
                       

ვასილ კაჭარავა       

მისამართი: სულხან ცინცაძის ქ. 5, თბილისი 

ტელ: (995 32) 232688; მობილური: 8(99)588313                    

E-mail:   vasoamstud@yahoo.com 

 

 

პროფესიული გამოცდილება:  
 

2000-დღემდე          ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის  

            პრეზიდენტი       

2009- დღემდე          თსუ ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 
 

1999-2009               თსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი    

 

2012- დღემდე  თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის      
 

პროფესორი 
 

2008_2012           თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული     
 

პროფესორი 
 

1999 -2006 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის და 

ამერიკის ახალი და უახლესი  ისტორიის კათედრა 

დოცენტი 
ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი 

 

2007-დღემდე            თსუ ევროპისმცოდნეობის ინსტიტუტი, ასოცირებული  

    პროფესორი 
 

2005- 2010 საქართველოს უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
        
        

 

2008 _ 2010 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სრული 

პროფესორი 
 

2005_2007 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

 

1999 - 2001                            განათლების სისტემის გარდაქმნისა და  

    განმტკიცების პროექტი             

                          საკოორდინაციო განყოფილების ხელმძღვანელი 
 
1998-1999                 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ევროპის და ამერიკის დეპარტამენტი 



 

2  ვასილ კაჭარავა, CV 

დირექტორის მოადგილე  
     

                                                საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

1994 - 1998                         საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი აშშ-ში , კანადასა 
და მექსიკაში    

 

01/1994-11/94                           საქართველოს პარლამენტი 

               აპარატის უფროსი 
 

1993-94                             საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

                            ამერიკის სამმართველოს უფროსი 
 

1985-1994                 ევროპის და ამერიკის ახალი და უახლესი                  

                         ისტორიის კათედრა   

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის 

ფაკულტეტი 

Dდოცენტი 
  

1983-1985                                 აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორიის კათედრა 

                         თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის  

                         ფაკულტეტი                          

                                                  დოცენტი 
 

1980-1983                                 აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორიის კათედრა 

                         თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის 

      ფაკულტეტი 

                                                  ასისტენტი 
 

 

 

განათლება: 
 

2007 წ. სექტემბერი     ტრეინინგი ევროპისმცოდნეობის საკითხებში გრენობლის 

    უნივერსიტეტში 
 

2008 წ. აპრილი   ტრეინინგი ევროპისმცოდნეობის საკითხებში ინსბრუკის  

უნივერსიტეტში 
 

2003-2004 ვისკონსინის უნივერსიტეტი მედისონში, ფულბრაიტის 

პროგრამა 
 

1987-88 სტენფორდის უნივერსიტეტი კალიფორნიაში, 

საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო, 

სტაჟიორი 

1976-1980 მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.  
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ასპირანტი 

ისტორიულ მეცნიერებათაA კანდიდატი (Aაშშ-ის ისტორია)                                                                                                                                                                

1971-1976                             თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის                

                                              Fფაკულტეტი. 

 სტუდენტი 
 

 

 
 

   ნაშრომთა სია 2011-2016 

 

წიგნი --Aამერიკა 1950-იან წლებში, ეიზენჰაუერივით კონსერვატიული და 

მონროსავით მომხიბლავი, გამომცემლობა ,,კლიო’’, თბილისი 1911 

(მონოგრაფია_500გვ.)  

 

 

 

1. გრძელი გზის დასაწყისი რეიგანისა და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრა ჟენევაში, 

კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები #6,  თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა, თბილისი,2016 

2. რონალდ რეიგანის იდეოლოგიური შეტევა საბჭოთა კავშირზე, თსუ 

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰუმანიტარული კვლევები, 

წელიწდეული, თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემლობა, 2016 

3. ამერიკის სამოქალაქო ომი, ჩემი სამყარო, ჟურნალი ახალგაზრდობისთვის,# 11, 

2016   

4. რონალდ რეიგანის ვიზიტი მოსკოვში 1988 წელს, ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები, 1 (16) გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2015. 

5. ამერიკის შეერთებული შტატების ფენომენი  , ჩემი სამყარო, ჟურნალი 

ახალგაზრდობისთვის, #2 2013. 

6. რონალდ რეიგანის სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივის გამოცხადების 

პირველი ეფექტი საბჭოთა კავშირისა და შეერთებული შტატების 

ურთიერთობებზე , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილიMმეექვსე საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები, ქუთაისი, 2012 



 

4  ვასილ კაჭარავა, CV 

7. 1980 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, Gგურამ თავართქილაძის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #3, გამოცემლობა უნივერსალი, 

თბილისი, 2012 

8. დუაიტ ეიზენჰაუერის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები, 

თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰუმანიტარული კვლევები, 

წელიწდეული, თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემლობა, 2011 

 

,,ეიზენჰაუერის ადმინისტრაციის პოლიტიკა ირანის მიმართ". 

