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ნათია სორდია 
 
 
 

ტელ: (+995 555) 44 19 74 

ელ.ფოსტა:  natiasordear@gmail.com 

natia.sordia900@pes.tsu.edu.ge 
დაბადების თარიღი: 21.10.1991 

მისამართი: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის #103, ბინა 18 
 

 
 

სამუშაო გამოცდილება:  
 

11/2017-... კვლევითი პროქტი „შემოქმედებითი პოტენციალიდან მიღწევებამდე: კულტურის და 

პიროვნების როლი შემოქმედებითობაში“ (მკვლევარი) 

01/03/2017_... ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მოწვეული 

ლექტორი) 

02/2017_01/2018 კვლევითი პროექტი „ინტელექტის, ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული 

მახასიათებლებისა და თვითაქტუალიზაციის როლი შემოქმედებით აზროვნებაში“ 

(კვლევის ასისტენტი) 

11/2016-11/2017 შპს „ლოგიკმეტრი“ (ფსიქოლოგი) 

03/2016-07/2016 ნიუტონის თავისუფალი სკოლა  (ფსიქოლოგი) 

06/2015-03/2016   კამილიელების ფსიქო-ფიზიკური და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი             

(ფსიქოლოგი) 

04/2015-06.2015 ( სპეციალური მასწავლებელი) 

01/2015-06/2015 ჯო ენის კლინიკა. ფსიქო-სოციალური სამსახური (მოხალისე ფსიქოლოგი) 

11/2014 შეფასებისა და მენეჯმენტის კონსალტინგი (EMC) (ინტერვიუერი) 

09/2013-07/2014 საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტრო, პროექტი „ქართული ენა  

მომავალი წარმატებისთვის“ (მასწავლებელი) 

01/2012-01/2013 ორგანიზაცია „პირველი ნაბიჯი“ (მკვლევარი) 

04/2012-06/2012     ACTT    პროგრამის    შუალედური    შეფასება.    ფონდი    „ჰორიზონტი“    

(ინტერვიუერი) 

 

 
განათლება: 

 
2016-...                  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დოქტორანტი 

(ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია) 

2014-2016 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მაგისტრი 

(ფსიქოლოგიური შეფასება, დიაგნოსტირება და კონსულტირება) 

2009_2013 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბაკალავრი 

ფსიქოლოგია) 

 
 

 
 
   საერთაშორისო კონფერენციები: 
 
 
2019 წელი. 8-10 
აპრილი 

სტამბული, თურქეთი. ფსიქოლოგიურ კარგად ყოფნასთან დაკავშირებული, საერთაშორისი 

სტუდენტური კონგრესი. Don’t worry, be happy: the role of rejection sensitivity in psychological 

well-being 
 

mailto:natiasordear@gmail.com
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2019 წელი. 6-8 მარტი პარიზი, საფრანგეთი. ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ყრილობა. 

Who can promote themselves: personality traits affecting the relationship between 

creative activities and creative achievements? 

https://www.psychologicalscience.org/conventions/icps2019  

  

2016 წელი. 23-25 
მარტი. 

ვენა, ავსტრია. ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ყრილობა. პიროვნების 

შემოქმედებით და ბნელ მხარეს შორის ურთიერთმიმართება. ნათია სორდია, ხათუნა 

მარწყვიშვილი. http://icps.psychologicalscience.org/ 

 

2016 წელი, 5-8 
ივლისი. 

ლისაბონი, პორტუგალია. ფსიქოლოგიური შეფასების მეთოთხმეტე ევროპული 

კონფერენცია. შემოქმედებითი პოტენციალის საკვლევი ინსტრუმენტის ქართული 

ვერსია:ფსიქომეტრული მახასიათებლები. ნათია სორდია, ბაია კუბლაშვილი, თამარ 

მაღლაკელიძე, ხათუნა მარწყვიშვილი. http://www.ecpa14.com/ 

 

2016 წელი, 5-8 
ივლისი. 

ლისაბონი, პორტუგალია. ფსიქოლოგიური შეფასების მეთოთხმეტე ევროპული 

კონფერენცია. ფსიქომეტრული მახასიათებლები ემოციური კრეატიულობის საკვლევი 

ინსტრუმენტის ქართული ვერსიისთვის. ხათუნა მარწყვიშვილი, ნათია სორდია, ნინი 

აბულაძე, ალიოშა ნიუბაუერი. http://www.ecpa14.com/   

 

 

2018 წელი, 28-30 
ივნისი 
 
 
 

უნგრეთი, ბუდაპეშტი. პოზიტიური ფსიქოლოგიის მეცხრე ევროპული კონფერენცია. 

