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სამსახურებრივი
პოზიცია

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი;

განათლება
ჩარიცხვისა და

უმაღლესი საგანმანათლებლო

დამთავრების

დაწესებულება, ფაკულტეტი

თბილისის

სახელმწიფო

კვალიფიკაცია

წლები
1980-1985

უნივერსიტეტი

ფილოლოგი, ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი
დიპლომი ИВ N 259000

არნ.

ჩიქობავას

ენათმეცნიერების

სახ.

19851988

ასპირანტი

ინსტიტუტის

ასპირანტურა

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი
დისერტაციის დაცვის

25.04. 1989 წელი

თარიღი
კაუზატივის კატეგორია ქართველურ ენებში
დისერტაციის თემა

მინიჭებული კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ФЛ N 013233

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი

2009-2018

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
(წლების მიხედვით)
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი

2009- 2018

ენის მოდელირების ასოციაციის წევრი

2000-2004

საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატა, კვლევისა და ანალიზის
სამმართველოს უფროსის მოადგილე

1990-1997

თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის პედაგოგიური უნივერსიტეტის
დოცენტი

1989-2000

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა
განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

შრომათა სია
წიგნები, სტატიები, მასალები

ჭაბუკი ქირია,
ელისო მაჩიტაძე

საკონფერენციო
მასალა

2.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

3.

ჭაბუკი ქირია,
სოფიკო
დარასელია

მონოგრაფია

ფუნქციური ანალიზის
საკითხები

4.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

მართლწერის საკითხები

5.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

ქართული ენის
პრაქტიკული კურსი

ციტირებების რაოდენობა
(არსებობის შემთხვევაში)

გამოქვეყნების წელი
თბ., 2018

1.

თბ., 2017

მომავალი დროის
ფორმათა სწავლების
საკითხი
არაქართულენოვან
კონტინგენტთან
მუშაობისას, მეორე ენის
სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური
განათლების კონტექსტში,
თბილისი, საქართველო,
4-6 ოქტომბერი, 2016
ტექსტები და ტესტური
დავალებები,
კითხვა/წერა, ქართული
ენის შემსწავლელთათვის,
მეორე გამოცემა

თბ., 2017

მონოგრაფია, სტატია,
საკონფერენციო
მასალები და სხვა

ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები, პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი
(არსებობის შემთხვევაში)

თბ., 2017

ყველა
თანაავტორის
მითითებით

პუბლიკაციის
სახეობა:

თბ., 2017

№

ავტორის გვარი და
სახელი

პუბლიკაციის სათაური,
ავტორის გვარი და
სახელი

სახელმძღვანელო

8.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

9.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

თბ., 2016

7.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
ფსიქოლოგია,
განათლება
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
სოციალურ-პოლიტიკური
მეცნიერებები
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები
(ფილოლოგია)

თბ., 2016

საკონფერენციო
მასალა

თბ., 2016

ლალი ეზუგბაია,
მერაბ ჩუხუა,
ჭაბუკი ქირია

თბ., 2016

6.

„ჭანურის გრამატიკული
ანალიზიდან“ „ლაზურმეგრულის გრამატიკამდე“:
ლაზურისა და მეგრულის
ურთიერთმიმართების
ისტორიისათვის,
იდეოლოგია და
ლინგვისტური იდეები, 4-6
ოქტომბერი

12.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

13.

14.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

ლექსიკონი

თბ., 2016

ლექსიკონი

თბ., 2016

11.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

თბ., 2016

სახელმძღვანელო

თბ., 2016

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2016

10.

სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები (ისტორია)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ფსიქოლოგია,
განათლება)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ფსიქოლოგია,
განათლება)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(სოციალურპოლიტიკური
მეცნიერებები)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(სოციალურპოლიტიკური
მეცნიერებები)

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

18.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

19.

ჭაბუკი ქირია,
ლალი ეზუგბაია,
ომარ მემიშიში,
მერაბ ჩუხუა

მონოგრაფია

ლაზურმეგრული გრამატიკა.
მორფოლოგია.
ქცევის
საკითხი

20.

ჭაბუკი ქირია

I.

სტატია

საკითხები. III

თბ., 2016
თბ., 2016

კატეგორიის
ზანურში,

კრებული ლაზურისა და
მეგრულის

თბ., 2016

17.

თბ., 2016

ლექსიკონი

თბ., 2015

16.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

გრამატიკის

თბ., 2015

15.

კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის,
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები
(ფილოლოგია)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის,
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები
(ფილოლოგია)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის,
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები (ისტორია)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის,
ჰუმანიტარული
მეცნიერებები (ისტორია)

კავშირი

ჩაფიძე,
კახა გაბუნია,

სახელმძღვანელო

ჭაბუკი ქირია

ნატალია გვილია,
კახა გაბუნია,
23.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

ხათუნა ტურაშვილი,
კახა გაბუნია,
24.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

ნანა სირაძე,
კახა გაბუნია,
25.

ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

თბ., 2015

22.

საკითხები. III.
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი), ფიზიკა
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი), ქიმია
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
ბიოლოგია/მედიცინა
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
ბიზნესი და ეკონომიკა

მეგრულის

გრამატიკის

თბ., 2015

კონსტანტინე

კრებული ლაზურისა და

თბ., 2015

სტატია

თბ., 2015

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2015

21.

ზანურში,

კახა გაბუნია,
27.

28.

ჭაბუკი ქირია

დემეტრე ქირია,
კახა გაბუნია,
ჭაბუკი ქირია

სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო

კახა გაბუნია,
29.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
30.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

თბ., 2015

სახელმძღვანელო

თბ., 2015

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2015

26.

თბ., 2015

კახა გაბუნია,

თბ., 2015

გიორგი გაბუნია,

სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
მათემატიკა
სახელმძღვანელო
ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების კურსი),
სამართალი
სახელმძღვანელო
ქართულ
ენაში
მომზადების პროგრამის
სტუდენტებისათვის (ენისა
და
საგნის
ინტეგრირებული
სწავლების
კურსი),
გეოგრაფია
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ბიზნესი, ეკონომიკა)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ბიზნესი, ეკონომიკა)

32.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
33.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
34.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი,
ლექსიკონი

ენაში

35.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
36.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

თბ., 2015

ქართულ
მომზადების

პროგრამის
(მედიცინა, ბიოლოგია)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(სამართალი)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(სამართალი)

სტუდენტებისთვის

კახა გაბუნია,

თბ., 2015

კახა გაბუნია,

თბ., 2015

ლექსიკონი

თბ., 2015

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2015

31.

თბ., 2015

კახა გაბუნია,

ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(მედიცინა, ბიოლოგია)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(გეოგრაფია)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(გეოგრაფია)
ქართულ-აზერბაიჯანული

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
39.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
40.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
41.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

კახა გაბუნია,
42.

43.

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

მონოგრაფია

მეგრულ-ლაზურის
მორფოლოგიის
საკითხები

თბ., 2015
თბ., 2015

38.

თბ., 2015

კახა გაბუნია,

თბ., 2015

ლექსიკონი

თბ., 2015

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2015

37.

თბ., 2014

კახა გაბუნია,

ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ფიზიკა)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(ფიზიკა)
ქართულ-სომხური
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის (ქიმია)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის (ქიმია)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(მათემატიკა)
ქართულ-აზერბაიჯანული
ლექსიკონი, ქართულ
ენაში მომზადების
პროგრამის
სტუდენტებისთვის
(მათემატიკა)

ჭაბუკი ქირია

სტატია

თურმეობითის

წარმოება

მეგრულში,

კრებ.

ლაზურისა

მეგრულის

და

გრამატიკის

საკითხები. II

თბ., 2014

44.

პირველი

(თ)მV ნაწილაკის ფუნქცინაკვთებში,

ლაზურისა

მეგრულის

და

გრამატიკის

საკითხები. II

46.

47.

48.

ჭაბუკი ქირია,
ორხან შამილოვი

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

სასაუბრო

სტატია

სტატია

აზერბაიჯანულ-ქართული
სასაუბრო
საკითხავი ტექსტებით
მანიპულირება მეორე
ენის სწავლებისას,
ქართულის, როგორც
მეორე ენის სწავლების
მეთოდები და
სტრატეგიები
ფუძის საკითხი და
სახელობითი ბრუნვა
ლაზურსა და მეგრულში,
კრებ. ლაზურისა და
მეგრულის გრამატიკის
საკითხები. I

49.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

მყოფადის წარმოება ზანურში, კრებ. ლაზურისა
და მეგრულის გრამატიკის
საკითხები. I

50.

ჭაბუკი ქირია
ნანა ქირია

სახელმძღვანელო

ტექსტის რედაქტირება
(აბიტურიენტებისთვის)

თბ., 2014

კრებ.

