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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2006-დღემდე: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის  

                         მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი 

 

2001-2006: თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი 

 

1997-2001: თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი 

 

1994-1997: თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრის ლაბორანტი 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები: 

 

1. ი. დემეტრაძე - რეცენზია მაია ქავთარიას სადოქტორო დისერტაციაზე  „ბერძნული 

და ლათინური ძირის მქონე სიტყვების ევოლუციის ტენდენციები ინგლისურ ენაში“, 

ივნისი, 2016. 

2. ი. დემეტრაძე - სტატია - Face-Saving Strategies in Request-Related Speech Situations 

               (On the Material of English and Georgian Languages). Civilization Researches. N13 

3. ი.დემეტრაძე - მოხსენების თეზისები - Modesty Versus Sincerity (on the material of 

English and Georgian languages) – LILA 16 Dakam Conference. Istanbul. June 24-25, 2016.  

4.   ი.დემეტრაძე - სტატია - ევფემიზმები ალკოჰოლიზმსა და  

                                      ნარკომანიასთან დაკავშირებულ სლენგში 

mailto:irinad72@hotmail.com


ირინე დემეტრაძე 

 

                                                 (ინგლისური, ქართული და რუსული ენების მასალაზე).                                                                                                              

                                                             საენათმეცნიერო  ძიებანი, N 39, 2016 

5.  ი.დემეტრაძე - სტატია - ზოგი რამ ცემინებასა და ხველასთან  

                                                დაკავშირებული  სამეტყველო ეტიკეტის შესახებ. 

                                                 საენათმეცნიერო ძიებანი, N 38, 2015 

6.  ი. დემეტრაძე - რეცენზია - ნატალია ბაღდავაძის სადისერტაციო  ნაშრომზე  

                                                   „პეიზაჟის ლინგვისტური მახასიათებლები  

                                                    დისკურსის   სხვადასხვა ჟანრში“, 2014 

7. ი. დემეტრაძე - სტატია -  საყვედური როგორც „სახის შემლახველი“  

                                                    სამეტყველო აქტი. საენათმეცნიერო ძიებანი N 35, 2014 

8. ი. დემეტრაძე - რეცენზია  - მარიამ ნებიერიძის სადოქტორო  

                                                    დისერტაციისა „სისტემური და  

                                                    რიტუალური     შეზღუდვების ლინგვისტური  

                                                    რეალიზაციის თავისებურებანი ბრიტანულ,  

                                                    ამერიკულ და ქართულ ტოკშოუებში“, 2013 

9. ი. დემეტრაძე - რეცენზია - სუზი ცერცვაძის სამაგისტრო ნაშრომისა  

                                                   „ონლაინ სასტუმროს რეკლამის ზოგიერთი 

                                                   ლინგვისტური თავისებურება“, 2013 

10. ი.დემეტრაძე - რეცენზია  - ნინო დარასელიას მონოგრაფიაზე „შორისდებული 

                                                    საკომუნიკაციო კომპეტენციის თვალსაზრისით“. 2013 

 

11. ი. დემეტრაძე -  სტატია -  „გამხნევების გამოხატვის საშუალებები ინგლისურ და 

                                                    ქართულ ენებში“. საენათმეცნიერო ძიებანი, N 34, 2012 

12. ი. დემეტრაძე - სტატია -   „საუბარი ამინდის შესახებ  – სოციალური  

                                                     ურთიერთქმედების  მძლავრი ინსტრუმენტი“. 

                                                     საენათმეცნიერო ძიებანი, N 33, 2012 

13. ი. დემეტრაძე - სტატია -   „დათანხმების როლი კომუნიკაციის 

                                                    პროცესში“ „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N 32, 2011 

14. ი. დემეტრაძე - რეცენზია - d. sirias, l. dumbaZis da c. სakaruliს 

                                                       სaxეlmZRvaneloze “ikiTxe, imsjele da were” 
                                                      praqtikuli kursi analizur kiTxvaSi,  

                                                       wingi mesame.  2011 

15. ი. დემეტრაძე - სტატია - „წუწუნი, როგორც ფატიკური კომუნიკაციის  

                                                   ნიმუში ბრიტანულ და ქართულ ყოფაში“. 

                                                  „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N 31, 2010 

16. ი. დემეტრაძე - სტატია -„ფული – როგორც საუბრის თემა და ტაბუ ინგლისურ და  

                                                 ქართულ ყოფაში“. „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N30, 2010 

17. ი. დემეტრაძე - სტატია - „ინგლისური ენის ქართველ შემსწავლელთა ზოგიერთი  

                                                   ტიპური შეცდომის შესახებ“.  

                                                    „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N29, 2009 

18. ი. დემეტრაძე - სტატია - „თავმდაბლობის ვერბალური გამოხატულება ინგლისურსა  

             და ქართულში“. „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N29, 2009 

19. ი. დემეტრაძე - სტატია - „არაპირდაპირობა როგორც თავაზიანობის  

                                                     სტრატეგია“.   „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N 28, 2009 

20. ი. დემეტრაძე -  სტატია - „კომპლიმენტები როგორც „სახის შენარჩუნებისა“ და  

                                                     „სახის შელახვის“ ქმედებები“.  

