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სალექციო კურსები 
მეტყველების კულტურა და მეთოდიკა, სასცენო მეტყველება  
 
სამუშაო გამოცდილება 
 
მუშაობის პერიოდი -1973 - დან 1984 - მდე 
დამქირავებელი -აჭარის რადიო კომიტეტი 
დამქირავებლის მისამართი - მ. აბაშიძის გამზირი N15 
თანამდებობა - ლიტერატურული გადაცემის მუდმივი წამყვანი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - გადაცემის პროფესიულ დონეზე წაყვანა 
 
მუშაობის პერიოდი - 1994- დან 1996- მდე 
დამქირავებელი - ბათუმის ინდუსტრიული კოლეჯი 
დამქირავებლის მისამართი - შაუმიანის ქ. N52 
თანამდებობა - მეტყველების პედაგოგი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სტუდენტებში მეტყველების კულტურის ამაღლება 
 
მუშაობის პერიოდი - 1992- დან 2006- მდე 
დამქირავებელი - აჭარის ტელევიზია 
დამქირავებლის მისამართი - მ. აბაშიძის გამზირი N12 
თანამდებობა - მეტყველების სპეციალისტი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - მეტყველების კულტურის დონის ამაღლება 
ტელეჟურნალისტებთან, წამყვანებთან და ა.შ. 
 
მუშაობის პერიოდი - 1993 - დან 2006- მდე 
დამქირავებელი - ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 
დამქირავებლის მისამართი -  რუსთაველის გამზირი N1 
თანამდებობა - აჭარის დამსახურებული არტისტი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სპექტაკლში დაკისრებული როლის კეთილსინდისიერად 
შესრულება  
 
მუშაობის პერიოდი - 1992- დან 2006- მდე 
დამქირავებელი - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
დამქირავებლის მისამართი - რუსთაველის გამზირი 
თანამდებობა - მეტყველების სპეციალისტი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - მეტყველების კულტურის ამაღლება დაწყებითი პედაგოგიკისა 
და ჟურნალისტების სტუდენტებთან 
 
მუშაობის პერიოდი 1996- დან 2006- მდე 
დამქირავებელი - ბათუმის სახელმწიფო ხელივნების ინსტიტუტი  



დამქირავებლის მისამართი- თამარის დასახლება N102 
თანამდებობა - მეტყველების ასოცირებული  პროფესორი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - მეტყველების კულტურის ხარისხის ამაღლება სტუდენტებთან 
 
 
 
მუშაობის პერიოდი - 2015- დან დღემდე 
დამქირავებელი - აჭარის ტელევიზია და რადიოს სახელმწიფო დეპარტამენტი 
დამქირავებლის მისამართი - მემედ აბაშიძის გამზირი 41 
თანამდებობა - მეტყველების პედაგოგი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - მეტყველების კულტურის ხარისხის ამაღლება 
ჟურნალისტებთან 
 
მუშაობის პერიოდი - 2016- დან 2017-მდე 
დამქირავებელი - შპს „ტელეიმედი“ 
თანამდებობა - მეტყველების პედაგოგი 
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - მეტყველების კულტურის ხარისხის ამაღლება 
ჟურნალისტებთან 
 
 
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი 
 
თარიღი - 1970 - დან 1973- მდე 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) - თბილისის შ. რუსთაველის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი 
სპეციალობა - დრამისა და კინოს მსახიობი 
დიპლომის/სერტიფიკატი - N Я N167202 
კვალიფიკაცია - მსახიობი 
 
 
სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების 
წევრობა 
 
რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით  
 
შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი 
საბჭოს წევრი 
 
2010 – დან დღემდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 
სპიკერი  
 
დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა/ კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება: 
 
9-10 მარტი 2018 წელი - კურსი - “სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის 
მეოთოდოლოგია“ 
 
შემოქმედებითი მუშაობა 
2015 წელი - სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია - „ქართული მჭევრმეტყველება“ თემის 
ხელმძღვანელი 
 
14 აპრილი 2014 წ. დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება საგურამოში 



14 აპრილი 2015 წ.  დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება სხვიტორში 
14 აპრილი 2016 წ.  დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება სხალთაში 
20 ოქტომბერი  2016 წ.  ღონიძიება  გონიოს ციხეში  
2016-2019 მასტერკალასები ხელვაჩურის რესურცენტრში სკოლის მოსწავლეებისათვის 
 
