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განათლება

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1998); [ქართველური
ენათმეცნიერება - შიფრი: 10.02.01];
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (1987); [ქართული ენა შიფრი: 10.02.02];
1984-1986 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტი;
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილoლოგიის ფაკულტეტი;
წარჩინებით; 1983
(გ. ტაბიძის სახელობის სტიპენდიანტი).
საკანდიდატო დისერტაციის თემა: სახელის ფორმაწარმოების
თავისებურებანი ქართული ენის სამხრეთ-დასავლურ დიალექტებში
(აჭარულში, გურულში, იმერხეულში, სამცხურ-ჯავახურში"); თბ., 1987,
ავტორეფერატი რუსულ ენაზე: Особенности Формообразоваия Имен в
Юго-Западных Диалектах Грузинского Языка. Автореферат на Русском
Языке. Тбилиси, 1987.
მინიჭებული
კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის
მეცნიერებათა
კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი (შიფრი:
10.02.02 - ქართული ენა)

სადოქტორო დისერტაციის თემა:
თანამედროვე ქართული ენის ხმოვანთა სისტემა, სადოქტორო
დისერტაცია, გვ. 1-253, თბ., 1998; ავტორეფერატი ქართულ ენაზე, გვ. 344;
ავტორეფერატი ინგლისურ ენაზე: Vowel sistem of modern Georgian
Language, gv. 45-90, თბ., 1998
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სამუშაო გამოცდილება

ფილოლოგიის
მეცნიერებათა
დოქტორის
სამეცნიერო
ხარისხი
(შიფრი: 10.02.01 - ქართველური
ენათმეცნიერება)

 საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის
ხელმძღვანელი;
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური
დიალექტოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის
დირექტორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
ცენტრის
ქართველური
დიალექტოლოგიის
მიმართულების კონსულტანტი;
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის
დეპარტამენტის სრული პროფესორი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური
რუსული
ძვ. ბერძნული

კომპიუტერული
უნარები

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

B1

B2
X

C1

C2

X
X

საოფისე პროგრამები: MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook;
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა
პროგრამები: Corel, Photoshop' ინტერნრტი.

წლის

14 გამოკვლევა/სახელმძღვანელო და 100-ზე მეტი
სამეცნიერო სტატია; მათ შორის:
1. ქართველოლოგიის შესავალი, 2014 წ.
2. გამარჯვება "გლოვის ღელეში" /ილია ჭავჭავაძის
"განდეგილის" ტექსტი და ქვეტექსტები/, თბ.,
2013; Victory in The Vale of Tears /Text and
Implications of the Hermit by Ilia Chavchavadze/, Tb.,
2013
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3. ტ. ფუტკარაძე, ქართველოლოგიის ორგვარი დაგეგმვა
1917-1935 წლებში, თბილისი, 2011. თანავტორი
ი.ვაშაკიძე. გამომცემლობა „უნივერსალი“. Two Types
of Planning of Kartvelology in 1917-1935 /Comparative
Analysis of Positions of Ivane Javakhishvili and Nicholas
Marr/, Tb., 2011; co-author Ia Vashakidze, Tbilisi, 2011
4. "ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობის
ენების შესახებ" და საქართველოში ენობრივი
პოლიტიკის დაგეგმვის საკითხი, თბ., 2009.
"უნივერსალი"; "European Charter for Regional or
Minority Languages" and An Issue of Plannig Linguistic
Policy
in
Georgia,
Tb.
2009.
http://www.scribd.com/doc/12621676/T-PutkaradzeEuropean-Charter-for-Regional-or-Minority-Languagesand-An-Issue-of-Plannig-Linguistic-Policy-in-Georgia;
5. ქართველთა დედაენა და დიალექტები, ქუთაისი,
2008; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";
The national language and the dialects of Kartvels
(Georgians),
Kutaisi,
2008
http://www.scribd.com/doc/8727375/T-PutkaradzeKartvelta-Dedaena-Da-Dialeqtebi-2008;
6. იმერხევის მეტყველი მიწა-წყალი (ქართულ და
თურქულ ენებზე); ქუთაისი, 2007; İMERHEVİ’NİN
KONUŞAN
TOPRAĞI (Satave, Agara, Bzata,
Şoltishevi,İveti,İmphrevli, Koklieti, Manatba, Hohlevi,
Maçhateti...); kutaisi, 2007; Imerkhevi Speaking Land,
kutaisi, 2007;

