
სახელი, გვარი: ლედი კუთხაშვილი 
 

განათლება 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის 
დასახელება 

აკადემიური 
ხარისხი 

სპეციალობა 

1 2000-2004 ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახ. 
სამუსიკო სასწავლებელი 

პროფესიული ფორტეპიანოს 
პედაგოგი, 

კონცერტმაისტერი, 
ანსამბლის მსახიობი 

2 2012-2016 
 
 

ა(ა)იპ საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიის 

თბილისის სასულიერო 
აკადემია და სემინარია 

ბაკალავრი ქრისტიანული 
ხელოვნებათმცოდნე 

3 2016-2019 ა(ა)იპ მართლმადიდებლური 
საღვთისმეტყველო უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულება - გიორგი 

მთაწმინდელის სახელობის 
საეკლესიო გალობის 

უმაღლესი სასწავლებელი 

მაგისტრი საეკლესიო 
მუსიკათმცოდნე 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 
№ წლები თანამდებობა ორგანიზაცია 
1 2004-2018 რეგენტი (მგალობელთა 

გუნდის ხელმძღვანელი) 
გორის ღვთისმშობლის შობის სახ. 

საკათედრო ტაძარი 
2 2010-2012 ხელოვნების, მუსიკის და 

ქართული საეკლესიო 
გალობის მასწავლებელი 

წმ. ექვთიმე ათონელის სახ. სკოლა-
ლიცეუმი 

3 2011-2016 ქართული საეკლესიო 
გალობის მასწავლებელი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 
დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-

პანსიონი 
4 2011-2017 ქართული ხალხური 

სიმღერისა და საკრავების 
მასწავლებელი 

გ. ცაბაძის სახ. სამუსიკო სტუდია 
„ციცინათელა“ 

5 2012 ქართული საეკლესიო 
გალობის მასწავლებელი 

ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის სახ. 
გორის გიმნაზია 

6 2014-2017 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
საესტრადო-ფოლკლორულ 
ანსამბლ „ციცინათელა“-ს 
ხალხური მიმართულების 

ხაშურის კულტურის სამსახურების 
გაერთიანება 



ხელმძღვანელი 
7 2015-2017 დამფუძნებელი, დირექტორი შპს შემოქმედებითი გაერთიანება გამა+ 
8 2016-2018 ფოლკლორისა და გალობის 

მასწავლებელი 
ხაშურის სამუსიკო სკოლა 

9 2017-2018 დამფუძნებელი, დირექტორი, 
ქართული საეკლესიო 

გალობის, ხალხური სიმღერისა 
და საკრავების შემსწავლელი 

წრეების ხელმძღვანელი 

შპს არტ სტუდია 

10 2016-
დღემდე 

სახვითი და გამოყენებითი 
ხელოვნებისა და მუსიკის 

მასწავლებელი 

შპს თანამედროვე განათლების აკადემია 

 

სამეცნიერო ან პროფესიული პუბლიკაციები (სახელმძღავნელო, სტატია, მონოგრაფია, 
კრებული) 

№ წლები პუბლიკაციის სათაური პუბლიკაციის ტიპი 
(სახელმძღვანელო, 
სტატია, 
მონოგრაფია, 
კრებული) 

ჟურნალი/ 
კრებულის 
სახელწოდება, 
სახელმძღვანელოს/ 
მონოგრაფიის 
შემთახვევაში - 
გამომცემლობის 
მითითითება 

1 2014 „ბოლნისის სიონის 
რელიეფების 

სახისმეტყველებისათვის“ 

სტატია  
„კლიტე 

დავითისი“ #3-4. 
2014წ. 

