
Curriculum Vitae  
 

პერსონალური ინფორმაცია 
სახელი/ გვარი  

 

ნათია ფუტკარაძე  

ელ–ფოსტა:  natia.putkaradze@tsu.ge 

putkaradzenatia@gmail.com 

 

სამუშაო გამოცდილება 

წლები  

თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 

 

 

წლები 

თანამდებობა 

ორგანიზაციის დასახელება 

 

 

  

 

2014.03 -2014.08  

მოწვეული ლექტორი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

2009 -2012  

მეცნიერი თანამშრომელი 

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების 

განყოფილება, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

წლები  

თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 

 

 

წლები  

თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 

 

2006 -2007  

ლაბორანტი 

თეოლოგიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
 

2005–2006  

გადაცემის ავტორი და წამყვანი 

გადაცემა „ქართველური ენა და კულტურა“/ქართული 

ხელნაწერების ისტორია, საქართველოს საპატრიარქოს 

რადიო „ივერია“ 

    

 

განათლება, სამეცნიერო / აკადემიური 

ხარისხი 

წლები 2009 → 

სპეციალობა ქართველური ენათმეცნიერება 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

Aაკადემიური სტატუსი  დოქტორანტი 

 

წლები 

სპეციალობა 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 

 

აკადემიური ხარისხი 

 

წლები 

სპეციალობა 

 
უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 

 

აკადემიური ხარისხი 

 

 

2006-2009 

ქართველური ენათმეცნიერება 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრი 

 

2001-2005 

ზოგადსაგანამანათლებლო სკოლის პედაგოგთა 

საუნივერსიტეტო მოზადება  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

mailto:natia.putkaradze@tsu.ge
mailto:natia.putkaradze@tsu.ge
mailto:putkaradzenatia@gmail.com


წლები 

სპეციალობა 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 

აკადემიური ხარისხი 

2001-2005 

ქართველური ენები 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრი 

 

 

სამეცნიერო ნაშრომების საერთო 

რაოდენობა 

 

სამეცნიერო ინტერესები: 

 

  13 

 
 

 

ქართველური ზმნა,  რეფლექსივი, კორპუსის 

ლინგვისტიკა 

 

სამეცნიერო ნაშრომების 

ჩამონათვალი  

 

 

   

 

წელი 

ნაშრომის დასახელება 

გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე 

 

წელი 

ნაშრომის დასახელება 

გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე 

 

წელი 

ნაშრომის დასახელება 

პუბლიკაციის სახე 

 

 

წელი 

ნაშრომის დასახელება 

გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე 

 

წელი 

2014 

Historical and modern classifications of Megrelian Verb 

Publito, Estudio de artes Graficas, Braga, Portugal, გვ. 218-220 

მოხსენების თეზისები 

 

2012 

Die autoactiven Verben der I, und II. Diathese im Mingrelischen 

Shaker Verlag Aachen, Germany,  2012, გვ. 8-17 

სტატია 

 

2012 

TEI-სტანდარტი კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკონებისათვის 

თეზისები, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 

გვ. 164  

 

2010 

ი-R-(th)- უ სტრუქტურის რეფლექსივები მეგრულში 

თსუ გამომცემლობა, გვ. 114-122 

სტატია 

 

2010 

ნაშრომის დასახელება  Inserting foreign roots.  Verb formation in Georgian. 

 http://marivs.com/pdf/abstracts_ak.pdf 
http://marivs.com/pdf/papers_SLE2010.pdf 

პუბლიკაციის სახე თეზისები (თანაავტორი) 

 

წელი 

 

2010 

ნაშრომის დასახელება  ი-/ე- R-ებ-ი და R-დ-ებ-ი  სტრუქტურის ერთპირიანი ზმნები 

აჭარულში 

გამომცემლობა  „მერიდიანი“ 

Pპუბლიკაციის სახე თეზისები 

 

წელი 

 

