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პირადი ინფორმაცია 
  

გვარი შავრეშიანი 

სახელი ნატო 

მამის სახელი ახმედი 

ელფოსტა nataliashavreshiani@gmail.com 

სამსახურებრივი 

პოზიცია 
მეცნიერი თანამშრომელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება  
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 

 

http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2016/06/Teteloshvili_Tea.jpg
http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2016/06/Teteloshvili_Tea.jpg


 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართველური 

ენათმეცნიერების ფაკულტეტი 
 

2008-2013 დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალი, 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

2002-2004 
ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალი, 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

1998-2002 
ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი 

   

   

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი 

 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით −  
ჯერ სადოქტორო: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი - ვისაც აქვს;  
შემდეგ - საკანდიდატო: ფილოლოგიის დოქტორი) 

  

დისერტაციის დაცვის  

თარიღი 
26. 11. 2013 

დისერტაციის თემა 
ეკომიგრანტ სვანთა მეტყველების სინტაქსური 

თავისებურებანი 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 



 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 

  

თარიღი 
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

(წლების მიხედვით) 

2006 - 2018 
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ 

ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი 

2005-2006 
ქართულ-ამერიკული სკოლა „Reber school“, სასწავლო ნაწილის გამგე და 

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

2005 გაზეთი „ახალი გარდაბანი“, რედაქტორი 

 

 

 

 

შრომათა სია 

წიგნები, სტატიები, მასალები  

 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით: 
ჯერ ჩამოთვალეთ 2018 წელს შესრულებული და გამოქვეყნებული შრომები, შემდეგ - 2017 წლის 
შრომები, და ა.შ. - ყველა შრომა) 

 

№ 

ავტორის გვარი და 

სახელი 
ყველა  

თანაავტორის 

მითითებით 

პუბლიკაციის  

სახეობა:  
 

მონოგრაფია, სტატია, 

საკონფერენციო  

მასალები და სხვა 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორის გვარი და 

სახელი  
ჟურნალის/ 

გამომცემლობის  

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის  

ელექტრონული  

მისამართი  

(არსებობის შემთხვევაში) 

გ
ამ

ო
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ეყ
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ბ
ი
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ც
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ტ
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ო

ბ
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რ

სე
ბ

ო
ბ

ი
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შე
მთ

ხ
ვე

ვა
ში

) 



1. 

ნატო შავრეშიანი, 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

"თარგმნის 

თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, 

მეთოდები, 

პრაქტიკა ", 

მასალები, უკრაინა 

სვანური ტოპონიმის 

ტრანსლიტერაციასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები, გვ. 350-354 

http://er.nau.edu.ua/bitstr

eam/NAU/33301/1/%D1

%81%D0%B1%D0%BE

%D1%80%D0%BD%D0

%B8%D0%BA%20%D0

%9D%D0%90%D0%A3

%202018.pdf 

 20
18

 

 

2. ნატო შავრეშიანი სტატია 

სიტყვათა 

გამეორებისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XL, თბ., გვ. 104-108 

 20
18

 

 

3. 

ნატო შავრეშიანი, 

(თანაავტორები: ნ. 

ციხიშვილი, მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, სესიის 

მასალები 

ზმნათა დეფექტურობის 

საკითხისათვის 

ქართველურ ენებში,  

XXIX, გვ. 76-77 

 20
18

 

 

4. 

ნატო შავრეშიანი,  

(თანაავტორი მ. 

საღლიანი 

სტატია 

აფრიკატიზაცია-

დეზაფრიკატიზაციის 

პროცესები ჩოლურულ 

მეტყველებაში, იკე, თბ., 

გვ. 149-169 

 20
17

 

 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf


5. 

ნატო შავრეშიანი, 

(თანაავტორი მ. 

საღლიანი) 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნ. 

ინსტიტუტის 76-ე 

სესიის მასალები 

შორისდებულები 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში   თბ., გვ. 

