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განათლება

 უმაღლესი.

ალ.

წულუკიძის

სახელობის

პედაგოგიური

ინსტიტუტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორიის,
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (1958-1963
წწ.)
 ფილოლოგიის დოქტორი, ქართული ენა, 1974 წ.

სამუშაო გამოცდილება

აწსუ
ქართული
ფილოლოგიის
 2010 წლიდან დღემდე
დეპარტამენტის ქართული ენის მიმართულების სრული
პროფესორი
 1990-2006 წწ. აწსუ ქართული ენის კათედრის გამგე, დოცენტი
 1975-1990 წწ. ალ. წულუკიძის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტის
ქართული ენის კათედრის დოცენტი
ენის
კათედრის
უფროსი
 1972-1975 წწ. ქართული
მასწავლებელი
 1969-1972 წწ. დაწყებითი განათლების მეთოდიკის კათედრის
მასწავლებელი
 1968-1969 წწ. დაწყებითი განათლების მეთოდიკის კათედრის
ასისტენტი
 1963-1968 წწ. ქართული ენის კათედრის ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

სახელი, გვარი

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows
უნარები

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 47
1. ფრაზეოლოგიზმები სიტყვით „გული“, ჟურნ. „ენა და
კულტურა“, N2, 2013 წ.
2. მიხეილ ჯავახიშვილის პუბლიცისტური ნაწერების
ენა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოამბე, ტ. II, 2013 წ.
3. აკაკი წერეთლის პირადი წერილების შესახებ,
ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. XVIII, 2014 წ.
4. გურამ რჩეულიშვილის ენის ზოგი თვისებურება,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოამბე, ტ. 4, 2014
5. შოთა რუსთაველის ენის საკითხები ქართულ
ლინგვისტიკაში (შ. ძიძიგური, მ. ალავიძე),
ქართველური მემკვიდრეობა, 2016 წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ - 40
1. შოლოხოვის „წყნარი დონის“
სალონიკი, საბერძნეთი, 2008 წ.

თარგმანისათვის,

2. ტ. ს. ელიოზის პოეზიის გ. ჯოხაძისეული თარგმანი,
II
საერთაშორისო
კონფერენცია
ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2008 წ.
3. იმერული დიალექტის შესწავლის ისტორიიდან,
რესპ. დიალექტური სამეცნიერო სესია, 2009 წ.
4. ქართველურ ენათა შესწავლის ტენდენციებისათვის
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
საერთაშორისო
კონფერენცია
„თანამედროვე
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სახელი, გვარი

ინტერდისციპლინარიზმი
აზროვნება“, ქუთაისი, 2013

და

ჰუმანიტარული

5. ნიკო ლორთქიფანიძე - პერსონაჟთა უბადლო
მხატვარი, „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი
და ჰუმანიტარული აზროვნება“, III საერთაშორისო
კონფერენციაქუთაისი, 2015

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

1. ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
2. სადისერტაციო საბჭოს წევრი
3. სამეცნიერო
კრებული
„ქარტველური
მემკვიდრეობა“ - რედკოლეგიის წევრი
4. აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
შრომები - რედკოლეგიის წევრი
5. ჰუმანიტარულ
დაპედაგოგიურ
მეცნიერებათა
განვითარების ფონსი, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და
კულტურა“- რედკოლეგიის წევრი
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