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განათლება

 2004 წ. - ფილოლოგიის დოქტორი ; ქართული ენა - შიფრი:
10.02.01
 1988-1993 წწ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ისტორია-ფილოლოგიის
ფაკულტეტი,
ქართული
ენალიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის აკაკი წერეთლის
 08. 2014-დან დღემდე სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ზოგადი
ენათმეცნიერების
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი.
08.
2006 - 08. 2014 - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
ქართული
ენისა
და
ზოგადი
ენათმეცნიერების დეპარტამენტის ასისტ. პროფესორი.
 2003-2012 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
 2001-2002 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული
ბიბლიის კვლევის ცენტრის ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

X

რუსული
გერმანული

C2
X

X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista) ,ანტივირუსული
უნარები პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე
მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 54
1. ცვლილებანი იმერხეულში საუკუნის მანძილზე - II
(ნ. მარისა და თანამედროვე ტექსტების მონაცემთა
მიხედვით), ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. XIX,
2015, გვ. 91-100.
2. ხატოვანი გამოთქმები - დიალექტთა შენარჩუნებაგანვითარების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ფაქტორი
(ტაოური და იმერხეული მონაცემების მიხედვით),
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II
საერთაშორისო
სამეცნირო
კონფერენცია
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში:
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული
აზროვნება - 2015“, მასალები, ქუთაისი, 2015, გვ. 284290.
3. სოფელ
ხევაის
(ტაო)
მიკროტოპონიმია;
“ონომასტიკური კრებული”, ახალციხე-თბილისი,
2013, გვ. 45-58 (თანაავტ. ე.დადიანი).
4. სამეტყველო კოდთა შერევის საკითხისათვის
ქართული ენის ტაოურ დიალექტში, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საქართველოს
ისტორიის
ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება
“კლარჯეთისა
დიდებულთა
უდაბნოთა”,
გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბ., 2012; გვ. 42-50.
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5. Konuşma Kodlarının (Türkçe ve Gürcüce) Karışması ile
Meydana Getirilmiş Semantik Değişiklikleri, Maia
MİKAUTADZE, Giga KAMUSHADZE;
журнал
„Тюркология”, Баку, 2012; cр.38-47 (თანაავტ. გ.
ქამუშაძე).

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ - 45.
1. The international virtual Forum – Istanbul 2016:
humanitarian Aspeqts in geocultural Space; October 1-6,
2016; Mikautadze M., Dadiani E. - Georgian-Turkish
Linguistic Relations (based on the language of Shavsheti
and Yusufeli’s local Georgians).
2. VII международная научная конференция – Русский
язык в языковом и культурном пространстве европы и
мира: Человек, сознание, коммуникация, интернет; 510 мая, 2016 г. Польша. Варшава; Майя Юрьевна
Микаутадзе, Эка Амиридоновна Дадиани - Грузинороссийские лингвокультурологические аспекты (на
материале имеретинских и менгрельских диалектов).
3. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კულტურათაშორისი
დიალოგები“,
ფრაზეოლოგიზმები ლინგვოკულტუროლოგიური
თვალსაზრისით - II (ტაოური და იმერხეული
მასალის
მიხედვით),
იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
თელავი. 2015 წლის 9-11 ოქტომბერი.
4. საქართველოს
საპატრიარქოს
წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის
ქართული
უნივერსიტეტი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა, კულტურათაშორისი
დიალოგის ასოციაცია; ზაქარია ჭიჭინაძის 160
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია; ზაქარია ჭიჭინაძე
მაჰმადიან ქართველთა ენობრივი კომპეტენციისა და
ეროვნული იდენტობის შესახებ; თბილისი. 2014
წლის 27-29 ივნისი
1. 5. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კავკასიის ხალხთა
ფოლკლორი
და
ლინგვოკულტუროლოგია”,
სამეტყველო
კოდთა
შერევით
გამოწვეული
სემანტიკური
თავისებურებანი
იმერხეველთა
მეტყველებაში - II, თანაავტ. გ. ქამუშაძე; თბილისი.
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2012 წლის 17-19 აპრილი.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ - 7
1. ტრენინგი ტრენერთათვის - პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;
აწსუ; ქუთაისი; 2012 წლის 30 აპრილი- 3 მაისი
2. „აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება
უმაღლეს სასწავლებლებში“; ასოციაცია „სკოლა ოჯახი - საზოგადოება“ (საგნობრივი პროგრამების
შემუშავება - 1 კრედიტი/25 სთ.); ქუთაისი; 2011.
3. სალექციო კურსების მომზადება დისტანციური
სწავლებისათვის; ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ
მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, ქუთაისი; 2009
წლის 19 დეკემბერი.
4. თანამედროვე ლინგვისტური რუკები; სამეცნიერო
საგანმანათლებლო ცენტრი "ქართველური ენა და
კულტურა საზღვრებს გარეშე", ქუთაისი; 2009 წლის
13 მარტი.

პროექტები / გრანტები

სულ - 14
1. 2013-2014 წლები; აწსუ; ქართველური (იმერული,
მეგრული) დიალექტური, ეთნოგრაფიული და
ფოლკლორული
მასალების
ელექტრონული
კორპუსი-I.
2. 2005-2006 წლები; საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
"დასავლეთ
საქართველოში
არსებული
თანამედროვე
ქართველური ენა-კილოების (მეგრული, ლაზური,
სვანუ-რი, იმერული, რაჭული, ქა-ლაქური...),
ზეპირსიტყვი-ერებისა და ეთნოგრაფიის მონაცემთა
ელექტრ. ბანკის შექმნა (ტექსტები, ლექსიკო-ნები,
პრობლემური კვლევის შედეგები...)". №01-1721/6446;

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერ
ო საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

1. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო
ბიბლიოთეკის
ჟურნალ
“წელიწდეულის“
სარედაქციო საბჭოს წევრი, რედაქტორი; ტ. 1-7.
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