გაფრინდაშვილი შ.
ჯიშიაშვილი ა.
მარტიროსოვი ა.
ჩხენკელი ს.
მრევლიშვილი მ.
Мревлишвили М.
მურვალიანი ა.
ხუბუტია პ.
გიგინეიშვილი ი.
ლომთათიძე ქ.
Ломтатидзе К. В.
იორდანიშვილი ს.
მენთეშაშვილი ს.
ქავთარაძე ი.
წერეთელი კ.

ანდრონიკაშვილი მ.
Андроникашвили М. К.

ლეკიაშვილი ა.
Лекиашвили А. С.

ჟღენტი ს.
ჯიქია ს.
გუდავა ტ.

აულ ხოჟალ-მაქ’ის მეტყველების ფონეტიკური
თავისებურებანი
ჭილ-ეტრატის იადგარის მორფოლოგიურ-სინტაქსური
თავისებურებანი
ჭილ-ეტრატის იადგარის ორთოგრაფიული და ფონეტიკური
თავისებურებანი
საკუთარ სახელთა ბრუნება ოშკური ხელნაწერის (978 წ.)
მეფეთა წიგნებში
ქართული სასცენო მეტყველების ფონეტიკური საფუძვლები
Фонетические основы Грузинской сценической речи
გრამატიკული კატეგორიები ქართულსა და სომხურში
(შედარებითი მიმოხილვა)
მთათუშურის თავისებურებანი
სიტყვაწარმოების თავისებურებანი “ვეფხისტყაოსანში“
აფხეზური ენის ტაპანთური დიალექტი
Тапантский диалект абхазского языка
“ვეფხისტყაოსნის“ ბალმონტისეული რუსული თარგმანი
ქიზიყური ლექსიკის ზოგადი დახასიათება
დეფექტური ზმნები ქართულში
ხმოვანთა ჰარმონიის საკითხისათვის ურმიის არამეულ
დიალექტში
ნარკვევი თანამედროვე ასურული დიალექტების
შედარებითი ფონეტიკიდან
ირანული წაროშობის სიტყვები ძველ ქართულ
ორიგინალურ ძეგლებში (V-XI ს.-ს.)
Слова иранского происхождения в оригинальных
парятниках древнегрузинской письменности (V-XI в.в.)
ძირთა სემასიოლოგიური და მორფოლოგიური პარალელები
კლასიკურ არაბულში
Семасиологические и морфологические параллели корней
в класическом арабском
სვანური ენის ფონეტიკის ძირითადი საკითხები
(ექსპერიმენტული გამოკვლევა)
მესხეთის ქართული მოსახლეობის თურქული მეტყველების
ზოგიერთი თავისებურება
ბოთლიხური ენის მორფოლოგიის ძირითადი კატეგორიები

1940

Дешериев Ю. Д.

Имнаишвили Д. С.
Гагуа Р. Р.

Имнайшвили Д. С.

Гудава Т. Е.
Гагуа Р. Р.

Чикобава А. С.

Магометов А. А
Топуриа Г. В.

1940
1941
1941
1942
1942
1943
1944
1944

Чикобава А. С.

1945
1945
1945
1945
1955

1946

Нуцубидзе А. Г.

1946

Ройзензон

1946
1946
1948

ახვლედიანი გ.
გაფრინდაშვილი შ.

1

მაჰომეტოვი ა.
Магометов А.

ჟღენტი ს.
წერეთელი კ.
გუდიაშვილი ე.
კახაძე ო.
ლომთაძე ე.
მურვალიანი ა.
ქავთარაძე ივ.
ასათიანი ლ.

გაბედავა გ.
გვეცაძე ა.
საბაშვილი ბ.
ჭაბაშვილი მ.
ჯიქია ს.
ასათიანი ი.
გეწაძე დ.
როგავა გ.
შალამბერიძე გ.
ლეჟავა ლ.
საბაშვილი ნ.
საყვარელიძე ნ.
ქადაგიძე ნ.

დარგუული ენის კუბაჩური დიალექტის ძირითადი
თავისებურებანი
Основные особенности кубачинского диалекта даргинского
языка
სვანური ენის ფონეტიკის ძირითადი საკითხები

1948

ხმოვანთა ჰარმონიის საკითხისათვის ურმიის არამეულ
დიალექტში
წალკის რაიონის მოსახლეთა თურქული მეტყველების
თავისებურებანი
პურეულის ლექსიკა ქართულში
სახელის მორფროლოგიური კატეგორიები სვანურ (კაპაჭურჰუნზურ) ენაში
გრამატიკული კატეგორიები ქართულსა და სომხურში
დეფექტური ზმნები ძველ ქართულში
ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველს
ქართულსა და თანამედროვე ქართული ენის დიალექტებში

1948

სახელთა სწავლება მეხუთე კლასში
რიცხვითი სახელი ძველ ქართულში
ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელი ძირითადი
ლექსიკა ქართულში
“სახის სიტყუა“-ს ლექსიკონი
მესხეთის ქართული მოსახლეობის თურქული მეტყველების
ზოგიერთი თავისებურება
წინდებული ზანურ (მეგრულ-ჭანურ) ენაში
გარდამავალი ზმნების დრო-კილოთა III ჯგუფის ზმნები
ძველ ქართულში
სახელის ფუძის აგებულებისა და გრამატიკული კლასების
ისტორიისათვის ადიღურ (ჩერქეზულ) ენებში
ზმნისართი ძველ ქართულში
ქართული ანდაზების ენა
გურული დიალექტის ლექსიკა ქართულ პროზაში
“ოთარაანთ ტვრივის“ ლექსიკა
გრამატიკული კლასები წოვა-თუშურ (ბაცბურ) ზმნაში

1948

ახვლედიანი გ.
გაფრინდაშვილი შ.
ლომთათიძე ქ.
ცერცვაძე ი.

1949
1949
1949
1949
1949
1950

ჩიქობავა არნ.

ბერიძე ვუკ.
მენთეშაშვილი სტ.
ჩახნაშვილი ნ.

ჩიქობავა არნ.

ჟღენტი ს.
კიზირია ა.

თოფურია ვ.

ჩიქობავა არნ.

1950
1950
1950
1950
1950
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
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ალხაზიშვილი ა.
დოლიძე გ.
მაჭავარიანი დ.
შარაძენიძე თ.
ალავიძე მ.
კუსრაშვილი რ.
ნათაძე ნ.
ნოზაძე ლ.
ღვალაძე ლ.
ჯანგიძე ვ.
ციკოლია მ.

კუბლაშვილი კ.
მაჭავარიანი მ.
თოფურია გ.

ქობალავა ი.
რამიშვილი გ.
ჭინჭარაული ალ.
აბესაძე ნ.
კელენჯერიძე მ.
ძიძიშვილი მ.
თაყაიშვილი ა.
კიზირია ა.
გუდავა ტ.

