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აკადემიური ხარისხი:     ისტორიის დოქტორი   

სამუშაო გამოცდილება:  

 2018-2022 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნუვერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე, 

ასოცირებული პროფესორი; 

 2013-2018 -  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი;  

 2012-2013 -  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი; 

 2006-2012 - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი; 

 1992-2006 -  თსუ ახალციხის ფილიალი, ქალაქი  ახალციხე,   დოცენტი; 

 1993-2006 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,  უფროსი  მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

 1989-1993 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,    მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

 1984-1989 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უმცროსი   მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

 1978-1984 -ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უმცროსი   მეცნიერ 

თანამშრომელი; (ხელშეკრულებით); 

 1976-1978 --ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უფროსი ლაბორანტი   

(ხელშეკრულებით); 

 1974-1976 - მესტიის რ-ნის სოფ. უშგულის საშუალო სკოლა. ისტორიისა და 

საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი.   

განათლება:  

 1978-1982 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა,   ისტორიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი;  
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აკადემიური ხარისხი:     ისტორიის დოქტორი   

 

სამუშაო გამოცდილება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ, (ბოლო ათი წლის) 

2018-2022 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნუვერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე, 

ასოცირებული პროფესორი; 

2013-2018 -  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი;  

2012-2013 -  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი; 

2006-2012 - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი  ახალციხე,  

ასოცირებული პროფესორი; 

1992-2006 -  თსუ ახალციხის ფილიალი, ქალაქი  ახალციხე,   დოცენტი; 

1993-2006 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,  უფროსი  მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

1989-1993 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,    მეცნიერ თანამშრომელი; 

1984-1989 - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უმცროსი   მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

1978-1984 -ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უმცროსი   მეცნიერ 

თანამშრომელი; (ხელშეკრულებით); 

1976-1978 --ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, უფროსი ლაბორანტი   

(ხელშეკრულებით); 

ოტო] 
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 1969-1974 - თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, ისტორიისა და 

საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

წიგნები 

 ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების 

პერსპექტივები,  (კახეთის რეგიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) (წიგნის 

თანაავტორი), Tbilisi, 2018. 

 The Georgian-Russian War of August 2008, (თანაავტორი) nova publishers, 

www.novapublishers.com , 2016. 
 ,,ქართველები“, ყველაფერი ქართველთა კულტურისა და ეთნოსის შესახებ, (თანაავტორი), 

თბ., 2016. 

 ,,Грузины“, (соавтор) Серия ,,Народы и культуры~ Основана в 1992 году, Москва, ,,Наука“, 2015. 

 ქართული ხალხური მედიცინა (სვანური ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), 

ახალციხე, 2010. 

 ქართული ტრადიციული სამედიცინო კულტურა (სტატიების კრებული), ახალციხე, 2010. 

ბროშურა:   

 ,,შვილი სარკეა ქვეყნისა“, სამეცნიერო პოპულარული ნაშრომების სერია, - ,,საქართველოს 

ისტორიის საგანძური“, თბ., 2010 

სტატიები: 

 ი. ჭავჭავაძის შეხედულებები ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ 

თანამედროვეობის კონტექსტში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით, საქ. Mმეცნ. 

Aაკად. ,,მაცნე~,-ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის 

სერია, № 1. 2018;  

 Грузино-осетинское население в зоне конфликта до и после войны 2008г. (по 

этнографическим материалам),  ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და 

პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნ. ,,ანალები”, თბ., 2018, №14; 

 ქართული სოფლის თანამედროვე ყოფა (კახეთის ეთნოგრაფიული მასალების 

მიხედვით), ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის 

სამეცნიერო ცენტრის ჟურნ. ,,ანალები”, თბ., 2017, №13; 

 მევენახეობის პრობლემები თელავის რაიონში, სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~, №20, 2016; 

 გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობები და ბუნებრივ სამეურნეო ზონები კახეთში, 

,,ანალები~, №12, 2016; 

 სამედიცინო მომსახურება ქსნის ხეობაში დარჩენილ და იქიდან დევნილ 

http://www.novapublishers.com/
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მოსახლეობაში, სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~,  №18, 2015. 

 მესხეთის თანამედროვე სოფლის ეთნოგრაფიული ყოფა, სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~,  
№17, 2015. 

