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განათლება

1991-1996წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება

წლები
2014-2010

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი
ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული
პროფესორი

2010-2006

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების
დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

2006-2000

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის
მასწავლებელი
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო

2000-1996

უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის
საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული
მასწავლებელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების პროგრამების
კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, , ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox,
Chrome
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

№

სახელი, გვარი

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო
ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები
ქართული ენის საფრთხეები XX საუკუნის დასაწყისის
აჭარაში, საერთაშორისო კონფერენცია „საფრთხეში მყოფი
ენები“, თეზისების კრებული, ენათმეცნიერების
მუდმივმოქმედი საერთაშორისო კომიტეტი(CIPL), გიორგი
ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის
საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016,
გამომცემლობა „გრიფონი“, გვ. 74-75//The Dangers of the
Georgian Language in Adjara in the Early Twentieth Century,
International Conference on Endangered Languages, Abstracts,
Comite International Permanent des Linguistes/Permanent
International Committee of Linguistics(CIPL), Giorgi
Akhvlediani Society for the History of Linguistics, Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 2016, pp. 74-75
Анализ языкового контекста
Матерялы XIII Конгресса «Мапрял» «Русский язык и
литература в пространстве мировой культуры», т. 6, 2015, стр.
581-585
European Reality and the Problem of Mother Tongue in the Work of
Leo Weisgerber 'Die Sprachliche Zukunft Europas'('the Linguistic
Future of Europe'), International Conference “Comparative
Literature and Culture: Starting Points of National Literature and
Culture, Conference Book, 2015, pp. 68-70
სემანტიკური წონასწორობის პრინციპი და ეთნიკურად
შეუზღუდავი
რამდენიმე
ქართული
ლექსემის
სემანტიკური ანალიზი
საერთაშორისო კონგრესი I, ქართველოლოგიის
პრობლემები და პერსპექტივები, მასალები, 2015, გვ. 162-164
ევროპული სინამდვილე და დედაენის პრობლემა ლეო
ვაისგერბერის ნაშრომში „Die Sprachliche Zukunft Eurropas“
(„ევროპის ენობრივი მომავალი“)
საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია
„ევროპული ღირებულება და იდენტობა“, მასალები,2014,
გვ. 29-32
ეკოლინგვისტიკა: კვლევის შესაძლო პერსპექტივები და
მიდგომები, XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები, 2013წ., გვ.77-79
მე-18 საუკუნის კავკასიის სოციოლინგვისტური სურათი
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სახელი, გვარი

იოჰან ანტონ გიულდენშტედტის „მოგზაურობა რუსეთსა
და კავკასიის მთიანეთში“ მიხედვით, კავკასიოლოგთა III
საერთაშორისო კონგრესის მასალები, 2013წ., გვ. 108-109
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО
КОНТЕКСТА, Функциональная лингвистика, научный
журнал, №5, 2013г., стр. 421-423
Социолингвистический статус грузинского языка в
дневниковых записях Сулхан-Саба Орбелиани «Путешествие в
Европу», Comparative Literature: Historiography in Literatures
and Cultures: Between History, Myth and Literature, Conference
Book, 2013г., стр. 134-136
„დარდი“