,,ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი  V საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2010 ვარ ამავე დროს სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 

ნაშრომები 2011 წლამდე  

 

1. კუბის რევოლუცია და ეიზენჰაუერის ადმინისტრაცია, ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები, 2 (8) 2010, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2010. 

2. 1952 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი 

და უახლესი ისტორიის საკითხები, 1 (7) 2010, გამომცემლობა უნივერსალი, 

თბილისი, 2010. 

3. პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგია და პლატფორმები აშშ-ის 
საპრეზიდენტო არჩევნებში, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 1 (7) 

2010, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2010. 

4. აშშ-ის პროფკავშირები, ტაფტ-ჰარტლის კანონი და დ. ეიზენჰაუერის 
ადმინისტრაცია, ღია დიპლომატიის ასოციაციის ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება’’ #3 (11), 2009. 

5.  მაკარტიზმის შუქჩრდილები 1950-იანი წლების ამერიკაში, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები 2009, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 

2009. 

6.  1954 წლის სახელმწიფო გადატრიალება გვატემალაში და ამერიკის 
ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო, ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები 2009, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2009. 

7.  განათლებისა და მეცნიერების საკითხები დუაიეტ ეიზენჰაუერის 
ადმინისტრაციაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილიMმეოთხე საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2009. 

8. ცივი ომი, პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი და რასიზმი 1950-იანი წლების 
ამერიკაში, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2008, გამომცემლობა 

უნივერსალი, თბილისი, 2008. 

9. დუაეიეტ ეიზენჰაუერი და 1956 წლის აჯანყება უნგრეთში, ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები 2008, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2008. 

10. ”ბეიბი ბუმი” 1950-იანი წლების ამერიკაში: მიზეზები და შედეგები 
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კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები #5, თბილისი, 2008 
 
10. Richard Nixon’s Checkers Speech, Papers of International Black Sea University, Tbilisi, 

2008 
11Aამერიკა 1920-იან წლებში :  ამერიკული ინდივიდუალიზმი, ეკონომიკური 
აყვავება, ჯაზის ეპოქა, მშრალი კანონი, დეპრესია, საქართველოს მაცნე, თბილისი 

2008., (მონოგრაფია_440გვ.)   
 

12.Aავტოსტრადების მშენებლობა ეიზენჰაუერის ადმინისტრაციის დროს,  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური 

ფაკულტეტის უცხოური ენებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება’’ #3, 2007 
 

13.Kკუ კლუქს კლანის აღმავლობა Aამერიკის შეერთებულ შტატებში, კრებული 

მიძღვნილი ვლადიმერ ივანოვის და რევაზ ლასკარის ხსოვნისადმი, გამომცემლობა 

ინტელექტი, თბილისი, 2007.  
 

14.Aამერიკის შრომის ფედერაცია და პროსპერიტი, კრებული მიძღვნილი ვლადიმერ 

ივანოვის და რევაზ ლასკარის ხსოვნისადმი, გამოცემლობა ინტელექტი, თბილისი, 

2007  
 
 

15. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების შესწავლის აქტუალობაDდა ამერიკის 

შესწავლის საქართველოს ასოციაციის საქმიანობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილიMმესამე 

საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2006. 

 
 

16. ამერიკული კონსერვატიზმის მეტამორფოზები: ჰუვერიდან ეიზენჰაუერამდე. 
კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები #4,  გამომცემლობა “კლიო”, თბილისი, 

2006 
 
 

17.  კალვინ კულიჯის პორტრეტი რეიგანის კაბინეტში, კრებული “რონალდ რეიგანი 

და 1980-იანი წლების ამერიკა”, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2005 
 
18.Aამერიკის ფინანსთა მინისტრის ენდრიუ მელონის საგადასახადო პოლიტიკა და 
1920-იანი წლების აყვავება, კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები #3, თბილისის  

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2005 
 

19. ამერიკული დიპლომატია ამერიკული ბიზნესის სამსახურში 1920-იან წლებში. 