 როგორ შეიქმნა საქართველოს ტერიტორიაზე ,,ეთნოგრაფიული~ ნიშნით სამხრეთ 

ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~,  №16, 2015. 

 ღვთისმშობელი – დედაშვილობის მფარველი (ქართულ ეთნოგრაფიულ ყოფაში), 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ლოგოსი~, თბ., 2014. 

 ქსნის ხეობის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა XVIII საუკუნიდან დღემდე. 

სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~,  №15 2014. 

 საველე ეთნოგრაფიული პრაქტიკის ანგარიში. სამეცნ. Kკრბ. ,,გულანი~,  №15 2014. 

 კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართულ-ოსური მოსახლეობა 2008 წლის ომის წინ 

და ომის შემდეგ (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით).  ,,ანალები~, №10, 2014. 

 ხალხური ფიტოთერაპია, ივანე გვარამაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი_ახალციხე 2012.  

 შიდამიგრაციული პროცესები საქართველოში XX ს_ის 40_იანი წლებიდან (მესხეთის 

ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), ასსუ კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2012. 

 ეთნოგრაფის თვალით დანახული ქართულ_ოსური ურთიერთობები ოკუპირებულ 

სოფელში,  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011. 

 ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიციები საქართველოში”, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის  სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 

წლისთავისადმი მიძღვნილი  ქართველოლოგიური საერთაშორისო კონფერენციის 

შრომები, თბ., 2011. 

 თვალის დაავადებათა მკურნალობის ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს 

მთიანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი~, # 10, 
2011. 

 გარემო ფაქტორების როლი დაავადებათა წარმოშობასა და გავრცელებაზე _ ხალხური 

სამედიცინო ცოდნა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

პროფესორ_მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011. 

 ქართული ხალხური მედიცინა (სვანური ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), 

(მონოგრაფია), ახალციხე, 2010. 

 ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა, (სტატიების კრებული, ახალციხე, 
2010. 

 დაავადებათა გავრცელების გეოგრაფია საქართველოში, ეთნოლინგვისტური 

საკითხავები II. რუსთაველის ფონდის პროექტი ,,ხალხური სამედიცინო ცოდნა და 

ეთნოსამედიცინო ტერმინოლოგიის თეზაურუსი~, ფარგლებში ჩატარებული 

კონფერენციის მასალები.  თბ., 2010. 
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 ხალხური ბიოეთიკა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2010.  

 მედეას  ,,სამკურნალო მცენარეთა ბაღი~, მითი და რეალობა, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009. 

 ხალხური სამკურნალო საშუალებები, ეთნოლინგვისტური საკითხავები I.  

რუსთაველის ფონდის პროექტი ,,ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო 

ტერმინოლოგიის თეზაურუსი~, ფარგლებში ჩატარებული კონფერენციის მასალები. თბ., 
2009. 

 ხალხური მკურნალობის ტრადიციები კავკასიაში, აკად. სერგი ჯიქიას  დაბადების 110 

წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული 

მოხსენებების კრებული, თბ., 2009. 

 სამედიცინო ცნობები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებში (V-X სს ,,გულანი”,  
№1, 2009. 

 სწავლა_აღზრდის ხალხური სისტემა ძველ საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის 

მიხედვით), კრბ. ,,გულანი~, №4(8),  2009. 

 ტრადიციული (ხალხური) და მეცნიერული მედიცინის ურთიერთობის საკითხისათვის 

საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), _ ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი სა 

კავკასია~, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2009. 

საერთაშორისო კონფერენციები: 

 ღვთისმშობელი–დედაშვილობის მფარველი (ქართულ ეთნოგრაფიულ ყოფაში), V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, - ,,ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თაყვანისცემის 

ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში~, თბ., 2014; 

 ,,ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიციები საქართველოში~, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიური სასწავლო ცენტრის 10 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ქართველოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,წარსული 

მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო_ მომავლისა~, თბ., 2011; 

 ,,თვალის დაავადებათა მკურნალობის ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს 

მთიანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)~,  საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია _ ,,ვერა ბარდაველიძე_ 110~, თსუ, თბ., 2009წ;  

 ,,ტრადიციული (ხალხური) და მეცნიერული მედიცინის ურთიერთობის საკითხისათვის 

საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)~, საერთაშორისო კონფერენცია_ 

მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, თბ., 2009. 

