
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირადი ინფორმაცია 
 

 

გვარი მაჭავარიანი 

სახელი ნანა 

მამის სახელი მუხრანი 

ელ.ფოსტა Nana.machavariani@tsu.ge 

ბოლო სამსახურებრივი პო-

ზიცია 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტი-

ტუტის დირექტორი, ამავე ინსტიტუტის მთის იბერიულ-

კავკასიურ ენათა განყოფილების მთავარი მეცნიერი თა-

ნამშრომელი, ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევ-

რი.   

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-

ტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტი-

ტუტის კავკასიური ენების კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი.  

 

ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 

 

 

 

განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 

ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილსის 

სახელმწიფო 

1973–1978  

დიპლომი 

წარჩინებით 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 



უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი, კავკასიურ 

ენათა განყოფილება  

Г-I N170090 მასწავლებელი, სპეციალობა 

– კავკასიური ენები.  

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი   
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი სადოქტორო – 2005. 03. 05. 
საკანდიდატო – 1987.  06. 02. 
 

დისერტაციის თემა სადოქტორო – მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სე-
მანტიკურ–სტრუქტურული ანალიზი) 
საკანდიდატო  – სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი 
ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და ქართულში. 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი 

კვალიფიკაციის დამადასტუ-

რებელი  დოკუმენტის ნომერი 
მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი 001562 
მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი 010379  
 

 
 

სამუშაო გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2017 -2018 

 

 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დი-

რექტორი, მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი. 

2009-2018 თსუ კავკასიოლოგიის  სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

კავკასიური ენების კათედრის ასოცირებული პროფესორი  

 1986   - 2017     თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მთის 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამ-

შრომელი 

2007–2009 თსუ  ენების ცენტრის მასწავლებელი, პროფესორი 

2006-2007   თსუ პროფესორი ხელშეკრულებით  

2003-2006 
ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის 

პროფესორი.  

2002 -2004 ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის  პროფესორი.   

1998-2003 ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის დოცენტი 

1986-1991   
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი 

თანამშრომელი 

1983-1986   
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უმცროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი 

 



შრომათა სია 

წიგნები,სტატიები, მასალები 

 

 

№ 

ავტორის გვარი და 

სახელი  

ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით 

პუბლიკაციის სახე-

ობა: 

 მონოგრაფია, სტა-

ტია, საკონფერენ-

ციო მასალები  და 

სხვა 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორის გვარი და 

სახელი 

ჟურნალის/ გამომცემ-

ლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექ-

ტრონული მისამართი 

(არსებობის შემთხვევა-

ში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1. 
ნანა მაჭავარიანი, 

რიტა მარღანია 

სახელმძღვანელო 

 

 

აფხაზური ენის პრაქ-

ტიკული სახელმძღვა-

ნელო, (360) 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2018/06/   

ნანა-მაჭავარიანი-–-სა-

ხელმძღვანელო.pdf  

 

 

20
18

 

 

2. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებე-

ბის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში. (გა-

ერთიანებული), ქარ-

თულ-ამერიკული უნი-

ვერსიტეტი-ს ჟურნალი 

„ენა და კულტურა“, 

(112-118), თბილისი 

20
18

 

 

3. ნანა მაჭავარიანი 
მონოგრაფია 

აფხაზური ენის გრამა-

ტიკის საკითხები (აჭა-

რაში მცხოვრებ აფხაზ-

თა მეტყველების გა-

თვალისწინებით), თსუ 

გამომცემლობა, (222 

გვ.)    

20
17

 

 

http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2018/06/
http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2018/06/


4. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებე-

ბის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში. 4. 

ა ეჲფშაა  „ნადირთ 

ღვთაება“. ეტიმოლოგი-

ური ძიებანი, ტ. XIII 

თბილისი,  

20
17

 

 

5. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

აფხაზური  -შა სუფიქ-

სის ამოსავალი მნიშვნე-

ლობა და მისი   სემან-

ტიკური შესატყვისი 

ქართულში. არნ. ჩიქო-

ბავას სახ. ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტის 76-

ე სამეცნიერო სესიის მა-

სალები, თბილისი, 

20
17

 

 

6.  ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

რუსუდან ჯანაშიას საე-

ტაპო ნაშრომი აფხაზო-

ლოგიაში „მრავლობი-

თის სახელური - ა სუ-

ფიქსი აფხაზურ ზმნა-

ში“, რუსუდან ჯანაშია-

სადმი მიძღვნილი სა-

მეცნიერო სესია. ჩერქე-

ზული კულტურის ცენ-

ტრი, თბილისი 

 
20

17
 

 
7. ნანა მაჭავარიანი 

მასალები 

უქონლობის სუფიქსიან 

სახელთა ასახვის შესა-

ხებ აფხაზურ ლექსი-

კონში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXVIII, 

(მასალები), თბილისი 

20
17

 

 

8. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებე-

ბის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში. 4. 

ა ეჲფშაა  „ნადირთ 

ღვთაება“, არნ. ჩიქობა-

ვას საკითხავები 

XXVIII, (მასალები), 

თბილისი 

20
17

 

 



9. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ლექსემა „ლეშხის“ ეტი-

მოლოგია. ეტიმოლო-

გიური ძიებანი, ტ. XII 

თბილისი 

20
16

 

 

10. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

„სინტაქსური ბლოკი“ – 

აფხაზური ენის ფუძე-

თა ერთ-ერთი მახასია-

თებელი (აფხაზური 

ენის ფლორისა და ფაუ-

ნის ლექსიკის მაგა-

ლითზე), იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნი-

ერება ტ. XLIV, თბილი-

სი 

20
16

 

 

11. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

არის თუ არა „მართვა“ 

აფხაზურში? არნ. ჩიქო-

ბავას სახ. ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტის 75-

ე სამეცნიერო სესიის მა-

სალები, თბილისი  

20
16

 

 

12. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ახალი არგუმენტი ძვ-

ელი მოსაზრებისათვის, 

– არნ. ჩიქობავას საკი-

თხავები (მასალები). 