წრის

თბ., 2014

მყოს

თბ., 2013

სტატია

თბ., 2013

ჭაბუკი ქირია

აწ-

თბ., 2013

45.

მეგრულის

თბ., 2013

ისათვის

55.

ჭაბუკი
ქირია,
ვახტანგ იმნაიშვილი,
ელექტრონული
ქეთევან
ლექსიკონი
გოჩიტაშვილი, რატი
სხირტლაძე
შალვა
ტაბატაძე,
მაია
ინასარიძე,
ქეთევან
ჩაჩხიანი, სახელმძღვანელო
ჭაბუკი ქირია
კახა გაბუნია,

56.

57.

58.

ლალი ეზუგბაია,
ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია,
ნანა ქირია

ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი,
ena.ge

ინტერკულტურული
განათლების პრაქტიკული
სახელმძღვანელო
მასწავლებლებისთვის

მონოგრაფია

ენობრივი სიტუაცია
თანამედროვე
საქართველოში
(თანაავტორი)

ორთოგრაფიული
ცნობარი/ლექსიკონ
ი

ქართული
სალიტერატურო ენის
მართლწერის საკითხები
და ორთოგრაფიულ
სირთულეთა ლექსიკონი

სახელმძღვანელო

აბიტურიენტის წიგნი

თბ., 2013
თბ., 2013
თბ., 2012
თბ., 2011

სახელმძღვანელო

ტექსტები და ტესტური
დავალებები,
კითხვა/წერა, ქართული
ენის შემსწავლელთათვის

თბ., 2010;

54.

ჭაბუკი ქირია

საკონფერენციო
მასალა

მყოფადის წრე ლაზურში,
არნ. ჩიქობავას
საკითხავები, XXIV,
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის სამეცნიერო
სესია, 23-26 აპრილი.

თბ., 2010

53.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

თბ., 2009

52.

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2009

51.

ქართულ-აზერბაიჯანული
და აზერბაიჯანულქართული ლექსიკონი

ნანა ქირია

სახელმძღვანელო

ნინო,

ქირია
60.

თიგიევა

ჭაბუკი;
იზოლდა, სახელმძღვანელო

მინდიაშვილი

ქართული ენა
ოსურენოვანი
მოსახლეობისათვის

სერგო
ჭაბუკი ქირია
მეთოდური მასალა
და სავარჯიშოები

მეთოდიკური მითითებანი
ლექსიკის შესწავლის
დასახმარებლად
(სიხშირული ლექსიკონის
მასალაზე დაყრდნობით),
სავარჯიშოების კრებული

ლექსიკონი

ქართული ენის
სიხშირული ლექსიკონი

კახა გაბუნია
61.

ქეთევან
გოჩიტაშვილი

თბ., 2007

შარაშენიძე

თბ., 2007

59.

თბ., 2008

ჭაბუკი ქირია

ქართული ენის
მართლწერის საკითხები,
სტილისტიკური ცნობარი,
ქართული ენისა და
ლიტერატურის
საგამოცდო ტესტების
ნიმუშები

ქეთევან

გოჩიტაშვილი

63.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

64.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

რუსუდან
65.

ზექალაშვილი,
ჭაბუკი ქირია

მეორე ენის სწავლების
ზოგიერთი ასპექტი (ილია
ფრანკის პედაგოგიური
გამოცდილებიდან),
მერმისი, 11,
საგაზეთო ტექსტებზე
მუშაობის ზოგიერთი
ასპექტი მეორე ენის
სწავლებისას, მერმისი,
10,
გერმანულ-ქართული
ლექსიკონი (50 ათასი
სიტყვა)

თბ., 2007

ქირია,

ჭაბუკი

თბ., 2007

ბაბუხადია,

თბ., 2007

62.

თბ., 2007

კახა გაბუნია, მერაბ

სიტყვა და ლექსიკური
მარაგი, მერმისი, 9,

თამარ ჯაყელი,
67.

მაია ინასარიძე.
ჭაბუკი ქირია

68.

69.

ჭაბუკი ქირია

მაია

მელიქიძე,

ჭაბუკი ქირია

თამარ ჯაყელი,
70.

