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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა
თარიღი
01 09 1977- 06 10 1979
07 10 1979-12 01 1981
01 12 1981- 27 11 1981
01 3 1982- 02 01 1984
01 04 1984- 16 11 1984
16 11 1984 – 01 05 1995
05 01 1995- 04 01 1997
04 01 1997- 07 02 2002
07 02 2002 – 01 09 2005
01 09 2005- 1 09 2006
10 09 2006- 01 08 2010
01 08 2010- 08 07 2011

05 06 2012 – 17 12 2012
01 09 1998- 01 09 2006
29 09 2008- 03 08 2015

20 09 2011- 10 06 2012
29 09 2015- დღემდე

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
მესტიის #1 საშ. სკოლა, ისტორიის მასწავლებელი
მესტიის რაიონის განათლების განყოფილების მეთოდისტი
მესტიის რაიონის მოსწავლეთა სახლის დირექტორი
ახალგაზრდული პრობლემების შემსწავლელი რესპუბლიკური
სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი
საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის
კანცელარიის გამგე.
საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უმცროსი
მეცნიერ-თანამშრომელი
საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უფროსი
მეცნიერ-თანამშრომელი
ფილოსოფიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი
ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
ფილოსოფიის ინსტიტუტის თეორიული ფილოსოფიის სექტორის გამგე
ფილოსოფიის ინსტიტუტის თეორიული ფილოსოფიისა და ლოგიკის
განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ს. წერეთლის ფილოსოფიის
ინსტიტუტის თეორიული ფილოსოფიისა და ლოგიკის ასოცირებული
მკვლევარი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ზოგადი უნარების საგნობრივი ჯგუფის
ლოგიკის სპეციალისტი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლოგიკის
კათედრის დოცენტი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიწვეული
ლექტორი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), მიწვეული
ლექტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი
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სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერების დოქტორი

3

4

5

ნ. თომაშვილი

ევოლუციონიზმი
ფილოსოფიაშიმეთოდოლოგიური
შემობრუნება

ნ. თომაშვილი

ლოგიკა და
ფილოსოფია

კრებული
,,ფილოსოფიურთეოლოგიური
მიმომხილველი“
კრებული
,,ფილოსოფიური
ძიებანი“
კრებული ,,ენა,
კულტურა, ფილოსოფია“
თბილისი
გვ.141-149

2016

ნ. თომაშვილი

ღმერთის შემეცნების
პრობლემა ოშო
რაჯნიშის რელიგიურ
ფილოსოფიაში.

2016

ნ. თომაშვილი

,,რელიგიის ენის
ერთი საინტერესო
ფილოსოფიური
კვლევის შესახებ.“

2016

2

ნ. თომაშვილი

საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის ,,ანთიმოზ
ივერიელი და ევროპული
განმანათლებლობა“
მასალებითბილისი, თსუ
გვ. 28-30
კრებული
,,ფილოსოფიურთეოლოგიური
მიმომხილველი“

2016

1

რელიგიის ენის
დირექტიული
ფუნქცია ანთიმოზ
ივერიელის
ქადაგებების
მიხედვით

ციტირებების რაოდენობა

პუბლიკაციის სათაური,
ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები, პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).

2016

№

ავტორები ყველა
თანაავტორის
მითითებით;
კონკურსანტის გვარი
გამოყოფილი უნდა
იქნეს მუქი შრიფტით

პუბლიკაციის სახეობა
(მონოგრაფია, სტატია
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,
უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები (Proceedings)
და სხვა)

გამოქვეყნების წელი

გამოქვეყნებული შრომები

2

ენა და შემეცნება

ნ. თომაშვილი

გნოსეოლოგიური
ტოლერანტობა
რაციონალურ
დისკუსიაში

ნ. თომაშვილი

CritikalThinking as an
Essential Characteristic
of Man

9

10

11

ნ. თომაშვილი

მონოგრაფია
გვ.165
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“, თბ.
სტატია
კრებული
,,ფილოსოფიური
ძიებანი“ (XVII)
გვ. 290-302
A Journal for
Penomenological Inquiry
,,Culture & Philosophy”

ფილოსოფოსი დ.
დანელია

123-126
სტატია
ბროშურების სერია
,,მეცნიერი ქალი“
გვ. 30-28
გამომცემლობა ,,ზანი“,
თბ.

რეფერენტული
ბუნდოვანების უ.ვ.
კუაინისეული გაგების
ანალიზი.

ს.წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი
24 ნოემბერი
სამეცნიერო
კონფერენციის
მასალები(IX)
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“
გვ.19-21

2014
2013

ნ. თომაშვილი

სტატია
ჟურნალი ,,რელიგია“
გვ. 20-25
თბ.

2013

8

ნ. თომაშვილი

ენის
არგუმენტაციული
ფუნქცია რელიგიურ
ტექსტებში (გაბრიელ
ეპისკოპოსის
ქადაგებების
მიხედვით).

სახელმძღვანელო 175 გვ.
გამომცემლობა,,carpe
diem”, თბ.