20
16

 

 

13. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ზმნის მოდალურ კატე-

გორიათა მორფემების 

შემცველი სიტყვების 

ლექსიკონში განთავსე-

ბის საკითხისათვის 

აფხაზურში. მოხსენება 

პროექტის ფარგლებში 

– „კავკასიურ-ქართუ-

ლი ლექსიკონები კო-

მენტარებით, ინდექსი-

თა და გრამატიკული 

ნარკვევებით“, აფხა-

ზურ-ქართული ლექსი-

კონი – არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები (მასალე-

ბი). 

20
16

 

 



14. ნანა მაჭავარიანი 
მონოგრაფია 

ენათმეცნიერული 

შტუდიები, გამომცემ-

ლობა „ინტელექტი“,  

(220გვ.) 

20
15

 

 

15. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მადინამიკურებელი 

(გარდაქცევითობის) –

ხა სუფიქსის წარმომავ-

ლობისათვის აფხა-

ზურში, ტიპოლოგიუ-

რი ძიებანი, VII, თბი-

ლისი  

20
15

 

 

16. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

š /č ̣ბგერათფარდობისა-

თვის აფხაზურსა და 

ქართულში, არნ. ჩიქო-

ბავას სახელობის ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუ-

ტის 74-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბი-

ლისი  

20
15

 

 

17. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ლექსემა „ვასაკას“ წარ-

მომავლობისათვის, 35-

ე რესპუბლიკური დია-

ლექტოლოგიური სა-

მეცნიერი სესია, ბათუ-

მი, ოქტომბერი (მასა-

ლები)  

 
20

15
 

 

18. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

 „სინტაქსური ბლოკი“ – 

აფხაზური ენის ფუძე-

თა ერთ-ერთი მახასია-

თებელი. 

(აფხაზური ენის ფლო-

რისა და ფაუნის ლექსი-

კის მაგალითზე), ენათ-

მეცნიერ-კავკასიოლოგ-

თა მეოთხე საერთაშო-

რისო სიმპოზიუმი. 

თბილისი,  5-7 ნოემბე-

რი (მასალები) 

 

20
15

 

 



19. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

სინდიოფალას ეტიმო-

ლოგიისათვის, თსუ მე-

9 საფაკულტეტო სამეც-

ნიერო კონფერენცია მი-

ძღვნილი აკადემიკოს 

გიორგი ჩიტაიას დაბა-

დებიდან 125 წლისთა-

ვისადმი, თბილისი 

(თეზისი) 

20
15

 

 

20. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

გარდამავლობის სწავ-

ლებასთან დაკავშირე-

ბული პრობლემები 

აფხაზურში, თსუ საგ-

რანტო პროექტი, სამეც-

ნიერო სესიის თეზისე-

ბი, თბილისი (თეზისი) 

20
15

 

 

21. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

„მედგარის“ ეტიმოლო-

გიისათვის არნ. ჩიქობა-

ვას საკითხავები XXVI, 

თბილისი  (მასალები) 

20
15

 

 

22. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

„მედგარის“ ეტიმოლო-

გიისათვის, ეტიმოლო-

გიური ძიებანი, ტ. XI 

თბილისი,  (სტატია) 

20
14

 

 

23. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ზმნის სათანაო კატეგო-

რიის წარმოების კვალი 

ქართულში, ეტიმოლო-

გიური ძიებანი, ტ. XI 

თბილისი 

20
14

 

 

24. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზური აჰამპალ 

ლექსემის ეტიმოლოგი-

ისათვის, იკე XLII, (142-

143), თბილისი 

20
14

 

 



25. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

მადინამიკურებელი 

(გარდაქცევითობის) –

ხა სუფიქსის წარმომავ-

ლობისათვის აფხა-

ზურში, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნი-

ერების ინსტიტუტის 

73-ე სამეცნიერო სესიის 

მასალები, თბილისი,  

20
14

 

 

26. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

აფხაზური ენის სახელ-

მძღვანელოს პირველი 

ნაწილის სტრუქტურა, 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულ-

ტეტი, მე-7 საფაკულტე-

ტო კონფერენცია 

მიძღვნილი პროფესორ 

ნოდარ კაკაბაძის დაბა-

დებიდან 90 წლისთავი-

სადმი,  წლის 19-20 ივ-

ნისი. (მასალები) 

20
14

 

 

27. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ზმნის სათანაო კატეგო-

რიის წარმოების კვალი 

ქართულში, არნ. ჩიქო-

ბავას საკითხავები, 

XXIV, თბ., (მასალები) 

20
14

 

 

28. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ლექსემა „დაიაზება“ 

ზემოიმერულში. ეტი-

მოლოგიური ძიებანი, 

X, თბ. 

 

20
13

 

 

29. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მორფოლოგიური იზო-

გლოსები ქართული და 

აფხაზური ენების 

ზმნურ კონსტრუქციებს 

შორის. – 2. იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნი-

ერება, ტ. XLI თბილისი 

20
13

 

 



30. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

აფხაზური აჰამპალ 

ლექსემის ეტიმოლოგი-

ისათვის, არნ. ჩიქობა-

ვას სახელობის ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუ-

ტის 72-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბი-

ლისი,  

20
13

 

 

31 ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

კავკასიოლოგთა მე-3 

საერთაშორისო კონ-

გრესის მასალები, თბი-

ლისი (გვ. 75-76)  

20
13

 

 

32.  ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მორფოლოგიური იზო-

გლოსები ქართული და 

აფხაზური ენების 

ზმნურ კონსტრუქციებს 

შორის. 251-264 – 1. პოე-

ტური სულის მეცნიე-

რი, გიორგი ნადირაძე-

80, გამომცემლობა „არ-

ტანუჯი“, თბილისი,. 