შემოქმედებითი პოტენციალიდან მიღწევებამდე: ემოციებთან დაკავშირებული 

პიროვნული მახასიათებლების როლი შემოქმედებითობაში. ნათია სორდია, ხათუნა 

მარწყვიშვილი. https://ecpp2018.akcongress.com/index.php/registration  

 

 

გამოქვეყნებული 

სტატიები: 

 

 N. Sordia, Kh. Martskvishvili, & A. Neubauer (in press). From creative potential to creative 
achievements: Do emotional traits foster creativity? Swiss Journal of Psychology 

  

E. Jauk & N. Sordia (2018). On risks and side effects: Does Creative Accomplishment Make us 

Narcissistic? Creativity; Theories- Research_ Applications, 5 (2). DOI: 10.1515/ctra-2018-0017 

 
  

Kh. Martskvishvili, N. Abuladze, N. Sordia, A. Neubauer. (2017) Emotional creativity inventory: 

Factor structure, reliability and validity in a Georgian-speaking population. The problems of 

psychology in the 21st century, Vol. 11( 1), 32-41. 

  

ხ.მარწყვიშვილი, ნ.სორდია, ა. ნიუბაუერი, შემოქმედებითი პოტენციალის საკვლევი 

ინსტრუმენტის ქართული ვერსია: ფსიქომეტრული მახასიათებლები. GESJ:Education 

Sciences and Psychology. (2017) N’ 1 (43) 

  

ნ. სორდია, ხ. მარწყვიშვილი. ზღურბლის ეფექტი: ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული 

ნიშნის მიმართება ემოციურ შემოქმედებითობასთან. (ბეჭდვაში).  

  

ნ.სორდია, მ. მესტვირიშვილი. უარყოფის შიში და მასთან გამკლავების გზები: რჩებიან თუ 

არა მარტო უარყოფისადმი მგრძნობიარე ადამიანები? GESJ:Education Sciences and 

Psychology. (2017) N’1 (43) 

 

https://www.psychologicalscience.org/conventions/icps2019
http://icps.psychologicalscience.org/
http://www.ecpa14.com/
http://www.ecpa14.com/
https://ecpp2018.akcongress.com/index.php/registration
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ტრენინგები: 
 
 
30.01.2017 – 3.02.2017 ტრენინგი „ასერტული სათემო ფსიქიატრიული სერვისის საფუძვლები“ 

23.07.2016 - 30.07.2016 საზაფხულო   სკოლა - “ფსიქიკური   ჯნმრთელობა,   მასობრივი   ტრავმა   და   

მიგრანტთა პრობლემები“/“Mental Health, Mass Trauma and Problems of Migrants  -  

Psychoanalytical Approach”. 
25.11.2016 - 26.11.2016 ვორქშოპი - “Research Paper Writing and Publishing Skills in Social Sciences“, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
20.09. 2014 - 25.09.2014 საზაფხულო სკოლა- „აუტიზმი და ქცევის გამოყენებითი ანალიზი“ 

4.03.2013 - 15.06.2013 „ბავშვის განვითარების დარღვევების შეფასება და აბილიტაცია“. პრაქტიკულ კურსში 

შემავალი ტრენინგები; განვითარების დარღვევებისა და პრობლემური ქცევის მართვის 

სტრატეგიები, შემეცნებითი უნარების შეფასება, ჯგუფური აქტივობების დაგეგმვა და 

განხორციელება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან, ოკუპაციური 

თერაპევტის მუშაობის სპეციფიკის გაცნობა. ორგანიზატორი მაკლეინის ასოციაცია 

ბავშვებისათვის (მაკ) 
06.2012 ტრენინგი „სხეულის ენა“ში. ორგანიზატორები; „ცოდნის დონაციის ინიციატივა“ და 

თბილისის მერია 
17.07.2012_20.07.2012 მასტერკლასი „არტ-თერაპიასა და სხეულზე ორიენტირებულ თერაპიაში“ 

(ხელმძღვანელი; არტ-თერაპევტი, ფსიქოთერაპევტი, ირინა სოლოვიოვა). 

ორგანიზატორიივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
უნარ-ჩვევები: 

 

ქართული          მშობლიური 

ინგლისური      თავისუფლად 

რუსული           თავისუფლად 

კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Word, Excel, Internet, Power point, SPSS,     

Amos 