გამოშვებული ჯგუფები: 
1997–2001 წწ. თოჯინების თეატრის სამსახიობო სპეციალობის ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი. 
2001–2005 წწ. თოჯინების თეატრის სამსახიობო სპეციალობის ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი. 
2002–2006 წწ. დრამისა და კინოს დიპლომირებული სპეციალისტის ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი 
2003–2007 წწ. დრამის, კინოსა და ტელევიზიის სამსახიობო სპეციალობის ჯგუფის მეტყველების 
პედაგოგი 
2003-2007 წწ. თოჯინების თეატრის სამსახიობო სპეციალობის ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი.  
2008-2010 წწ. თოჯინების თეატრის რეჟისურის სპეციალობის სამაგისტრო ჯგუფის მეტყველების 
პედაგოგი. 
2008–2010 წწ. დრამისა და კინოს სამსახიობო,სარეჟისორო სპეციალობის ჯგუფის მეტყველების 
პედაგოგი 
2009-2013 წწ. დრამისა და თოჯინების თეატრის სამსახიობო და რეჟისურის ჯგუფის მეტყველების 
პედაგოგი. 
2013 წ. დრამისა და კინოს სამსახიობო ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი. 
2018 წ. დრამისა და კინოს სამსახიობო ჯგუფის მეტყველების პედაგოგი. 
 
განხორციელებული სპექტაკლები ბათუმის სახელმწიფო თეატრში 
1. ა. ვამპილოვი - "იხვებზე ნადირობა" - 1983; 
2. ა. გელმანი - "პირისპირ" - 1985; 
3.  შ. შამანაძე - "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში" - 1987; 
4. ფედერიკო. გარსია ლორკა - "ბერნარდა ალბას სახლი" – 1987;  
5. ა. სამსონია - "ჩემო კარგო ქვეყანა" - 1988; 
6. თ. ქურდოვანიძე - "ცისარტყელა ნაცრისფერ ლავაში" - 1990; 
7. მ. ხეთაგური - "თეთრი პალატა"- 1990; 
8. ნ. დუმბაძე - "მზე მხიარული და სევდიანი" - 1991; 
9. ვ. დოზორცევი - "ბოლო მთხოვნელი" - 1992; 
10. სოფოკლე – "მედეა" - 1978; 
11. მ. სებასტიანი  - „ უსახელო ვარსკლავი“ -  მადმაზელ კუკუ - 1977; 
12. თ. ჭილაძე - „როლი დამწყები მსახიობი გოგონასათვის“ -  მეგობარი - 1986; 
13. იურანდოტი - „მეცხრე წმინდანი“ - კაბარეს ქალი - 1984; 
14. ჰ.ანდერსენის - „ თოვლის დედოფალი“  - პრინცესა - 1990; 
15. ჟ. ანუი  „ ჟანა დარკი: - დედოფალი 1993; 
16. ლ. ფოიხტვანგერი - „ ცრუ ნერონი“ – კაია, 1996 ; 
17. ალფრედ ჟერი - მეექვსე სართული - ქალბატონი მარე -1974; 
18. გ. ფანჯიკიძე - დებიუტი - იზა ახობაძე -1995; 
19. ა. ებრალიძე - მოგზაურობა ზღაპარში - თათი - 1996;  
20. რ. მამულაშვილი - მერხებზე ანგელოზები სხედან - დოდო გავაშელი-  1997;  
21. ალ. ჩხაიძე - თვისუფალი თემა -  მასწავლებელი - 1998; 
21. მ. ბარათაშვილი - ჩემი სოფელი - მანანა - 1999; 
22. გ. ფანჯიკიძე - მეშვიდე ცა - მეგობარი ქალი - 1998;  
23. დ. კლდიაშვილი - გუშინდელნი - აგრაფინა - 1976; 
24. დ. კლდიაშვილი - დარისპანის გასაჭირი - მართა - 1991; 
25. დ. კლდიაშვილი - უბედურება - შვილი - 1976; 
26. ა. გეწაძე - გზა, ყარამანს ცოლი მოჰყავს - თეონა -   1980; 



27. „ტასსი“ უფლებამოსილია განაცხადოს - ჟურნალისტი - 1980; 
28. ა. ებრალიძე - ქორწილი ჩვენს სოფელში - მანანა - 1982; 
29. გ. გოდერძიშვილი -  ქინქლა - ქალიშვილი - 1983. 
 
ჯილდოები 
 
2013 წლის 5 ნოემბერი - ღირსების ორდენი 1188, მოწმობა N 07638 
 
აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 10 აპრილის ბრძანებულებით ხანგრძლივი და 
ნაყოფიერი მუშობისთვის - აჭარის ასსრ დამსახურებული არტისტის საპატიო წოდება   
 
2007 წ.  იაკობ გოგებაშვილის  პედაგოგთა კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის ”საპატიო 
სიგელი”  ნაყოფიერი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის. 
  
2022 წ. მომენიჭა საპატიო ბატუმელის წოდება.  
 
 
 

             თამილა  მეიშვილი 
 


