაური
ინეგოლის ქართველებით
დასახლებული სოფელ ჰაირიეს დაარსების ისტორია
სემინარები
ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

დედოფლისწყაროს

კვლევით

ცენტრში

ჩატარებული სემინარი წაკითხული მოხსენება „თურქეთელი ქართველები გერმანიაში
საცხოვრისის აღქმის პრობლემები“.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედოფლისწყაროს კვლევით ცენტრში
ჩატარებული

სემინარი წაკითხული

მოხსენება

ქალის

როლი

თურქეთელ

ქართველებში

ილიას
ჩატარებული

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

სემინარი ნათესაური

დედოფლისწყაროს

კავშირები

თურქეთის

კვლევით

ცენტრში

ინეგოლის

რაიონის

ქართული სოფლებში
სტიპენდია

კოიმბრას უნივერსიტეტების ჯგუფის სტიპენდია

ფრიდრიხ შილერის იენის

უნივერსიტეტი. კავკასიოლოგიის მიმართულება.
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სერტიფიკატები სტაჟირება
თურქეთი სტამბოლი თურქოლოგთა საერთაშორისო სემინარი Türkçe Öğretimi
Türk Kültürü ve Milli Eğitimi Sistemini Tanıtma Semineri”-“თურქული ენის სწავლებასთან,
თურქეთის კულტურასა და ეროვნულ განათლებასთან დაკავშირებული სემინარი”
Ankara Üniversitesi Tömer Dil Öğretim Merkezi. Türkçe kursları
“Tömer”- ის კურსები სტაჟირება თურქეთში ქალაქ სტამბოლში
Türkiye Cümhüriyeti Tiflis Büyükelçiliği Kültür Merkezi. Türk Dili kursu Sertifikasi.
“ თურქეთის საელჩო თურქული ენის კურსები
ტრენინგები
-Institute For Training And Development
Seminar on Religious Tolerance, Progam Director-Stephen F. Jones, PHD.
2003-დოც.

ქეთევან

რეაბილიტაციის

მაყაშვილის

განსაკუთრებულ

მოსწავლეთა

განათლებისა

და

ლაბორატორია.

განსაკუთრებულ

მოზარდთა

განათლების

და

სოციალური ჩართულობის საკითხისადმი მიძღვნილი კურსი თემაზე “დემოკრატიული
იდეების პრაქტიკული რეალიზაცია, პედაგოგიკაში ახალი მიდგომების გაცნობა და ამ
მიდგომებთან დაკავშირებული პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება.”

სამეცნიერო სტატიები
2017-ეთნიკური იდენტობის გამომხატველი ტერმინები არტაანელთა ცნობიერებაში
(ნაშრომი შესრულებულია საგრანტო პროექტის

(FR/196/2-105/14) ,,არტაანის ქართული

კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლების ფარგლებში) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების საარქივო სამმართველოს ჟურნალი „არხეიონი“,
N-13, ISSN 2233-3541
2016- სახლის

ილუზორული

აღქმა

ქართველებში“./უკრაინა/ბერდიანსკის

გერმანიაში
პედაგოგიური

მცხოვრებ

თურქეთელ

უნივერსიტეტი-ენა

და

საზოგადოება: ეთნო-კულტურული ასპექტები. # 6, 13-16 გვ.
2016- „ ეთნიკური თვითაღქმის საკითხის გააზრება ჰაირიესა და ინეგოლის ქართველებში“.
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები, ბათუმი. ISSN 2298-0776, #6 295-324 გვ.
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2015- ორგზის მუჰაჯირები სამი კულტურის გზაჯვარედინზე ჰაირიელი ქართველები
ბერგნოშტადში (ჟურნალი

”კადმუსი”

№6)

226-248

გვ.

http://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/issue/view/34
2012-“ბათუმელი”ოსმან აქისქალიოღლუ-გოჩიტიძე (თურქეთის ქართველების კიდევ
ერთი

ისტორია

დაწყებული

დასრულებული

სამშობლოში,

სამშობლოდან

შორის)

გაგრძელებული

მოიცავს

და

ტრაგიკულად

დოკუმენტურ

მასალებსაც.

