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კათედრის გამგე, პროფესორი − თინა ონიანი 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, 
სხვა კათედრებთან ერთად, გააჩნია ქართული და უცხო ენების კათედრა. ამ კათედრის 
სპორტის უნივერსიტეტში არსებობის მიზანშეწონილობა, შემდეგნაირად საბუთდება: ჩვენი 
კურსდამთავრებული ახალგაზრდები, ხშირ შემთხვევაში, უცხოეთის სხვადასხვა 
კლუბში/ფედერაციაში აგრძელებენ მოღვაწეობას და, სწორედ აქედან მოდის მათთვის უცხო 
ენების შესწავლის საჭიროება. 

კათედრის დანიშნულებაც სწორედ ეს არის: სტუდენტებისათვის ენის შესწავლის 
ხელშეწყობა, სპორტის შესაბამისი სახის სპეციფიკისა და ტერმინოლოგიის მიხედვით. ამით 
ისინი შეძლებენ კომუნიკაციას სხვა ქვეყნის სპორტის სახეობათა წარმომადგენლებთან და 
ზოგადად, უცხოენოვან საზოგადოებასთან. 

უცხო ენების კათედრა 1948 წელს დაარსდა. 
წლების განმავლობაში, უცხო ენების კათედრის მუშაობაში მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანეს კათედრის გამგეებმა. ესენი არიან: პროფესორები − 
• ლაშა შუბლაძე;
• ზინა ჩიქოვანი;
• ოლივია ჯანელიძე;
• გიორგი მახარობლიძე;
• თინა ქოჩაკიძე (2000-2006 წწ.);
• თამარ ცხოვრებაძე (2006-2007 წწ.);
• თინა ონიანი (2018 წლიდან დღემდე).

ქართული და უცხო ენების კათედრის გამგეები 

კათედრაზე, გამგეებთან ერთად, წლების მანძილზე მოღვაწეობდნენ პროფესორ-
მასწავლებლები: 

ინა ვაჩნაძე, მარინა დარციმელია, მედა მახარაძე, 

ცისანა საყვარელიძე ლია კანდელაკი 

კათედრის 
გამგე

ლაშა 
შუბლაძე

კათედრის 
გამგე 

ზინა 
ჩიქოვანი

კათედრის 
გამგე  

ოლივია 
ჯანელიძე

კათედრის 
გამგე 

გიორგი 
მახარობლიძე

კათედრის 
გამგე  

2000-2006 წწ.

თინა 
ქოჩაკიძე

კათედრის 
გამგე

2006-2007 წწ.

თამარ 
ცხოვრებაძე

კათედრის 
გამგე 

2018 წლიდან

თინა ონიანი
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ლილი თარხნიშვილი ეთერ თოფურია 

ნელი იოსებაშვილი ნათელა ჩიქოვანი 

დარეჯან ანდღულაძე თეა მესხი 

ვიოლეტა მელაშვილი მედეა როგავა 

სვეტლანა ხუნდაძე ნინო მაცხონაშვილი 

მაია ლეკიშვილი 
ლაბორანტი 

სპორტის უმაღლეს სასწავლებელში, უცხო ენების კათედრა ეწეოდა როგორც სასწავლო, ისე 
მეთოდურ მუშაობას, სპორტულ თემებზე სასაუბროს შესადგენად (ინგლისურ ენაზე − ლ. 
შუბლაძე და ნ. ნოვიკი; ფრანგულ ენაზე − ე. თოფურია; გერმანულ ენაზე − ნ. ჩიქოვანი). 

ძალიან დიდია ამ კათედრაზე მომუშავე სხვადასხვა თაობის წამომადგენელი პედაგოგის 
როლი, უცხო ენის სწავლების რაციონალური მეთოდების დანერგვაში, თანამედროვე 
სტანდარტების შესაბამისად. 

ენების კათედრა, სტუდენტებისადმი ცოდნის გადაცემის პარალელურად, ყოველთვის 
თარგმნიდა სპორტული პროფილის უცხოენოვან ლიტერატურას. 

კათედრის თანამშრომელთა მეცნიერულ-კვლევითი და მეცნიერულ-მეთოდური 
ნაშრომები, სტატიების სახით ქვეყნდებოდა სპორტის უმაღლესი სასწავლებლის სამეცნიერო 
შრომების კრებულში. 

სადღეისოდ, „ქართული და უცხო ენების კათედრაში“ გაერთიანებულია შემდეგი 
მიმართულებები: ქართული ენა; ინგლისური ენა; რუსული ენა და ლათინური ენა. 

ქართული და უცხო ენების კათედრა მუდმივად ზრუნავს განვითარებაზე. კათედრის 
თანამშრომლები აგრძელებენ წინა თაობების მიერ დაწყებულ პედაგოგიურ და სამეცნიერო 
მუშაობას. სამომავლოდ დაგეგმილია, რომ შემუშავდეს სპეციალური სახელმძღვანელოების 
სერია − ტერმინოლოგიათა კრებული, სპეციალობების მიხედვით. 
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ქართული და უცხო ენების კათედრის წევრები 

თინა ონიანი 
ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, 

კათედრის გამგე 

ნესტან ეგეტაშვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი − PhD, 

ასოცირებული პროფესორი

მანანა გოშაძე 
ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ 

პროფესორი 

ვიოლეტა (ცაცა) მელაშვილი 
უფროსი მასწავლებელი

სვეტლანა ხუნდაძე 
უფროსი მასწავლებელი

ეკატერინე ცერცვაძე 
უფროსი მასწავლებელი 

ნინო ძაგანია 
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 

(PhD), ასისტენტი, მოწვეული 
მასწავლებელი

მაია კერკენჯია 
ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი

ხათუნა ზუბიტაშვილი 
დოქტორანტი, სპეციალისტი
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