ქართული ენის
გრამატიკის სწავლება

მაია ინასარიძე,
ჭაბუკი ქირია,

სავარჯიშოების
კრებული

სავარჯიშოების კრებული
(არაქართულენოვანი
სკოლების ქართული ენის
მასწავლებელთათვის)

მეთოდური მასალა

ლექსიკაზე მუშაობის
მეთოდიკა მეორე ენის
სწავლებისას

სახელმძღვანელო

ქართული ენის
თვითმასწავლებელი
სომხურენოვანი
მოსახლეობისთვის

ნინო შარაშენიძე
ჭაბუკი ქირია, მაია
71.

მელიქიძე

თბ., 2006

სტატია

ნინო შარაშენიძე

თბ., 2007

მეთოდური
გზამკვლევი

მეთოდიკური მითითებანი
ქართულის, როგორც
მეორე ენის სწავლების
პროცესში
(მასწავლებელთა
გზამკვლევი)

ჭაბუკი ქირია,

თბ., 2006.

სახელმძღვანელო

თბ., 2006

მაია ინასარიძე,

„თავთავი”, II;
სახელმძღვანელო
არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის

თბ., 2006

66.

მაია მელიქიძე,

თბ., 2006

თამარ ჯაყელი,

ჭაბუკი ქირია,
72.

ქეთევან
გოჩიტაშვილი,
ნინო შარაშენიძე,
ზოია მხითარიანი

თბ., 2006

კახა გაბუნია,

კო(ნ) მორფემის ფუნქციჭაბუკი ქირია

სტატია

პირო-

ბითის ნაკვთებში, “ქართველოლოგიური
კრებული”, III
შერეული

74.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

თბ., 2005

73.

ზანური

კავშირებითის

წარმოების პრინციპი ლაზურში, თსუ სოხუმის ფილიალის “მოამბე”, 2.
ფორმაწარმოებისა

თბ., 2005

ისათვის

და

სიტყვაწარმოების სფეროთა დიფერენცირების საკითხისათვის

ზმნის

უღლე-ბის

სისტემაში,

არნოლდ

ჩიქობავას

77.

78.

79.

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

ჭაბუკი ქირია

სტატია

სტატია

ლექსიკის პრეზენტაციის
თეორიული საკითხები
მეორე ენის სწავლებაში,
მერმისი, 3

სტატია

სიტყვაწარმოების
სწავლების
სტრატეგიისათვის,
მერმისი, 4-5

თბ., 2005

76.

ტექსტის აღქმა-გაგების
ზოგადი პრობლემატიკა
მეორე ენის სწავლებისას,
მერმისი, 1

სტატია

ზმნისწინთან
დაკავშირებული
პრობლემატიკა მეორე
ენის სწავლებისას,
მერმისი, 6

თბ., 2005

საკითხავები, XVI

თბ., 2005

სტატია

თბ., 2005.

ჭაბუკი ქირია

თბ., 2005.

75.

ზმნურ ფორმათა კლასი80.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

უღლების ტიპები, „ენათმეცნიერების

საკითხები”,

2.

თბ., 2004

ფიკაციის პრინციპები და

ჭაბუკი ქირია

სტატია

გახმოვანების

თვალსაზ-

რისით, “საენათმეცნიერო
ძიებანი”, XVII.
გერმანულ-ქართული

რუსუდან
82.

ზექალაშვილი,

ლექსიკონი

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

(45

ათასი

სიტყვა).

თბ., 2004

81.

თბ., 2004

ზანური ზმნური ფორმები

უნონ (მეგრ. ოკო, ქართ.
უნდა) ზმნის ფორმობრივფუნქციონალური ტრანსსტატია

ფორმაციისათვის
ლაზურ-ში

(ჭანურში),

“ენათმეცნიე-რების
საკითხები”, 1.
კავშირებითის
84.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

თბ., 2004

ჭაბუკი ქირია

ნაკვთების

მაწარმოებელი ზანურში,
“საენათმეცნიერო
ძიებანი”, XV.
ნაკვთის

თბ., 2004

83.

(მწკრივის)

გრამატიკული
სტატია

სტატუსისათვის,
„ქართველურ

ენათა

სტრუქტურის საკითხები”,
VIII.
ერთი
მოდალური
86.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

საკითხი
(ჭანურში),

თბ., 2004

ჭაბუკი ქირია

ნაზმნარი
ნაწილაკის
ლაზურში
კრებ.

ბესარიონ ჯორბენაძეს.

თბ., 2003

85.

პირველი სერიის ნაკვთთა
87.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

რულში.;

XXIII

რესპ.