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის
ჟ. “ამირანი” # 23 www.caucasology.com )
ქართველებით დასახლებული სოფლის ჰაირიეს ისტორიის საკითხისთვის
კავკასიოლოგიის
ინსტიტუტის ჟ

საერთაშორისო
ამირანი

სამეცნიერო კვლევითი

საზოგადოებრივი

www.caucasology.com )

წლის დეკემბერში ჰაიდელბერგში ჩაწერილი ინტერვიუ ილია ხიმშიაშვილთან
მოხდა აუდიო და ვიდეო მასალის გაშიფრა და ტექსტურ ფაილში გადმოღება
გამოქვეყნდა კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოებრივი
ინსტიტუტის ჟურნალში მოამბე
ჟურნალი პრომეთე
პოემა განდეგილი
პოემა განდეგილი ს ტიპოლოგიური ასპექტებიდან
ჟურნალი კრიტერიუმი
ჟურნალი

ირაკლი ილია ჭავჭავაძის
გვ

განდეგილი და რამეთუ კაც ვარ

კრიტერიუმი

ტიპოლოგიური ასპექტები

და

ილია

ჭავჭავაძის

პოემა

გვ

განდეგილი ს

გვ

აქტივობები:
2017-თარგმანი

თურქულად-გიორგი

კეკელიძის

„თომას

ზრაპრები“.

თარგმანის

პრეზენტაცია მოეწყო თურქეთში.
2017-მოხსენება „გურჯი ხათუნი“, ინეგოლი/მურათბეი

თანამშრომლობა თურქულ ქართულენოვან ჟურნალთან ფიროსმანი ჟურნალი გამოდის
სტამბოლში
და
სოფლებში

მათ

სახელი

გურჯი

მაინც

შერჩათ მივლინება

ინეგოლის

ქართულ

წელი
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იარმორკა” ანუ როგორ მოექცა საქართველო რუსეთის ეკონომიკურ სივრცეში
პატარა აიშე
ქართველთა იდენტობის საკითხისათვის

პროექტები
2015- დან “GIZ” –ის პროგრამა „Good Local Governance South Caucasus“, კონსულტანტი.
საპატრიარქოს ტელევიზიის მიერ გადაღებული ფილმის

გზა

რომელიც მე

ვიარე თურქეთელ ქართველთა ისტორია ფილმის კონსულტანტი
საპატრიარქოს

ტელევიზიის

მიერ

გადაღებული

ფილმის

ხიდები

სამშობლოსაკენ თურქეთელი ქართველების ისტორია ფილმის კონსულტანტი
ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთობლივი
პროექტში

მონაწილეობა თურქეთის

გადმოცემულ

იქნა

მიერ

საქართველოში

საქართველოსათვის

ჯეირანის

თანამონაწილეობა

შემოიფარგლებოდა

მოლაპარაკებების

წარმართვით

გადაშენებული

საქართველოსა

ჯეირანების

საკითხების მოგვარებითა და თარჯიმნობით

და

გადმოცემასთან

ოფიციალურად
ჯიში

პროექტში

თურქეთს

შორის

დაკავშირებული

საქართველოს გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მხრიდან
ოფიციალურად გამომეგზავნა სამადლობელი წერილი
თურქეთის

საელჩოსა

თანამშრომლობის შედეგად
რომლის

დაფინანსების

და

თურქეთის

განვითარების

ფონდთან

Tıka”

შეიქმნა პროექტი ხელმძღვანელი ნინო ოქროსცვარიძე
საფუძველზე

გარემონტდა თურქული ენის ოთახი

ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტში

აღიჭურვა ტექნიკით და

ენის სასწავლო

საშუალებებით

სამეცნიერო მივლინებები
2019-დაგეგმილი კვლევა თურქეთში, სამსუნის რეგიონი სოფელი მუსლიბეი- თურქეთელი
ქართველებით დასახლებული სოფელი. დაგეგმილია ერთი წლის განმავლობაში ორი
მივლინება, რომელიც მოიცავს ისტორიულ, ეთნოლოგიურ და ლინგივისტურ კვლევას.
აღნიშნულ სოფელში ეთნიკური ქართველები სახლობენ 1880-იანი წლებიდან, რომლის
შესახებ მე-19 საუკუნეში კვლევა ჩაატარა ოსმალეთის მიერ წარგზავნილმა მეჰმედ არიფმა.
ჩვენი კვლევა მოიცავს მისი გზის გავლას და გარკვევას თუ რამ განიცადა ცვლილება, რა
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დარჩა უცვლელი თურქეთელ ქართველთა ცხოვრებაში და რა არის ამის მიზეზები.
(კვლევა ფინანსდება თურქეთის „შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის“ მიერ. კვლევის
დასრულების შემდეგ ვგეგმავთ წიგნად გამოცემასა და პრეზენტაციას)
2018 თურქეთი/ინეგოლი-აფხაზურ-ქართული ოჯახები.
2016-(დეკემბერი)„ქართული კულტურის ცენტრი“-წაკითხული მოხსენება „ნათესავით
ქართველნი თურქეთსა და საბჭოთა კავშირში“. სტამბოლი (დიპლომი „თურქეთში
ქართული კულტურის განვითარების საკითხში შეტანილი წვლილისთვის)
2016-(აგვისტო)ექსპედიცია თურქეთში-„კოლა-არტაანის ქართული მატერიალური და
კულტურის ძეგლები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ეგიდით, შოთა
რუსთაველის ეროვნული ფონდის დაფინანსებით.
2014-სამეცნიერო

