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ძირითადი: არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
მთის იბერიულ–კავკასიურ ენათა განყოფილების მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი, ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და
კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი (საზოგადოებრივ
საწყისებზე).

II. განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, კავკასიურ ენათა
განყოფილება

ჩარიცხვისა და
დამთავრების წლები

1969–1974

კვალიფიკაცია

ქართული ენისა და
ლიტერატურის
მასწავლებელი, სპეციალობა
– კავკასიური ენები.

III. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო
დისერტაცია, PhD)

საკანდიდატო – 1982. 22. 06.
დისერტაციის დაცვის თარიღი

სადოქტორო – 1997. 23. 12.
საკანდიდატო – ზმნის უარყოფით ფორმათა წარმოება
აფხაზურსა და აბაზურ ენებში.

დისერტაციის თემა

სადოქტორო – აფხაზეთის ისტორიოგრაფიის
ლინგვისტური საფუძვლები.
მინიჭებული კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი ФА №005581
მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი 000668

IV. სამუშაო გამოცდილება

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1968-1969

# 4 სამშენებლო ტრესტის ქუთაისის სარემონტო-მექანიკური ქარხნის
დამხმარე მუშა

1974-1975

მცხეთის რაიონის ქსნის საღამოს საშუალო სკოლის ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი

1977-2009

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების უმცროსი მეცნიერი
თანამშრომელი (1977-1985 წწ.); უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1985-198
წწ.); წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი (1998-2006 წწ.); სსიპ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულკავკასიურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (20062009 წწ.)

1990-

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი (ეროვნებათშორის
ურთიერთობათა კომისია)

1991

საქართველოს პრეზიდენტის აპარატის ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუროს აფხაზეთის კურატორი

2006-2009

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის
სრული პროფესორი

2008
წლიდან
დღემდე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის
ინსტიტუტის დირექტორი

2010

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პრორექტორი (17-27 ივნისი);
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი (28 ივნისიდან 6
ოქტომბრამდე)

2014
წლიდან
დღემდე

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევარი (არაარჩევითი
თანამდებობა)

V. სამეცნიერო აქტივობა ( შეგიძლიათ დაურთოთ ცალკე სიის სახით):

1.სამეცნიერო შრომები (ბოლო ათი წლის − 2008 წლიდან)
ა) წიგნები:
სულ გამოქვეყნებული აქვს 24 წიგნი, მატგან ბოლო 10 წლის განმავლობაში (2008 წლიდან):
1. აფხაზეთის ეთნიკური ისტორიის ლინგვისტური საფუძვლები: ძირითადი პრობლემები.
გამომც. “არტანუჯი”, თბილისი, 2008, 124 გვ.
2. ქართულ-აფხაზურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა ისტორია. I. აკაკი წერეთლის
“გამზრდელი”. დამხმარე სახელმძღვანელო უნივერსიტეტების სტუდენტთათვის. პოემის
ქართული ტექსტი დიმიტრი გულიასეული აფხაზური თარგმანითურთ გამოსაცემად
მოამზადა, წინასიტყვაობა დაურთო და აფხაზურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი შეადგინა
თ. გვანცელაძემ. გამომც. “არტანუჯი”, თბილისი, 2008, 112 გვ.
3. Лингвистические основы этнической истории Абхазии: основные проблемы. Тбилиси,
издательство «Артануджи», 2009, 124 გვ.
4. Отрицательные формы глагола в абхазском и абазинском языках. Тбилиси, «Интелекти»,
2010, 120 с.
5. ქართულ-აფხაზურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა ისტორია. I. აკაკი წერეთლის
“გამზრდელი”. დამხმარე სახელმძღვანელო უნივერსიტეტების სტუდენტთათვის. პოემის
ქართული ტექსტი დიმიტრი გულიასეული აფხაზური თარგმანითურთ გამოსაცემად
მოამზადა, წინასიტყვაობა დაურთო, აფხაზურ-ქართული და ქართულ-აფხაზური სასწავლო
ლექსიკონები შეადგინა თ. გვანცელაძემ. მეორე გამოცემა. გამომც. “არტანუჯი”, თბილისი,
2010, 160 გვ.
6. აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა იდენტობა. 1. პირველი სამეცნიერო-სასწავლო ექსპედიციის
წინასწარი შედეგები. გამომც. “არტანუჯი”, თბილისი, 2011, 30 გვ. (თანაავტორი - მანანა
ტაბიძე).
7. Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии. Тбилиси, изд. «Универсал»,
2011, 110 გვ. (თანაავტორები: მანანა ტაბიძე, თამარ გითოლენდია, სოფიკო ჭაავა).

