
 

 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

 

პირადი ინფორმაცია: 

 

თინათინ კროპაძე,  დაბ. თარიღი: 26.08.1969 წ.   

 

განათლება: 

 

2016 – 2019 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა 

სადოქტორო პროგრამა 

2004 – 2013 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასპირანტურის განყოფილება, სოციალური ფსიქოლოგიის სპეციალობით 

1987 – 1992 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 

 

სამუშაო ადგილი, გამოცდილება: 

 

2021 წლიდან დღემდე - მთავარი მეცნიერი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი,  

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია. 

 

2021 წლის ივნისიდან დღემდე - ასოცირებული პროფესორი,  

შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია. 

 

2019 წლიდან დღემდე - პროფესორი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

სკოლა, ალტე უნივერსიტეტი. 

 

2020 – 2021 წწ.  - იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის ფსიქოლოგი, 

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია. 

 

2013-2020წწ. - ფსიქოლოგიური მომსახურების განყოფილების უფროსი 

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია. 

 

2011-2012წწ. - სოციალური სააგენტოს ფილიალი, საგურამოს ბავშთა სახლი, 

ფსიქოლოგი. 

 

2005 – 2010 წწ. ლექტორი, დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი   ,,აჭარა“ 



 

2000 -2011 წწ. ფსიქოთერაპევტი- ფსიქოანალიტიკოსი, რეგისტრირებული კავშირი 

,,მენცარი“. 

 

 

 

გავლილი კურსები და ტრენინგები :  

 

- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, ვებინარი „სამეცნიერო კვლევითი 

საქმიანობის პროდუქტიულობის გაზრდის შესაძლებლობები 

მკვლევარებისათის“,  25 იანვარი, 2021წ., სერტიფიკატი.   

-  სამხედრო ინსტრუქტორის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა, წვრთნებისა 

და სამხედრო განათლების სარდლობა, საერთო საჯარისო ცენტრი, 4 თებერვალი 

- 22 თებერვალი, 2019წ. 

- ეროვნული თავდაცვის აკადემია,  ოქტომბერი-ნოემბერი, 2018წ. სასერტიფიკატო 

პროგრამა ინსტრუქტორებისათვის „ეფექტური სწავლება“, სერტიფიკატი. 

- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მაისი-ივნისი, 2016წ. „რაოდენობრივ 

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამების  

გამოყენებით“,  სერტიფიკატი. 

- Training of trainers on Stress and Conflict management ,GAIMB(Georgia and 

Azerbaijan),9-11 March, 2016; 

- Workshop “Psychoterapy Exersises”, , Georgian Young Psychologists Association” 2-3 

April 2016; 

- საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება, „ნარცისიზმი, 

შესავალი მოზარდთა ფსიქოთერაპიაში“, 2015წ. აპრილი, სერტიფიკატი. 

- საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, დეკემბერი, „ლიდერობა და მართვა“ 2015წ., 

სერტიფიკატი. 

- საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, თებერვალი, 

„სტრატეგიული დაგეგმვა“, 2014 წ., სერტიფიკატი. 

- საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ივლისი,. „გენდერი და გაეროს 

უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325“, 2013 წ., სერტიფიკატი. 

- ასოციაცია ,,ჩვენი სახლი“, ნოემბერი, „ბავშვთან და ოჯახთან  მუშაობის 

ინდივიდუალური გეგმის მეთოდი“, 2011 წ., სერტიფიკატი. 

 

 

 

სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი:  (ბოლო 10 წელი) 

 

1. თ.კროპაძე, მ.ქოროღლიშვილი, ე.შავდათუაშვილი, ლიდერობის დიფერენციაცია 

და აკადემიური მოსწრება, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ნაშრომთა 

კრებული,  საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ISBN 978-9941-8-4118-



7, 2021წ. 