(სტატია). 

20
12

 

 

33. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ლექსემა „დაიაზება“ 

ზემოიმერულში. ბესა-

რიონ ჯორბენაძის სა-

ზოგადოების XII სამეც-

ნიერო კონფერენციის 

მასალები. თბილისი 
20

12
 

 

34. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ფაუნის ხმიანობისა და 

სადგომის აღმნიშვნე-

ლი ლექსიკა აფხაზურ-

ში (სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანა-

ლიზი). არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების ინს-

ტიტუტის 71-ე სამეცნი-

ერო სესიის მასალები, 

თბილისი,. ეძღვნება ბე-

სარიონ ჯორბენაძის 70 

წლისთავს. (მასალები) 

20
12

 

 



35. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ლექსემა „დაიაზება“ 

ზემოიმერულში. ბესა-

რიონ ჯორბენაძის სა-

ზოგადოების XII სამეც-

ნიერო კონფერენციის 

მასალები. თბილისი,  

20
12

 

 

36. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ფაუნის ხმიანობისა და 

სადგომის აღმნიშვ-ნე-

ლი ლექსიკა აფხაზურ-

ში (სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანა-

ლიზი). არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების ინს-

ტიტუტის 71-ე სამეც-

ნიერო სესიის მასალე-

ბი, თბილისი, ეძღვნება 

ბესარიონ ჯორბენაძის 

70 წლისთავს. (მასალე-

ბი) 

20
12

 

 

37. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ფაუნის სომატური 

ლექსიკა აფხაზურში, 

არნ. ჩიქობავას საკით-

ხავები XXIII თბილისი,  

(მასალები). 

20
12

 

 

38. ნანა მაჭავარიანი 
მონოგრაფია 

Глагольные категории в 

Абхазском и Грузин-

ском языках, вступаю-

щие в синтаксические 

отношениях, თბილისი, 

(145გვ.)  

20
11

 

 



39. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

Ergative construction in 

Abkhazian and Georgian 

(Towards the equivalency 

of arranging of a person-

class and person affixes in 

the construction of 

Abkhazian and Georgian 

transitive verb), 

languages and Cultures in 

the Caucasus. Papers from 

the Internacional 

Conference „Curent 

Advances in Caucasian 

Studies“ Macerata, 

January 21- 23, 2010. 541-

553. SLCCEE Verlag Otto 

Sagner. Munchen-Berlin.  

20
11

 

 

40. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

მორფოლოგიური 

იზოგლოსები ქართუ-

ლი და აფხაზური ენე-

ბის ზმნურ კონსტრუქ-

ციებს შორის  (მესამე სა-

ერთაშორისო სიმპოზი-

უმის მასალები) თბი-

ლისი, (117-122) 

20
11

 

 

41. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ქეთევან ლომთათიძის 

ცხოვრება და მოღვაწე-

ობა (მესამე საერთაშო-

რისო სიმპოზიუმის მა-

სალები) თბილისი (112-

116) 

20
11

 

 

42. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ცხენი და ცხენთან და-

კავშირებული ლექსიკა 

აფხაზურში (სემანტი-

კურ-სტრუქტურული 

ანალიზი) არნ. ჩიქობა-

ვას საკითხავები, XXII, 

თბ.  

20
11

 

 



43. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

კითხვითობის -მა და 

უარყოფითობის -მ- მო-

რფემათა ისტორიისა-

თვის აფხაზურში და 

მათი საერთო ამოსავ-

ლის კავშირი ქართული 

ენის ანალოგიურ კატე-

გორიებთან, კავკასიო-

ლოგთა მეორე საერთა-

შორისო კონგრესი თბ. 

20
10

 

 

44. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

უმდაბლესი ხერხემლი-

ანების აფხაზური სა-

ხელწოდებების სემან-

ტიკურ-სტრუქტურუ-

ლი ანალიზი. იკე, 38  

20
10

 

 

45. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებები 

3. აფხაზური aǯnǝš „სა-

ტანა, ეშმაკი“ ლექსემის 

წარმომავლობისათვის. 

ეტიმოლოგიური ძიება-

ნი VII, თბ.  

20
10

 

 

46. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ნაწლავღრუიანთა აფხა-

ზური სახელწოდებე-

ბის სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანა-

ლიზი, XXXI თბილისი 

20
10

 

 

47. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

კითხვითობის -მა და 

უარყოფითობის -მ- მო-

რფემათა ისტორიისა-

თვის აფხაზურში და 

მათი საერთო ამოსავ-

ლის კავშირი ქართული 

ენის ანალოგიურ კატე-

გორიებთან, კავკასიო-

ლოგთა მეორე საერთა-

შორისო კონგრესი თბ. 

20
10

. 

 

48. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ნაწლავღრუიანთა აფხა-

ზური სახელწოდებე-

ბის სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანა-

ლიზი, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXI, თბ.  