47-48 

 20
17

 

 

6. ნატო შავრეშიანი სტატის 

ექსპრესიული 

(ნიშნისმოგებითი) 

ნაწილაკისათვის 

ჩოლურულში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXIX, თბ,  გვ. 73-77 

 20
17

 

 

7. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინა

რიზმი და ჰუმანი-

ტარული 

აზროვნება“, 

მასალები, ქუთაისი 

კვლავ რამდენიმე 

არაიდენტური ( +ე, ა+ო 

და ა+უ) 

ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის 

სვანურში,  გვ. 122  

20
17

 

 

8. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

 

XXXVII 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, 

ახალციხე 

ზედსართავ სახელთა 

ხარისხის წარმოება 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში  

20
17

 

 

9. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნ. 

ინსტიტუტის 75-ე 

სესიის მასალები, 

1. აფრიკატიზაცია-

დეზაფრიკატიზაციის 

საკითხისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში, გვ.  58-

59 

 

20
16

 

 



10. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი მ. 

საღლიანი) 

არნ. ჩოქობავას 

საკითხავები, 

მასალები 

ეკონომიურობის 

პრინციპისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში,   XXVIII, 

თბ., გვ. 36-38 

 

20
16

 

 

11. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: 

მ.საღლიანი, 

ლ.გიგლემიანი) 

მეშვიდე 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიურ

ი სიმპოზიუმის 

მასალები 

მარტივ და რთულ 

ელიზიურ 

კონსტრუქციებში 

მონაწილე 

ხმოვანთკომპლექსთა 

შესახებ სვანურში, თბ., 

გვ. 105-106 

 

20
16

 

 

12. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი) 

XXXVI 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

ზერთული 

წინადადებისათვის 

სვანურში, , თბ., გვ. 95-96 

 
20

16
 

 

13. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

უშემასმენლო 

წინადადებები სვანურში 

http://paris2016.mariapoli

nsky.com/home/shavreshi

ani-et-al/)  

20
16

 

 

14. 

 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი: შ. 

შავრეშიანი) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„კავკასიური ენები: 

გენეტიკური 

არეალი და 

ტიპოლოგიურიკავშ

ირები", მასალები 

ქვეწყობილი  

წინადადების 

კავშირთათვის სვანურში, 

მახაჩყალა (დაღესტანი), 

გვ. 185-186 

20
16

 

 



15. ნატო შავრეშიანი სტატია 

უსრული 

წინადადებისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში, იკე, XLIV, 

თბ, გვ. 211-218 

 

20
16

 

 

16. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი მ. 

საღლიანი) 

არნ. ჩოქობავას 

საკითხავები, 

მასალები 

ბგერწერითი ლექსიკა 

სვანურ ლექსიკონებსა და 

ფოლკლორულ მასალაში 

და მისი ქართულ ენაზე 

განმარტების სპეციფიკა,   

XXVII, გვ. 52-55 

 

20
16

 

 

17 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი: მ. 

საღლიანი) 

არნ. ჩიქობავას 

სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

სვანური (ხმოვნითი და 

თანხმოვნითი) 

ბგერწერითი ლექსიკის 

სემანტიკური 

კლასიფიკაცია  

20
15

 

 

18. ნატო შავრეშიანი სტატია 

რთული თანწყობილი 

წინადადებისთვის 

სვანურში, სტრუქტურის 

საკითხები, XIII, 197-209 

20
15

 

 



19. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორი შ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

პირობითდამოკიდებული

ანი წინადადებისათვის 

სვანურში, იკე, XLIII, 192-

200 

 

20
15

 

 

20. ნატო შავრეშიანი სტატია 

დანართისათვის 

სვანურში, 

ფილოლოგიური 

პარალელები, N 7, თბ. გვ. 