2. თ.კროპაძე,  იუნკერთა აკადემიურ მოსწრებაზე მოქმედი მამოტივირებელი 

ფაქტორები პანდემიის პერიოდში, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,  

„ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები“, ISBN 978-9941-8-3489-9, 2021წ.; 

3. თ. კროპაძე, თანამედროვე ეპოქით გამოწვეული სტრესი და მისი მენეჯმენტი, 

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 

2020წ, გვ.55-58.; 

4. თ.კროპაძე, თავდაცვის ძალების ოფიცრის ფსიქოლოგიური პორტრეტი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„საისტორიო ვერტიკალები“, №41, 2019, გვ. 110-114; 

5. თ.კროპაძე, ემოციური ინტელექტის როლი პიროვნების წარმატებულ 

საქმიანობაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება, №3(22), 

2018, გვ.126-134; 

6. თ.კროპაძე, საბრძოლო მოქმედებების განმაპირობებელი ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო 

ვერტიკალები“,  №39, თბ.2018, გვ.256-264; 

 

 

მონაწილეობა კონფერენციებში, კონგრესებში, სიმპოზიუმებში 

 

კონფერენციები: 

 

1. MMMA, 2022, 28th Multinational Military Medical Engagement, Certificate of 

Participation, 30 May - 2June 2022; 

2. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები“, საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია, 29 დეკემბერი, 2021 წ., კონფერენციის წამყვანი, მომხსენებელი და 

სესიის თავმჯდომარე; 

3. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფსიქოლოგია და თანამედროვე 

გამოწვევები“, საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია,  18 მაისი, 2021 წ. 

კონფერენციის წამყვანი, მომხსენებელი და სესიის თავმჯდომარე; 

4. სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალური-რეგიონალური უსაფრთხოების 

გამოწვევები და თავდაცვის ძალები'', საქართველოს თავდაცვის ეროვნული 

აკადემია,  12 ნოემბერი, 2020წ.; 

5. International Psychoanalytic Conference, MEDEA, (Femininity, Motherhood, Love and 

Hate), Working hours 17, 19-20 October, 2018; 

6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი-4“, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „გენდერული თანასწორობის  

კვლევითი ცენტრი“, 16 ნოემბერი, 2017წ; 

7. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის 



აკადემია, გორი, საქართველო, 18 ივლისი, 2017წ. 

8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 9 ივნისი, 2017წ.; 

 

 

ნათარგმნი და რედაქტირებული წიგნები 

მონოგრაფია 

თ. კროპაძე, გ. გელაშვილი, იუნკერის წარმატებულ მეთაურად ჩამოყალიბების 

პროცესზე მოქმედი ფსიქო-სოციალური მახასიათებლები (საქართველოს თავდაცვის 

ძალების მაგალითზე),  ISBN 978-9941-8-1833-2, თბ. 2019, გვ.210. 

 

მონაწილეობა სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში 

1. „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, როგორც პედაგოგიური კვლევის 

კომპონენტად გამოყენება და მისი ფსიქოლოგიურ-პედაგოგური ანალიზი“, დავით 

აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტი, 9 თვე (2022-2023 წ.წ.), პროექტის ხელმძღვანელი; 

2. „ტოტალური (ყოვლისმომცველი) თავდაცვა, როგორც საქართველოს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების სტაბილურობის განმსაზღვრელი ფაქტორი“, დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტი, 24 თვე (2022-2024 წ.წ.), პროექტის მკვლევარი; 

3. „დისტანციურად სწავლა-სწავლების პროცესის მართვის გამოწვევები და 

შესაძლებლობები (ეთა-ს მაგალითზე)”, დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო კვლევითი პროექტი, 1 წელი(03.2022 – 

03.2023), პროექტის მკვლევარი; 

4. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს „კონფლიქტის სტრატეგია და მისი 

ფსიქოლოგიური ასპექტები“ შექმნა,  დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო კვლევითი პროექტი, 12 თვე (2022-2023 

წ.წ.), პროექტის ხელმძღვანელი; 

5. „იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების ფსიქო-სოციალური მახასიათებლები 

(საქართველოს თავდაცვის მაგალითზე)“, დავით აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო კვლევითი პროექტი, 36 

თვე, 2017-2019 წ.წ., პროექტის ხელმძღვანელი. 

 

 

სხვა სახის აქტივობა (იუნკერების სუპერვიზია და სხვა) 

 

- საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემაში უმწიკვლო სამსახურისთვის“(III ხარისხი), 2020წ., მედალი. 

 

ენების ცოდნა:  



ქართული - მშობლიური 

რუსული - კარგად 

ინგლისური - კარგად 

კომპიუტერული პროგრამები:  

საოფისე პროგრამები: Word, Exell, Power Point 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

 

 

 