 

 
სამეცნიერო და პროფესიულ კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა  
№ წელი ღონისძიების 

დასახელება  

ადგილი მოხსენების სათაური 

1 2014 თბილისის სასულიერო 
აკადემია-სემინარიის 

სამეცნიერო 
კონფერენცია 

თბილისის 
სასულიერო 

აკადემია-
სემინარია 

„ბოლნისის სიონის რელიეფების 
სახისმეტყველებისათვის“ 

2 2015 თბილისის სასულიერო 
აკადემია-სემინარიის 

სამეცნიერო 
კონფერენცია 

თბილისის 
სასულიერო 

აკადემია-
სემინარია 

„შინდისის წმ. გიორგის სახელობის 
ტაძრის ისტორიისათვის“ 

3 2017 მანანა ანდრიაძისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 

გიორგი 
მთაწმინდელის 

„ქართული საეკლესიო გალობის 
სახისმეტყველებისათვის“ 



მუსიკოლოგიური 
კონფერენცია 

სახელობის 
გალობის 

უმაღლესი 
სასწავლებელი 

4 2017 საერთაშორისო 
სამუსიკისმცოდნეო 

სემინარი „აღმოსავლეთ 
ქრისტიანული 

საეკლესიო მუსიკის 
პრობლემები 

ილიას 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

„ეპისკოპოს სტეფანე (ვასილ) 
კარბელაშვილის პირად არქივში 

დაცული სამზე მეტხმიანი 
საგალობელები“ 

5 2017 ბათუმის გიორგი 
გარაყანიძის სახელობის 

ფოლკლორული და 
სასულიერო მუსიკის XII 

საერთაშორისო 
ფესტივალი 

ბათუმის 
ხელოვნების 

სასწვალო 
უნივერსიტეტი 

„ეპისკოპოს სტეფანე (ვასილ) 
კარბელაშვილის პირად არქივში 

დაცული სამზე მეტხმიანი 
საგალობელები“ 

6 2018 მანანა ანდრიაძისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 

მუსიკოლოგიური 
კონფერენცია 

გიორგი 
მთაწმინდელის 

სახელობის 
გალობის 

უმაღლესი 
სასწავლებელი 

სამზე მეტხმიანობა ზაქარია 
ფალიაშვილის მიერ დამუშავებულ 

საგალობლებში“ 

7 2018 ბათუმის გიორგი 
გარაყანიძის სახელობის 

ფოლკლორული და 
სასულიერო მუსიკის 
XIII საერთაშორისო 

ფესტივალი 

ბათუმის 
ხელოვნების 

სასწვალო 
უნივერსიტეტი 

„დავით კუჭაიძის საგალობელთა 
ხელნაწერი კრებული“ 

 

საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები 

თარიღი 2011წ. 

ორგანიზაცია სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება 

სახელწოდება პედაგოგიური უნარ-ჩვევები 

 

 

თარიღი   2005 

ორგანიზაცია გორის ინგლისური ენის სკოლა 

      



სახელწოდება კომპიუტერზე მუშაობის კურსი 

 

 

თარიღი 2015 

ორგანიზაცია ხელოვნების საბჭო 

სახელწოდება კულტურის პროექტების მენეჯმენტი 

 

 

თარიღი 2018 

ორგანიზაცია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

სახელწოდება Edmodo – ვირტუალური საკლასო ოთახი 

 

 

თარიღი 2019 

ორგანიზაცია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

სახელწოდება ონლაინ კურსი - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო 
გარემო“ 

 

დამატებითი ინფორმაცია (საერთაშორისო და/ენ ეროვნული სამეცნიერო ჯილდოები, 
სტიპენდიები, მადლობის ან სხვა სახის წამახალისებელი სიგელები და სხვ.) 
 

2017 წ. - პროფესორ მანანა ანდრიაძის სახელობის  პრემია 
2017 წ. საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული კოლექტივების I ეროვნული 
კონკურსი - I ადგილი, ოქროს მედალი, ფულადი პრემია 
2015 წ. საერთაშორისო ფესტივალი „ნარნჯისფერი ქობულეთი“  I ადგილი 
2017 წ. საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული კოლექტივების III ეროვნული 
კონკურსი - I ადგილი 
2018 წ. საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული კოლექტივების IV ეროვნული 
კონკურსი - I ადგილი 
 
და სხვა მრავალი...  (დაახლოებით 30-40 დიპლომი და სიგელი) 
 



 

 

2014 წლიდან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ხოლო 2019 წლიდან დაწყებითი 
საფეხურის სერტიფიცირებული, უფროსი მასწავლების სტატუსის მქონე პედაგოგი. 

 
 
       
 