სამეცნიერო
კონფერენციები

100-ზე მეტი
1. 1. ქართული ენა, როგორც თურქეთის რესპუბლიკის
კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი: პრობლემები,
პერსპექტივები; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და
სამართლის
სკოლის
(ფაკულტეტის)
ქართველოლოგიის ცენტრის V საერთაშორისო
კონფერენცია თემაზე: „თურქეთელი ქართველები:
ისტორია და პერსპექტივები“; 28-29 მაისი, 2015
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წელი.
2. ქართველისა და საქართველოს აღმნიშვნელი სახელები
საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე საინფორმაციო
ომის კონტექსტში, გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
კონფერენცია,
რომელიც
მიეძღვნა
წმინდა
მღვდელმთავარ
ალექსანდრეს (ოქროპირიძის) დაბადებიდან 190-ე
წლისთავს; 05 ივნისი, 2015 წ.
3. К соотношению общекартвельского и стандартного
грузинского языков (фонематическая структура);
Евразииский вестник гуманитарных исследований,
Пермский институт экономики и финансов, 2015
№2, Пермь
4. პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპის რუკა
და ავტოქთონობის საკითხი “რეგიონული ან
უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის”
კონტექსტში,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მიერ
ორგანიზებული
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:
"პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო"
(კონფერენცია მიეძღვნა პირველი მსოფლიო ომის
დაწყებიდან მეასე წლისთავს), ქუთაისი, 5-6
დეკემბერი, 2014
5. რეემიგრანტ
ბავშთა
ენობრივი
პრობლემები
(ქართული
ენის
სპეციფიკური
ბგერები,
მრავალაფიქსიანი
ზმნა,
ბრუნვაცვალებადი
სუბიექტი... ენა, როგორც ეროვნული იდენტობის
საფუძველი და მსოფლაღქმის მოდელი), People’s
Harmonious Development Society-ის, საქართველოს
რეინტეგრაციის ცენტისა (Reintegration Centre
Georgien)
და
AWO
Bremerhaven-ის
მიერ
ორგანიზებული
საერთაშორისო
კონფერენცია,
რომელიც მიეძღვნა საქართველოში დაბრუნებულთა
რეინტეგრაციის პრობლემებს, 26 ნოემბერი, 2014
წელი
6. ქართული
ენის
სწავლების
პრობლემები
საზღვარგარეთ (თურქეთის, ირანის, საფრანგეთისა
და რუსეთის მონაცემების მიხედვით), ევროპის
კავშირის მხარდაჭერით, ლტოლვილთა დანიის
საბჭოს და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო
ცენტრთან
თანამშრომლობით,
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატის
მიერ
ორგანიზებული
კონფერენცია (ჩატარდა პროექტის „დიასპორის
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როლის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში);
2014
წლის
17-18
ნოემბერი,
ყვარელი.
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec
_id=106&gal_id=439;
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec
_id=4&info_id=3291;

ტრენინგები/ სემინარები

"ოქსფორდ მენეჯმენტ კონსალტინგის" (Oxford Management
Consulting) საერთაშორისო სერთიფიკატი1 /მენეჯმენტი და
ლიდერობა; ამ სერტიფიკატის მიხედვით უფლება მაქვს
Oxford Management Consulting-ის სახელით ჩავატარო
ტრენინგების ციკლი ზოგადი სათაურით: "გამოცდილებასა
და
თანამონაწილეობაზე
დაფუძნებული
სასწავლო
მეთოდები", რომელიც მოიცავს შემდეგ თემებს: ლიდერის
უნარ-ჩვევები, კომუნიკაციის თანამედროვე მენეჯმენტი
(დისტანციური
სწავლება
და
თანამშრომლობა),
პიროვნული უნარ-ჩვევები და გუნდური მუშაობის
პრინციპები,
დროის
მენეჯმენტი,
დაგეგმვა
და
გადაწყვეტილების მიღება და სხვ.

პროექტები / გრანტები

სულ - 13
1.
არნ.ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის პროექტი "ქართული დიალექტოლოგიური
ტექსტების
კორპუსი
დიალექტოლოგიური
ფრაზეოლოგიითურთ" (1997-1998 წწ.);
შედეგი:
აჭარული
ტექსტების
გამოსაქყვეყნებლად
მომზადება.
2. ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის
შედარებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
დიალექტოლოგიის
სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო
პროექტი
"არმაზი"
(სვანური
და
მეგრული
გამოქვეყნებული ტექსტები - ელექტრონულ მონაცემთა
ბაზა - Textmaterialien zur svanischen und mingrelischen
Sprache).
შედეგი: გამოქვეყნებული ტექსტები: http://armazi.unifrankfurt.de/indexe.htm?armaz6m.htm#eProjekt