დიალექტოლ. სეს., თელ.,
მასალ.

თბ., 2003

დაჯგუფების საკითხი მეგ-

ინგლისურ-ქართული და
ქართულ-ინგლისური

88.

მერაბ

ბაბუხადია, სტატია

ჭაბუკი ქირია

თარგმნითი

ლექსიკონი

ინტერნეტისთვის,
ქართული

ენა

და

ლოგიკა, #2.

თბ., 2002

კახა გაბუნია,

ნინო შარაშენიძე,
89.

ჭაბუკი ქირია,

სახელმძღვანელო

ვასილ აბაშვილი,
როინ

ქართული ენის
თვითმასწავლებელი
თურქულენოვანი
მოსახლეობისათვის

ყავრელიშვილი
მყოფადის

თბ., 2002

კახა გაბუნია,

ნაკვთის

ჭაბუკი ქირია

სტატია

(ჭან-ურში),
საენათმეცნიერო ძიებანი,
XII.

91.

ჭაბუკი ქირია

სასაუბრო

ქართულ-გერმანული
სასაუბრო

თბ., 2001.

90.

თბ., 2002

სტატუ-სისათვის ლაზურში

92.

ჭაბუკი ქირია

ლექსიკონი

ქართულ-გერმანული
ლექსიკონი

(25

ათასი

სიტყვა).

თბ., 2001

გერმანულ-ქართული და

აწმყოს ფუძის წარმოების
93.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

ზანურში,

XXI, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია

თბ., 2001

საკითხისათვის

94.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

ლობის საკითხი მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, X.

თბ., 2001

თემის ნიშანთა წარმომავ-

არაკანონიკური
თანხმოვანთკომპლექსები
ჭაბუკი ქირია

სტატია

ს სუპერაცია ერთი რიგის
ფორმებთან

ლაზურში,

საენათმეცნიერო ძიებანი,
VIII.

თბ., 1999

95.

96.

ჭაბუკი ქირია

კონფერენციის

ეტიმოლოგიისათვის,

მასალები

ბესარიონ

ჯორბენაძის

საზ. III სამეცნ. კონფ.

თბ., 1996

„მსგეფსის“

ჭაბუკი ქირია

სტატია

ჭGრკ ფუძეთა მიმართებისათვის, საენათმეცნიერო
ძიებანი, IV.
მყოფადის

98.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

ნაკვთი

ლა-

ზურში, XIV რესპ. დიალ.
სესია.

თბ., 1993

97.

თბ., 1995

ქართ. ჭან.-: ზან. ჭირკ/

მეშველზმნური წარმოების
ზოგი საკითხი ზანურში,
თბ. სულხან-საბა ორბელიანის
99.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

სახ.

პედაგოგიური ინსტიტუტის
მასწავლებელთა 59-ე საინსტიტუტთაშორისო

სა-

მეცნიერო სესია.
-(უ)მერ//-(უ)მელ
ჭაბუკი ქირია

მასალები

სიანი

ზმნები

სუფიქ-

ლაზურში,

ენათმეცნიერების

ინსტი-

ტუტის 51-ე სამეცნიერო
კონფერენცია.

თბ., 1993

100.

კონფერენციის

თბ., 1993

პროფესორ-

101.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

დარი

მეგრულში,

XIII

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია.

თბ., 1992

უ-ა დაბოლოებიანი მას-

მეგრული ტექსტების მანქანური დამუშავების პრინკონფერენციის

ჭაბუკი ქირია

მასალები

ციპებისათვის; საქ. მეცნ.
აკად. არნ ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების

ინსტი-

ტუტის სამეცნიერო კონფერენცია

თბ., 1991

102.

კახა გაბუნია,

103.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

ნიშნისა

და

ამოსავალი

ფუძის საკითხისათვის ზანურში, მაცნე, №1,.
სიტყვათმახვილის

თბ., 1991

კაუზატივის ფორმალური

ადგი-

ლისა და დისტინქტური

104.