199-205 

 

20
15

 

 

21. 
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20
10

 

 

59. ნატო შავრეშიანი 

სხალთის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ერთგვარ წევრთა 

შეერთების საშუალებანი 

სვანურში 

 

20
10

 

 

60. ნატო შავრეშიანი 
არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXI, 

მასალები 

თანაობის 

პირმიუმართავი 

დამატებისათვის 

სვანურში 

 

20
10

 

 

61. ნატო შავრეშიანი 

არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 68-ე 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

მოშ ნაწილაკის 

სინტაქსური 

ფუნქციისათვის 

სვანურში,  გვ. 39-40 

 

20
09

 

 



62. ნატო შავრეშიანი 

XXIX 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

ჯი || ჯა  „თვითონ“ 

განსაზღვრებითი 

ნაცვალსახელის 

ბრუნების თავისებურება 

სვანურში, ქუთაისი, გვ. 

62-63 

20
09

 

 

63. ნატო შავრეშიანი სტატია 

ერთი მაქვემდებარებელი 

კავშირის შესახებ 

სვანურში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, X, გვ. 222-226 

20
09

 

 

64. ნატო შავრეშიანი სტატია 

იმერიზმები ეკო-მიგრანტ 

სვანთა მეტყველებაში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXVII , თბ. გვ. 254-259 

 

20
08

 

 

65. ნატო შავრეშიანი 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

რამდენიმე მიმართებითი 

ნაცვალსახელისა და 

ზმნა-შემასმენლის 

ურთიერთობა სვანურში, , 

XXVII,, გვ. 59-61 

20
08

 
 

66. ნატო შავრეშიანი სტატია 

მ გ || მაგ „ყველა" ყველა 

განსაზღვრებითი 

ნაცვალსახელის შესახებ 

ჩოლურულში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

ტ.  XXVIII, თბ, გვ. 380-

384 

20
08

 

 



67. 

ნატო შავრეშიანი 

(თანაავტორები: 

მედეა საღლიანი, 

ლელა გიგლემიანი, 

უსუდან 

იოსელიანი) 

მეორე 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

ზომა-წონოს ერთეულები 

ქართველურ ენებში 

20
08

 

 

68. 

 
ნატო შავრეშიანი სტატია 

-შალ (ვით) თანდებულის 

შესახებ სვანურში, იკე 

XXXVI, თბ, გვ. 249-253 

20
08

 

 

69. ნატო შავრეშიანი სტატია 

- ( || - , - ლ - ი 

(ცა) ნაწილაკიანი 

მიმართებითი 

ნაცვალსახელები და 

მიმართებითი 

ზმნიზედები 

ჩოლურულში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXVI, თბ, გვ. 292-297 

 

20
07

 

 

70. ნატო შავრეშიანი სტატია 

ბრუნების 

თავისებურებანი 

ქართლში მიგრირებულ 

სვანთა მეტყველებაში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXIV, თბ, გვ. 263-269 

20
06

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 

  

N 
პროექტის დასახელება 

 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის № 
წლები როლი პროექტში 

1. 

,,ელიზია სვანურ 

ენაში“(ფუნდამენტურ -

გამოყენებითი 

გამოკვლევა  სიმფონია-

ლექსიკონითურთ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2015-

2018 

ლინგვისტ-ასისტენტი 

2. 

სვანური ენის 

ჩოლურული 

მეტყველების 

თავისებურებანი 

(ფუნდამენტურ 

გამოყენებითი 

გამოკვლევა 

ტექსტებითურთ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2015-

2018 

ლინგვისტ-ექსპერტი 

3. 

ფონო-სემანტიკური 

ლექსიკა ქართველურ 

ენებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2013-

2016 
ლინგვისტ-ასისტენტი 

4. 
 

ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამთა 

სტრუქტურულ-

სემანტიკური 

ანალიზისათვის სვანურში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2010-

2013 
ლინგვისტ-ასისტენტი 

5. სვანური ენის გრამატიკა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2009-

2012 
ლინგვისტ-ასისტენტი 

6. 
 

ჩოლურის ხეობის 

სვანურის მეტყველების 

ნიმუშები 

საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2007 ხელმძღვანელი 



     

 
  

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვა) 
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 

 

 

უცხო ენების ცოდნა 

 

 ინგლისური:  B 2  

რუსული:  C 1 