(ზმნის სხვადასხვა კატეგორიასთან და შესაბამის
კონსტრუქციასთან დაკავშირებით)
ქართული მარტივი თხრობითი წინადადების ინტონაცია
(ინგლისურთან შედარებით)
თანხმოვნები ქართულ ენაში (ექსპერიმენტული გამოკვლევა)
ივ სუფიქსის ხმარების ზოგიერთი თავისებურებანი ძველ
ქართულში
ენათა კლასიფიკაციის პრინციპები
ლეჩხუმური ლექსიკა
დავით გურამიშვილის ლექსიკა
დრო-კილოთაწარმოება ძველ ქართულში
პრეფიქსული და სუფიქსური ვნებითების ურთიერთობის
საკითხი ქართულში
“წარტყუენვა იერუსალ მისას“-ს ლექსიკონი
დმანისის აზერბაიჯანული მეტყველების თავისებურებანი
აფხაზური ენის აბჟუური დიალექტი (ძირითადი
ფონეტიკური და მორფოლოგიური თავისებურებანი)
სიტყვათა რიგი აფხაზურ ენაში
ფონეტიკური პროცესები ქართული ენის დასავლურ
კილოებში
ლოკისა და ლაიბნიცის შეხედულებანი ენის შესახებ
ლეზგიური ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური
კატეგორიები (კიურიული და ახტის დიალექტის მონაცემთა
მიხედვით)
აფრიკატიზაციისა და დეზაფრიკატიზაციის პროცესები
იბერიულ-კავკასიურ ენებში
ვ. ჰუმბოლდტის ენის თეორიის ზოგიერთი საკითხი
ხევსურულის თავისებურებანი
გრამატიკის საკითხები XIX საუკუნის ქართულ პერიოდულ
გამოცემებში
რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები XVIII_XIX
საუკუნეებისა
ფონეტიკური პროცესები ძველ ქართულში
ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები
მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში
ბოთლიხური ენის მორფოლოგიის ძირითადი კატეგორიები

1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955

ჩიქობავა არნ.

როგავა გ.
ქავთარაძე ივ.

ჩიქობავა არნ.

აბულაძე ი.
კობახიძე ალ.

1955
1955
1957
1973
1958

10. 02.20

1958
1959

1959
1960
1960
1961
1961
1961
1962
1963
1964
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მარგველანი ლ.
მარტიროსოვი ა.
თამარაშვილი ლ.
ნადარეიშვილი ლ.
ცერცვაძე ი.
ცინცაძე მ.
აბულაძე ი
Абуладзе И. В.
გუდავა ტ.
Гудава Т.
იმნაიშვილი გ.
Имнаишвили Г. М.
იორდანიშვილი ლ.
მდივანი რ.
მურვალიანი ა.
Мурвалян А.

ნიკოლაიშვილი ე.
რაფავა მ.
ჩხუბიანიშვილი დ.
წერეთელი კ.
Церетели К. Г.

ჭანკიევა ც.

Консонантизм андийских языков (Историко-сравнителный
анализ)
ქართული ენის ავტომატური სინთეზის ლინგვისტური
საკითხებიი
ნაცვალსახელი ქართველურ ენებში (ისტორიულშედარებითი ანალიზი)
ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზი (მანქანური
თარგმნის მიზნით)
ნაზმნარი სახელები ზანურში
ანდიური ენა (გრამატიკული ანალიზი ტექსტებით)
იოანე სინელის “კიბის“ ექვთიმე ათონისეული თარგმანი და
მისი ენა (ტექსტი გამოკვლევითა და ლექსიკონითურთ)
ქართული და სომხური ლიტერატურული თავისებურებანი
IX-X სს.-ში
Грузино-Армянские литературные связи в IX-X вв.
ბოთლიხური ენის მორფოლოგიის ძირითადი კატეგორიები
Основные морфологические категории ботлихского языка
ქართული ენის ინგილოური დიალექტის თავისებურებანი
Особенности ингилойского наречия грузинского языка
რაფიელ ერისთავის ენა

1964
1964
1965
1965
1965
1965
1966

Чикобава А. С.

1966

Абуладзе И. В.

1966

Шарадзенидзе Т. С.

1966

თავკიდური კონსონანტური ჯგუფების დისტრიბუციული
ანალიზი თანამედროვე ქართულ ენაში
გრამატიკული კატეგორიები ქართულსა და სომხურში
(შედარებითი მიმოხილვა)
Грамматические категории в грузинском и Армянском
языках (Сравнительный обзор)
გაიოზ რექტორის ქართული გრამატიკა

1966

იოანე დამასკელის “დიალექტიკის“ ქართულ-სომხური
ვერსიები (ტექსტი, გამოკვლევა, ლექსიკონი)
ინფინიტივი ძველ ქართულში

1966

ხმოვანთა ჰარმონიის საკითხისათვის ურმიის არამეულ
დიალექტში
К вопросу о гармонии гласных в урмийском диалекте
арамейского языка
დაქარაგმების წესები ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში

1966

Чикобава А. С.

1966

Кизириа А. И.
Гачечиладзе П. Л.

იმნაიშვილი ი.
ბაბუნაშვილი ე.

1966
1966

Мартиросов А.Г.
Месхишвили М. В.
Гамкрелидзе Т. В.
Джапаридзе З. Н.
კიზირია ა.
ქუთელია ნ.

ლომთათიძე ქ.
ქავთარაძე ი.
Кумахов М. А.

1966
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ჯაკობია გ.
ჯიქია ს.
Джикиа С. С.

ათანელაშვილი ლ.
ბეროზაშვილი თ.
გაგუა კ.
იმნაიშვილი დ.
კაიშაური ლ.
კვარაცხელია გ.
კიკნაძე გ.
ჩხენკელი ს.
ცინდელიანი უ.
ჯიშიაშვილი ა.
ანდღულაძე ნ.
ჟღენტი ს.
Жгенти С.
სანიკიძე ლ.
ქავთარაძე ივ.
Кавтарадзе И. И.
შენგელია ვ.

(V_X სს. ხელნაწერების, ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და
XI_XII სს. ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით
თეიმურაზ II
მესხეთის ქართული მოსახლეობის თურქული მეტყველების
ზოგიერთი თავისებურება
Некоторые особенности тюркской речи грузинского
населения Месхетии
მოსე ხონელი, “ამირან-დარეჯანიანი“ (ტექსტი, გამოკვლევა,
ლექსიკონი)
ნიკო ლომოურის ენა (გრამატიკული მიმოხილვა,
ლექსიკონი)
დრონაკლები ზმნები სვანურში
ძირითადი და თანდებულიანი ბრუნვები ინგუშურში

1966
1966

1967
ჩიქობავა არნ.

მატიროსოვი არ.
საყვარელიძე მ.

1967
1967

Метревели Е. П.

Мартиросов А. Г.
Чабашвили М. Н.
Хажомиа Т. Г.

Шарадзенидзе Т. С.

Ломтатидзе К.
В. Гачечиладзе Т. Г.
Чабашвили М. Н.

Шарадзенидзе

Ломтатидзе К. В.
Гачечиладзе Т. Г.
Чабашвили М. Н.

1967
1967

მთიულურის დარგობლივი ლექსიკა
მეტყველების სტილის სტატისტიკური ანალიზი (ქართული
ენის მასალაზე)
გიორგი მთაწმინდელის თარგმანი გრიგოლ ნოსელის
თხზულებისა “თარგმანი ქებისა ქებისა“
საკუთარ სახელთა ბრუნება ოშკური ხელნაწერის (978 წ.)
მეფეთა წიგნებში

1967
1967
1967

“მეფეთა“ პირველი ორი წიგნის ძველი ქართული
რედაქციები (ტექსტი და გამოკვლევა)
ჭილ-ეტრატის იადგარის მორფოლოგიურ-სინტაქსური
თავისებურებანი

1967
1968

კლასოვანი და პიროვანი უღვლილების ისტორიის ზოგი
საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენებში
სვანური ენის ფონეტიკის ძირითადი საკითხები
Основные вопросы фонетики сванского языка
რედუპლიკაცია ქართველურ ენებში
დეფექტური ზმნები ძველ ქართულში
"Неправильные" глаголы в древнегрузинском языке
პირის, ჩვენებითი და კითხვითი ნაცვალსახელები აფხაზურადიღურ ენებში

1967

1968

Церцвадзе И. И.
Панчвидзе В. Н.
Магометов А. А.