2010

7

ნ. თომაშვილი

2009

6

ლოგიკა და
კრიტიკული
აზროვნება
მოზარდთათვის

2014

ნინო თომაშვილი, CV
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2009

ნ. თომაშვილი

3

15

16

ნ. თომაშვილი

გონების აქტივობისა
და პიროვნების
მიმართების საკითხი

ონტოლოგიური
ვალდებულების
შესახებ

ნ. თომაშვილი

ფილოსოფია კვლავაც
საჭიროა

ნ. თომაშვილი

ინტუიციის როლი
შემეცნების თეორიაში

ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი
თსუ -ს ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
25 ნოემბერი
გაერთიანებული
სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები
გვ.25-27
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“ თბ.

სტატია
ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიის სერია
გვ. 169-172
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“, თბ.
სტატია,
კრებული
,,ფილოსოფიური
ძიებანი“ (XII)
გვ. 94-105
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“, თბ.

2008

14

ნ. თომაშვილი

2008

13

სტატია
ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიის სერია, გვ.
51-55
გამომცემლობა ,,შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“, ბათუმი

2009
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4

ნ. თომაშვილი

კ. პოპერი
რაციონალური
კრიტიკის მეთოდის
შესახებ

ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიის სერია
#1-2
გვ.169-175
თბ. ,,მეცნიერება“

შემეცნების
აქტივობის პრობლემა

სტატია
კრებული
,,ფილოსოფიური
ძიებანი“ (V)
გვ. 33-39
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“

ნ. თომაშვილი

ნ. თომაშვილი

პოპერი მეცნიერული
ცოდნის ზრდის
კანონზომიერების
შესახებ

22

ნ. თომაშვილი

ენის
გნოსეოლოგიური
ფუნქცია

23

ნ. თომაშვილი

ენის შემეცნებითი
ფუნქციის პრობლემის
გენეზისი

21

სტატია
ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიის სერია
#1-2
გვ.101-108
თბ., ,,მეცნიერება“
სტატია
ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიისა და
ფსიქოლოგიის სერია #1
გვ. 57-68
თბ., ,,მეცნიერება“
სტატია
ჟერნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიისა და
ფსიქოლოგიის სერია # 4
გვ. 12-22
თბ., ,,მეცნიერება“

2003

მეცნიერების
საფუძვლების შესახებ

2001

20

ნ. თომაშვილი

2001

19

სტატია,
კრებული
,,ფილოსოფიური
ძიებანი“ (VIII)
გვ. 269-277
გამომცემლობა
,,უნივერსალი“, თბ.

1990

18

ნ. თომაშვილი

1986

17

მეცნიერება
დეტერმინიზმსა და
ინდეტერმინიზმს
შორის

სტატია
ჟურნალი ,,მაცნე“
ფილოსოფიის სერია
#1
გვ.24-29
გამომცემლობა
,,უნივრსალი“ თბ.

2007
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განათლება/ტრენინგი

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოსოფიაფსიქოლოგიის ფაკულტეტი,
ფილოსოფიის სპეციალობა
საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ფილოსოფიის
ინსტიტუტის ასპირანტურა,
ლოგიკის სპეციალობა

ჩარიცხვისა და
დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია

1972-1977

ფილოსოფოსი, საზოგადოებათმცოდნეობის
მასწავლებელი

1978-1981

ლოგიკის სპეციალისტი

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...

№
თარიღი

1

2

მოხსენების სახელწოდება

24 06 2017

07-08
2016

06

შემეცნების
პარადოქსებისა და ენის
პრობლემების მიმართება
ჯ. უიზდომის
ფილოსოფიაში.

რელიგიის ენის
დირექტიული ფუნქცია
ანთიმოზ ივერიელის
ქადაგებების მიხედვით

სამეცნიერო
კონფერენციის დასახელ ჩატარების ადგილი
ება
საერთაშორისო
თსუ
სიმპოზიუმი
,,არაცნობიერი
ფილოსოფიასა და
კულტურაშითანამედროვეობის
გამოწვევები“
მიძღვნილი აპოლონ
შეროზიას 90
წლისთავისადმი.
,,ანთიმოზ ივერიელი და
ევროპული
განმანათლებლობა -ტექსტები და

თსუ
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3

19 11 2015

ლოგიკა როგორც
ფილოსოფიური
თეორიების
მეცნიერულობის
საფუძველი

4

16 02 2010

გნოსეოლოგიური
ტოლერანტობა
რაციონალურ დისკუსიაში

5

2 02 2010

ენისა და ჭეშმარიტების
მიმართების შესახებ

6

24 11 2009

7

25 11 2008

რეფერენტული
ბუნდოვანების უ. ვ.
კუანისიეული გაგების
ანალიზი
ონტოლოგიური
ვალდებულების შესახებ

8

7 02 2008

ს. ავალიანი იდეალურის
არსის შესახებ

9

10 09 2007

კრიტიკული აზროვნება
როგორც პიროვნების
არსებითი მახასიათებელი

კონტექსტები“
იუნესკოს პროგრამის
ფარგლებში
ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო
კონფერენცია
,,ფილოსოფია და
დღევანდელობა - მ.
მამარდაშვილი 85“
სამეცნიერო
კონფერენციამიძღვნილი
გ. შუშანაშვილის 70
წლისთავისადმი
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი თ, ბუაჩიძის
80 წლისთავისადმი
სამეცნიერო
კონფერენცია