20
10

 

 



49. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მწერთა აფხაზური სა-

ხელწოდებების სემან-

ტიკურ-სტრუქტურუ-

ლი ანალიზი, საენათ-

მეცნიერო ძიებანი, 

XXIX თბილისი 

20
09

 

 

50. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზურ და ქართულ 

ზმნურ კონსტრუქცია-

თა მსგავსება უნებურო-

ბის კატეგორიის წარმო-

ებისას, სოხუმის სა-

ხელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, ქართული ენისა 

და კულტურის ინსტი-

ტუტი, აფხაზური ენისა 

და კულტურის ინსტი-

ტუტი, ,,ლინგვისტური 

ქართველოლოგიისა და 

აფხაზოლოგიის პრობ-

ლემები“, ტ. I, , 121-126 

20
09

 

 

51. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ფრინველთა აფხაზური 

სახელწოდებების სე-

მანტიკურ-სტრუქტუ-

რული ანალიზი, იკე 37, 

თბ. 

20
09

 

 

52. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ცხოველთა აფხაზური 

სახელწოდებების სე-

მანტიკურ-სტრუქტუ-

რული ანალიზი, ,,კავ-

კასიოლოგიური ძიება-

ნი I“, თბ.  

20
09

 

 

53. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ლექსემა გაგანია-ს 

წარმომავლობისათვის. 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხე-

ბი, X, თბ. 

20
09

 

 



54. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

უმდაბლესი ხერხემლი-

ანების აფხაზური სა-

ხელწოდებების სემან-

ტიკურ-სტრუქტურუ-

ლი ანალიზი არნ. ჩიქო-

ბავას ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 68-ე სა-

მეცნიერო სესიის მასა-

ლები, თბილისი  

20
09

 

 

55. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ბათუმელ აფხაზთა მე-

ტყველების შესახებ, 

№2, არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების ინ-

სტიტუტის 68-ე სამეც-

ნიერო სესიის მასალე-

ბი, თბილისი  

20
09

 

 

56. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

Ergative construction in 

Abkhazian and Georgian 

(Towards the equivalency 

of arranging of a person-

class and person affixes in 

the construction of 

Abkhazian and Georgian 

transitive verb), Join me 

on Kartvelian (South 

Caucasian) Linguistics 

Kartvelian (South 

Caucasian) languages and 

linguistics, (თეზისები) 

გაიგზავნა: University 

Paris-Diderot - Paris 7. 

Conference Dates: 

September 2-4, გერმანია, 

ქ. ბრემენი, იტალია, ქ. 

მაჩერატა 

20
09

 

 

57. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

მწერთა აფხაზური სა-

ხელწოდებების სემან-

ტიკურ-სტრუქტურუ-

ლი ანალიზი, არნ. ჩი-

ქობავას საკითხავები,  

XX, თბ. 

20
09

 

 



58. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებე-

ბის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში. 2. 

აფხაზური aʒәʒlan 

aʒәzlan „ალი, ფერია“ 

ლექსემის წარმომავ-

ლობისათვის. საენათ-

მეცნიერო ძიებანი 

XXVIII, თბილისი 

20
08

 

 

59. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

„ინდი მინდის“ წარმო-

მავლობისათვის, საე-

ნათმეცნიერო ძიებანი 

XXVII, თბ. 

20
08

 

 

60. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

„მერცხალი“ ლექსემა 

სამეცნიერო ლიტერა-

ტურაში და მისი ეტი-

მოლოგიის კიდევ ერთი 

ცდა, იკე, XXXVII, თბ. 

20
08

 

 

61. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზური *aʒaxoa „ვა-

ზი“ ტერმინის წარმო-

მავლობისათვის, „საე-

ნათმეცნიერო ძიებანი“, 

ტ. XXVI, თბ.,  

20
08

 

 

62. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზური aωәsta „ეშმა-

კი“ ლექსემის წარმომავ-

ლობისათვის, „საენათ-

მეცნიერო ძიებანი“, ტ. 

XXVI, თბ.,  

20
08

 

 

63. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ბათუმელ აფხაზთა მე-

ტყველების შესახებ. 

არნ. ჩიქობავას ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუ-

ტის 67-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბი-

ლისი  

20
08

 

 



64. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებები 

3. აფხაზური aǯnәs „სა-

ტანა, ეშმაკი“ ლექსემის 

წარმომავლობისათვის., 

არნ. ჩიქობავას ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუ-

ტის 67-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბი-

ლისი 

20
08

 

 

65. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

Abhkazians diasporas in 

the world., (აფხაზური 

დიასპორები მსოფლი-

ოში)., დაიბეჭდა შვედე-

თის ქ. მალმოში, სამეც-

ნიერო კონფერენციის 

მასალები, Conferense 

Caukasus Studies: Migra-

cion-Society-Langvuage, 

28-30 November  

20
08

 

 

66. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

К вопросу происхож-

дении антропоморфных 

имён в абхазском языке, 

(თეზისები) გაიგზავნა 

გროზნოში, საერთაშო-

რისო სამეცნიერო კონ-

ფერენციაზე  

20
08

 

 
67. ნანა მაჭავარიანი 

მასალები 

ფრინველთა აფხაზური 

სახელწოდებების სე-

მანტიკურ-სტრუქტუ-

რული ანალიზი, არნ. 

ჩიქობავას დაბადების 

110 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სიმპოზიუ-

მის მასალები, თბ.  

20
08

 

 



68. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

К реконструкции одной 

обще-Иберийско-кав-

казской основы. თეზი-

სები გაიგზავნა დაღეს-

ტანში: Институт языка, 

литературы и искусства 

им Г. Цадась, Междуна-

родная научная конфе-

ренция "Кавкаские язы-

ки: генетические, типо-

логические и ареальные 

связи" (14-16 октября) 

20
08

 

 

69. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებე-

ბის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში. 2. 

აფხაზური aʒәʒlan 

aʒәzlan „ალი, ფერია“ 

ლექსემის წარმომავ-

ლობისათვის. არნ. ჩი-

ქობავას საკითხავები, 

XIX, თბ.  

