
 
CV 

მაია ქუქჩიშვილი 
ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N107/20 

Tel.: 591411273  

quqchishvilimaia@sjuni.edu.ge 

kukchishvilim@gmail.com 

 

 
 

1 

 

 

 

აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი 000135 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 2018 წლიდან - დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტი, ასოცირებული პროფესორი. 

 2018 იანვარი-მარტი, პროგრამის ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის პროგრამის 

ხელმძღვანელი და განმხორციელებელი ქ. ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრ 

„კავკასიაში“. 

 2015-16 წწ. - პროექტის - ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა ეთნიკური 

უმცირესობებისთვის, ფასილიტატორი, ქართული ენის პედაგოგი. პროგრამის მიზანი: 

ჯავახეთში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდობის ზოგადი განათლებისა და სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლება, კულტურული განვითარებისა და ახალგაზრდული 

ინიციატივების ხელშეწყობა. 

 2013-2017 წწ. - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტი, დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი 

 2004-დან დღემდე - ქ. ახალციხის N5 საჯარო სკოლა, პედაგოგი საბერძნეთისა და 

საქართველოს განათლების სამინისტროს ერთობლივი პროგრამით (ფაკულტატურული)   

  2008-2013 წწ. - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ  ფაკულტეტზე მოწვეული პროფესორი. 

 2006-2008 წწ. - თსუ ახალციხის ფილიალის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ პროფესორი. 

 

[ფოტო] 
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 2002-2006 წწ. - თსუ მესხეთის ფილიალის უცხო ენათა ფაკულტეტის მოწვეული 

პედაგოგი, ბერძნული სექტორის ხელმძღვანელი. 

 1996-1999 წწ. - თსუ მესხეთის ფილიალის ისტორიის ფაკულტეტის ლაბორანტი. 

 

განათლება: 

 2009 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური 

(გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტი).  ფილოლოგიის დოქტორი (ქართული და 

ბერძნული კომპარატივისტიკული გრამატიკა) 

 2003-2006 წწ. თსუ ბიზანტისტიკის, ნეოგრეცისტიკისა და კლასიკური ფილოლოგია 

(ასპირანტურა) ახალი ბერძნული ენა და ლიტერატურა. 

 2000-2002 წწ. - ქ. ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გამოყენებითი ენათმეცნიერება (მაგისტრატურა), გამოყენებითი ენათმეცნიერება 

 1990-1995  წწ. - თსუ მესხეთის ფილიალი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ფილოლოგია, ქართული ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 „ჭიხარულას ეტიმოლოგიისათვის“, -  საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „დერგი 

ქარადენიზ“; არდაჰანის უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა პირველი 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პროგრამა, თეზისები, 2019 

 „ბერძნები და მათი დიალექტი სამხრეთ საქართველოში“, ენები და ტერიტორიები 

კონფლიქტსა და თანაარსებობას შორის, ინგლისურ ენაზე (თანაავტორი გულნარა 

ჯანოვა),  გვ., 493-511, კანადა, 2017 

 „ჯავახური დიალექტის ლექსიკიდან (მარაზი)“, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, მიძღვნილი თედო უთურგაიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს, თბილისი, გვ., 

196-200, 2017 

 „ქართული საგანმანათლებლო სკოლები ათენში (XX საუკუნის დასასრული და XXI 

საუკუნის დასაწყისი), წელიწდეული VIII, ეძღვნება სხვა სახელმწიფოებში მცხოვრებ 

ქართველებს. გვ., 216-221, ქუთაისი, 2016 
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  „მეტსახელისა და მეტგვარის სტრუქტურული და სემანტიკური თავისებურებანი 

სამცხურ-ჯავახურში (ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიზაბავრის მაგალითზე)“, 

ქართველური მემკვიდრეობა XX, გვ., 274-288, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2016.   

