
• სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (კონსულტანტობა), ოპონირება 
საკანდიდატო (სადოქტორო) დისერტაციების ხელმძღვანელობა: 

1. სოფიო ტყეშელაშვილი _ თანხმოვანთკომპლექსთა ტრანსფორმაციისათვის ქართული ენის 
ფერეიდნულ დიალექტში. 2006 წ., შიფრი: 10.02.01. _ ქართული ენა; 

2. გიგა ქამუშაძე _ იანეთში რეპატრიირებულთა თურქული მეტყველების თავისებურებანი. 
2006 წ. შიფრი: 10.02.06 _ ახლო აღმოსავლეთის ენები (თურქული ენები). სამეცნიერო 
ხელმძღვანელები: ტ.ფუტკარაძე, მ. ჯიქია; 

3. ლუიზა ხაჭაპურიძე _ ქართველი მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველება (ლექსიკური 
და ფრაზეოლოგიური ერთეულები), 2005 წ, შიფრი: 10.02.01. - ქართული ენა; 

4. ლელა ავალიანი _ არაბულიდან მომდინარე პროფესიის აღმნიშვნელი ტერმინები ქარ-
თულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში, 2005 წ., შიფრი: 10.02.06. _ ახლო აღმო-
სავლეთის ენები (სემიტური ენები). სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ტ.ფუტკარაძე, 
მ.ნედოსპასოვა;  

5. მაია მიქაუტაძე _ ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურის საკითხები V-XI საუკუნეთა 
წერილობითი ძეგლების მიხედვით, 2004 წ., შიფრი: 10.02.01. _ ქართული ენა; 

6. ეკა დადიანი _ კავშირებითის ნაკვთები მეგრულში (სხვა ქართველურ ქვესისტემებთან 
მიმართებით), 2001 წ., შიფრი: 10.02.08. _ ქართველური ენები. სამეცნიერო ხელმძღვან-
ელები: ტ.ფუტკარაძე, რ.შეროზია; 

 

ქართულ უნივერსიტეტში ამჟამად ხორციელდება პროფ. ტ. ფუტკარაძის სადოქტორო პროგრამა 

"ქართველურ ენათმეცნიერებაში", რომლის ფარგლებში ტ. ფუტკარაძის ხელმძღვანელობით 

სამი დოქტორანტი /ი. თანდილავა, ს. ადამია, ხ. ჯანგავაძე/ მუშაობს საკვალიფიკაციო 

ნაშრომზე. 

 

• აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების, რედკოლეგიების წევრობა  
      ა) სამეცნიერო ჟურნალის/გაზეთის რედაქტორობა:  

• აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნიერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალ 

"ქართველური მემკვიდრეობის" მთავარი რედაქტორი (1997-2011); 

• ილიაჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პერიოდული სამეცნიერო 
ჟურნალ "წელიწდეულის" მთავარი რედაქტორი (2009-2011); 

• სამეცნიერო-პოპულარული გაზეთ "ქართულის" დამფუძნებელი და მთავარი 
რედაქტორი (1998-2004); 

• საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთ "ქუჯის" დამფუძნებელი და მთავარი 
რედაქტორი (2000-2001). 



 

ბ) სამეცნიერო ჟურნალის/გაზეთის სარედაქციო კოლეგიის წევრი: 

• სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი "სვეტიცხოველი" - 2009-2010; 
• ამერიკაში გამომავალი გაზეთი "ერთობა" - 2009-2010; 
• საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი EDUCATON "განათლება" - 2009-2010 
• ჯურნალი "ვაზი ჯვარისას" . 
 

გ) წიგნების/კრებულების რედაქტორობა: 

1. ქართულ-თურქული კულტურული პარალელები, I, თბილისი, 2009.  
2. დ.შავიანიძე, რ. კაშია, რ.ხაჭაპურიძე, ეთნოისტორიული კვლევები, ქუთაისი, 2009- 
3. საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები, თბ., 2009 

(სარედაქციო საბჭოში); 
4. გ. ქავთარაძე, საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების საკითხები, კავ-

კასიოლოგიური სერია, II, თბილისი, 2006. 
5. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მენიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ.VII, ქუთაისი, 2005; 
6. ე. დადიანი, -კო ფორმანტით ნაწარმოები ნაკვთები მეგრულში, ქუთაისი, 2005; 
7. მ. მიქაუტაძე, პალატალიზებულ დიფთონგთა საკითხი V-XI საუკუნეთა ქართული 