1968
1968
668

1968

როგავა გ. ვ.

Чикобава А. С.
Бочоришвили А. Т.
მარიტოროსოვი ა.
კერაშევა ზ.
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ამიჭბა ს.
ბურჭულაძე გ.
ენუქიძე ლ.
უთურგაიძე თ.

ქაჯაია ლ.
ჩანტლაძე ი.

ცქიტიშვილი თ.
კიზირია ნ.

ამიჭბა ვ.
გელენიძე ლ.

იმნაძე ნ.
სუხიშვილი მ.
ვაჩნაძე ნ.

ფეიქრიშვილი ჟ.
კვანტალიანი ლ.
მელიქიშვილი ნ.
სალარიძე თ.

ტაპანთური დიალექტის ლექსიკა აბჟუური და ბზიფური
დიალექტების ლექსიკასთან შედარებით
სახელთა ბრუნება ლაკურ ენაში
ტრანსფორმაციული მეთოდი და მისი გამოყენება ქართული
ენის მარტივი წინადადების მასალაზე
ქართული ენის მთის კილოთა ფონემატური სტრუქტურა
სალიტერატურო ქართულთან მიმართებით
პუნქტუაცია V_XII საუკუეების ქართულ ხელნაწერებში
ძველი სვანური ხალხური სიმღერების ენისა და
თანამედროვე ცოცხალი მეტყველების შეპირისპირებითი
ანალიზი
იეზეკიელის წინასწარმეტყველების ძველი ქართული
ვერსიები (ტექსტი, გამოკვლევა, ლექსიკონი)
ჭანურის ბგერითი შედგენილობა (ექსპერიმენტული
გამოკვლევა)
ზმნისართი აბხაზურში (აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა
მონაცემების მიხედვით)
ადამიანის ანატომია-ფიზილოგიასთან დაკავშირებული
ლექსიკა ძველ ქართვგლურ ენათა მონაცემების
გათვალისწინებით
მეგრულის ბგერითი შემადგენლობა (ექსპერიმენტული
გამოკვლევა)
სტატიკური ზმნები ქართულში
ზოგიერთ რუსულ პრევერბიან ზმნათა ქართულად
გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართული
ლექსიკონების მიხედვით)
მესამე სერიის მწკრივები ახალ სალიტერატურო ქართულში
მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის
შეთანხმება ქართულში
ხუთწიგნეული ძველი ქართული ლექციონარების მიხედვით
(დანართი ტექსტები)
ალგეთის ხეობის ქართლური

1969

681

1969
1969

661

1969

668

1969
1969

შარაძენიძე თ.

კიზირია ა
თამარაშვილი ლ.
ქავთარაძე ი.
გუდავა ტ.
მარტიროსოვი ა.

ჩიქობავა არნ.

შარაძენიძე თ.
ჭუმბურიძე ზ.

გაფრინდაშვილი
შ.ჯაფარიძე ზ.

გუდავა ტ
აბზიანიძე თ.
ასათიანი ი.

ქალდანი მ.
გაჩეჩილაძე პ.

1969
10. 668

1970

1971
10. 661

1971

ჩიქობავა არნ.

10. 668

1971

გაფრინდაშვილი შ.
ჯაფარიძე ზ.

1971
1972

10. 02.02

1972
1973

თოფურიაგ.
ქავთარაძე ი.

კიზირია ა.
ჩხუბიანიშვილი დ.

ჭაბაშვილი მ.

ქავთარძე ი.
ასათიანი ლ.
ბარათაშვილი ნ.

1974
10. 02.02

1974
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ჯანაშია რ.

რიცხვითი სახელი აფხაზურ-ადიღეურ ენებში

10.02.09

1974

ჯაფარიძე ზ.

პერცეფციული ფონეტიკის ძირითადი საკითხები

10. 02 19

1974

10. 02.
02

1975

გიგინეიშვილი ი.

“ვეფხისტყაოსნის“ ენისა და ტექსტის კრიტიკის ძირითადი
საკითხები

სტურუა ნ.
ბურჭულაძე გ.
ქამადაძე მ.

სიტყვა როგორც ენობრივი ერთეული
პიროვანი უღვლილების ჩამოყალიბება ლაკურში
ზემო აჭარის ტოპონიმია

არაბული ა.

მესამე სერიის ნაკვთულთა წარმოება და მნიშვნელობა ძველ
ქართულში

ჩართოლანი ნ.

ჩვენებით ნაცვალსახელთა სისტემები ქართულში სხვა
ქართველურ ენებთან შედარებით
ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში
(თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით)
ოკრიბის ტოპონიმიკა

მირიანაშვილი მ.
გვენეტაძე ლ.
ფარეულიძე რ.
შეროზია რ.
ბაბლუანი ლ.
ზალდასტანიშვილი თ.
კიკილაშვილი ვ.
მაღრაძე ვ.

არსებით სახელთა ბრუნების ძირითადი საკითხები
ჩაჩნურში (ქისტური მეტყველების მონაცემთა მიხედვით)
პოტენციალისის კატეგორია ქართველურ ენებში
თანხმოვანთა კომპლექსები სვანურ ენაში
დროის გრამატიკული კატეგორია თანამედროვე ქართულში
ნაცვალსახელები ლეზგიური ჭგუფის ენებში (პირის,
ჩვენებითი, კითხვითი ნაცვალსახელები)
შიდა ქართლის (კასპის რაიონის) ტოპონიმია

მაჭავარიანი ნ.

სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი ზმნური კატეგორიები
აფხაზურსა და ქართულ ენებში

გვილავა რ.

სონორობის თეორია და სონანტთა ფონეტიკური და
ფონოლოგიური ინტერპრეტაცია

10. 02.
02
10.02.01.

ლომთათიძე ქ.

ბალყაროვი ბ.
ჭკადუა ლ.
ზლატოუსტოვა ლ.
ბაინდურაშვილი ა.
გიუნაშვილი ჯ.
ქალდანი მ.
ჩიქობავა არნ.
ბარამიძე ა.
ძიძიგური შ.

1975
1979
1979

ძიძიგური შ.

1980

ქავთარაძე ივ.

ჭუმბურიძე ზ.
ზურაბიშვილი თ.
გიგინეიშვილი ივ.
გოგუაძე ნ.

1981
1983
10. 02.
02

1984

კიზირია ა.

კაჭარავა გ.
ზურაბიშვილი თ.

ჩიქობავა არნ.
თოფურია გ.
გიგინეიშვილი ი.
აფრიდონიძე შ.
ლომთათიძე ქ.

მეილანოვა უ.
გაგუა რ.
ჭუმბურიძე ზ.
ბედოშვილი გ.
ჭკადუა ლ.
პაზოვი ს.
არაბული ა.

1985

10. 02.09

1985
1986
1986
1986

10. 02.
02

1986

10. 02.09

1986

1987
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თოფურია გ.

ბრუნების მორფოლოგია დაღესტნურ ენებში

ნაჭყებია მ.

მსაზღვრელ-საზღვრულის სინტაქსური ურთიერთობა
ქართველურ ენებში
სახელის ფორმაწარმოების თავისებურებანი ქართული ენის
სამხრეთ-დასავლურ დიალექტებში
თანდებულთა სტილისტიკური ფუნქციები თანამედროვე
ქართულ სალიტერატურო ენაში
მთიულური კილოს ფონეტიკური თავისებურებები (მთის
სხვა დიალექტებთან მიმართებით)
ინგილოური კილოს მიმართება კახურთან

ფუტკარაძე ტ.
კალანდაძე ვ.
კობაიძე მ.
კუზიბაბაშვილი ვ.