20
08

 

 

70. 

ნანა მაჭავარიანი 

თეიმურაზ გვანცე-

ლაძე 

ბიბლიოგრაფიული 

ხასიათის ნაშრომი 

აკადემიკოს ქეთევან 

ლომთათიძის ნაშრომ-

თა ბიბლიოგრაფია, 

თბ.,  

20
07

 

 
71. ნანა მაჭავარიანი 

სტატია 

ვითარებითი ზედსარ-

თავის ოდნაობითი ხა-

რისხის -co პრეფიქსის 

წარმომავლობისათვის 

აფხაზურში, საენათ-

მეცნიერო ძიებანი, 

XXV, თბ.  

20
07

 

 

72. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზური afarx „ფი-

ჩხი“ სიტყვის ეტიმო-

ლოგიისათვის, კავკასი-

ოლოგიური კრებული, 

ეძღვნება პროფესორ 

იან ბრაუნის დაბადები-

დან 80 წლისთავს. თბ. 

20
07

 

 



73. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

„ინდი მინდის“ წარმო-

მავლობისათვის, არნ. 

ჩიქობავას ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტის 66-

ე სამეცნიერო სესიის მა-

სალები, მიძღვნილი 

აკადემიკოს აკაკი შანი-

ძის დაბადების 100 

წლისთავისადმი, თბ.,  

(26-27) 

20
07

 

 

74. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

აფხაზური ašәšәḳams 

„ჭიანჭველა“ ლექსემის 

ბგერათფარდობისა-

თვის მის ქართულ შე-

სატყვისთან. XXVII რეს-

პუბლიკური დიალექ-

ტოლოგიური სამეცნიე-

რო სესიის მასალები, 

თბ.,  (53) 

20
07

 

 

75. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ცხოველთა აფხაზური 

სახელწოდებების სე-

მანტიკურ-სტრუქტუ-

რული ანალიზი, კავკა-

სიოლოგთა I საერთა-

შორისო კონგრესის მა-

სალები, თბ. 

20
07

 

 
76. ნანა მაჭავარიანი 

მასალები 

წინადადების მთავარ 

წევრთა – ქვემდებარისა 

და ირიბი დამატების 

ფუნქციათა შეცვლა 

აფხაზური და ქართუ-

ლი ზმნით (შემასმენ-

ლით) გამოხატულ უნე-

ბურობის კატეგორიაში. 

(ინგლისურ ენაზე) გა-

იგზავნა პარიზში 

20
07

 

 



77. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

„მერცხალი“ ლექსემა 

სამეცნიერო ლიტერა-

ტურაში და მისი ეტი-

მოლოგიის კიდევ ერთი 

ცდა, გ. ახვლედიანის 

დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი მი-

ძღვნილი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბ.  

20
07

 

 

78. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

პოტენციალისის კატე-

გორია აფხაზურ-ადი-

ღურ და ქართველურ 

ენებში, აკად. ქ. ლომთა-

თიძის სამეცნიერო-პე-

დაგოგიური მოღვაწეო-

ბის 75 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიე-

რო რესპუბლიკური 

კონფერენციის მასალე-

ბი, თსუ, თბ. 

20
07

 

 

79. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ანთროპომორფულ არ-

სებათა სახელწოდებები 

აფხაზურში. 1. აფხაზუ-

რი aωәstaa „ეშმაკი“ 

ლექსემის წარმომავ-

ლობისათვის, არნ. ჩი-

ქობავას საკითხავები, 

XVIII, თბ. 
20

07
 

 
80. 

ნანა მაჭავარიანი 

 
მონოგრაფია 

სინტაქსურ მიმართება-

ში შემავალი ზმნური 

კატეგორიები აფხა-

ზურსა და ქართულში, 

თბ.,  (165 გვ.) 

20
06

 

 

81. 
ნანა მაჭავარიანი 

 
მონოგრაფია 

მცენარეთა ლექსიკა აფ-

ხაზურში (სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანა-

ლიზი), თბ., (300 გვ.) 

20
06

 

 

82. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ლოკალურ პრევერბთა 

და მასდარულ ფუძეთა 

შემცველი მცენარეთა 

სახელწობანი აფხა-

ზურში, საენათმეცნიე-

რო ძიებანი, XXIV, თბ. 

20
06

 

 



83. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფიქსაციით ნაწარმოე-

ბი მცენარეთა ლექსიკა 

აფხაზურში, საენათ-

მეცნიერო ძიებანი, 

XXIV, თბ. 

20
06

 

 

84. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

კომპოზიტები აფხაზუ-

რი ენის მცენარეთა 

ლექსიკაში, საენათმეც-

ნიერო ძიებანი, XXIII, 

თბ. 

20
06

 

 

85. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ქართული „ღვინო“ 

ლექსემის ეტიმოლოგი-

ის ცდა, საენათმეცნიე-

რო ძიებანი, XXI, თბ., 

(125-132) 

20
06

 

 

86. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ვითარებითი ზედსარ-

თავის ოდნაობითი ხა-

რისხის -co პრეფიქსის 

წარმომავლობისათვის 

აფხაზურში, არნ. ჩიქო-

ბავას ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 65-ე სა-

მეცნიერო სესიის მასა-

ლები, თბ.,  გვ. 39 

20
06

 

 

87. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

აფხაზური aʒaxa „ვა-

ზი“ ლექსემის წარმო-

მავლობისათვის, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

XVII, თბ., (32-33) 
20

06
 

 

88. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მისალმებების, დამშვი-

დობების, წყევლისა და 

ლოცვის ფორმულები 

მოსავლის აღება-დაბი-

ნავების დროს აფხა-

ზურში, ენათმეცნიერე-

ბის საკითხები, III, თბ.,  

(20-24). 

