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სახელი, გვარი: ნინო სიხარულიძე

დაბადების თარიღი: 10.02.1972 წ.

საცხოვრებელი მისამართი: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ.N77;

პირადი ნომერი: 01019004797;

ტელ: 599 52 46 47; 2 34 60 28;

ელ.ფოსტა: n.sikharulidze72@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მეუღლე, ორი შვილი

განათლება:

1990 – 1995წწ. ვ. სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია -

სიმღერის სპეციალობა;

1999 – 2000წწ. გერმანია, მიუნხენის მუსიკისა და თეატრის უმაღლესი სასწავლებელი -

დოცენტის კვალიფიკაციის ამაღლება;

სამუშაო გამოცდილება:

1995 –2006 წწ. ქ. თბილისის, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო

პედაგოგიური უნივერსიტეტის რ. ლაღიძის სახ. მუსიკის

კათედრის პედაგოგი;

2005 – 2006წწ. ქ. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და

ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი;

2006 – 2017წწ. ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს

უნივერსიტეტის სამუსიკო ხელოვნების მიმართულების

ასოცირებული პროფესორი;

2017 – 2018 წწ. დღემდე ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს

უნივერსიტეტის სამუსიკო ხელოვნების მიმართულების

ასისტენტ პროფესორი;



2009 – 2017წწ. დღემდე ქ. ქუთაისის მოზარდ-მაყურებელთა დამოუკიდებელი

ახალგაზრდული თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელი და

მთავარი კონსულტანტი.

2014 – 2017 წწ. დღემდე შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს წევრი.

2017 წ. - დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და

ხელოვნების ფაკულტეტი, პედაგოგი.

პროფესიული მიღწევები:

2005 წ. დამხმარე სახელმძღვანელო „დედა სიმღერა“ - თანაავტორი;

2006 – 2013 წწ. შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის

გოგონათა ანსამბლი „ქალგულო“ - პედაგოგი, ხელმძღვანელი;

2008 წ. რესპუბლიკური ფესტივალი „ოქროს მართვე“ გოგონათა

ანსამბლი „ქალგულო“ I ადგილი, „ოქროს მართვე“.

2009 წ. სასწავლო თეატრი დ. კლდიაშვილის „მსხვერპლი“ რეჟ. ი.

ნემსაძე, ლოტბარი ნინო სიხარულიძე;

2011 წ. ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახ. პროფ. სახელმწიფო

დრამატული თეატრი დ. კლდიაშვილი „მსხვერპლი“ რეჟ. ი.

ნემსაძე, ლოტბარი ნინო სიხარულიძე;

2011 წ. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემური თეატრის მცირე

დარბაზი გოგონათა ანსამბლი „ქალგულო“ სოლო კონცერტი.

2011 – 2013 – 2015 წწ. ხობის საერთაშორისო ფესტივალის მონაწილე.

2012 წ. ლ. მესხიშვილის სახ. ქუთაისის დრამატული თეატრი ნ.

სადღობელაშვილი „უსასრულობის ათვლა დაიწყო“ რეჯ. გ.

სიხარულიძე, მუსიკალური გაფორმება ნინო სიხარულიძე;

2012 წ. სასწავლო თეატრი მ. ჯავახიშვილი „მუსუსი“ რეჟ. ი. ნემსაძე,

ლოტბარი ნინო სიხარულიძე;

2013 წ. მ. ბერძენიშვილის სახ. კულტურის საერთაშორისო ცენტრი

„მუზა“, გოგონათა ანსამბლი „ქალგულო“ სოლო კონცერტი.



2013 წ. ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა
თერთმეტწლედი, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გოგონათა ანსამბლ
„ქალგულო“-ს სოლო კონცერტი.

2014 წ. დღემდე შ. რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის

სტუდენტური გუნდი „ფარინა“ - ხელმძღვანელი;

2014 წ. ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახ. პროფ. სახელმწიფო

დრამატული თეატრი მ. ჯავახიშვილი „მუსუსი“ რეჟ. ი. ნემსაძე,

ლოტბარი ნინო სიხარულიძე.

2014 წ. კავკასიის სახლში ხალხური რეწვის ხელოვნების გამოფენის

მუსიკალური გაფორმება, სოლო კონცერტი ანსამბლი „ფარინა“.

2015 წ. დ. ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრი, სტუდენტური
გუნდის „ფარინა“ სოლო კონცერტი.

2015 წ. სიღნაღი, საქველმოქმედო აქცია უნარშეზღუდულ ბავშვთა
დასახმარებლად, სოლო კონცერტი.

2015 წ. საქართველოს დავაცვის სამინისტროსა და თეატრალურ
უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმის გაფორმება, ანსამბლი
„ფარინა“ სოლო კონცერტი.

2015 წ. ნოემბერი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ღონისძიება, ანსამბლი
„ფარინა“ სოლო კონცერტი.

2015 წ. ნოემბერი, ვანო სარაჯიშვილი სახელობის კონსერვატორიის დიდი
დარბაზი. აკ. წერეთლის საიუბილეო საღამო.

2015 – 2016 წწ. ყვარელი კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმი, თეატრისა და

კინოს უნივერსიტეტის ანსამბლი „ფარინა“ - სოლო კონცერტი;

2016 წ. სახელმძღვანელო „ნანები, იავნანები, საბოდიშოები“ - ავტორი;

2016 წ. ესპანეთი, ლორეტ დელ მარის ტრადიციული ხელოვნების

ფესტივალი (FIESTALONIA) - ღია გაკვეთილი (მასტერ კლასი)

2017 წ. ქ. ქუთაისი, რეზო ჩხეიძისა და ელდარ რიაზანოვის სახელობის

კინო ფესტივალი, სოლო კონცერტი შოთა რუსთაველის სახ.

თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის გაერთიანებული გუნდი,

ხელმძღვანელი ნ. სიხარულიძე;



2017 წ. ქ. ქუთაისის მოზარდ მაყურებელთა დამოუკიდებელი

ახალგაზრდული თეატრი „მარჯანიშვილელები“ ლ.

თაბუკაშვილი „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“. მუსიკალური

გაფორმება ნ. სიხარულიძე, რეჟ. თ. მარჯანიშვილი;

2017 წ. ქ. ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახ. პროფესიული სახ. დრამატული

თეატრი. ნ. სადღობელაშვილი „ედიტ პიაფი“ მუსიკალური

გაფორმება ნ. სიხარულიძე, რეჟ. გ. სიხარულიძე;

2017 წ. საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის

„სარკეებიანი დარბაზი“ სოლო კონცერტი, შოთა რუსთაველის

სახ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის გაერთიანებული

გუნდი, ხელმძღვანელი ნ. სიხარულიძე;

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

Windows, Microsoft word, Internet.

ენების ცოდნა:

ქართული - მშობლიური

გერმანული - კარგად

იტალიური - კარგად

რუსული - კარგად