10. 02.09

1987

გიგინეიშვილი ბ.
თალიბოვი ბ.
გიულმაგომედოვი ა.

1987
10. 02.
02

1987

ჯორბენაძე ბ.

დანელია კ.
მიქელაძე ნ.

1990

ჯორბენაძე ბ.

10.02.02

1992

უთურგაიძე თ.

დანელია კ.
არაბული ა.
ღამბაშიძე რ.
ჯანგიძე ვ.
უთურგაიძე თ.
ბაბუნაშვილი ე.
ჭუმბურიძე ზ.
კიკნაძე ზ.
უთურგაიძე თ.
შანიძე მ.
ჭუმბურიძე ზ.
დანელია კ.
აფრიდონიძე შ.

1988

ქეშიკაშვილი ივ.

ლექსიკურ-გრამატიკული არქაიზმები და ინოვაციები
ქართული ენის მთის დიალექტებში

10.02.02

1992

ჭინჭარაული ა.

მხატვრული ტექსტის ენობრივი ანალიზის საკითხები
(`ვეფხისტყაოსნისა` და ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა
მიხედვით)
სამცხურის ძირითადი თავისებურებანი
Основные особенности самцхского наречия грузинского
диалекта
კახურის მორფოლოგიური ანალიზი

10.02.02

1992

10.02.02

1993

ჯორბენაძე ბ.

10.02.02

1993

უთურგაიძე თ.

მუზაშვილი ნ.
Музашвили Н.
შალვაშვილი ლ.

ნასახელარი ზმნები ძველ ქართულში
Отыменные глаголы в древнегрузинском языке
პირისა და კითხვით ნაცვალასახელთა ბრუნების
პარადიგმების ჩამოყალიბება ქართულში

10.03.02

1993

ჯორბენაძე ბ.

10.02.02

1993

კუხალაშვილი მ.
Кухалашвили М.

ნაწილაკები ქართულ ენაში იმერული კილოს მონაცემთა
მიხედვით
Частицы в грузинском языке на основе данных
имеретинского диалекта
ნარატიული ეპიზოდისა და პრედიკატის სემანტიკა
(ინგლისური ენის მასალაზე)

10.02.01

1994

10.02.01

1994

ბერიძე მარინე
Беридзе Марине
თანდაშვილი მ.

ჩიჩუა ნ

უთურგაიძე თ.

მარტიროსოვი ა.
ურიდია ო.
უთურგაიძე თ.
ბაბუნაშვილი ე.
მელიქიშვილი დ.
უთურგაიძე თ.
დანელია კ.
ბაბუნაშვილი ე.
კუბლაშვილი კ.

ენუქიძე რ.
ჯაფარიძე ზ.
გოცირიძე დ.
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ბართიშვილი ა.
Бартишвили А.

ხმოვანთა სისტემა წოვათუშურ ენაში
Система гласных в Цоватушинском языке

10.02.04

1995

იმნაიშვილი გ.

ქართლური სხვა დიალექტებსა და სამწერლობო
ქართლურთან შედარებით

10.02.03

1995

კიკვაძე მ.
Киквадзе М.

ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქტურულ-სემანტიკურუ
ანალიზი
Структурно-семантический анализ химической
терминологии
მრავლობითი რიცხვის ფორმათა სტილისტური
დანიშნულებისათვის ქართულში
Towards the Stylistic Function of the Forms of Plural in
Georgian
შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ქართული ენის მთის
დიალექტებში
Имена обозначения родовой ветви в горских диалектах
грузинского языка
სტატიკურ ზმნათა ფორმობრივი და სემანტიკური
კლასიფიკაციისათვის ქართველურ ენებში
К вопросу формальной и семанетической классификаций
статических глаголов в картвельских языках
ქართული ენის სამხრულ-დასავლური დიალექტების
თავისებურენაბი ისტორიული ტაო-კლარჯეთისა და
მუჰაჯირი ქართველების მეტყველების მიხედვით
პრედიკატული ეპითეტის ლინგვოპოეტური მექანიზმი
(ინგლისური ენის მასალაზე დაქრდნობით)

10.02.03

1995

ღამბაშიძე რ.
აფრიდონიძე შ.

კახაძე ო.
მიქელაძე მ.
გოგოლაშვილი გ.
კიკნაძე ი.
ქეშიკაშვილი ივ.
ჭინჭარაული ალ.
მირიანაშვილი ნ.

10.02.03

1995

ჯორბენაძე ბ.
გოგოლაშვილი გ.

უთურგაიძე თ.
ფეიქრიშვილი ჟ.

10.02.03

1995

ჯორბენაძე ბ.
გოგოლაშვილი გ.

ჭინჭარაული ალ.
ბედოშვილი გ.

10.02.03

1995

ჯორბენაძე ბ.
ჭუმბურიძე ზ.

ჩანტლაძე ი.
ოსიძე მ.

10.02.08

1995

10.02.01

1995

10.02.01

1995

10.02.03

1995

10.02.03

1995

კიკვიძე ზ.
Kikvidze Z.

კობიაშვილი მ.
Кобиашвили М.

ლოლაძე ნ.
Лоладзе Н.

ფუტკარაძე შ.

ქემერტელიძე ნ.

ყუფარაძე გ.
Kuparadze G.

ჭიკაძე რ.

ჭუმბურიძე ნ.
Чумбуридзе Н.
არაბული ა.

ბავშვთა მეტყველების ინტონაცოური სისტემის
ჩამოყალიბების ეტაპები (ქართული ენის მასალაზე)
On Creation of Intonation System of Children's Speech under
the age of Four (based on the Georgian Language)
წინადადების პარატაქსალური კონსტრუცია ქართულში

მქონებლობისა და უქონლობის სახელები ქართულში
Имена со значением "обладания" и "необладания" в
Грузинском языке
სახელისა და ზმნის დერივაციის ურთიერთიმამრთების

1997

ჭრელაშვილი კ.

ჯაფარიძე ზ.

ჯორბენაძე ბ.
უთურგაიძე თ.

უთურგაიძე თ.
დანელია კ.
ჯანაშია ნ.
გოქსაძე ლ.
ჯაფარიძე ზ.
გოცირიძე დ.
ქობალავა ი.
ახვლედიანი ც.

ბაბუნაშვილი ე.
ჭუმბურიძე ზ.
ბურჭულაძე გ.
ჭინჭარაული ალ.
ტუსკია მ.
გოგოლაშვილი გ.
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საკითხები ქართველურ ენებში

ბარბაქაძე ც.
ბინიაშვილი ლ.
Биниашвили Л.

ქართული ენის ოფიციალურ-საქმიანი (საკანონმდებლო)
ფუნქციური სტილი
სამოსელის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში
Лексика обозначающая одежду в древнегрузинском
Литературном языке

უთურგაიძე თ.
ჭუმბურიძე ზ.
ქეშიკაშვილი ივ.
10.02.01.

1997

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

10.02.01.

1997

ქერქაძე ი.
Керкадзе И.

უთურგაიძე თ.
Uturgaidze T.

ბუიძე დ.
Buidze D.

მესამე პირის პირდაპირი ობიექტის გამოხატვა ქართულში
Marking of the Third Person Direct Object in Georgian

10.02.01.

1997

გვანცელაძე თ.
Гванцеладзе Т.