მივლინება

თურქეთში-თურქეთში

არსებული

ქართული

საზოგადოებები.
სამეცნეირო

მივლინება

გერმანიაში

ქალაქ

გიუმერსბახი ბერგნოშტადი

ორგზის მუჰაჯირები სამი კულტურის გზაჯვარიდენზე
ბერგნოშტადში

ჰაირიელი ქართველები

მივლინება შედგა კოიმბრას უნივერსიტეტების ჯგუფის სტიპენდიის

ფარგლებში ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის განყოფილება იენა
გერმანია)
სამეცნიერო

მივლინება

თურქეთის

ინეგოლის

რაიონის

ქართველებითა

და

აფხაზებით დასახლებულ სოფელ გუნეიქესტანეში
ჩატარებული

სამეცნიერო

კვლევა

თურქეთის

ინეგოლის

ქართველებით

დასახლებულ სოფელ თუფექჩიქონაქში
ჩატარებული სამეცნიერო კვლევა სოფელ ჰაირიესა და ინეგოლის ქართულ
სოფლებში თურქეთი თურქეთელ ქართველთა ოჯახსა და საოჯახო ყოფა ცხოვრების
შესახებ სტატიის

სახით

გამოქვეყნებულ

იქნა

კავკასიოლოგიის

საერთაშორისო

სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის საიტზე www.caucasology.com ჟ
ამირანი

გრანტები:
ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ვორქშოპი/ სტიპენდია-კვლევითი მეთოდები.
(სასწავლო გრანტი)
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2016-)ექსპედიცია თურქეთში-„კოლა-არტაანის ქართული მატერიალური და კულტურის
ძეგლები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ეგიდით, შოთა რუსთაველის
ეროვნული ფონდის დაფინანსებით. (საგრანტო პროექტი- FR/196/2-105/14),არტაანის

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების“ ფარგლებში) მკვლევარი
სამეცნიერო

საზოგადოებების

აკადემიების

სამეცნიერო

საბჭოების

სარედაქციო

კოლეგიების საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა
წლიდან დღემდე

კავკასიოლოგიის

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კვლევითი

ინსტიტუტი ს წევრი.
თურქეთის რესპუბლიკისა და საქართველოს განათლების სამინისტროს
ეგიდით

თურქეთის

რესპუბლიკაში

ენის

კურსებზე

კანდიდატების

შესარჩევი

კომისიის წევრი

სამუშაო გამოცდილება
2015 დან-საქართველოს უნივერსიტეტი, თურქული ენის ლექტორი
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ტრანსასაზღვრო პროექტი
ჯამილი მაჭახელა

პროექტის მონაწილე (თურქული)

კავკასუს ნეთვორქი თურქული ენის თარჯინი
ილიას უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების
ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე
დან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ენების ცენტრი
სალექციო კურსი თურქულ ენაში
ტურისტული ფირმა Sunny Travel”
თარჯიმანი

გიდი ინგლისური თურქული ენები
სამშენებლო ფირმა Bayramix”

თარჯიმანი ინგლისურ და თურქული ენები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

წლიდან ჩატარებული სალექციო კურსები

პრაქტიკული თურქული ენა
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თურქული ენის ფონეტიკა მორფოლოგია სინტაქსი
აღმოსავლეთი სტერეოტიპები და რეალობა
4.

ცივილიზაცია და კულტურა

უცხო ენები ინგლისური თურქული რუსული
კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Word, Ms Office, Internet Explorer, Powerpoint, Photoshop.
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