სამეცნიერო
კონფერენცია
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი ს. ავალიანის
80 წლისთავისადმი
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი ზ.
მიქელაძის 90
წლისთავისადმი

თსუ

თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ
თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ
თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ
თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ
თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი
თბილისი ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა

1

წლები

როლი პროექტში

პროექტის დასახელება

19971999

შემსრულებელი

შემწყნარებლობა როგორც ღია
საზოგადოების აგების ერთ-ერთი
ძირითადი პრინციპი

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია
საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია
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2

2000

შემსრულებელი

3

შემსრულებელი

5

20012002
20032004
2001

6

2001

პროექტის ავტორი
და დირექტორი

7

2004

პროექტის ავტორი
და დირექტორი

8

2004

პროექტის ავტორი
და დირექტორი

9

2005

პროექტის ავტორი
და დირექტორი

10

2008

პროექტის ავტორი
და დირექტორი

11

2009

12

2009

13

2011

პროექტის ავტორი
და დირექტორი
პროექტის
მენეჯერი და
შემსრულებელი
პროექტის ავტორი
და შემსრულებელი

14

2008

4

შემსრულებელი
პროექტის ავტორი
და დირექტორი

პროექტის ავტორი
და მენეჯერი (ა.
ყულიჯანიშვილთა
ნ ერთად)

ცოდნისა და რაციონალური
რწმენის ლოგიკური ანალიზი
ინტენსიონალური ლოგიკა:
თეორია, ისტორია, გამოყენება
არაკლასიკური ლოგიკა:
სემანტიკა, ისტორია, გამოყენება
ფილოსოფიური ლიტერატურის
თარგმნისა და გამოცემის
პროექტი: ბ. რასელი,
ფილოსოფიის პრობლემები
(თარგმანი მ. ამბოკაძის)
ფილოსოფიური ლიტერატურის
თარგმნისა და გამოცემის
პროექტი: ე. დიურკემი,
სოციოლოგიის მეთოდის წესები
(თარგმანი დ. ლაბუჩიძის)
ფილოსოფიური ლიტერატურის
თარგმნისა და გამოცემის
პროექტი: თ. კუნი, მეცნიერული
რევოლუციების სტრუქტურა
(თარგმანი თ. ცხადაძის)
ფილოსოფიური ლიტერატურის
თარგმნისა და გამოცემის
პროექტი: ე. დიურკემი,
რელიგიური ცხოვრების
ელემენტარული წესები (თარგმანი
დ. ლაბუჩიძის)
ფილოსოფიური ლიტერატურის
თარგმნისა და გამოცემის
პროექტი: კ. პოპერი,
ისტორიციზმის სიღატაკე
(თარგმანი მ. ამბოკაძის)
ტოლერანტობის კულტურა

Mმეცნიერი ქალი.
ქართული ფილოსოფიური აზრის
ისტორია
Eელექტრონული ცნობარი
,,მეცნიერი ქალი, საქართველო, XX
საუკუნე.“
კონკურსი სტუდენტთათვის ნ.
ჭავჭავაძის ფილოსოფიური
პრემიის მოსაპოვებლად ,,
საუკეთესო ფილოსოფიური
თხზულება“

საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია
ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო

ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო

ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო

ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო

ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო

ფონდი “ღია
საზოგადოება _
საქართველო
,,ქალთა ფონდი
საქართველოში“
,,რუსთაველის ფონდი“

,,ქალთა ფონდი
საქართველოში.“
ს. წერეთლის
ფილოსოფიის
ინსტიტუტი, თსუ
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
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ფაკულტეტი

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების
და ა.შ. წევრობა
N
1.
2.
3.
4

აქტივობის დასახელება
საქართველოს ფენომენოლოგიური საზოგადოების წევრი
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ცენტრის ადგილობრივი
თვითმმართველობის მოხელეთა გადამზადების კურსების ლექტორი (2014-15)
შ.პ.ს. სასწავლო -სამეცნიერო ცენტრის ,,იოანე პეტრიწის“ დამფუძნებელი და
თანადირექტორი (1998-2005)
გამომცემლობა ,,იოანე პეტრიწის“ დირექტორი (2000-2005)

დამატებითი ინფორმაცია
N
1.
2.

ვარ დაოჯახებული, მყავს მეუღლე და სამი შვილი.
1997-დან 2003 წლამდე ყოველწლიურად ვმონაწილეობდი ს. წერეთლის სახ. ფილოსოფიის
ინსტიტუტის შიდა საინსტიტუტო კონფერენციებსა და ყოველკვირეულ სამეცნიერო
სხდომებზე. ვასრულებდი მეცნიერ-თანამშრომლისათვის სავალდებულო წლიურ სამეცნიერო
შრომებს.

ნ. თომაშვილი

თარიღი: 30 05 2017
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