20
05

 

 

89. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მცენარეთა სახელწო-

დებებთან დაკავშირე-

ბული ზოგადი ტერმი-

ნები აფხაზურში, საე-

ნათმეცნიერო ძიებანი, 

XX, თბ., (172-175). 

20
05

 

 



90. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მცენარეების ნაწილთა 

სახელები აფხაზურში, 

საენათმეცნიერო ძიება-

ნი, XIX, თბ., (212-216 

20
05

 

 

91. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მეღვინეობის ლექსიკა 

აფხაზურში. საქ. მეცნ. 

აკად. მაცნე, ენისა და 

ლიტერატურის სერია 

№1-4, თბ.  

20
05

 

 

92. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

მოსავლის მოვლა-აღე-

ბა-დაბინავებასთან და-

კავშირებული ტერმი-

ნოლოგია აფხაზურ ენა-

ში. საქართველოს მე-

ცნიერებათა აკადემიის 

მოამბე №171/1 

20
05

 

 

93. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ვაზის კულტურასთან 

დაკავშირებული ლექ-

სიკა აფხაზურში. ენათ-

მეცნიერების საკითხე-

ბი, II 

20
05

 

 

94. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ყურძნის ჯიშების აღ-

მნიშვნელი სახელწო-

დებები აფხაზურში. სა-

ენათმეცნიერო ძიებანი, 

XVII, თბ. 

20
05

 

 
95. ნანა მაჭავარიანი 

სტატია 

მარცვლოვანი კულტუ-

რების აღმნიშვნელი 

ლექსიკა აფხაზურში. 

საენათმეცნიერო ძიება-

ნი, XVII, თბ.  

20
05

 

 

96. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ქართული „ღვინო“ 

ლექსემის ეტიმოლოგი-

ის ცდა, არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 64-ე სესი-

ის მასალები, თბ.,  (29). 

20
05

 

 



97. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

მცენარეთა ნაწილების 

აღმნიშვნელი ლექსიკა 

აფხაზურში, სულხან-

საბა ორბელიანის სახე-

ლობის პედაგოგიური 

უნივერსიტეტის ენათ-

მეცნიერებისა და რი-

ტორიკის კათედრის სა-

მეცნიერო სესია, მასა-

ლები, თბ. 

20
05

 

 

98. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

სამეღვინეო ინვენტა-

რის აღმნიშვნელი ლექ-

სიკა აფხაზურში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები 

XVI, თბ.  

20
05

 

 

99. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ბაღჩეულისა და ბოს-

ტნეულის აღმნიშვნელი 

ლექსიკა აფხაზურში, 

საენათმეცნიერო ძიება-

ნი, XVI 

20
04

 

 

100. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ვენახის სამუშაოებთან 

დაკავშირებული ლექ-

სიკა აფხაზურში. არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინ-

სტიტუტის 63-ე სამეც-

ნიერო სესიის მასალე-

ბი, თბ.  
20

04
 

 
101. ნანა მაჭავარიანი 

მასალები 

ბაღჩეულისა და ბოს-

ტნეულის აღმნიშვნელი 

ლექსიკა აფხაზურში, 

არნ. ჩიქობავას საკი-

თხავები, XV, თბ. 

20
04

 

 

102. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ბუჩქების სახელწოდე-

ბანი და მათთან დაკავ-

შირებული ლექსიკა 

აფხაზურში, „საენათ-

მეცნიერო ძიებანი“, XV 

20
03

 

 

103. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ხეთა აფხაზური სა-

ხელწოდებების სტრუქ-

ტურა, „საენათმეცნიე-

რო ძიებანი“, XIV, თბ.  

20
03

 

 



104. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ყვავილების (დეკორა-

ტიული მცენარეების) 

აღმნიშვნელი ლექსიკა 

აფხაზურში, ენათმეც-

ნიერების საკითხები, I, 

თბ.  

20
03

 

 

105. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ბალახთა აფხაზური სა-

ხელწოდებების სტრუქ-

ტურა, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XV, თბ. 

20
03

 

 

106. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

დეკორატიული მცენა-

რეების (ყვავილების) 

სახელწოდებათა 

სტრუქტურა აფხაზურ-

ში, არნ. ჩიქობავას სახე-

ლობის ენათმეცნიერე-

ბის ინსტიტუტსი 62-ე 

სამეცნიერო სესიის მა-

სალები, თბ.  

20
03

 

 

107. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ბუჩქების სახელწოდე-

ბანი და მათთან დაკავ-

შირებული ლექსიკა 

აფხაზურში, არნ. ჩიქო-

ბავას საკითხავები, XV, 

თბ.  

20
03

 

 

108. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ხეთა აფხაზური სა-

ხელწოდებების სტრუქ-

ტურა, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნი-

ერების ინსტიტუტის 

61-ე სამეცნიერო სესიის 

მასალები, თბ.  

20
02

 

 

109. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

„ჩიტირეკია“ ტიპის სი-

ტყვათა წარმომავლო-

ბისათვის ქართულში, 

სამეცნიერო კონფერენ-

ცია „ფონეტიკა და ნორ-

მა“, თბილისი 

20
00

  

 

110. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

„ჩიტირეკია“ ტიპის სი-

ტყვათა წარმომავლო-

ბისათვის ქართულში, 

არნ. ჩიქობავას საკი-

თხავები, XI, თბ.,  გვ. 43. 