ჭაბუკი ქირია

კონფერენციის

ში, ენათმეცნიერების ინს-

მასალები

ტიტუტის ასპირანტთა და
ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია

თბ., 1991

ფუნქციისათვის მეგრულ-

ქართული დიალექტების
105.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

ნიშანთა

არანჟირების

თვალსაზრისით,

დია-

ლექტ. კრებული.
Некоторые

თბ., 1991

კლასიფიკაცია კაუზატივის

вопросы

106.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

в

Картвельских

13-ая

языках,

региональная

научная сесия, Майкоп

თბ., 1990

каузативного оброзования

კაუზატივის ფორმალური
ნიშანი სვანურში, ენათმეც-

მასალები

პირანტთა და ახალგაზრდა

მეცნიერ

სამეცნიერო

მუშაკთა
კონფერენ-

ცია.
კაუზატივის
108.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

წარმოება

ქართული ენის დიალექტებში,

რესპუბლიკური

დიალ. სესია, თელავი
კაუზატივის

თბ., 1989

ჭაბუკი ქირია

ნიერების ინსტიტუტის ას-

თბ., 1988

107.

კონფერენციის

წარმოების

ზოგიერთი საკითხი ძველ
ჭაბუკი ქირია

მასალები

ქართულში,

ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახ. მეცნიერ
მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია.

თბ., 1988

109.

კონფერენციის

-უ-ამ დაბოლოება მეგ-

110.

ჭაბუკი ქირია

კონფერენციის

თსუ და საქ. სსრ უმაღლ.

მასალები

სასწ.

ენის

სამეცნ.

კათ.

რესპ.

კონფერენცია,

ენათმეცნიერება, II.

თბ., 1988

რულ კაუზატიურ ზმნებში,

-ევ სუფიქსიანი კაუზატი111.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

თულში,

თსუ

ახალგაზრდა მეცნიერთა
საბჭო, შრო-მები, XVI.

თბ., 1988

ვები თანამედროვე ქარ-

112.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

EN:

IN

в

Грузинском,

Проблемы референций в
языке и в литературе.

თბ., 1987

Альтернация -EV: I(V) и

-ევ:-ი(ვ) და ენ:ინ ალ113.

ჭაბუკი ქირია

სტატია

ქართულში,

თსუ

ახალგაზრდა

მეცნიერთა

საბჭო,

შრომები, XIV.

თბ., 1987

ტერნაცია

პარადიგმის შერევა ერთი
114.

ჭაბუკი ქირია

სესიის მასალები

რატურო ქართულსა და
დიალექტებში, რესპ. დიალ. სამეცნ. სეს., ქ. გორი.

თბ., 1987

რიგის ზმნებთან სალიტე-

კაუზატივი და კონტაქტი,
ჭაბუკი ქირია

მასალები

ენათმეცნიერების

ინსტი-

ტუტის ასპირანტთა და ახ.
მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია.

თბ., 1987

115.

კონფერენციის

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

N

პროექტის დასახელება

„არაქართულენოვან

1.

ფონდი ღია საზოგადოება –

წლები

როლი პროექტში

2016

პროექტის დირექტორი

2015

პროექტის დირექტორი

საქართველო

(ბეჭდურ-ელექტრონული) პაკეტი“

არაქართულენოვან

2.

სტუდენტთა

აკადემიური მხარდაჭერის სრული

დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის №

სტუდენტთა

აკადემიური მხარდაჭერა ქართულ
ენაში

მომზადების

ფარგლებში

პროგრამის

ფონდი ღია საზოგადოება –
საქართველო

ქართული

3.

ენის

ელექტრო-ნული

ფონდი ღია საზოგადოება

2013-

– საქართველო

2014

ლაზურისა და მეგრულის

შოთა

რუსთველის

2012-

პროექტის

შეპირისპირებითი გრამატიკა

ეროვნული

სამეცნიერო

2015

ხელმძღვანელი

(ნაწილი პირველი.

ფონდი

მორფოლოგია) საერთო

№ 11/07

ძირ-ფუძეთა ინდექსითურთ

FR/468/1-30/11

ქართული ენის

ფონდი ღია საზოგადოება

2011-

ქართული ენის ექპერტი

ელექტრონული სწავლების

– საქართველო, №
CS/32/11 – 17759

2012

ქართული ენის
ორთოგრაფიული
ლექსიკონი
(ელექტრონული ვერსია)

2009-

პროექტის

2011

ხელმძღვანელი

და

საგანმანათლებლო
ტრენინგები
არაქართულენოვანი
სკოლების
მასწავლებელთათვის

2011

ტრენერი

და

ქართული ენის ფლობის
დონეების აღწერილობა

2010

ჯგუფის ხელმძღვანელი

და

ქართულის, როგორც
მეორე ენის
საუნივერსიტეტო
მოდულის შექმნა

სწავლების კურსის დანერგვა
განვითარება

და

საგანმანათლებლო

ექსპერტი

სივრცეში (A1-B2 დონეები)

4.