 „სოფელ ხიზაბავრის ტოპონიმთა ლინგვისტური ანალიზი (ფონეტიკური და 

მორფოლოგიური თავისებურებანი)“. ქართველური ონომასტიკა VII, გვ., 313-328, 

თბილისი, 2015 

 „სოფელი კლდის (ახალციხის მუნიციპალიტეტი) ონომასტიკა“, ონომასტიკური 

კრებული, გვ., 335-341, ახალციხე, 2015 

 „ონომასტიკაში დადასტურებული ანთროპონიმული წარმომავლობის  სახელები და 

მათი სტრუქტურული ანალიზი“, ონომასტიკური კრებული, გვ., 204-210. ახალციხე, 2014 

  „კერატიშვილის გვარის ეტიოლოგიისათვის“, ონომასტიკური კრებული, ახალციხე, 

2013. 

  „ბერძნული წარმომავლობის ლექსიკა მესხურ დიალექტში, ნასოფლარი ერკოტა, 

თანაავტორი მერაბ ბერიძე, გვ., 88-94, ახალციხე, 2013 

 „ჰიპოკორისტების, დემინუტივების, პეიორატივებისა და გამაზვიადებლების 

განმარტებისათვის“. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 20 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. პროგრამა და მასალები, გვ., 94, 

ახალციხე, 2010. 

 მონოგრაფია: "ჰიპოკორისტები, დემინუტივები, პეიორატივები და გამაზვიადებელი 

სახელები ქართულ და ბერძნულ ენებში". 135 გვერდი, user პროგრამა "ლოგოსი", თსუ 

კლასიკური ფილოლოგიის, ნეოგრეცისტიკისა და ბიზანტიოლოგიის ინსტიტუტი, 

თბილისი, 2010. 

 «დემინუტივთა მორფოლოგიური, ტიპოლოგიური და სემანტიკური ანალიზი Aანდრე 

მირამბელ-ის მიხედვით». სამეცნიერო კონფერენცია ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  2009 წლის 25 დეკემბერი.  გვ., 25-26, პროგრამა 

 «ბერძნული წარმომავლობის სახელები მესხურ დიალექტში». საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია «ბიზანტიოლოგია საქართველოში – 3». თბილისი-ახალციხე-

ტაო-კლარჯეთი. გვ., 20, 2009 წ., 25-30 სექტემბერი.  
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 «ბერძნული სახელები მესხურ ტოპონიმიაში (სირონი)», იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება XXXVI, აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 110 

წლისთავისადმი მიძღვნილი, Gგვ., 80-82, თბილისი, 2008. 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 

 კვიპროსი, ქ. ლარნაკა. ფედერიკოს სახელობის უნივერსიტეტის მიერ 

განხორციელებული ტრენინგ-სემინარები ბერძნულის, როგორც უცხო/მეორე ენის 

სწავლების მეთოდიკა, 2017 წ. 

 ქ. ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „თიესპას“ საკვალიფიკაციო პროგრამა, 

ბერძნულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა, 2012 წ. 

 ქ. სალონიკის  არისტოტელეს სახელობის სახ. უნივერსიტეტის  საკვალიფიკაციო 

პროგრამა  ბერძნულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა,  2006 წ. 

უცხო ენა: 

 ბერძნული - თავისუუფლად 

 რუსული - საშუალოდ 

 ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით 

 გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით 

 

დამატებითი ინფორმაცია:       
 
თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან:  

 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის დასახელება 

2000-2002 ქ. ათენის ქართული ინსტიტუტი, თანამშრომელი 

მთარგმნელობით საქმიანობაში 

2018 წ. იანვარი-მარტი ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრი „კავკასია“ 

საკვირაო სკოლის ქართული და ბერძნული ენების 

პედაგოგი, ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის  

პროგრამის ხელმძღვანელი  
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სხვა სახის აქტივობა: 
 
N აქტივობის დასახელება 
1 საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი და რეცენზენტი 

2 სტუდენტურ კონფერენციებზე  სტუდენტთა ნაშრომების ხელმძღვანელი 
 3 ყოველთვიურ ლიტერატურულ, სამეცნიერო-პოპულარულ და საზოგადოებრივ 

ჟურნალ „არავის“ რედკოლეგიის წევრი (2016 წლიდან დღემდე);   
 4  სამაგისტრო ნაშრომების თანახელმძღვანელი  
 5  მონოგრაფიების,  წიგნების რეცენზენტი 
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