აფხაზეთის ისტორიოგრაფიის ლინგვისტური საფუძვლები
Лингвистические основы историографии Абхазии

10.02.09.

1997

კვანტალიანი ლ.
Кванталиани Л.

ჰიპოტაქსი სასაუბრო ქართულში
Гипотаксис в грузинской разговорной речи

10.02.01.

1997

ლემონჯავა ბ.
Lemondjava B.

შერწყმული წინადადება ზანურში ქართულთან მიმართებით
Contracted in Zan in Relation to Georgian

10.02.01.

1997

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

ტუღუში ზ.
Tugushi Z.

გურული დარგობრივი ლექსიკის სემანტიკური და
დერივაციულ-კომპოზიციური ანალიზი
Semantic Derivation And Compositional Analysis Of The
Curian Branch Vocabulary
სულხან-საბა ორბელიანის გრამატიკული ნააზრევი
„ლექსიკონი ქართულის“ მიხედვით
Грамматическое воззрение Сулхан-Саба Орбелиани по

10.02.01.

1997

მარტიროსოვი ა.
Martirosovi A.

10.02.01.

1998

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

ბაკურაძე ლ.
Вакурадзе Л.

ქობალავა ბ.
ქურდაძე რ.
მელიქიშვილი ნ.
ბერიძე მ.
Меликишвили Н.
Веридзе В.
კიკნაძე ი.
არაბული ა.
Kiknadze I.
Arabuli A.
ბურჭულაძე გ.
კახაძე ო.
ჭრელაშვილი კ.
პაპასქირი ზ.
Бурчуладзе Г.
Кахадзе О.
Чрелашвили К.
Папаскири З.
ბაბუნაშვილი ე.
ბურჭულაძე გ.
ჭიკაძე რ.
Бабунашвили Е. А.
Бурчуладзе Г. Т.
Чикадзе Р. В.
ბურჭულაძე გ.
ხადაია პ.
Burchuladze G.
Chadaia P.
ბურჭულაძე გ.
ბედოშვილი გ.
Burchuladze G.
Bedoshvili G.
გოგოლაშვილი გ.
ბაბუნაშვილი ე.
ქაროსანიძე ლ.
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материалам словаря "Lexikoni Kartuli" (Грузинский словарь)

გაბუნია კახა
Габуния К.

ბრუნვათა სისტემები ქართველურ ენებში (დიაქრონიული
ანალიზი)
Система падежей в картвельских языках (диахронический
анализ)

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი გ.
Гоголашвили Г.

ზვიადაძე თ.
Звиададзе Т.

დავით კლდიაშვილის თხზულებათა ენობრივი სტილის
ძირითადი საკითხები
Основные вопросы языкового стиля сочинений Давида
Клдиашвили

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი გ.
Гоголашвили Г.

ლებანიძე გ. (ვახტანგ)
Лебанидзе Г.

ანთროპოცენტრიზმი და კომუნიკაციური ლინგვისტიკა
(თეორიული სინთეზი)
Антропоцентризм и коммуникативная лингвистика
(теоретический синтез)

10.02.02.

1998

ლორთქიფანიძე თ.
Лорткипанидзе Т.

მორფოლოგიური პროცესები ქვემო იმერულში

10.02.01.

1998

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

მარგიანი ქ.
Маргиани К.

სვანური ონომასტიკა
Сванская ономастика

10.02.01.

1998

ნაცვლიშვილი თ.
Нацвлишвили Т.
ომიაძე თ.
Омиадзе Т.

დარგობრივი ლექსიკის საკითხები უდიურში
Вопросы отраслевой лексики в удийском языке
პარალინგვისტიკა და მეტყველების თანმხლებ საშუალებათა
აღწერა ენაში
Паралингвистика и вербальное описание неязыковых
средств, сопровождающих речь

10.02.09.

1998

10.02.02.

1998

ლომთათიძე ქ.
ოსიძე ე.
Ломтатидзе К.
Осидзе Е.
კახაძე ო.
Кахадзе О.
რამიშვილი გ.
Рамишвили Г.

ფუტკარაძე ტ.
Putkaradze T.

თანამედროვე ქართული ენის ხმოვანთა სისტემა
Vowel system of modern Georgian Language

10.02.01.

1998

უთურგაიძე თ.
Uturgaidze T.

Гоголашвили Г.
Бабунашвили Е.
Ларосанидзе Л.
თოფურია გ.
ქურდიანი მ.
ჭიკაძე რ.
Топуриа Г.
Курдиани М.
Чикадзе Р.
უთურგაიძე თ.
კიკნაძე ი.
ლეჟავა ლ.
Утургаидзе Т.
Кикнадзе И.
Лежава Л.
ენუქიძე რ.
ჯაფარიძე ზ.
ქურდიანი მ.
Енукидзе Р.
Джапаридзе З.
Курдиани М.
არაბული ა.
ქურდაძე რ.
Арабули А.
Курдадзе Р.
ჭუმბურიძე ზ.
ბაბლუანი ლ.
Чумбуридзе З.
Баблуани Л.
ბურჭულაძე გ.
Бурчуладзе Г.
ქობალავა ი.
კარტოზია ა.
ბოლქვაძე თ.
Кобалава И.
Картозиа А.
Волквадзе Т.
ჭუმბურიძე ზ.
ქუთელია ნ.
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ქურდიანი მ.
Kurdiani M.

საერთო-ქართველური ვერსიფიკაციული სისტემა და
ლექსთწყობის ზოგადლინგვისტური თეორია
Common-Kartvelian versification system and general linguistic
theory of versification

10.02.02.
10.01.08.

1998

ღუტიძე ი.
Гутидзе И.

-ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ფორმაწარმოების
საკითხები ქართულში
Вопросы формообразования глаголов с тематическими
показателями -av, -am в грузинскуом языке
ანტონ ფურცელაძის ენა და სტილი

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი გ.
Гоголашвили Г.

10.02.01.

1999

სერგია ვ.
Sergia V.

ახალაია ვ.
Ахалаиа В.

ზანური ჰიპოტაქსის ძირითადი საკითხები
Основные вопросы занского гипотаксиса

10.02.01.

1999

ბუკია მ.
Букия М.

მეცხენეობისა და ცხენოსნობის ლექსიკა ზანურში (მეგრული
დიალექტის მიხედვით)
Лексика конвенодства и верховой езды в Занском языке
(по мегрельскому диалекту)
ხმოვანთა პოზიციური სიგრძე სვანურში
Позиционная долгота гласных в сванском языке

10.02.01.

1999

გვანცელაძე თ.
Гванцеладзе Т.

10.02.01.

1999

10.02.01.

1999

ქალდანი მ.
ჩანტლაძე ი.
Калдани М.
Чантладзе И.
ჩანტლაძე ი.
Chantladze I.

აბულაძე ე.
Abuladze E.

გაზდელიანი ე.
Газделиани Е.

გოგებაშვილი ც.
Gogebashvili C.

ფერის აღმნიშვნელ ლექსემათა სემანტიკურ-სტრუქტურული
ანალიზი სვანურ ენაში
Strukturell-semantische Analyse von farbbereichnen den
Lexemen in der svanischen Sprache

ქობალავა ი.
Chumburidze Z.
Kutelia N.
Kobalava I.
ჯაფარიძე ზ.
ნათაძე მ.
სილაგაძე ა.
ჭარხალაშვილი ზ.
Japaridze Z.
Natadze M.
Silagadze A.
Charkhalashvili
ბაბუნაშვილი ე.
ლოლაძე ნ.
Бабунашвили Е.
Лоладзе Н.
ქობალავა ი.
კიკნაძე ი.
ბედოშვილი გ.
Kobalava I.
Kiknadze I.
Bedoshvili G.
ლომთაძე ე.
ჩანტლაძე ი.
ჭუმბურიძე ზ.
Ломтадзе Е.
Чантладзе И.
Чумбуридзе З.
არაბული ა.
მიქიაშვილი ო.
Арабули А.
Микиашвили О.
ჭუმბურიძე ზ.
ლეჟავა ი.
Чумбуридзе З.
Лежава И.
სოსელია ე.
Soselia E.
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გულედანი ლ.
Гуледани Л.