20
00

 

 



111. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ზმნის საურთიერთო 

კატეგორიის -aiba მა-

წარმოებლის წარმომავ-

ლობისათვის აფხა-

ზურში, საენათმეცნიე-

რო ძიებანი, VIII, თბი-

ლისი 

19
99

 

 

112. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

უნებურობის კატეგო-

რია აფხაზური და ქარ-

თული ენების ზმნაში, 

არნ. ჩიქობავას საკი-

თხავები X, თბილისი  

19
99

 

 

113. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

აფხაზური „ალალარა 

და ქართული ლალავს 

ზმნათა ურთიერთობი-

სათვის“, არნ. ჩიქობავას 

დაბადებიდან 100 

წლისთავისადმი მი-

ძღვნილი საერთაშორი-

სო სიმპოზიუმის მასა-

ლები, თბილისი,  

19
98

 

 

114. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ზმნის საურთიერთო 

კატეგორიის -aiba მა-

წარმოებლის წარმომავ-

ლობისათვის აფხა-

ზურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, IX, თბ.,  

19
98

 

 

115. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

ზმნის სასხვისო ქცევის 

„ცo აფიქსის წარმომავ-

ლობისათვის აფხა-

ზურში“. არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, IX, თბი-

ლისი,  28 

19
98

 

 

116. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

სიტყვა „უნასის“ ეტი-

მოლოგიისათვის, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები 

VIII, თბილისი  

19
97

 

 

117. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

კაუზატივის კატეგო-

რიის აფიქსები ქარ-

თულსა და აფხაზურში, 

მაცნე, ენისა და ლიტე-

რატურის სერია, №1, გვ. 

150-155 

19
87

 

 



118. ნანა მაჭავარიანი 
სტატია 

ობიექტისა და სუბიექ-

ტის პირის ნიშანთა გან-

ლაგებისათვის ქარ-

თულ და აფხაზურ 

გარდამავალ ზმნებში. 

მაცნე, ენისა და ლიტე-

რატურის სერია, №3, გვ. 

168-172 

19
86

 

 

119. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

О распределении лич-

но-классных и версион-

ных аффиксов в абха-

зском и грузинском язы-

ках (тезисы), XI регио-

налная научная сессия 

по изучению системы и 

истории иберийско-

кавказских языков, 

Нальчик,  

19
86

 

 

120. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

О распределении аф-

фиксов объекта и 

субъекта в грузинском и 

абхазском переходном 

глаголе. Научная кон-

ференция аспирантов и 

молодых научных 

работников Института 

языкознания АН ГССР 

(тезисы), Тбилиси  
19

86
 

 

121. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

О безличных и одно-

личных глаголах в аб-

хазско-адыгских и карт-

вельских языках. Нау-

чная конференция аспи-

рантов и молодых 

ученых Института 

языкознания АН ГССР, 

Тбилиси 

19
85

 

 

122. ნანა მაჭავარიანი 
მასალები 

Об аффиксах каузатива 

в абхазско-адыгских и 

картвельских языков. 

Четвертая республи-

кансках конференция 

молодых ученых фило-

логов, Сухуми  

19
83

 

 



 

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   

 

№ განხორციელე-

ბის წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულე-

ბის № 

პროექტის დასახელე-

ბა 

როლი პროექტში 

1. 28.IV.2015 – 
28.IV.2017.  

 (AR/243/2-132/14)  
შოთა რუსთაველის სახე-

ლობის სამეცნიერო ფონდი 

   

 „ქართულ-კავკასიუ-

რი ლექსიკონები ლინ-

გვისტური კომენტა-

რებით, ინდექსითა და 

საძიებლით“; 

 

ძირითადი შე-

მსრულებელი 

2. 2013-2015 

 
(№ 30-10) შოთა რუს-

თაველის ეროვნული სა-

მეცნიერო ფონდი 

კავკასიურ ენათა 

(აფხაზური, ჩეჩნური, 

ხუნძური, უდიური, 

ოსური) პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი სასწავლებ-

ლებისათვის 

 

 

ძირითადი შე-

მსრულებელი 

 

 

სხვა აკტივობები (რედაქტორობა და სხვა) 

 

 

მონაწილეობა ადგილობრივ სამეცნიერო სესიებსა და კონფერენციებში: 

(ბოლო 6 წელი) 

 

1. არნოლდ ჩიქობავა 120 (არნოლდ ჩიქობავას ცხოვრება და მოღვაწეობა) არნ. ჩი-

ქობავას საკითხავები XXIX, (მასალები), თბილისი,  2018.  

       2. აფხაზური ენის აფიქსთა და მოდალურ ელემენტთა  ლექსიკონი (შედგენის 

პრინციპები)არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX, (მასალები), თბილისი,  2018.  

3. უქონლობის სუფიქსიან სახელთა ასახვის შესახებ აფხაზურ ლექსიკონში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები XXVIII, (მასალები), თბილისი,  2017.  

         4. რუსუდან ჯანაშიას საეტაპო ნაშრომი აფხაზოლოგიაში „მრავლობითის სახე-

ლური - ა სუფიქსი აფხაზურ ზმნაში“, რუსუდან ჯანაშიასადმი მიძღვნილი სამეცნიე-

რო სესია. ჩერქეზული კულტურის ცენტრი,თბილისი, 2017.  

5. აფხაზური  -შა სუფიქსის ამოსავალი მნიშვნელობა და მისი   სემანტიკური შე-

სატყვისი ქართულში. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 76-ე სამეც-

ნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2017.  

          6. ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებების წარმომავლობისატვის აფხა-

ზურში. 4. ა ეჲფშაა  „ნადირთ ღვთაება“ , არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXVIII, (მასა-

ლები), თბილისი, 2017. 

7. არის თუ არა „მართვა“ აფხაზურში? არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინ-



სტიტუტის 75-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2016.  

