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1. პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

გვარი ჩუხუა
სახელი მერაბი
მამის სახელი ჯუმბერის ძე
1. დაბადების თარიღი 22.02.1964წ.
2. მოქალაქეობა საქართველო
3. ოჯახური
მდგომარეობა

დაოჯახებული

4. ბინის მისამართი თბილისი, ვაშლიჯვარი, მე-4ა კორპ., ბინა # 35
განათლება უმაღლესი - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი (კავკ. ენათა სპეციალისტი)
ტელეფონი,
ელ.ფოსტა

T. 595089589; mchukhua@yahoo.com

ბოლო
სამსახურებრივი
პოზიცია

ა) ძირითადი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი
მეცნიერ-თანამშრომელი - პავლე ინგოროყვას ქ., # 8
ბ) შეთავსება: სსიპ ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დირექტორი -
სანაპიროს ქ. # 4
გ) დამატებითი: თსუ ასოცირებული პროფესორი (კავკასიოლოგიის ს/ს
ინსტიტუტი) - ილია ჭავჭავაძის გამზირი # 1

5. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და
დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია

თსუ ფილოლოგიის
ფაკულტეტი (კავკ. ენ. სპ.)

1981-1986 წწ. ქართული ენისა და ლიტ-ის მასწავლებელი,
დიპლომი НВ № 065543

6. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი და წოდება

დისერტაციის დაცვის თარიღი საკანდ. დის. – 23.06.1989 წ.; სადოქტ. დის. – 27.06.2006 წ.
დისერტაციის თემა საკანდიდატო – „ინგუშური ენის კონსონანტიზმი“;

სადოქტორო – „ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ნახურ-
ქართველურ ენებში“

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილ. მეცნ. კანდ. / ფილ. მეცნ. დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-
რებელი  დოკუმენტის ნომერი

№001701

წოდება თსუ ასოცირებული პროფესორი

7. სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1986-1991 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ლაბორატორიის გამგე
2003- ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
2006- თსუ ასოცირებული პროფესორი



2008-2010 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე
2010-2011 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი
2011- სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის დირექტორი

8. სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართველოლოგია, კავკასიოლოგია, კავკასიის არეალური ლინგვისტიკა, ლექსიკოლოგია-
ლექსიკოგრაფია (იბერიულ-კავკასიურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი)

9. სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

ბოლო 10 წლის განმავლობაში

№
მოხსენების სათაური თანაა

ვტ.
კონფერენციის დასახელება

ად
გი

ლ
ი

თ
არ

იღ
ი

1

Study of Circassian and other Iberian-
Caucasian languages in Georgia as a
part of the cultural policy of the
region

Circassians in the 21st
century: Identity and

Survival – in the homeland
and diaspora, hosted by the
research platform Russia and
the Caucasus Regional

Research (RUCARR), Malmö
University, 2017, November

23-24

Malmö
(Sweden) 2017

2

Towards the Correspondenses of
Bilabial, Dental and Hissing Sibilants
in the kartvelian and Sindy (Apkhaz-
Adygean) Languages

Duzce University
international conference

Duzce
(თურქეთი)

2016, May 13-
15.

2016

3

Phonologic system of the Proto-
kartvelian radical-language
(paradigmatic analysis).

The South Caucasian Chalk
Circle: Philology meets

Linguistics

Paris
University – 9
(საფრანგეთი

-2016 წ.)
22-24

სექტემბერი

2016

4

ზედსართავი სახელის
ქართველური სისტემა და
აღმატებითი ხარისხის ერთი
შემთხვევისათვის მეგრულ-
ლაზურში.

ენათმეცნიერების ინსტ.-ის
სამეცნიერო სესია

თბილისი 2013

5

დასახლება-მშენებლობასთან
დაკავშირებული ტერმინოლოგია
საერთოკავკასიურში (რუს.
ენაზე)

ზ. კერაშევასადმი
მიძღვნილი საერთ.