სვანური ანდაზების ენის ფონოლოგიურ-ეტიმოლოგიური
ანალიზი
Фонологическо-этимологический анализ сванских пословиц

10.02.01.

1999

ჩანტლაძე ი.
Чантладзе И.

ეზუგბაია ლ.
Езугбаиа Л.

გრამატიკული რიცხვის გამოხატვის სისტემა ზანურში
Система выражения грамматической категории числа в
занском языке

10.02.01.

1999

ზარიძე ნ.
Zaridze N.

ტრანსლიტერაციის წესები და პაოლინ ირბახის „ქართული
და იტალიური ლექსიკონი“ (რომი, 1629 წელი)
Le regole di traslitterazione e "Dizionario Georgiano e Italiano"
di St. Paolini e N. Irbachi (Roma, 1629 anno)
კომპიუტერული მოდელირების ძირითადი პრინციპები
(ქართული და უდიური ენის მასალაზე)
Main Principles of Computer-aided Modelling (on the Material
of Georgian and Udi Languages)

10.02.01.

1999

დანელია კ.
შენგელია ვ.
Данелиа К.
Шенгелиа В.
უთურგაიძე თ.
Uturgaidze T.

10.02.02.

1999

კობერიძე მ.
Коберидзе М.

ზემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა
Отраслевая лексика верхнеаджарского говора аджарского
диалекта

10.02.01.

1999

ჭინჭარაული ალ.
Чинчараули Ал.

მანჯგალაძე მ.
Manjgaladze M.

გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიები თანამედროვე
ქართულში
The Categories of direction and orientation in Modern Georgian
according to the preverbs gada-, gadmo-, garda-, gardmo-, da, damo-, mi-, mo-, mimoდანტეს ნააზრევი ენის შესახებ
La conctzione linguistica di Dante Sommario

10.02.01.

1999

უთურგაიძე თ.
Uturgaidze T.

10.02.02.

1999

მაჭავარიანი მ.
Machavariani M.

სურმავა ნ.
Сурмава Н.

ქვემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა
Отраслевая лексика нижнеаджарского говора аджарского
диалекта

10.02.01.

1999

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

სუხიშვილი მ.
Сухишвили М.

გარდამავლობა, ერგატიულობა და გვარი ქართულში
Переходность, эргативность и залог в грузинском языке

10.02.01.

1999

თანდაშვილი მ.
Tandashvili M.

ჟღენტი თ.

არაბული ა.
ნიკოლაიშვილი მ.
Арабули А.
Николаишвили М.
ქურდიანი მ.
ნაჭყებია მ.
Курдиани М.
Начкебиа М.
იმნაიშვილი ვ.
ქაროსანიძე ლ.
Imnaishvili V.
Qarosanidze L.
უთურგაიძე თ.
ქურდიანი მ.
მელიქიშვილი ი.
Uturgaidze T.
Qurdiani M.
Melikishvili I.
კიკნაძე ი.
ცქიტიშვილი ნ.
Кикнадзе И.
Цкитишвили Н.
ქობალავა ი.
შარაშენიძე ნ.
Kobalava I.
Sharashenidze N.
ქურდიანი მ.
ომიაძე თ.
Qurdiani M.
Oviadze T.
ბურჭულაძე გ.
ცქიტიშვილი ნ.
Бурчуладзе Г.
Цкитишвили Н.
ბაბუნაშვილი ე.
თოფურია გ.
ჭუმბურიძე ზ.
Бабунашвили Е.
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ქამადაძე მ.
Камададзе М.

აჭარის ონომასტიკა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს
რეგიონის მონაცემებთან მიმართებით
Ономастика аджарии в соотношении с данными региона
юго-западной грузии

10.02.01.

1999

შენგელია ვ.
Шенгелиа В.

ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა
ისტორიისათვის
К истории картвельской и черкесской языковых систем

10.02.01.
10.02.09.

1999

ჭირაქაძე მ.
Чиракадзе М.

ტერმინის ზოგადლინგვისტური თეორია და
არქეოლოგიური სისტემატიკა
Общелингвистическая теория термина и археологическая
систематика

10.02.02.

1999

ჭკადუა რ.
Чкадуа Р.

10.02.01.

1999

ჩანტლაძე ი.
Чантладзе И.

ჯანჯღავა ც.
Джанджгава Ц.

სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი
ზემოსვანურში
Структурно-семантический аналищ статических глаголов
на материале верхне- и нижнебальского диалектов
сванского языка
სახელის მორფონოლოგიური ანალიზი მეგრულში
Морфологический анализ имени в мегрельском диалекте

10.02.01.

1999

უთურგაიძე თ.

ახვლედიანი ნ.
Ахвледиани Н.

ზანიზმები აჭარის ტოპონიმიაში
Занизмы в аджарской топонимии

10.02.01

2001

ქობალავა ი.
Кобалава И.

10. 02. 01

2001

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

ბურჭულაძე თ.
Бурчуладзе Т.

შერწყმული წინადადება ქართულში
Слитное предложение в груз. языке

Топуриа Г.
Чумбуридзе З.
უთურგაიძე თ.
ჭუმბურიძე ზ.
ჯიქია მ.
Утургаидзе Т.
Чумбуридзе З.
Джикиа М.
ბურჭულაძე გ.
გვანცელაძე თ.
ქუთელია ნ.
ქურდიანი მ.
Бурчуладзе Г.
Гванцеладзе Т.
Кутелиа Н.
Курдиани М.
მელიქიშვილი დ.
ქობალავა ი.
ჯაფარიძე ო.
რამიშვილი რ.
Меликишвили Д.
Кобалвама И.
Джапаридзе
Рамишвили Р.
თოფურია გ.
მარგიანი ქ.
Топуриа Г.
Маргиани К.
ბურჭულაძე გ.
ნაჭყებია მ.
Бурчуладзе Г.
Начкебиа М.
ჭინჭარაული ალ.
ეზუგბაია ლ.
Чинчараули Ал.
Езугбаиа Л.
გოგოლაშვილი გ.
ცქიტიშვილი ნ.
Гоголашвили Г.
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კავშირებითის ნაკვთები მეგრულში (სხვა ქართველურ
ქვესისტემებთან მიმართებით)
Ряды сослагательного наклонения в мегрельском (в
соотношении с другими картвельскими подсистемами)
ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება ახალ
ქართულში
Словообразовательная футкция превербов в
новогрузинском языке
ხმაბაძვით სიტყვათა სტრუქტურა, სემანტიკა და პრაგმატიკა
Structure, semantics and pragmatics of onomatopoeic words

10.02.03.

2001

10.02.01.

2001

10.02.02.

2001

ხმალაძე მ.
Хмаладзе М.

ქიზიყური მეტყველების ლექსიკურ-სტილისტიკური
თავისებურებანი
Лексико-стилистические особенности кизикской речи

10.02.01.

2001

არდოტელი ნ.
Ardoteli N.