8. ზმნის მოდალურ კატეგორიათა მორფემების შემცველი სიტყვების ლექსიკონ-

ში განთავსების საკითხისათვის აფხაზურში. მოხსენება პროექტის ფარგლებში – „კავ-

კასიურ-ქართული ლექსიკონები კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნა-

რკვევებით“, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2016. (მა-

სალები). 

9. ახალი არგუმენტი ძველი მოსაზრებისათვის, – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

2016. (მასალები). 

10. „მედგარის“ ეტიმოლოგიისათვის არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXVI, თბილი-

სი, 2015. (მასალები). 

11. გარდამავლობის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები აფხაზურში, 

თსუ საგრანტო პროექტი, სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი, 2015.(თეზისი) 

12. სინდიოფალას ეტიმოლოგიისათვის, თსუ მე-9 საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავი-

სადმი, თბილისი, 2015. (თეზისი). 

13. ლექსემა „ვასაკას“ წარმომავლობისათვის, 35-ე რესპუბლიკური დიალექტო-

ლოგიური სამეცნიერი სესია, ბათუმი, 2015. ოქტომბერი (მასალები)  

14. š /č ̣ბგერათფარდობისათვის აფხაზურსა და ქართულში, არნ. ჩიქობავას სახე-

ლობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 

2015.  

15. ზმნის სათანაო კატეგორიის წარმოების კვალი ქართულში, არნ. ჩიქობავას სა-

კითხავები, XXIV, თბ., 2014, (მასალები). 

16. აფხაზური ენის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილის სტრუქტურა, თსუ ჰუ-

მანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მე-7 საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნი-

ლი პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 2014 წლის 19-20 

ივნისი. (მასალები) 

17. მადინამიკურებელი (გარდაქცევითობის) –ხა სუფიქსის წარმომავლობისა-

თვის აფხაზურში, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სა-

მეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014. 

18. აფხაზური აჰამპალ ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის, არნ. ჩიქობავას სახელო-

ბის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 

2013. 

19. ფაუნის სომატური ლექსიკა აფხაზურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIII,  

თბილისი, 2012. (მასალები).  

20. ფაუნის ხმიანობისა და სადგომის აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში (სემან-

ტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი). არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

71-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012. ეძღვნება ბესარიონ ჯორბენაძის 70 

წლისთავს. (მასალები). 

21. ლექსემა „დაიაზება“ ზემოიმერულში. ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების 

XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2012.   

        

 

 

 



 

რედაქტორი შემდეგი გამოცემებისა:  

(ბოლო 6 წელი) 

 

1. მერაბ ჩუხუა, ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი,  

თბილისი, გამომცემლობა საარი, 2017 (688). 

2. მუხრან მაჭავარიანი, „ჩვეულებრიობით არაჩვეულებრივი“, ჩანაწერები, (შე-

ვსებული გამოცემა), თბილისი, 2015.  

3. მუხრან მაჭავარიანი, „ჩვეულებრიობით არაჩვეულებრივი“, ჩანაწერები, თბი-

ლისი, 2014 

4. მუხრან მაჭავარიანი, „მთიები“ (საყმაწვილო კალენდარი) განახლებული 

გამოცემა, თბილისი, 2014. 

5. .მუხრან მაჭავარიანი, „ახლა კი დროა“ ლექსების კრებული, (მინიატურული 

წიგნი), თბილისი, 2014. 

6. მუხრან მაჭავარიანი, „ბიჭო არ შემარცხვინო“, ლექსების კრებული, თბილისი, 

2014. 

7. ჟურნალი „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ მე-5 ტ.თბილისი, 2014. 

8. მუხრან მაჭავარიანი, თხზულებათა სამტომეული,„ჩემი რჩეული“, თბილისი, 

2013. 

9. ლამარა ბოკერია-მაჭავარიანი, „ძე ქუხილისა“, თბილისი, 2012.  

 

 

▪ მრავალი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოსა და რედკოლეგიის წევ-

რი. 

 

▪ მუხრან მაჭავარიანის მუზეუმის თბილისისა და არგვეთის ფილიალების დი-

რექტორი. 

 

▪ მუხრან მაჭავარიანის სახელობის ფონდის თავმჯმდომარე. 

 

▪ თსუ სენატის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორად არჩევამდე.( 2018 წლამდე) 

 

▪ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ქართული ენისა და ლი-

ტერატურის ყველა გამოცდის მონაწილე (გამსწორებელი) დღიდან ცენტრის 

დაარსებისა. 

 

9. პრემია, ჯილდო.  

 

საჩხერის საპატიო მოქალაქე, 2015. 

  

150-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 5 მონოგრაფია,  1 სახელ-

მძღვანელო, ელექტრონული), 1 ბიბლიოგრაფიული ნაშრომი. 

 



ვფლობ კომპიუტერთან მუშაობის უნარებს.  

 

დოქტორანტები:  

 

ნათია ფონიავა,  

ნინო აბესაძე, 

ნინო ბენდუქიძე 

 

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელი: არტიომ ავაკიმოვი, ხათუნა ხვიჩია 

 

საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი: არტიომ ავაკიმოვი, დიანა კაკაშვილი, ლია 

ჯავახიშვილი, თეონა ლაბაძე 

 

სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი  -  ლეილა ავიძბა 

სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი  -  ხატია კაკავა 

 

სამაგისტროს  ნაშრომის ოპონენტი: ნინო აბესაძე, გოგა კაპანაძე, და სხვანი...  

 

უცხო ენების ცოდნა:  ქართული, რუსული, ინგლისური, აფხაზური. 

 

              

 