და

„სევდა“-სემანტიკური

ორგანიზაციის

პრობლემა, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, 2013წ, გვ.7779
ენობრივი კულტურა და მეტყველების ეთნოგრაფია,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და
კულტურა“, შრომები, II, 2013წ., გვ. 510-515
ექვთიმე თაყაიშვილი ჭოროხის „ბასეინის“
სოციოლინგვისტური პროფილის შესახებ, XXXII
რესპუბლიკური დიალეტოლოგიური სამეცნიერო სესიის
მასალები, 2012წ. გვ. 70-71
კონცეპტი „გზა“-ძირითადი ლექსიკოგრაფიული და
სემანტიკური ასპექტები, ჟურნალი „სემიოტიკა”, XIII,
2012წ., გვ. 173-183
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/539/1/%E1%8
3%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9D%E
1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%2012.pdf
ვარიანტულობის ლინგვისტური მოვლენა და სწავლების
ზოგიერთი პრობლემა, III საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდური კონფერენცია, შრომები, 2012წ., გვ. 315-319
განსხვავებული კულტურები და ლინგვისტური წარმატება,
I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „კავკასია და
გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“
მასალები, 2012წ., გვ. 28-29
სემიოტიკური საზღვრები და კულტურათაშორისი
კომუნიკაცია- II, I საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, „კულტურათაშორისი დიალოგები“,
შრომები, 2011წ., გვ. 309-314
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Социолингвистический анализ языкового контекста,
Актуальные проблемы коммуникации и культуры-12, сборник
научных трудов, 2010 г., стр. 55-60
Лексическая социальность, Актуальные проблемы
коммуникации и культуры-11, сборник научных трудов, 2010 г.,
стр. 45-49
საკომუნიკაციო აქტის(კომუნიკაციური მოვლენის)
ანალიზის მოდულები, კრ. ზოგადი ენათმეცნიერების
ბერმუხა(მიძღვნ. აკად. გიორგი ახვლედიანის
ხსოვნისადმი), 2008წ. გვ. 63-71

სამეცნიერო
კონფერენციები

წელი

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების
სათაური

2016

ქართული

ენის

საფრთხეები

XX

საუკუნის

დასაწყისის აჭარაში, საერთაშორისო კონფერენცია
„საფრთხეში მყოფი ენები“, თეზისების კრებული,
ენათმეცნიერების მუდმივმოქმედი საერთაშორისო
კომიტეტი(CIPL),
სახელობის

გიორგი

ახვლედიანის

ენათმეცნიერების

ისტორიის

საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

თბილისი. //The Dangers of the Georgian Language in
Adjara in the Early Twentieth Century, International
Conference on Endangered Languages, Abstracts,
Comite

International

Linguistes/Permanent

Permanent

International

des

Committee

of

Linguistics(CIPL), Giorgi Akhvlediani Society for the
History of Linguistics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University, Tbilisi.
2015

European Reality and the Problem of Mother Tongue in
the Work of Leo Weisgerber 'Die Sprachliche Zukunft
Europas'('the Linguistic Future of Europe'), Ministry of
Education of Azerbaijan Republic, Baku

Slavic

University, Baku
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სახელი, გვარი

სემანტიკური წონასწორობის პრინციპი და
ეთნიკურად შეუზღუდავი რამდენიმე ქართული
ლექსემის სემანტიკური ანალიზი
საერთაშორისო კონგრესი I, ქართველოლოგიის
პრობლემები და პერსპექტივები, საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემია,
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
საქართველოს
საპატრიარქო, თბილისი
https://tsu.ge/ge/government/administration/departm
ents/pr/news/T-b4lyFy2fIVOCAf0/?p=2
Анализ языкового контекста
XIII Конгресс «МАПРЯЛ» «Русский язык и
литература в пространстве мировой культуры»,
Испания, Гранада.

2014
„ენობრივი ველი“ და
კვლევის პრობლემა

2014

ენათა

შინაარსობრივი

”არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXV“, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
Colonial Language Policy in Georgia in the early 20th
century
1st

Poznan Historical Sociopragmatics Symposium,

Poznan
2014

ევროპული სინამდვილე და დედაენის პრობლემა
ლეო ვაისგერბერის ნაშრომში „Die Sprachliche
Zukunft Eurropas“ („ევროპის ენობრივი მომავალი“)
საერთაშორისო
კონფერენცია
იდენტობა“,
თბილისის

ინტერდისციპლინარული
„ევროპული

ივანე

ღირებულება

ჯავახიშვილის

სახელმწიფო

და

სახელობის

უნივერსიტეტი,

AUF(„ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო“)
ევროკავშირი,

საფრანგეთის

ქართველთა

ასოციაცია, Georgia Proeuropa, თბილისი
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სახელი, გვარი

ტრენინგები / სემინარები

2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:
„ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების
სწავლებისათვის“ - ტრენინგის მონაწილე

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

გიორგი ახვლედიანის ს ახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის
საზოგადოების წევრი
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