8. Basic Aspects of Identity of the Abkhazians Living in Ajaria. Publishing House Universal, 2011, 94
გვ. (თანაავტორები: მანანა ტაბიძე, თამარ გითოლენდია, სოფიკო ჭაავა).
9. აფხაზური ენა. სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება. თბილისი, გამომც.
“უნივერსალი”, 2011, 560 გვ.
10. აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი. გამომცემლობა “ინტელექტი”. თბილისი, 2012, 236 გვ.
11. ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი. გამომცემლობა “ინტელექტი”. თბილისი, 2012, 260 გვ.
12. უპირველესი... დიმიტრი გულია. ლექსები და შაირები. რეპრინტული გამოცემა ეძღვნება
აფხაზური მხატვრული ლიტერატურის შექმნის 100 წლისთავს. გამომცემლობა “სიესტა”.
თბილისი, 2012, 94 გვ. (აფხაზურ ენაზე, ჩემი რედაქციითა და წინასიტყვაობით).
13. აფხაზური ენის პირველი ლექსიკონი. ვლადიმერ რომანოვი. აბაზური ლექსიკონი.
ლექსიკონის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, აფხაზური დიალექტური ფორმები აღადგინა,
წინასიტყვაობა და გამოკვლევა დაურთო პროფესორმა თეიმურაზ გვანცელაძემ.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი. თბილისი, 2013, 283 გვ. (205
+ დანართი 78 გვ.).
14. აფხაზური ენის პირველი ლექსიკონი. ვლადიმერ რომანოვი. აბაზური ლექსიკონი.
ლექსიკონის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, აფხაზური დიალექტური ფორმები აღადგინა,
წინასიტყვაობა და გამოკვლევა დაურთო პროფესორმა თეიმურაზ გვანცელაძემ.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი. გამომცემლობა “ნეკერი”.
თბილისი, 2014, 156 გვ. მეორე შევსებული გამოცემა. დაიბეჭდა ევროკავშირისა და გაეროს
განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.
15. ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი (ონლაინ ლექსიკონი). htpp://www.ice.ge/liv/liv/abxaz.php
16. აფხაზური ენის ელექტრონული სასწავლო პროგრამა. თბილისი, 2015, კომპაქტური
დისკი (თანაავტორი - თამარ გითოლენდია).

ბ) სტატიები:
1. აფხაზური ენა. _ ენციკლოპედია “ქართული ენა”. თბილისი, 2008. გვ. 63-64.
2. ლომთათიძე ქეთევან ბესარიონის ასული. _ ენციკლოპედია “ქართული ენა”. თბილისი,
2008. გვ. 296.
3. როგავა გიორგი ბესარიონის ძე. _ ენციკლოპედია “ქართული ენა”. თბილისი, 2008. გვ. 398.
4. ქართველური სუბსტრატული ტოპონიმები აფხაზეთში: მგუძირხვა. _ კრებ. “აკადემიკოს
ქეთევან ლომთათიძეს”. თბილისი, 2008, გვ. 30-33 (რეზიუმე რუს. ენაზე).
5. გამორჩეული მეცნიერი და მოქალაქე. _ კრებ. “აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძეს”.
თბილისი, 2008, გვ. 163-165.

6. წინარექართველური ტოპონიმები აფხაზეთში: წაბალი // წებელი. _
ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კრებული “სვანეთი, III”, თბილისი, 2008, გვ. 117-123
(რეზიუმე რუს. ენაზე).
7. ქართულ გვართა გავრცელების ისტორიული არეალი აფხაზური სოფლების
მიკროტოპონიმთა მიხედვით. _ “ქართველური მემკვიდრეობა”, ტ. XII. ქუთაისი, 2008, გვ.
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ინტერდისციპლინარული ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2014 წლის 16
ივლისი.

13. აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები თანამედროვე დისკურსში. _ დისკუსია თემაზე:
“აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები თანამედროვე დისკურსში”. საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
თბილისი, 2014 წლის 1 დეკემბერი.
14. აფხაზური ხალხური ზეპირსიტყვიერების ანთროპონიმია: აბრსკილი. _ ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ქართველური
ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. VII რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია
ონომასტიკაში. თბილისი, 2015 წლის 23-24 აპრილი.
15. მუჰაჯირ აფხაზთა შთამომავლების განსახლების გეოგრაფია თურქეთში. _ საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის
ქართველოლოგიის ცენტრის V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2015
წლის 28-29 მაისი.
16. აფხაზეთის ზოგიერთი ტოპონიმი შუა საუკუნეთა ევროპულ რუკებზე. _ რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში “ახალციხე - 2015”, მიძღვნილი სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 25 წლისთავისადმი. ახალციხე, 2015 წლის 10-11
ივლისი (თანამომხსენებელი - გვანცა გვანცელაძე).
17. ძირითადი სოციოლინგვისტური პროცესები ამჟამინდელ აფხაზეთში. _ საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და ტერიტორია 2”. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თბილისი, 2015 წლის 30 აგვისტო-4 სექტემბერი (თანამომხსენებელი - გ. გვანცელაძე).
18. ენა და პოლიტიკა ოკუპირებულ აფხაზეთში. _ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის I სამეცნიერო
კონფერენცია. თბილისი, 2015 წლის 21 ოქტომბერი.
19. აფხაზეთის ენგურ-გუმისთის ზონის ტოპონიმები შუა საუკუნეთა ევროპულ
პორტოლანებზე. _ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის VII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მიეძღვნა აკაკი წერეთლის დაბადების 175
წლისთავს. ქუთაისი, 2015 წლის 24-25 ოქტომბერი.
20. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტოპონიმთა ორენოვანი ვარიანტების ენობრივი
კუთვნილების დადგენის ტექნიკის შესახებ. _ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის
VI საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის
აქტუალური პრობლემები”. თბილისი, 2016 წლის 14 აპრილი.
21. აუსლაუტური დიფთონგიზაცია აფხაზურ ენაში ნასესხები ლექსიკის მიხედვით. _
“არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები _ XXVII”. თბილისი, 2016 წლის 19-22 აპრილი. მასალები.
22. Еще раз о свистяще-шипящих согласных в бзыбском диалекте абхазского языка. –
Кавказские языки: генетико-типологические общности и ареальные связи. V международная
научная конференция. Махачкала. 2-3 июня 2016 г.

23. ქართული გვარების ერთი ტიპი აფხაზ მუჰაჯირთა 1867 წლის სიებში და აფხაზური
ფოლკლორის ერთი პერსონაჟის სახელის ეტიმოლოგია. _ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის
სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 29-30
ოქტომბერი, 2016 წელი. ქუთაისი (თანამომხსენებელი _ თამარ გითოლენდია).
24. ენობრივი სიტუაცია ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში. _ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. II სამეცნიერო
კონფერენცია. 2016 წლის 18 ნოემბერი. თბილისი.
25. აფხაზურ ენაზე დამწერლობათა ცვლილებების ისტორიისათვის. _ კავკასიოლოგთა IV
საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი, 2016 წლის 1-3 დეკემბერი.
26. “ვეფხისტყაოსნის” აფხაზური თარგმანები. _ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის
VII სამეცნიერო კონფერენცია “შოთა რუსთაველი _ 850”. თბილისი, 2016 წლის 13-14
დეკემბერი.
27. ენობრივი სიტუაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში. _ საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის
VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენობრივი სიტუაცია კავკასიაში”. თბილისი,
2017 წლის 27-28 სექტემბერი.
28. “ტოპონიმიკური ომის” ძირითადი ასპექტები საბჭოთა პერიოდის საქართველოში. _
საერთაშორისო კონფერენცია “იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები”. პროგრამა და
თეზისების კრებული. გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის
საზოგადოება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 6-9
ოქტომბერი, 2017 წ., თბილისი (თანამომხსენებელი – გვანცა გვანცელაძე).
29. Официальные русские формы топонимов в Абхазии, Цхинвальском крае и Северной
Осетии-Алании. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. III
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების
პერსპექტივები: “ქართულ-ოსური ურთიერთობები – ისტორია და თანამედროვეობა”.
თბილისი, 2017 წლის 13-15 ოქტომბერი (თანამომხსენებელი _ გვანცა გვანცელაძე).

VI. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო ხუთი წელი)

№

1.

პროექტის დასახელება

დონორი
ორგანიზაცია,
პროექტის №

წლები

როლი
პროექტში

“აფხაზოლოგიის
ელექტრონული ბიბლიოთეკა”

გაეროს
განვითარების

2014-2015 წწ.

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროგრამისა და
ევროსაბჭოს
ერთობლივი
საერთაშორისო
ინიციატივა
“ნდობის
აღდგენისა და
ადრეული
რეაგირების
მექანიზმის”
(COBERM),
გრანტი # 306

2.

„შედარებითი ენათმეცნიერების
დიაქრონიული ატლასი“
(Lundic/Diachronic Atlas of
Comparative Linguistics

Stiftelsen Marcus
och Amalia
Wallenbergs
Minnesfond და
Crafoordska
Stiftelsen
(შვედეთი)

3.