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ფონოლოგიური სისტემის
ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი
Historical-comparative Analysis of Phonological system of the
Avar-Andi-Dido Languages

10.02.09.

2002

აფხაიძე ფ.
Apkhaidze P.

კაუზატივის კატეგორია სალაპარაკო სინჰალაში
The Causative category in spoken sinhala

10.02.02.

2002

ბარამიძე ც.
Барамидзе Ц.

თაბასარანული ენის ფონემატური სტრუქტურა და
მორფონოლოგიის საკითხები
Фонематическая структура ивопросы морфонологии
табасаранского языка

10.02.09.

2002

ბედოშვილი გ.
Бедошвили Г.

ქართული ტოპონიმიის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური
კვლევის ძირითადი საკითხები
Основные вопросы историко-этимологического
исследования грузинской топонимии

10.02.01.

2002

დადიანი ე.
Дадиани Е.

კვანტალიანი ც.
Кванталиани Ц.

მამისეიშვილი ნ.
Mamiseishvili N.

ფუტკარაძე ტ.
შეროზია რ.
Руткарадзе Т.
Шерозиа Р.
ჯორბენაძე ბ.
გოგოლაშვილი გ.
Джорбенадзе Б.
Гоголашвили Г.
კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

გოგოლაშვილი გ.
Гоголашвили Г.

მაჭავარიანი მ.
Machavariani M.

Цкитишвили Н.
შენგელია ვ.
ნაჭყებია მ.
Шенгелиа В.
Рачкебиа М.
სუხიშვილი მ.
აფრიდონიძე შ.
Сухишвили М.
Апридонидзе Ш.
მელიქიშვილი ი.
ჟღენტი თ.
Melikishvili I.
Zhgenti T.
ბურჭულაძე გ.
სახლთხუციშვილი უ.
Бурчуладзе Г.
Сахлтхусишвили У.
ბურჭულაძე გ.
ჭრელაშვილი კ.
სიხარულიძე ტ.
Burchuladze G.
Chrelashvili K.
Sikharulidze T.
ქურდიანი მ.
ბაკურაძე ლ.
Kurdiani M.
Bakuradze L.
ლომთათიძე ქ.
შენგელია ვ.
გვანცელაძე თ.
Ломтатидзе К.
Шенгелиа В.
Гванцеладзе Т.
ჭუმბურიძე ზ.
შანიძე მ.
ქურდიანი მ.
თოფჩიშვილი რ.
Чумбуридзе З.
Шанидзе М.

15

გაბულდანი ნ.
Габулдани Н.

კაკიტაძე კ.
Какитадзе К.

ქრისტიანული ტერმინების სემანტიკური ცვლის ზოგი
ტენდენცია ქართულსა და სხვა ქართველურ ენებში
Некоторые тенденции семантического изменения
христианских терминов в грузинском и других картвельских
языках
სიტყვის მნიშვნელობის ცვლის საკითხები ქართულში
(დიაქრონიული ანალიზი)
Вопросы изменения значения слова в грузинском языке
(диахронический анализ)

10.02.08.

2002

10.02.01.

2002

აფრიდონიძე შ.
Апридонидзе Ш.

Курдиани М.
Топчишвили Р.
სუხიშვილი მ.
ბაბულანი ლ.
Сухишвили М.
Баблуаеи Л.

არაბული ა
Arabuli A.

გოგოლაშვილი გ.
არაბული ა.
ახალაია ვ.
Арабули А.
Ахалаиа В.
Гоголашвили Г.
ქობალავა ი.
ლებანიძე გ.
ქურდაძე რ.
Kobalava I.
Lebanidze G.
Kurdadze R.
ქურდინი მ.
კვაჭაძე მ.
Kurdiani M.
Kvachadze M.
უთურგაიძე თ.
არაბული ა.
კიკნაძე ი.
Утургаидзе Т.
Арабули А.
Кикнадзе И.
ქობალავა ი.
ჭირაქაძე მ.
Kobalava I.
Chirakadze

ლეკიაშვილი ვ.
Lekiashvili V.

ენის სისტემური ანალიზის სემანტიკური ასპექტები
Semantic aspects of the systematic analysis of language

10.02.02.

2002

რამიშვილი რ.
Ramishvili R.

ქართულ-ირანული ენობრივი ურთიერთობების საკითხები
(„რუსუდანიანის“ მიხედვით)
The Issues of Georgian-Iranian Linguistic Relations (according
to "Rusudaniani")
ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლური
Картлийский диалект Ксанского и Лиахвского ущелий

10.02.01.

2002

10.02.01.

2002

10.02.02.

2002

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

10.02.09.

2002

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

10. 02. 08

2003

არაბული ა.

სომხიშვილი ვ.
Сщьхишвили В.

ჩაჩანიძე მ.
Chachanidze M.

ცისკარიშვილი მ.ი
Цискаришвили М.

არონია ი.

ბუნებრივი და ხელოვნური ენების მიმართებისათვის
(ლინგვისტიკის ენისა და მეტაენის ქართულენოვან
მასალაზე)
Towardsthe Relation of Natural and Artificial Languages (on
the Georgian material of linguistic language and
metalanguage)
თანდებულიან ბრუნვათა სტრუქტურა წოვა-თუშურსა
(ბაცბურსა) და ქართველურ ენებში
Структура послеложных падежей цова-тушинском
(бацбийском) и в картвельских языках
კომპოზიტები მეგრულ-ლაზურში

კახაძე ო.
ფარეულიძე რ.
Кахадзе О.
Пареулидзе Р.
შენგელია ვ.
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Aronia I.

აფრიდონიძე შ.
Апридонидзе Ш.

გულუა ნ.
Гулуа Н.

დარასელია მ.
Дараселия Майя

დოლიძე ნ.
Долидзе Н.

თორია ფ.
Toria Pikria

Composits in Megrelian-Laz

მიმართვის ფორმათა სტრუქტურა და ფუნქციონირება ახალ
ქართულში
Структура и функционирование форм обращения в
новогрузинском языке
Связанная с птицами лексика в менгрельско-лазском языке

მეტაფორის ღირებულებისათვის პუბლიცისტიკის ენაში
(ქართული, ინგლისური და რუსული ენების მასალაზე)
Аункция метафоры в языках публицистики (на материалах
грузинского, английского и русского языка)
მასდარისა და აწმყოს ფუძის ურთიერთმიმართებისათვის
ახალ ქართულში
О взаимоотношениях масдара и основы настоящего времени в
новогрузинском языке
`ხედვის` სემანტიკური ველი (ქართული და ინგლისური
ენების მასალაზე)
Semantic Field of "vision" (on Georgian and English materials)

Arabuli A.

10.02.01

2003

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т

10.02.08

2003

არაბული ა.
Арабули А.

2003

კვარაცხელია გ.
Кварацхелия Г.

10.02.01

2003

ფუტკარაძე შ.
Путкарадзе Ш.

10.02.02

2003

ქემერტელიძე ნ.
შენგელია ვ.
Kemertelidze N.
Shengelia V.
შენგელია ვ.
Shengelia V.

ლომაია შ.
Lomaia Sh.

ადგილისა და დროის ზმნისართები მეგრულ-ლაზურში
The adverbs of place and time in Megrelian-Laz

10.02.08

2003

მაღრაძე ვ.
Maghradze V.

ტოპონიმებისა და გვარსახელების წარმოება და
ურთიერთმიმართება ქართულში
Fotmation and correlation of the toponyms and personal
names in Georgian
მეთევზეობის ლექსიკა ზანურში ексика рыболовства в
занском

10.02.01

2003

უთურგაიძე თ.
Uturgaidze T.