2010 

ნაშრომის დასახელება  ტემინი „რეპრეზენტაციული“ კორპუსის ლინგვისტიკაში 

გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე თეზისები 

 

 

 

 

http://marivs.com/pdf/abstracts_ak.pdf
http://marivs.com/pdf/papers_SLE2010.pdf


წელი 2009 

ნაშრომის დასახელება  Reflexives in Megrelian Speech in Relation to the Evidence of 

standard Georgian 

გამომცემლობა  http://www.fb10.uni-bremen.de/kartvelian/abstracts.aspx 

Pპუბლიკაციის სახე თეზისები 

 

წელი 

 

2009 

ნაშრომის დასახელება  ქართული “ინტერნეტ-ენის” განვითარების ტენდენციები 

გამომცემლობა  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია 

 

წელი 

 

2008 

ნაშრომის დასახელება  ა-R-th-, ა-R-უ-th- და  ო-R-(th)-უ-ან-  სტრუქტურის ზოგი ზმნა 

მეგრულში 

გამომცემლობა  „მერიდიანი“ 
http://www.ice.ge/new/pages/inst/confer/Enatmecn%20inst%20sa
mecniero/67-2008.pdf 

Pპუბლიკაციის სახე თეზისები 

 

წელი 

 

2008 

ნაშრომის დასახელება  ინტერენეტის ენის ზოგი საკითხისათვის 

გამომცემლობა  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია 

  

წელი 2004 

ნაშრომის დასახელება  ნათესაობითი ბრუნვა სვანურში 

გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმებში მონაწილეობა  
 

 

 

 

 

წელი 

ღონისძიების დასახელება 

 

მოხსენების სათაური 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი 

2014 

13th International Conference on the History of the Language 

Sciences 

Historical and modern classifications of Megrelian Verb 

ვილა-რეალი, პორტუგალია 

 

წელი 

ღონისძიების დასახელება 

მოხსენების სათაური 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი 

 

 

წელი 

ღონისძიების დასახელება 

 

2012 

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

TEI-სტანდარტი კორპუსზე დაფუძნებული 

ლექსიკონებისათვის 

ბათუმი, საქართველო 

2011 

ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 

Mმოხსენების სათაური ტერმინი „რეპრეზენტაციული“ კორპუსის ლინგვისტიკაში 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 

 

 

 

 

http://www.fb10.uni-bremen.de/kartvelian/abstracts.aspx
http://www.ice.ge/new/pages/inst/confer/Enatmecn%20inst%20samecniero/67-2008.pdf
http://www.ice.ge/new/pages/inst/confer/Enatmecn%20inst%20samecniero/67-2008.pdf


წელი 

ღონისძიების დასახელება 

მოხსენების სათაური 

 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი 

2009 

Advances in Kartvelian Morphology and Syntax  

Reflexives in Megrelian Speech in Relation to the Evidence of 

Standard Georgian 

ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია. 

 

წელი 

ღონისძიების დასახელება 

2009 

ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 

Mმოხსენების სათაური „არავერბალური და ვერბალური ხატულების მორფო-

სემანტიკური ანალიზი“ 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 

  

წელი 

ღონისძიების დასახელება 

2005 

Language, History and Cultural Identities in The Caucasus, Malmö 

University 

Mმოხსენების სათაური Some Aspects  of The National And  Linguistic  Identity  of  

Descedants  of  Georgian  Muhajirs. 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი  მალმუ, შვედეთი. 

 

სტიპენდია/ჯილდოები 

წელი 

 

2009 

ჯილდოს დასახელება პრეზიდენტის სტიპენდიები ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდია 

 

ენების ცოდნა 
 

მშობლიური ენა ქართული 

უცხო ენები რუსული 

ინგლისური 

 

სამეცნიერო საზოგადოების 

წევრობა 
 

 

სამეცნიერო საზოგადოება გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 

ისტორიის საზოგადოება 

როლი გამგეობის წევრი 

 


