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1. განათლება 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის 

დასახელება 

აკადემიური ხარისხი სპეციალობა 

1. 1971-76 თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქართ. ენისა და 

ლიტერატურის მასწ. 

ფილოლოგია 

2. 1976-80 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ასპირანტურა 

ფილოლოგიის მეცნ. 

კანდიდატი 

ენათმეცნიერე

ბა 

3.     

2.სამუშაო გამოცდილება 

№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია 

1. 2014-

2017 

დირექტორი  ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

2. 2013-

2014 

აკადემიკოს-

მდივანი 

 საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

3. 2006-

2013 

სამეცნიერო 

საბჭოს 

თავმჯდომარე 

 ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

4. 2000-

2005 

დირექტორის 

მოადგილე 

 ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

5. 2005-

2006 

კათედრის 

გამგე 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი თსუ 

6. 1988-98, 

2005-

2009 

განყოფილების 

გამგე 

 ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

7 1984-88 უფროსი 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

8 1980-84 მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 



3. სამეცნიერო შრომები: 

 

 

ა) წიგნები (მათ შორის - ლექსიკონები): 

 

1. მესამე სერიის ნაკვთეულთა  წარმოება და მნიშვნელობა ძველ 

ქართულში, თბ.,  „აკადემიის გამომცემლობა“, 1984, 200 გვ. 

2. ზმნური და სახელური ფუძეთქმნადობის პრობლემა ქართველურ ენებში, 

თბ., „ქართული ენა“, 2001, 385 გვ.  

3. ალ. ჭავჭავაძე, თხზულებანი, სიმფონია-ლექსიკონითურთ, თბ., „თსუ 

გამომცემლობა“, 1996 (თანაავტორობით). 

4. ნ. ბარათაშვილი, თხზულებანი, სიმფონია-ლექსიკონითურთ, თბ., „თსუ 

გამომცემლობა“, 1996 (თანაავტორობით). 

5. ქართული მეტყველების კულტურა,  თბ., „უნივერსალი“, 2004 (II გამოც. _ 2005), 336 

გვ. 

6. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტომი I, თბ., 

„მერიდიანი“, 2007, 1130 გვ. (მთავარი რედაქტორი). 

7. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II, თბ., 

„მერიდიანი“, 2010, 1680 გვ. (მთავარი რედაქტორი). 

8. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, თბ., ”მერიდიანი”, 2011 

(თანაავტორობით), 700 გვ. 

9. „ვეფხისტყაოსანს” მოგვითხრობენ ავთანდილ არაბული და მამია მალაზონია, თბ., 

„სეზანი“, 2009, 68 გვ.  

10. მოსწავლის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თბ., ”მერიდიანი”, 2012 

(ერთ-ერთი ავტორ-შემდგენელი), 460 გვ. 

11. ენა ჩვენი არსობისა, 2013, თბ. „უნივერსალი“, 398 გვ.  

12. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III, 1600 გვ. 

(მთავარი რედაქტორი). 

13. მოგითხრობთ „ვეფხისტყაოსანს“, „სეზანი“, თბ. 2016; 102 გვ.  

14. „ვეფხისტყაოსნის“ თავგადასავალი, „მერიდიანი“, თბ. 2016; 80 გვ.  

15. ქართული ენა. 1. ნაკვ. 1, მორფოლოგია. ზოგადი. სახელი; „თსუ გამომც.“, თბ. 2016 წ., 

410 გვ.  

16. ქართული ენა. 1. ნაკვ. 2, მორფოლოგია. ზმნა, „თსუ გამომც.“, თბ. 2016, 500 გვ. 

(თანაავტ.)  

17. აკადემიკოსი მზექალა შანიძე - ჭეშმარიტი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე 

(ბროშურა), სმეა-გამომც., თბ. 2016, 38 გვ. 

18. სახელმწიფო ენის ოფიციალურ-საქმიანი სფერო // საჯარო მოხელის 

ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თბ. 2017 (თანაავტ.).  

19. არნოლდ ჩიქობავა - 120. კავკასიური იდენტობის გამარჯვება. გამომც. „არტანუჯი“, 

თბ. 2018, 78 გვ. ISBN 978-9941-478-51-2~ 

20. ეროვნული უნივერსიტეტი - 100. (ახალი) ქართული ენის კათედრა. გამომც. 

„უნივერსალი“, თბ. 2018, 58 გვ.  ISBN 978-9941-457-98-2 

21. The Man in the Panter,s Skin. F Condensed Prose Retelling by Avtandil Arabuli. Publ. 

ARTANUJI, Tb. 2018. p. 148. ISBN 978-9941-478-60-4 [„ვეფხისტყაოსანი“, 

მოთხრობილი ავთანდილ არაბულის მიერ, გამომც. „არტანუჯი“, 2018] 

22. Витяз в тигровой шкуре. Краткий пересказ Автандила Арабули. Изд. Артануджи, Тб. 

2018, с. 144. ISBN 978-9941-478-61-1 [„ვეფხისტყაოსანი“, მოთხრობილი ავთანდილ 

არაბულის მიერ, გამომც. „არტანუჯი“, 2018] 



 

 

ბ) სასკოლო სახელმძღვანელოები: 

 

1. მშობლიური ენა, II კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 1998-2009 

(თანაავტორობით), 130 გვ. 