 კონფერენციები: 

 2018, - აპრილი, ახალციხე, - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, - ,,ღვინის გზა“ - თვითდასაქმების პერსპექტივა ქართულ სოფელში (კახეთის 

ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“; 



 
CV 

                                                                                                  მედიკო ბურდული 
თბილისი,ნუცუბიძის ფერდობი, IVმ/რაიონი, კ.23, ბ.34 

  599231297; burdulimedea@yahoo.com;  

burdulimediko@sjuni.edu.ge 
 

5 

 2017,- აპრილი, თბილისი, - კონფერენცია რუსთაველის ფონდით დაფინანსებული გრანტის 

,,ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების 

პერსპექტივები (კახეთის რეგიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)“ 

ფარგლებში, - ,, ორი წლის სამეცნიერო მუშაობის შედეგები“; 

 2017წ. 1 ივნისი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის 180-ე წლისთავისადმი, ,,ილია 

ჭავჭავაძე კახური ტრადიციული მეღვინეობის შესახებ და თანამედროვეობა 

(ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“; 

 2016, -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, - 

,,მევენახეობის პრობლემები თელავის რაიონში“; 

 2014წ. 28 მაისი, საქ.მეცნ.აკად. ისტორიისა და ეთნოლოგიის კომისია და ისტორიის, 

ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, ,,2008 წლის 

რუსეთ-საქართველოს ომი (ისტორიული გაკვეთილები),  ,,კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები 

ქართულ-ოსური მოსახლეობა 2008 წლის ომის წინ და ომის შემდეგ (ეთნოგრაფიული 

მასალების მიხედვით)“;   

 2014წ. 12 ივნისი, ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია, ,,სასწავლო პროცესი ოკუპირებულ 

ახალგორში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“; 

 2013 წ. 3 აპრილი, ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, ,,ქართული ტრადიციული კულტურა და თანამედროვეობა (ხალხური 

მკურნალობის მაგალითზე); 

 2013 წ. 25 დეკემბერი, ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია, ,,ქსნის ხეობის მოსახლეობის 

ეთნიკური ცვლილებების დინამიკა (XVIII საუკუნიდან დღემდე)“; 

 2012. თბილისი-ახალციხე.  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  

რესპუბლიკური კონფერენციის  მასალები,  ,,ხალხური ფიტოთერაპია“; 

 2011წ. 24 ივნისი, ახალციხე. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია, ,,გარემო ფაქტორების როლი 

დაავადებათა წარმოშობასა და გავრცელებაზე – ხალხური სამედიცინო ცოდნა“; 

 2010 წ. 11 ივნისი, ახალციხე. Aახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ხალხური ბიოეთიკა~; 

 2010წ. თბილისი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია – 

ეთნოლინგვისტური საკითხავები. II. კონფერენცია ჩატარდა რუსთაველის ფონდის 

დაფინანსებული პროექტის - ,,სამყაროს ხატი-ხალხური სამედიცინო ცოდნის 

ეთნოლინგვისტური ანალიზი~-ს ფარგლებში, ,,დაავადებათა გავრცელების გეოგრაფია 
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საქართველოში~; 

 2009წ. თბილისი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია – 

ეთნოლინგვისტური საკითხავები. I. კონფერენცია ჩატარდა რუსთაველის ფონდის 

დაფინანსებული პროექტის - ,,სამყაროს ხატი-ხალხური სამედიცინო ცოდნის 

ეთნოლინგვისტური ანალიზი~-ს ფარგლებში, ,,ხალხური სამკურნალო საშუალებები~; 

 ,,მკურნალობის ხალხური ტრადიციები კავკასიაში~, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკად. 

სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

2009წ. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

სამეცნიერო პროექტები: 

 2015-2018 წწ. - პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, - ,,ქართული სოფლის ტრადიციული 

სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების პერსპექტივები,  (კახეთის რეგიონის 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)”, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო  ფონდი; 

 2013-2015 წწ. - ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და ქართულ-ოსური ურთიერთობების 

დინამიკა, რუსთაველის ფონდი, (თანამონაწილე), სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო  ფონდი; 

 2009-2010 წწ. - „სამყაროს ხატი-ხალხური სამედიცინო ცოდნის ეთნოლინგვისტური 

ანალიზი“,  თანამონაწილე,  სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი. 

უცხო ენა: 

 რუსული - კარგად 

 გერმანული - საშუალოდ 

 