ქართული დიპლომატია წელიწდეული #11., თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2004  
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20. კალვინ კულიჯის ადმინისტარციის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებიკრებული 

ამერიკის შესწავლის საკითხები #2 თბილისის   უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2003 
 
 
21. Hჰერბერტ ჰუვერის არჩევა ვაჭრობის მინისტრის პოსტზე, კრებული მიძღვნილი 

პროფ.უშანგი სიდამონიძის ხსოვნისადმი,თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, თბილისი, 2002 
   

22 კალვინ კულიჯის გზა პრეზიდენტობისკენ, კრებული მიძღვნილი 

პროფ.უშანგი სიდამონიძის ხსოვნისადმი,თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,თბილისი, 2002 

23 იდეოლოგიური  მრავალფეროვნება და წინააღმდეგობა ამერიკულ 
პოლიტიკაში 1920 –იან წლებში, ამერიკის შესწავლა უკრაინაში  -

მრავალფეროვნების კვლევა ,ამერიკის შესწავლის  საზაფხულო  სკოლა 

მუკოლაევში, მასალები, ივნისი1-8, 2003 
Ideological Diversity and Contradictions in American Politics in 1920s. American 

Studies in Ukraine—Exploring Diversity.  Materials of American Studies Summer 

School Mykolaev, June 1-8, 2003 

 
 

24. ჰერბერტ ჰუვერის მოღვაწეობა ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის 

მინისტრის პოსტზე უორენ ჰარდინგის ადმინისრაციაში, კრებული   ამერიკის 

შესწავლის საკითხები  #1 თბილისის   უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 

2002                            

  

25.  რესპუბლიკური    და დემოკრატიული პარტიების  პლატფორმები  1992 Qწლის 
საპრეზიდენტო   არჩევნებში, კრებული  ,საქართველოს ურთიერთობა ევროპის 

Qქვეყნებთან  და ამერიკასთან, ტომი I ,თბილისი,1994                          
 

26. Aამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტიციის Mმე18 -ე  შესწორების 
წინაპირობები, კრებული საქართველოს ურთიერთობა ევროპის Qქვეყნებთან  და 

ამერიკასთან, ტომი I ,თბილისი,1991           
 

 
27. რადიო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური 
ადმინისტრაციის პრპაგანდის ახალი საშუალება და ერთ-ერთი ისტორიული 
პირველწყარო (1920-იანი წლები) კრებული Dდრო, პრობლემები,Mმოვლნები , 

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1991 
 

28. M”მშრალი  კანონი”    ამერიკაში,  გამომცემლობა ,,განათლება”,  თბილისი, 1991 ( 

მონგრაფია _ 135)  
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29. რონალდ რეიგანის  სოციალურ -ეკონომიკური პოლიტიკის  და 1920 იანი წლების 
რესპუბლიკური ადმინისტრაციების  ზოგიერთი მსაგვსების შესახებ ,  კრებული 

Dდრო, პრობლემები,Mმოვლნები , თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 1989 
 

30. უორენ ჰარდინგის ადმინისტრაციის  საშინაო პოლიტიკის ისტორიიდან,  
კრებული საქართველო და ევროპული ქვეყნები, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.1988 
 

31. რეიგანომოკა და მაღალო საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა, ჟურნალი, 

პარტიული სიტყვა, თბილისი, 1983 
 
32. 1982 წლის არჩევნების შედეგები  ამერიკაში, ჟურნალი ,,ცისკარი”,თბილისი 

1982,#2 
 
33. უმუშევრობის პრობლემა ამერიკის  მთავრობის  სიციალურ ეკონომიკური 
პოლიტიკაში  1929-33 წლების ეკონომოკური კრიზისის დროს, ხელნაწერი 

დეპონირებულია საბჭოთა  კავშირის სამეცნიერო ინფორმაციის ინსტიტუტში, 

საბჭოთა  კავშირის მეცნიერებათა აკადემია, #2924,2 იანვარი,1979, მოსკოვი 
 
34. ჰ. ჰუვერის სოციალურ ეკონომიკური პოლიტიკის კრიზისი და ფინანსური 
რეკონსტრუქციის კორპორაციის შექმნა, კრებული პრობლემები  ევროპის და 

ამერიკის თნამედროვე  და უახლეს  ისტორიაში,Mმოსკოვის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, მოსკოვი,1978. 
 
 

 

 

 

ბოლო  10 წლის (2006-2016) განმავლობაში წაკითხული სალექციო კურსები: 
 
 

1. აშშ-ის ისტორიის ზოგადი კურსი 

2. ამერიკის კულტურის ისტორია 

3. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ისტორია 

4. აშშ-ის საგარეო პოლიტიკის ისტორია 

5. აშშ-ის პოლიტიკური მმართველობა 

6. აშშ-ისა და ევროპის ურთიერთობის ისტორია 

7. მსოფლიოს ისტორიის ზოგადი კურსი რეფორმაციიდან XX საუკუნემდე 

8. ევროპის ისტორია _ XX საუკუნე 

9. ევროპის კულტურული მოზაიკა 

10. აშშ პოპ კულტურის ისტორია 
 
 