2. მშობლიური ენა, III კლასის სახელმძღვანელო, თბ.,1999-2009 

(თანაავტორობით), 140 გვ. 

3. მშობლიური ენა, IV კლასის სახელმძღვანელო, თბ.,2000-2009 (თანაავტ.), 170 

გვ. 

4. ქართული ენის სამყარო, V კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 2001-2009, 132 გვ. 

5. ქართული ენის სამყარო, VI კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 2003-2009 

(თანაავტ.), 116 გვ. 

6. ქართული ენის  სამყარო, V კლასი, მოსწავლის რვეული, თბ. 2003, 76 გვ. 

7. ქართული ენის  სამყარო, V კლასი, მასწავლებლის წიგნი, თბ. 2003, 115 გვ. 

8. ქართული ენის სამყარო, VI კლასი, მოსწავლის რვეული, თბ. 2004, 72 გვ. 

9. ქართული ენის სამყარო, VI კლასი, მასწავლებლის წიგნი, თბ. 2004, 57 გვ. 

10. ქართული ენა და ლიტერატურა, V კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2010 (თანაავტ.), 252 გვ. 

11. ქართული ენა და ლიტერატურა, VI კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2011 (თანაავტ.), 262 

გვ. 

12. ქართული ენა, V კლასი, მოსწავლის რვეული, თბ. 2010 (თანაავტ.), 84 გვ. 

13. ქართული ენა და ლიტერატურა, VII კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 2005-2009 

(თანაავტ.), 280 გვ. 

14. ქართული ენა, მოსწავლის რვეული VII კლასისათვის, თბ., 2007, 80 გვ. 

15. ქართული ენა და ლიტერატურა, VIII კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2007 (თანაავტ.), 304 

გვ. 

16. ქართული ენა, მოსწავლის რვეული VIII კლასისათვის, თბ., 2007, 105 გვ. 

17. ქართული ენა და ლიტერატურა, IX კლასის სახელმძღვანელო, თბ. 2008 (თანაავტ.), 370 

გვ. 

18. ქართული ენა, ტექსტის გრამატიკული ანალიზი, მოსწავლის რვეული IX 

კლასისათვის, თბ. 2008, 120 გვ. 

19. ქართული ენა, ტექსტების ანალიზი და მოდელირება, მართლწერის საკითხები, X 

კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 2007 (თანაავტ.), 200 გვ. 

20. ქართული ენა, ტექსტების ანალიზი და მოდელირება, მართლწერის საკითხები, X 

კლასის სახელმძღვანელო, მე-2 ნაწილი, თბ., 2009, 80 გვ. 

21. ქართული ენა და ლიტერატურა, X კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2011 (თანაავტ.), 390 გვ. 

22. ქართული ენა და ლიტერატურა, XI კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2012 (თანაავტ.), 420 

გვ. 

23. ქართული ენა და ლიტერატურა, XII კლ. სახელმძღვანელო, თბ., 2012 (თანაავტ.), 446 

გვ. 

24. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 2, 1-ლი ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 84 გვ. 

25. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 2, მე-2 ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 84 გვ. 

26. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 3, 1-ლი ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 96 გვ. 

27. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 3, მე-2 ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 76 გვ. 



28. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 4, 1-ლი ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 80 გვ. 

29. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 4, მე-2 ნაწილი, გამომც. „საქართველოს მაცნე“, თბ. 

2018, 100 გვ. 

30. ქართული ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, 5, 1-ლი ნაწილი, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 

2018, 92 გვ. ISBN 978-9941-9548-1-8 (თანაავტორობით) 

31. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 5, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 2018, 110 გვ. ISBN 978-

9941-9548-0-1 (თანაავტორობით) 

32. ქართული ენა, მოსწავლის რვეული, 5, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 2018, 72 გვ. ISBN 978-

9941-9548-2-5 (თანაავტორობით) 

33. ქართული ენა და ლიტერატურა, მასწავლებლის წიგნი, 5, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 

2018, 118 გვ. ISBN 978-9941-9548-3-2 (თანაავტორობით) 

34. ქართული ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, 6, 1-ლი ნაწილი, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 

2018, 92 გვ. ISBN 978-9941-9548-5-6 (თანაავტორობით) 

35. ქართული ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, 6, მე-2 ნაწილი, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 

2018, 112 გვ. ISBN 978-9941-9603-1-4 (თანაავტორობით) 

36. ქართული ენა, მოსწავლის წიგნი, 6, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 2018, 106 გვ. ISBN 978-

9941-9548-4-9 (თანაავტორობით) 

37. ქართული ენა, მოსწავლის რვეული, 6, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 2018, 70 გვ. ISBN 978-

9941-9548-6-3 (თანაავტორობით)  

38. ქართული ენა და ლიტერატურა, მასწავლებლის წიგნი, 6, გამომც. „სწავლანი“, თბ. 

2018, 70 გვ. ISBN 978-9941-9548-7-0 (თანაავტორობით) 

 

გ) სტატიები: 

 

1. მესამე ხოლმეობითი ხევსურულში. – ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერების საკითხები, 1978. 

2. *ძველი ქართულის ნამყო დროის საობიექტო მიმღეობის მორფემული ანალიზი. – 
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