                                                    „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N27, 2008 



ირინე დემეტრაძე 

 

21. ი. დემეტრაძე - სტატია - „სახის შენარჩუნების“ სტრატეგიები შეკამათებისა და  

                                                   უარის თქმის შემთხვევაში“. „საენათმეცნიეროძიებანი“, N26, 2007 

22. ი. დემეტრაძე - სტატია - „ხუმრობებისა და ანეკდოტების ზოგიერთი თავისებურების 

                                                      შესახებ“. „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N13, 2002 

23. ი. დემეტრაძე - სტატია - „ფატიკური კომუნიკაცია სამეტყველო აქტების თეორიის 

                                                   ჭრილში“. „ენა, თარგმანი, ლიტერატურა. ენა  და  

                                                   კულტურა“, 1999 

24. ი. დემეტრაძე - სტატია - „ზოგი რამ დამწერლობის შესახებ“.“ბურჯი ეროვნებისა“  

                                                     N 4,გვ. 22, N 5, გვ. 19–20. 1998 

25. ი. დემეტრაძე - სტატია - „პოლისემიით გამოწვეული ზოგიერთი გაუგებრობის  

                                                      შესახებ“. „პოლიგლოტი“ N2, 1998 

26. ი. დემეტრაძე - სტატია - „ზოგი რამ  შორისდებულის შესახებ“.  

                                                    „საენათმეცნიერო ძიებანი“, N6, 1997 

27. ი. დემეტრაძე - სადისერტაციო ნაშრომი - „ფატიკური კომუნიკაცია და ბრიტანულ- 

                                                                                     ქართული ყოფითი განსხვავებანი“, 1997. 

28. ლ. გოქსაძე. ი. დემეტრაძე - მონოგრაფია - „ბრიტანულ–ქართული  

                                                        ყოფითი თავისებურებანი. თავაზიანობის ნორმები“.  

                                                       „ნეკერი“. 64 გვერდი. 1996 

29. ლ. გოქსაძე. ი. დემეტრაძე -  სტატია - „ფატიკური კომუნიკაცია და ბრიტანულ–ქართული 

                                                         ყოფის თავისებურებანი“. საქართველოს მეცნიერებათა 

                                                       აკადემიის „მაცნე“. ენისა და ლიტერატურის სერია N 4,  

                                                         გვ.133–137 , 1992 

30. ლ. გოქსაძე. ი. დემეტრაძე -  სტატია - „მაერთებლების წვლილი შეტყობინების 

                                                                            სრულ დეკოდირებაში“. საქართველოს 

                                                                          მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“. ენისა  

                                                                          და ლიტერატურის სერია N 3, გვ. 155–160, 1992 

 

 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

1993-1996 - თსუ ასპირანტურა ინგლისური ფილოლოგიის განხრით 

1988-1993 - თსუ დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, 

ინგლისური   

                       ფილოლოგიის განყოფილება 

1977-1988 - თბილისი N2 ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა 

 

 

ტრეინინგები: 

ივნისი, 2010 - ოქსფორდ ჰაუს კოლეჯის ტრეინინგი: ინგლისური ენის სწავლება ამბის 

მოყოლის მეთოდით 

აპრილი, 2009-  აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი 

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდების შესახებ 

თებერვალი 2009 - “სმენითი სტრატეგიები კლასში“. თსუ ენათა ცენტრი 

ივლისი 2004 - კემბრიჯის პირველი სერტიფიკატის მოსამზადებელი ტრეინინგი; 

ბრიტანეთის საბჭო, ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. 

 



ირინე დემეტრაძე 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

1. ი.დემეტრაძე - მოხსენება - Modesty Versus Sincerity (on the material of English and 

Georgian languages) – LILA 16 Dakam Conference. Istanbul. June 24-25, 2016 

 

2. ი. დემეტრაძე - „მშობლიური ენის ინტერფერენცია და პროაქტიური გავლენა როგორც 

შეცდომის წყაროები უცხოური ენის შესწავლის პროცესში“. თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „გიორგი ახვლედიანი–125“. 25 

ივნისი, 2012 

 

3.  ი. დემეტრაძე - „წუწუნის როლი ბრიტანულ და ქართულ ფატიკურ კომუნიკაციაში“. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია. ივნისი, 2011 

 

4. ი. დემეტრაძე - „თავმდაბლობის გამოხატვის ვერბალური საშუალებები ინგლისურსა 

და ქართულში“. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია „გრიგოლ კიკნაძე – 100“. 15–18 ივნისი, 2009 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 სტუდენტთა საკონფერენციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა. 

 

უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური (სრულყოფილად), რუსული (სრულყოფილად), ესპანური 

(საშუალოდ). 

 

 

 

ი. დემეტრაძე                                                                   თარიღი:  20 აპრილი, 2017 
 

 


