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განათლება

 საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის
არნ.ჩიქობავას
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი, 2005, შიფრი: 10.02.01 _ ქართული ენა;
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივრსიტეტი, ქართული ენისა
და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაციით (1989-1994),
 წმიდა
გაბრიელ
ქიქოძის
სახელობის
სასულიერო
სასწავლებელი,
რელიგიის
ისტორიის
მასწავლებლის
კვალიფიკაციით (1997-1998)

სამუშაო გამოცდილება

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივრსიტეტი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის მიმართულება ,
ასისტენტ პროფესორი (2014 დან),
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივრსიტეტი, ქართული ენისა და
ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი,
კონტრაქტით
მოწვეული მასწავლებელი (2006—2014)
 სსპ შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი (2011-დღემდე),
 აწსუ ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი,
სოციალური
დიალექტური
ტექსტების
განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1993-2012)
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ფრანგული
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
უნარები სტრუქტურაში
თავისუფალი
ნავიგაცია,
SEO
სისტემების
ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა,
Microsoft Word,
Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Office PowerPoint Presentation ,
Archview,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა, Opera,
Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, ანტივირუსული პროგრამებით
სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 59
1. ლიფაანალი, ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. XIX,
ქუთაისი, აწსუ გამ-ბა. 20155
2. სამეურნეო ტრადიციები და რწმენა-წარმოდგენები
სამეგრელოში გუშინ და დღეს (უახლესი
მასალების მიხედვით), წელიწდეული - VII,
ქუთაისი, 2015
3. სასვენ ნიშანთა პირვანდელი გაგებისათვის, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე–2
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ფუმანიტარული აზროვნება“,მოხსენებათა სრული
კრებული, ქუთაისი, 2015, გვ. 582–585, თანაავტორი
თეონა ხუფენია
4. დალი და ტყაშმაფა და მათთან დაკავშირებული
წარმოდგენები სვანეთსა და ზემო სამეგრელოში
ჩაწერილი დღევანდელი მასალების მიხედვით,
მსოფლიო
ფოლკლორისტთა
საერთაშორისო
სამეცნიერო
საზოგადოების
კომიტეტის
კონფერენციის მოხსენებათა სამეცნიერო შრომების
კრებული, თბილისი-iზუგდიდი, 2015, გვ.117–120
5. ქართულ-არაბული
ლინგვოკულტურული
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პარალელები (წყევლა–დალოცვის ფორმულების
მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ.36, არნ.
ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის გამ-ბა, გვ. 149-153, თბილისი, 2014,
თანაავტორი ლ.ავალიანი
სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები /
სემინარები

სულ - 64
1. ანთროპონიმები სვანურსა და აჭარულში, დღეს,
Санкт-Петербург III Международная научнопрактическая конференция, 15. 10. 2016г
2. გულთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიზმები
არაბულსა და ქართულში, სემიოტიკის VII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსისა
და
კოსმოსის
სემიოტიკა“,
ბათუმი,
21-23
ოქტომბერი, 2016, თანაავტორი ლ. ავალიანი
3. სასვენ ნიშანთა პირვანდელი გაგებისათვის, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე–2
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ფუმანიტარული აზროვნება“, 9–10 ოქტომბერი, 2015
4. დალი და ტყაშმაფა და მათთან დაკავშირებული
წარმოდგენები სვანეთსა და ზემო სამეგრელოში
ჩაწერილი დღევანდელი მასალების მიხედვით,
Conference of Belief narrative network of ISFNR,
ABSTRACTS, ministry of Education and of Georgia, Shota
Rustaveli National Sieance Foundation, Shota Mesxia
State University of Zugdidi, Georgia, octomber 1-4, 2014
5. სოციალურგენდერული
დიფერენციაცია
ეპიტაფიებში (ქუთაისის წმინდა გიორგის ეკლესიის
მე–19 საუკუნის საფლავთა მიხედვით),სოხუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
დაარსებისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია, თბ., 2014 16 ივლისი

სულ - 4
1. ცოცხალ ენათა საერთაშორისო მრავალენოვანი
ფედერაციის საქართველოს ასოციაცის წევრი,
თბილისი, საქართველო, 2009-2011
2. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა
განვითარების
ფონდი,
სალექციო
კურსების
მომზადება
დისტანციური
სწავლებისათვის
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(მონაწილე), თბილისი, 19.12.2009
3. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
ცენტრი
"ქართველური ენა და კულტურა საზღვრებს გარეშე"
- "თანამედროვე ლინგვისტური რუკები", ქუთაისი,
საქართველო,2009
4. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
ცენტრი
"ქართველური ენა და კულტურა საზღვრებს გარეშე"
- "ქართული სამწიგნობრო ენის გრამატიკა და
სასკოლო საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოები",
ქუთაისი, საქართველო, 2007
პროექტები / გრანტები

სულ - 8
1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, პროგრამული დაფინანსების წესით
ორწლიანი პროექტი ხორციელდებოდა 2005 წ.
ივნისიდან 2005 წლის 31 დეკემბრამდე; #01-1721/6446
2. ქუთაისის
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართველური დიალექტოლოგიის
ინსტიტუტის პროექტი "დასავლეთ საქართველოში
არსებული თანამედროვე ქართველური ენაკილოების (მეგრული, ლაზური, სვანური, იმერული,
რაჭული, ქალაქური...), ზეპირსიტყვიერებისა და
ეთნოგრაფიის მონაცემთა ელექტრონული ბანკი":
3. ქუთაისის
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შიდა გრანტი, ქართველური
დიალექტური ტექსტების გაციფრება, 2012 წ.,
მონაწილე
4. პროექტის შიფრი: FR/652/1-30/12, რუსთაველის
ფონდი; ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმები ქართველი
მართლმადიდებელი
მრევლის
მეტყველებაში
(დასავლეთ
საქართველოს
მასალების
მიხედვით),სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ქულა,82
(გამსვლელი ქულა 95) (დაუფინანსებელი)
5. პროექტის შიფრი: FR/639/1-30/11, რუსთაველის
ფონდი; პროექტის სახელწოდება:
ქართული
ბიბლიურ-ლიტურგიკული
ფრაზეოლოგიზმების
ლექსიკონი, ქულა, 92 (გამსვლელი ქულა 100).
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი,
მენეჯერი
(დაუფინანსებელი).
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