6.

კურსი

6.

შოთა

რუსთველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი

სამეცნიერო

სამეცნიერო

№ L-01-09
განათლებისა
მეცნიერების სამინისტრო

7.

საქ.

8.

მეცნიერების სამინისტრო

საქ.

9.

განათლებისა

განათლებისა

მეცნიერების სამინისტრო

ფონდი „ღია საზოგადოება -

10.

საქართველო“
Integr/04/08-12351

ქართული ენის
თვითმასწავლებელი
ოსურენოვანი
მოსახლეობისათვის

მოდულების ავტორი

2007

თანაავტორი

საქ.

11.

12.

განათლებისა

და

მეცნიერების სამინისტრო

ფოლკსვაგენის

ფონდი,

ფრანკფურტის

გოეთეს

უნივერსიტეტი, № Az.11/81200

ევრაზიის ფონდი

13.

თავთავი, სახელმძღვანელო საქ. არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, მეორე დონე

2007

თანაავტორი

ენობრივი სიტუაცია
თანამედროვე
საქართველოში

2006-

ქართველური ენების

2008

ჯგუფის წევრი

კომუნიკაციური
გრამატიკისა და
სიხშირული ლექსიკონის
შექმნა

2006-

თანაავტორი

2007

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვა)


ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები, III, თბ., 2015;



ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები, II, თბ., 2014;



ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების
დაწყებით საფეხურზე: კვლევის ანგარიში / ავტ.: შალვა ტაბატაძე, ნათია გორგაძე ;
რედ. ჭაბუკი ქირია. - თბ., 2013.



კვოტირების სისტემის კვლევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში /შალვა
ტაბატაძე, ნათია გორგაძე ; რედ. ჭაბუკი ქირია. - თბ., [2013].



ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები: სახელმძღვანელო
არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის / ქეთევან გოჩიტაშვილი; რედაქტორი:
ჭაბუკი ქირია, თბ., 2012;



სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: მე-2 კლასი: მოსწავლის წიგნი / ნანა
მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა; რედ. ჭაბუკა ქირია, თბ. :
მერიდიანი, 2012.



კონსტანტინე გამსახურდიას თხზულებების სწავლება სკოლაში / ნანა ქირია, ზურაბ
ბაღაშვილი; [რედ. ჭაბუკი ქირია]. - თბ. : მერიდიანი, 2011.



ხელოვნება : მოსწავლის სახელმძღვ. : სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება : მე-3
კლასი / ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა; რედ. ჭაბუკი ქირია,
თბ., მერიდიანი, 2011.



მოსწავლის

სახელმძღვ.

სახვითი

და

გამოყენებითი

ხელოვნების/შრომითი

სწავლებისათვის : მე-5 კლასი / ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი; [რედ. ჭაბუკი
ქირია; თბ. : მერიდიანი, 2010.


ბუნება: მე-5 [კლასი] : მოსწავლის სახელმძღვ. / მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ
ქუთელია ; [რედ. ჭაბუკი ქირია]. - თბ. : მერიდიანი, 2010.



საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ქართული ენის
სამსახური მულტილინგვურ განათლებასთან დაკავშირებულ ტერმინთა თარგმნითგანმარტებითი ლექსიკონი (შემდგენლები: კახა გაბუნია, შალვა ტაბატაძე, ნინო
ფერაძე), რედაქტორი ჭაბუკი ქირია, თბილისი, 2008



სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს
მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სტანდარტების პროექტები.

თარგმანები:
რზა თალიბოვი, აზიის ქვეყნები საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, (თარგმანი
რუსულიდან), თბ., 2017;
იაგუბ მაჰმუდოვი, რეალური ისტორია (თარგმანი რუსულიდან), თბ., 2018;
ნიკოლაი ზენკოვიჩი, ჰეიდარ ალიევი, ბედის ზიგზაგები (თარგმანი რუსულიდან), თბ., 2018.
ჰაფიზ მ. ფაშაევი, ერთი ადამიანის მანიფესტი (თარგმანი რუსულიდან), თბ., 2018 (იბეჭდება).

უცხო ენების ცოდნა
ენები:
ქართული (მშობლიური)
რუსული ენა
ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამები:
ვინდოუსი
მაიკროსოფტ ვორდი
პეიჯმეიკერი
ექსელი