“მოქვის სახარების პირველი
გამოცემისათვის აფხაზურ
ენაზე რეზიუმეს თარგმნა”.

4.

5.

2014-2016 წწ.

აფხაზური
ნაწილის
შემსრულებელი

გაეროს
განვითარების
ფონდი

2014-2015 წწ.

ქართული
ტექსტის
აფხაზურ ენაზე
მთარგმნელი

“აფხაზური ენის
ელექტრონული
ინტერაქტიული სასწავლო
პროგრამის მეორე დონის
შექმნა”

აფხაზეთის ა.რ.
განათლებისა და
კულტურის
სამინისტრო,
ხელშეკრულება
# 379

2014-2015 წწ.

პროექტის
ხელმძღვანელი

“კავკასიის ენათა ოჯახების
ფილოგენეტიკა”

Stiftelsen Marcus
och Amalia
Wallenbergs
Minnesfond და
Crafoordska
Stiftelsen
(შვედეთი).
პროექტის
ნომერი:
20171050

2017-2018 წწ.

აფხაზური
ნაწილის
შემსრულებელი.

VII. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

1. მინიჭებული აქვს პროფესორის წოდება (2000 წ.);
2. არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
3. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობს სალექციო კურსებს აფხაზურ
ენაში, აფხაზური ლიტერატურის ისტორიაში, აფხაზურ ფოლკლორში;
4. საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ
უნივერსიტეტში კითხულობს ზოგადლინგვისტურ, ქართველოლოგიურ და
კავკასიოლოგიურ სალექციო კურსებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და
დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის;
5. არის აფხაზეთის რეგიონული სამეცნიერო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2000
წლიდან);
6. არჩეულია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის წინსვლის ევროპული ასოციაციის ევროსაიენსის (European Association for the Promotion Science and Technology –
Euroscience)-ს ინდივიდუალური წევრი (2003 წლიდან);
7. დაარსების დღიდან (2004 წლიდან) არის იბერიულ-კავკასიური საერთაშორისო
სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე;
8. არის “ქართველთა დედაენის საერთაშორისო ფონდის” სამეცნიერო საბჭოს წევრი
(2015 წლიდან).
9. იყო რამდენიმე ათეული ინდივიდუალური სამეცნიერო ნაშრომის, ერთდროული
კრებულისა და პერიოდული გამოცემების („ქართველური მემკვიდრეობა“,
„ფილოლოგიური პარალელები“, „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“,
„ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები“)
რედაქტორი და სარედაქციო საბჭოს წევრი;
10. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები
ლინგვისტურ აფხაზოლოგიასა და ქართველოლოგიაში;
11. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 2 საკანდიდატო (მანანა ბუკიასა და მაკა სალიასი)
და 4 სადოქტორო დისერტაცია (ხატია კაკავასი, ლეილა ავიძბასი, თამარ
გითოლენდიასი და სოფიო კეკუასი). ამჟამად ხელმძღვანელობს 5 დოქტორანტს
(სოფიკო ჭაავას, ანა ბაქანიძეს, მთვარისა თარხნიშვილს, შორენა ცაბაძეს, იამზე
ფუტკარაძეს).
12. 1999 წლიდან დღემდე იყო 13 სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი;
13. დედაენის გარდა თავისუფლად ფლობს აფხაზურ, აბაზურ, რუსულ ენებს, იცის
ფრანგული ენა.
პრემია, ჯილდო:
1. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მადლობის სიგელი
საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური
განვითარების ცენტრისათვის გაწეული ღვაწლისა და თანადგომისათვის (2007 წ.);

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი
აფხაზური ენის შესწავლისა და ქართულ ისტორიოგრაფიაში შეტანილი დიდი
წვლილისათვის, ნაყოფიერი პედაგოგიური საქმიანობისა და აქტიური
საზოგადოებრივი პოზიციისათვის (2010 წ.);
3. გიორგი შარვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემია (2013 წ.).

ტრენინგები:
1. გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივის “ნდობის აღდგენისა და
ადრეული რეაგირების მექანიზმის“ (COBERM) ტრენინგი მშვიდობის დაცვის
უნარებში. თბილისი, 2003 წლის 7 დეკემბერი.
2. გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივის “ნდობის აღდგენისა და
ადრეული რეაგირების მექანიზმის“ (COBERM) ტრენინგი პროექტის ციკლის მართვის
საკითხებზე “პროექტის შედეგების შეფასება და მათ შესახებ ანგარიშის წარდგენა”.
ტრენერი - მარინა გურბო. თბილისი, 2014 წლი წლის 4-5 ნოემბერი.