კონფერენცია
მაიკოპი,

ადიღე, რფ
2013

6
სახელური სიტყვაწარმოების
ზოგი საკითხისათვის ზანურში

ლაზურისა და მეგრულის
გრამატიკის საკითხები

თბილისი 2013

7
პროტოიბერიული ფუძე-ენის
ფონოლოგიური სისტემა
(პარადიგმატული ანალიზი)

კავკასიოლოგთა 1-ლი
საერთაშორისო კონგრესი

თბილისი
2007



8
The Lazians ბილბაოს საერთაშორისო

კონგრესი
ბილბაო,

ესპანეთის
სამეფო

2008

9
The Georgian-Russian conflict and the
problem of s. c. South Ossetia

Conference on Caucasus
Studies: Migration – Society –

Language

მალმო,
შვედეთის

სამეფო
2008

10
Dental sound-correspondences in the
Ibero-Caucasian Languages

Муждународная научная
конференция, Кавказские

языки

მაჰაჩყალა,
დაღესტანი,

რფ

2009

11

К истории общекавказской
культуры: посуда по
археологическо-лингвистическим
данным

კავკასიის არქეოლოგია,
ეთნოლოგია,

ფოლკლორისტიკა

Tbilisi

2009

12 Общекавказская культура:
металлургия

Муждународная научная
конференция

მოსკოვი, რფ 2010

13
საერთოკავკასიური ერგატივი ერგატივი და ერგატიული

კონსტრუქცია მსოფლიოს
ენებში

თბილისი
2009

14
Common Kartvelian Pagan Panteon
– White George

VIII Annual International
Caucasus Session in memory

of st. Grigol Peradze

Warsaw
2009

15

Common Caucasian Culture Current Advances in
Caucasian studies

Maserata,
Italy

2010

16
ქართ. უს- ძირის
ეტიმოლოგიისათვის

არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები (XXVI)

თბილისი
2015

17
მასალები ქართველურ ენათა
ეტიმოლოგიური
ლექსიკონისათვის

XXXV რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესია

ბათუმი
2015

18
ხათურ-ქართველური ენობრივი
შეხვედრები

არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტ.-ის

74-ე სესია

თბილისი
2015

19
სვანურში შემორჩენილი
პროტოკავკასიური
იზოგლოსებისათვის

კავკასიური ცივილიზაცია:
ინტერდისციპლინარული

კვლევები

მესტია
2015

20

ინდოევროპული dw > სომხური
rk ფონეტიკური
ტრანსფორმაციის კავკასიური
(სუბსტრატული) ხასიათისათვის

ენათმეცნიერ-
კავკასიოლოგთა IV

საერთაშორისო
სიმპოზიუმი

თბილისი

2015

21

„ჭანურის გრამატიკული
ანალიზიდან“ „ლაზურ-
მეგრულის გრამატიკამდე“ -
ლაზურისა და მეგრულის
ურთიერთმიმართების
ისტორიისათვის

„იდეოლოგია და
ლინგვისტური იდეები“

თბილისი

2015

22
Cultural vocabulary in the Caucasian

languages
Lexical and typological
diversity in Caucasian

languages

ლუნდი,
შვედეთის

სამეფო
2015

23

Historisches Porträt von Kaukasus გერმანულ-ქართული
საზოგადოების კონკურსში
გამარჯვებული მოხსენების

მოსმენა

ციურიხი,
შვეიცარია

2015

24 ვნებითობის -ან სუფიქსისათვის XXXIV რესპუბლიკური მესტია 2014



მეგრულ-ლაზურში დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის

მასალები

25
ბგერათშეერთების წესები
სვანურში (ხმოვნები)

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტ.-ის

სამეცნ. სესია

თბილისი
2014

26
წვერგამო სიტყვის
განმარტებისათვის
„ვეფხისტყაოსანში“

ბათუმის უნ.-ის
სამეცნიერო

ქართველოლოგიური კონფ.

ბათუმი
2014

27

სახელზმნის წარმოების ზოგი
საკითხისათვის ლაზურ-
მეგრულში

არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები (XXV)

თბილისი

2014

28
საქართველო და ჩერქეზული
ეროვნული იდეა

აშშ კარნეგის ცენტრი ვაშინგტონი,
აშშ

2014

29
საერთოკავკასიური კულტურა
ენობრივი მონაცემების მიხედვით

დაღესტნის ჰ. წადასას სახ.
ცენტრის საერთაშორისო

სამეცნიერო სესია

მაჰაჩყალა,
დაღესტანი,

რფ
2014

10. პატენტები და სალიცენზიო მოწმობები

11. პედაგოგიური მოღვაწეობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: 2009-2018წწ.

12. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

№ პროექტის დასახელება დონორი
ორგანიზაცია,
პროექტის №

წლები როლი პროექტში

1 სვანური ენა შოთა რუსთაველის
ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი

2009-
2011

დამხმარე

2 მეგრულ-ლაზურის
მორფოლოგია

შოთა რუსთაველის
ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
(CF-11-07)

2012-
2015

ლინგვისტ-
ექსპერტი

3 იბერიულ-კავკასიურ ენათა
ეტიმოლოგიური ლექსიკონი

„კავკასიის ფონდი“ 2011- ავტორ-შემსრულ
-ებელი

4 საერთაშორისო კონფერენცია,
„სოჭის 2014 წლის ზამთრის
ოლიმპიური თამაშები და
ქართულ-ჩერქეზული ეკო-
კულტურული გარემო“

შოთა რუსთაველის
ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
(თანდაფინანსება:

საერთაშორისო
ჩერქეზული საბჭო

(აშშ), (CF/19/2-
190/12)

2012 ხელმძღვანელი

5 ქართულ-აფხაზური
საზაფხულო სკოლა

შოთა რუსთაველის
ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
(თანდაფინანსება:

ჩერქეზული
(ადიღეური)
კულტურის

ცენტრი), (CF/17/2-
105/13)

2013 ხელმძღვანელი

6 საერთაშორისო კონფერენცია შოთა რუსთაველის 2013 ხელმძღვანელი



"მაიკოპური კულტურის
პრობლემები კავკასიურ-
ანატოლიურ ურთიერთობათა
კონტექსტში"

ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
(თანდაფინანსება:

ჩერქეზული
(ადიღეური)
კულტურის

ცენტრი (№35/01)
7 კავკასიის ხალხთა მითები და

რიტუალები, ლინგვისტი-
ასისტენტი

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,
FR/47/2-132/13,

2014-
2017

ლინგვისტ-
ექსპერტი

8 Diachronic Atlas of Comparative
Linguistics

Lund University
(Sweden)

2016-
2018

მკვლევარი

9 ციფრულად
დოკუმენტირებული და
ლინგვისტურად
ანოტირებული ლაზური
ტექსტები (ლექსიკონითურთ)

შოთა რუსთაველის
ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი,
HE-18-1344

2018-
2021

ლინგვისტი
(კონსულტანტი)

13. პროფესიული და სამეცნიერო ორგანიზაციების და რედკოლეგიების წევრობა: ა) საქართველოს
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან არსებული ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარე; ბ) არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
(თავმჯდომარის მოადგილე); გ) აკად. არნოლდ ჩიქობავას შრომების სარედაქციო კოლეგიის
წევრი; დ) „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების“ რედკოლეგიის წევრი; ე) „იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერების“ რედკოლეგიის წევრი; ვ) „კავკასიოლოგიური ძიებანის“
სარედაქციო საბჭოს წევრი
რედაქტორობა:

 ჟორჟ დიუმეზილი, ლაზური თქმულებები და გადმოცემები, 2009 (მთარგმნელ-გამომცემელი მ.
ბუკია)

 პაატა ცხადაია, სამეგრელოს ტოპონიმია, 2008-2016, (წიგნები 1-8)
 კრებული „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, 2007
 კრებული „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, 2009
 ალიო ქობალია, მეგრული ლექსიკონი, 2010
 არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, ტ. 7, 2012
 მერაბ ნაჭყებია, ქართველური სახელის ბრუნების პარადიგმა, 2012
 ალი თანდილავა, ლაზური ლექსიკონი, 2013
 გურამ თოფურია, იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლინგვისტური ბიბლიოგრაფია, 2013
 ალექსანდრე კვახაძე, ჩერქეზულ ენა-კილო-თქმათა სემანტიკურ-შედარებითი ლექსიკონი, 2014
 ჟორჟ დიუმეზილი, შესავალი ჩრდილო-კავკასიურ ენათა შედარებით გრამატიკაში (მთარგმნელი:

რ. ჯანაშია), 2015
 რუსუდან ჯანაშია, უბიხური ენა, 2015
 მანანა ბუკია, ქართველურ-ჩერქეზული ენობრივი შეხვედრები, 2015
 ლევან კოჭლამაზაშვილი, ხათური ენის სტრუქტურის საკითხები, 2016
 ნიკოლოზ ოთინაშვილი, ცხინვალის რეგიონის გეოგრაფიული სახელები, 2016
 ნუგზარ ანთელავა, ჩერქეზული კულტურა, 2016
 ნუგზარ ანთელავა, კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები, 2017
 მანანა ბუკია, ლაზური ლექსიკონი, 2018
 რეზო ჭანტურია, ბასკურ-ქართულ-რუსული ლექსიკონი, 2018
 მედეა საღლიანი, სვანური ლექსიკონი, 2018
 ნინო რუხაძე, ამირან ბასილაშვილი, უდიურ-ქართული ლექსიკონი, 2018
 ნოდარ არდოტელი, ბეჟიტურ-ქართული ლექსიკონი, 2018

ჯილდო:

ღირსების ორდენი - 2011



ბრწყინვალების ორდენი - 2013
იმამ შამილის ოქროს მედალი - 2014

14. უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული, გერმანული, ინგუშური, ჩეჩნური

15. პუბლიკაციების რაოდენობა

ა) მონოგრაფიები (8):

№
ნაშრომის სათაური თანაავტორ(ე

ბ)ი წე
ლ

ი

გვ
ერ

დ
ებ

ი

1 ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი 2000 518
2 იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა 2008 762
3 ინგუშური ენა 2009 260
4 ჩერქეზთა გენოციდი 2012 240
5 ვაინახები (რუსულ და ინგლისურ ენებზე) 2013 222

6 ლაზურ-მეგრული გრამატიკა. 1. მორფოლოგია
ლ. ეზუგბაია,
ო. მემიშიში,
ჭ. ქირია

2015 1070

7 ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი 2017 688
8 ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ლექსიკონი 2018 720

ბ) სტატიები ბოლო ათი წელი (30):

№
ნაშრომის სათაური

თანაავტ.
ორგანოს დასახელება

ტ
ო

მი

го
д

ст
ра

ни
цы

1

სვანური ინსტრუმენტალისის
ადგილისათვის ქართველურ
ბრუნვათა სისტემაში

კრ. IX საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
სტატიები,
საქართველო, ქუთაისი,

2017

2

ოსური ხვიცაუბონ „კვირა“
ლექსემის მნიშვნელობის თაობაზე
იბერიულ-კავკასიური ენებისათვის
// ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა
განვითარების პერსპექტივები:
ნართების ეპოსის კვლევის
თანამედროვე პრინციპები და
მეთოდოლოგია

II საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
მოხსენებათა კრებული.
თბ.: უნივერსალი

2016
309-
313

3

საქართველო ღვინის სამშობლო //
მუზეუმი და კულტურული
მემკვიდრეობა

III. საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს
კრებული

2016
34-
40



4

Towards the Correspondenses of
Bilabial, Dental and Hizzing Sibilants
in the kartvelian and Sindy (Apkhaz-
Adygean) Languages

// Duzce University

2016
14-
25

5

From Grammatical analysis of Chan to
Laz-Megrelian Grammar: towards the
History of the Relationship of Laz and
Megrelian

Ezugbaia
L., Kiria
Ch.

USA (HPRUB),
Linguistics and Literature
studies (ISSR: 2331-6438,
Editor-in-chief: Prof.
Man-Sik Lee)

2016
360-
381

6
გვარის კატეგორია მეგრულ-
ლაზურში

ლაზურისა და
მეგრულის გრამატიკის
საკითხები

2015

7
ძირითადი ფონეტიკური
პროცესები სვანურში
(თანხმოვნები)

ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები

2015
243-
254

8
მიმღეობა ლაზურსა და მეგრულში ლაზურისა და

მეგრულის გრამატიკის
საკითხები

2014

9
ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ქართველთა წარმართულ
პანთეონზე

ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები

2013
229-
236

10
საერთოკავკასიური კულტურა
ენობრივი მონაცემების მიხედვით

კავკასიოლოგიური
ძიებანი

2013
40-
67

11
სახელური სიტყვაწარმოების ზოგი
საკითხისათვის ზანურში

ლაზურისა და
მეგრულის გრამატიკის
საკითხები

2013

12
-ერ სუფიქსიან ნამყო დროის
მიმღეობათა საკითხისათვის
ლაზურ-მეგრულში

ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები

2013
223-
228

13
საერთოკავკასიური კულტურა
ენობრივი მონაცემების მიხედვით

კავკასიოლოგიური
ძიებანი

2012
126-
147

14

ეთნოეკოლოგიური პარკი ერთიანი
სოციოკულტურული სივრცის
დაცვის სამსახურში

ანთელავა
ნ.