1

Has demonstrated a high level of competence in Experiential and Participative Learning Techniques. He is authorized to use training materials
developed by Oxford Management Consultants in a range of management skills: leadership, communication, counseling skills, facilitating teams and
meetings, delegation and time management, planning setting objective and decision making.
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3. "მაჭახლის ხეობის ქართული ხალხური მრავალხმიანი
სიმღერების შესწავლა, დაცვა და პოპულარიზაცია".
პროექტი
განახორციელა
ფონდმა:
"კულტურული
მემკვიდრეობა საზღვრებს გარეშე“;
4.
საქართველო-თურქეთი:
კეთილმეზობლობა
და
თანამშრომლობა სამეცნიერო და კულტუროლოგიურ
სფეროებში (დიალექტოლოგიური-ეთნოგრაფიული და
კულტუროლოგიური ხასიათის ექსპედიცია, სამეცნიერო
გამოკვლევა და დოკუმენტური ფილმები მუჰაჯირთა
შთამომავალი ქართველების შესახებ).
შედეგი: ორენოვანი ნაშრომი: “გრძელი გზა“ (ავტორი ტ.
ფუტკარაძე).
TV
რიონის
ფილმები:
http://video.rionitv.com/category.php?cat=1
5. ქართველური (იმერული, მეგრული) დიალქტური,
ფოლკლორული
და
ეთნოგრაფიული
ტექსტების
ელექტონული კორპუსი - I
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერ
ო საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

საქართველოს
საპატრიარქოს
წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის
ქართული
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი; ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
და
სამართლის
ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
საქართველოს
საპატრიარქოს
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის
ქართული
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
ჟურნალის:
"ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები" მთავარი
რედაქტორი (2012-2015);
- ქუთაისის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ყოველწლიურ
სამეცნიერო ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის"
მთავარი რედაქტორი (1997-2015);
- ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო
ბიბლიოთეკის "წელიწდეულის" მთავარი რედაქტორი
(2008-2015);
ქართულ-ინგლისურ-სპარსულენოვანი
ჟურნალის:
"სამეცნიერო აზრი" რედაქტორი (2012-2015);
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
ჟურნალი
"სვეტიცხოველი" - 2009-2014 (სარედაქციო კოლეგიის
წევრი);
- საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი EDUCATON
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"განათლება" - 2009-2014 (ექსპერტთა საბჭოს წევრი);
ჯვარი ვაზისა 2012-2014 (სარედაქციო კოლეგიის
წევრი)

დამატებითი
ინფორმაცია
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა:
ფილოლოგია - ბაკალავრიატი (თანახელმძღვანელი პროფ. გ. ალიბეგაშვილი) /ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი/
ქართველური ენათმეცნიერება - მაგისტრატურა /აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/
ენათმეცნიერება - მაგისტრატურა (თანახელმძღვანელი პროფ. მ. ტაბიძე) /ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი/
ქართველური ენათმეცნიერება - დოქტორანტურა /აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; /
ქართველური ენათმეცნიერება - დოქტორანტურა /ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი/
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ხასიათის დოკუმენტური ფილმების სამეცნიერო ხელმძღვანელი და
მებეჯერი/ავტორი:
1. მუჰაჯირი ქართველების შესახებ:
- ამასია /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის ფილმები:
http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
- დუზჯე /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის ფილმები:
http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
- სტამბოლი I /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის
ფილმები: http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
- სტამბოლი II /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის
ფილმები: http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
- ტრაპიზონი /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის
ფილმები: http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
- ინეგოლი /სატელევიზიო ფილმის სცენარის ავტორი და პროექტის მენეჯერი; TV რიონის
ფილმები: http://video.rionitv.com/category.php?cat=1.
2. დოკუმენტური ფილმები აჭარელი ეკომიგრანტების შესახებ:
- მუხროვანი - TV "ერთსულოვნების" დოკუმენტური ფილმი /იდეის ავტორი და სამეცნიერო
ხელმძღვანელი/;
- ვაზიანი-კრწანისი - TV "აჭარის" დოკუმენტური ფილმი /იდეის ავტორი და სამეცნიერო
ხელმძღვანელი/;
- სამთაწყარო-ფიროსმანი - TV "აჭარის" დოკუმენტური ფილმი /იდეის ავტორი და სამეცნიერო
ხელმძღვანელი/;
- პატარძლეული-ნინოწმინდა - TV "აჭარის" დოკუმენტური ფილმი /იდეის ავტორი და სამეცნიერო
ხელმძღვანელი/;
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- შავშვები-მთისუბანი - TV "აჭარის" დოკუმენტური ფილმი /იდეის ავტორი და სამეცნიერო
ხელმძღვანელი/...
3. ხუთი დოკუმენტური ფილმი ირანლის ქართველების შესახებ: "ორი გზა ფერეიდნამდე" (აჭარა TV)
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