წერილობითი ძეგლების მიხედვით, ქუთაისი, 2005; 
8. მ. მიქაუტაძე, ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურის საკითხები V-XI  საუკუნეთა 

წერილობითი ძეგლების მიხედვით, ქუთაისი, 2005; 
9. ლ. ხაჭაპურიძე, ბიბლიური ფრაზეოლოგიური ერთეულები ქართველი 

მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში, ქუთაისი, 2005; 
10. გიორგი ლეონიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი IV და V რესპუბლიკური კონფერენციის 

მასალები (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები), პატარძეული-თბილისი, 2005... 
11. მ.ქაცარავა, ი.ვაშაკიძე _ ქართული ენის პრაქტიკული კურსი, ქუთაისი, 2002 

(სახელმძღვანელო შედგენილია ტ.ფუტკარაძის პროგრამა-პროსპექტის მიხედვით); 

12.  ვ.ხარაიშვილი _ ლექსად თქმული სადღეგრძელოები, თბ., 1997 
 

სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა: 
1. 2009‐2010.  სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი (http://www.cidf.ge). 

ხელშეკრულების კოდი: 1/tb/66; „ახალი ვებგვერდი“ (http://200.ge; საცდელი დომენი: 
http://testi.wanti.ge/1918period.html): რუსეთ-საქართველოს ომის (აფხაზეთი, ცხინვალის მხარე) 
ლინგვოკულტურული და ისტორიოგრაფიული  ასპექტები; პროექტის დირექტორი - ჯემალ 
იონათამიშვილი.  პროექტის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2. 2009‐  2010.  ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და განათლების 
საქალაქო სამსახური. მერის ბრძანება: №855; საქართველო-თურქეთი: კეთილმეზობლობა და 
თანამშრომლობა სამეცნიერო და კულტუროლოგიურ სფეროებში (დიალექტოლოგიური-
ეთნოგრაფიული და კულტუროლოგიური ხასიათის ექსპედიცია, სამეცნიერო გამოკვლევა და 



დოკუმენტური ფილმები მუჰაჯირთა შთამომავალი ქართველების შესახებ). პროექტის ავტორი 
და მენეჯერი; 

3. 2009- 2010. Panal Reform International, www.pri.org, www.pri.ge; ”არასრულწლოვან 
მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია”.  პროექტს ახორციელებს საერთაშორისო ასოციაცია ”ციხის 
საერთაშორისო რეფორმა”; პროექტის ფარგლებში პირობითი სასჯელის მქონეებთან 
(პრობაციონერებთან) გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო-ფსიქოლოგიური ხასიათის 
ლექცია-სემინარები. ავტორი და ტრენერი; 

4. 2008- 2009.  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის საქმეთა საქართველოს ეროვნული კომისია; "მაჭახლის ხეობის ქართული ხალხური 
მრავალხმიანი სიმღერების შესწავლა, დაცვა და პოლულარიზაცია". 

 პროექტს ახორციელებს ფონდი: "კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრებს გარეშე“; 
პროექტიის მენეჯერი: ოსმან ოზქეთი (+99577448998; +905333453818); პროექტის ექსპერტ-
კონსულტანტი 

5. 2008- 2009. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზმნის ფორმაწარმოება 
ქართველურ დიალექტებში (შეპირისპირებითი ანალიზი); პროექტის ხელმძღვანელი; 

6. 2005- 2006.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გრანტი; 
"დასავლეთ საქართველოში არსებული თანამედროვე ქართველური ენა-კილოების (მეგრული, 
ლაზური, სვანური, იმერული, რაჭული, ქალაქური...), ზეპირსიტყვიერებისა და ეთნოგრაფიის 
მონაცემთა ელექტრო-ნული ბანკის შექმნა (ტექსტები, ლექსიკონები, პრობლემური კვლევის 
შედეგები...)"; პროექტის ხელმძღვანელი; 

7. 2000-2002. "ფოლკსვაგენის ფონი"; ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის 
შედარებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 
ერთობლივი სამეცნიერო პროექტი "არმაზი" (სვანური და მეგრული გამოქვეყნებული ტექსტები 
- ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა - Textmaterialien zur svanischen und mingrelischen Sprache); 
პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი 

8. 1997-1998. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია; არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათ-
მეცნიერების ინსტიტუტის პროექტი "ქართული დიალექტოლოგიური ტექსტების კორპუსი 
დიალექტოლოგიური ფრაზეოლოგიითურთ" (1997-1998 წწ.); პროექტის მონაწილე. 

 