საერთაშორისო
სამეცნიერო
სიმპოზიუმი, მასალები.
კრებული. თსუ

2012

15

ბასკურ-ქართველურ
ბგერათშესატყვისობათა ერთი
სახეობის ევოლუციისათვის

ლინგვისტური
ქართველოლოგიისა და
აფხაზოლოგიის
პრობლემები

2011
307-
312

16
კვართიდა სხვა სამოსელი
საერთოკავკასიურ ფუძე-ენაში

ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები

2011
299-
304

17

-ყვა დაბოლოების გენეზისისათვის
ქართველურ გვარებში

ლინგვოკულტუროლოგ
იური ძიებანი. პირველი
საერთაშორისო
კონფერენცია
ლინგვოკულტუროლოგ
იასა და
ანთროპოლოგიაში

2011
227-
228

18
დამატებითი მასალები
საერთოქართველური ფუძე-ენის
ლექსიკური ფონდისათვის

ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები

2009
227-
250

19 ლაზები www.diaspora.gov.ge 2009
20 ლაზურის თავისებურებანი ჟ. საენათმეცნიერო 2009 270-



დიუმეზილის ტექსტების
მიხედვით

ძიებანი 277

21
ქართული ენა (ზოგადი
დახასიათება)

www.diaspora.gov.ge
2009

22
დამატებითი მასალები
საერთოქართველური ფუძე-ენის
ლექსიკური ფონდისათვის

ქესს
2008

260-
278

23

კვლავ დასავლეთ ევროპა თუ
დასავლეთი ევროპა ფორმათა
შესახებ

ქართული
სალიტერატურო ენის
საკითხები: ისტორია და
თანამედროვე
მდგომარეობა

2008
260-
270

24
პროტოიბერიული ფუძე-ენის
ფონოლოგიური სისტემა

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება

2008
290-
294

25
The Circassians Magazine of the Peoples,

Instituto Europe de Los
Pueblos. Spain

2008

26

The Georgian-Russian conflict and the
problem of S.C. South Ossetian

Conference of Caucasus
studies: Migration-
Society-Language.
Malmo, Sweden

2008

27
The lazians Magazine of the Peoples,

Instituto Europe de Los
Pueblos. Spain

2008

28

ვერბა სენტიენდი-ს აღმნიშვნელი
ძირები საერთოკავკასიურ ფუძე
ენაში

კრ. მიძღვნილი იან
ბრაუნის 80
წლისთავისადმი. თბ.
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2007
80-
86

29
საერთოქართველური აფსირტ-
სახელის წარმომავლობისათვის

ონომასტიკური
კრებული

2007
109-
114

30
ლაზური ტოქსერ-ი სიტყვის
შედგენილობისათვის

ქართველოლოგიური
კრებული

2007
88-
89

გ) თეზისები და მასალები (141)

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა (179)

ხელმოწერა: /მერაბ ჩუხუა/



ძირითადი შრომების ჩამონათვალი

ა) მონოგრაფიები:

1. ჩუხუა მ. ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, 2018, 720 გვ.
2. ჩუხუა მ. ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი, 2017, 688 გვ.
3. ჩუხუა მ. ლ. ეზუგბაია, ო. მემიშიში, ჭ. ქირია, ლაზურ-მეგრული გრამატიკა. 1.

მორფოლოგია, 2015, 1070 გვ.
4. ჩუხუა მ. ვაინახები (რუსულ და ინგლისურ ენებზე), 2013, 222 გვ.
5. ჩუხუა მ. ჩერქეზთა გენოციდი (ინგლისურ, ქართულ, რუსულ, გერმანულ,

თურქულ... ენებზე), 2012, 240 გვ.
6. ჩუხუა მ. ინგუშური ენა, 2009, 260 გვ.
7. ჩუხუა მ. იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა, 2008, 762 გვ.
8. ჩუხუა. მ. ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი, 2000-2003, 518 გვ.
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