ვარ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკსმცოდნეობის 

საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელი (პროგრამა დართულია). 
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კონფერენციებში მონაწილეობა 
 
 

1. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კონფერენციაAამერიკის 

შესწავლის საკითხებზე, 2009 წ. ოქტომბერი 
 

2. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კონფერენციაAამერიკის 

შესწავლის საკითხებზე, 2008 წ. მარტი 
 

3. ამერიკული ლიტერატურა და ქართულ ამერიკული ლიტერატურული 

ურთიერთობები—საერთაშორისო კონფერენცია ქუთაისის სახელმწოფო 

უნივერსიტეტში @2004 წ. ოქტომბერი 
 

4. ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი 17 საერთაშორისო 

კონფერენცია 1999-დან 2016 წლის ჩათვლით. ამავე დროს ვიყავი ამ 

კონფერენციების ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი. 
 

 

5. რონალდ რეიგანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, 

თსუ 2004 წ. 
 
 

6. აშშ-ის ამერიკის შესწავლის ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია 

Aატლანაში, ჯორჯია 2004 წ. 
 

7. ფულბრაიტელ მეცნიერთა კონფერენცია ვაშინგტონში 2004 მარტი 
 

 

8. სამოქალაქო აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებული სემინარი 

ბუდაპეშტში 2004 წლის აპრილი. 
 

9. საერთაშორისო აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებული კონფერენცია 

მედისონში 2004 წლის მარტი. 
 

10. ამერიკის შესწავლის პოლონეთის ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია 

(ლოძი, პოლონეთი, 2003 წ. თებერვალი). 
 

11. აშშ-ის ამერიკის შესწავლის ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია 

ჰარტფორდში, მასაჩუსეტსი, აშშ. 2003 წ. 
 

სამეცნიერო გრანტები 
 

2008 წ. ფონდი ,,სასულიერო აკადემია’’ გრანტი მონოგრაფიის ,,ამერიკა 1920-იან 

წლებში’’ გამოსაცემად  
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2002-2007 წწ.  აშშ-ის საელჩო საქართველოში  5 გრანტი საერთაშორისო 

კონფერენციების მასალების დასაბეჭდად (კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები, 

I, II, III IV, V)   

2000-2007 წწ.  აშშ-ის საელჩო საქართველოში  5 გრანტი ამერიკის შესწავლის 

საკითხებისადმი მოძღვნილი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციების 

ორგანიზებსათვის  

2003 -2004  ვისკონსინის უნივერსიტეტი მედისონში (აშშ), სამეცნიერო კვლევითი 

საქმიანობა ფულბრაიტის პროგრამის ხაზით 
 

დღეისთვის ვარ შემდეგი სადოქტორო Nნაშრომების ხელმძღვანელი: 
 

1. ვახტანგ რჩეულიშვილი, თსუ. “საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, 

საქართველოს საგარეოპოლიტიკური ჯვარისებრი კონცეპცია და 

უსაფრთხოების სამკუთხედი” (საქართველო, აშშ, რუსეთი) 1993-2003 წლებში”.  

2. ლაშა ბაჟუნაიშვილი, შოთა რუსთაველის სახელობის  ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.  ,,რიჩარდ ნიქსონისა და ჯერალდ ფორდის 

ადმინისტრაციების პოლიტიკა ირანის მიმართ’’ 

 

საქსპერტო თნამშრომლობა ქართულ ტელეარხებთან 
 

2002-2003 წლებში  პირველ არხზე დილის პროგრამა ,,ალიონში’’ მიმყავდა 

ყოველკვირეული რუბრიკა ,,საუბრები ამერიკაზე’’, 2007 წელს ტელეარხ ,,მზეზე’’ 

მოვამზადე საავტორო გადაცემა ,,XX საუკუნე’’, რომელშიც წინა საუკუნის  

ცალკეული წლების მსოფლიო ისტორიაა ასახული.  სხვათა შორის, ამ გადაცემას 2009 

წელსაც აჩვენებენ, როგორც ,,მზეზე’’,  ასევე საქართველოს საპატრიარქოს 

ტელეარხზე. 

ტელეარხების ,,რუსთავი 2’’-ისა და ,,იმედის’’ სანფორმაციო გამოშვებებში, როგორც 

მიწვეული ექსპერტი, ვაკეთებ კომენტარებს თანამედროვე ამერიკასა და ევროპაში 

მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ. 

 

ენები /კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები: 
 

ქართული - (მშობლიური); 

ინგლისური, რუსული - (თავისუფლად);. 

ვმუშაობ: MS Windows xp, Word,   Excel,  PowerPoint, 

    Internet, E-mail. 

  