10.02.08

2003

გვანცელაძე თ.
Гванцеладзе Т.

ქართული ონომასტიკის ისტორიისათვის (XIX საუკუნის
მეორე ნახევრისა და XX საუკუნის პირველი ნახევრის
სამეცნიერო გამოკვლევათა მიხედვით)
Towards the History of georgian Onomastics (According to

10.02.01

2003

ბედოშვილი გ
Bedoshvili G.

სალია მ.
Салия Мака

სარსევანიძე ქ.
Sarsevanidse K.

ნაჭყებია მ.
Shengelia V.
Nachqebia M.
ქობალავა ი.
ცხადაია პ.
Кобалава И.
Цхадаиа П.
შენგელია ვ.
ნაჭყებია მ.
Шенгелия В.
Начкебиа М.
ქემერტელიძე ნ.
ტაბიძე მ.
Кемертелидзе Н.
Табидзе М.
ჩანტლაძე ი.
ჯანჯღავა ც.
Чантладзе И.
Джанджгава Ц.
უთურგაიძე თ.
ტაბიძე მ.
Uturgaidze T.
Tabidze M.
ბურჭულაძე გ.
მარჯგალაძე მ.
Burchuladze G.
Manjgaladze M.
ცხადაია პ.
ახალაია ვ.
Tskhadaia P.
Axalaia V.
სუხიშვილი მ.
დადაიანი ე.
Сухишвили М.
Дадиани Е.
ცხადაია პ.
ბერიძე მ.
Tskhadaia P.
Beridze M.
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შერაზადიშვილი მ.
Шеразадашвили М.

data of 2nd half of the 19 th century and 1st half of the 20th
century)
ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის
ფუნქციონირების საკითხები
Language Situation in Georgia and Problems of Function of
Georgian
ნაწილაკის საკომუნიკაციო ფუნქციისათვის ქართულში
К коммуникативной функции частицы в грузинском языке

ბარბაქაძე ც.
Барбакадзе Ц.

ქართული მჭერმეტყველების პრაგმატიკა
Прагматика грузинского красноречия

10.02.02

2004

ქობალავა ი.
Кобалава И.

ბერიძე ე.
Беридзе Э.

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ონომასტიკა XIX
საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველ და უცხოელ
მკვლევართა შრომებში
Ономатика юго-западной Грузии в трудах грузинских и
зарубежных исследователей второй половины XIX века
ასპექტის ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია (ინგლისური
ენის მასალაზე)
The Functional-Semantik Categor of Aspect (on the material of the
Englich Language)
ენა კულტურაში და კულტურა ენაში

10.02.01

2004

ქამადაძე მ.
Камададзе М.

10. 02. 02

2004

მეგრელიშვილი მ.
Megrelishvili M.

10. 02.02

2004

10. 02. 02

2004

ქობალავა ი.
Kobalava I.

10.02701

2004

ფუტკარაძე ტ.
Putkaradze T.

10.02.09

2004

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т

10.02.02

2004

შუბინი ე.

ტაბიძე მ.
Tabidze M.

თედორაძე თ.
Tedoradze T.

კიკვიძე ზ.

კიკვიძე ზ.
Kikvidze Z.

მიქაუტაძე მ.
Mikautadze M.

მიქელაძე მ.
Микеладзе М.

უშვერიძე ნ.

ენა კულტურაში და კულტურა ენაში
Language in Cultur and Cultur in Language

ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურის საკითხები V-XI
საუკუნეთა წერილობითი ძეგლების მიხედვით
Fragen zur phonematischen Struktur der georgischen Sprache
nach den schriftlichen Denkmalern des 5.-11. Jahrunderts
წოვა-თუშური ენის სახელთა მორფოლოგია
ინტერფერენციის თვალსაზრისით
Морфология имен Цова-Тушинского языка с точки зрения
интерференции
ფრაზეოლოგიური ერთეულების შეპირისპირებით-

10.02.02

2003

ქობალავა ი.
Kobalava I.

10.02.01

2003

კვარცხელია გ.
Кварацхелия Г.

ჭუმბურიძე ზ.
გვანცელაძე თ.
Chumburidze Z.
Gvantseladze T.
ბურჭულაძე გ.
ცქიტიშვილი ნ.
Бурчуладзе Г.
Цкитишвили Н.
ქურდიანი მ.
ტაბიძე მ.
Курдиани М.
Табидзе М.
ბედოშვილი გ.
კაკიტაძე კ.
Бедошвили Г.
Какитадзе К.
ქემერტელიძე ნ.
ჭუმბურიძე ნ.
Kemertelidze N.
Chumbupidze N.
ქობალავა ი.
ტაბიძე მ.
ბარბაქაძე ც.
ტაბიძე მ.
ბარბაქაძე ც.
Tabidze M.
Barbakadze C.
უთურგაიძე თ.
მანჯგალაძე მ.
Uthurgaidze T.
Mandshgaladze M.
შენგელია ვ.
სიხარულიძე ტ.
Шенгелиа В.
Сихарулидзе Т.
ქურდიანი მ.
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Ушверидзе Н.

ფარეულიძე რ.
Пареулидзе Р.

ქობალია ლ.
Кобалия Л.

ხაჭაპურიძე ლ.
Хачапуридзе Л.

შონია ა.
Шониа А.

გვანცელაძე გ.
Гванцеладзе Г.

კვარაცხელია დ.
Кварацхелиа Д.

მანდარია მ.
Мандария М.

მარღანია მ.
Маргания М.

მაჭავარიანი ნ.
Machavariani N.

ტიპოლოგიური ანალიზი
Сопоставително-типологический анализ фразеологических
единиц
ჩეჩნური ზმნა
Чеченский глагол

მეგრელიშვილი მ.
Шубин Э.
Мегрелишвили М.
ჭრელაშვილი კ
Чрелашвили К.

10.02.09

2004

10.02.02

2004

შენდელსი ე.
Шендельс Е.

10. 02. 01

2004

ფუტკარაძე ტ.
Путкарадзе Т.

სახელთა დერივაციის თანმხლები მორფონოლოგიური
პროცესები მეგრულ-ლაზურში
морфонологические процессы сопровождающие деривацию
имё в мегрело-лазском
ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის ექსპრესიულემოციური მახასიათებლები ქართულში
Названия животных экспрессивно-эмоциональные
характеристики человека в грузинском языке
წალენჯიხის რაიონის ონომასტიკა (ფონეტიკურსტრუქტურული და სემანტიკური ანალიზი)
Ономастика цаленд.ихского найона (Фонетико-структурный
и семантический анализ)
მეტაფორის წარმოქმნის სახეები და მექანიზმები
Происхождение видов и механизмов метафор

10. 02. 08

2005

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

10.02.01

2005

კვარაცხელია გ.
Кварацхелия Г.

10.02.01

2005

ბედოშვილი გ.
Бедошвили Г.

10.02.02

2005

ქურდიანი მ.
Курдиани М.

შეფასების კატეგორიის რეალიზაცია ბრიტანულ და ქართულ
პრესაში
Реализация категории оценочности в Британской и
Грузинской прессе
მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურსტრუქტურული ანალიზი)

10.02.02

2005

ტაბიძე მ.
Табидзе М.

10.02.09

2005

ჭრელაშვილი კ.
Chrelashvili K.

სუბსტანტიური სიტყვათშეერთების სისტემის საფუძვლები
საგაზეთო პუბლიცისტიკის ტექსტის ტემპორალურ
სტრუქტურაში (გერმანიკული ენების მასალაზე)
Основы системы субстантивного словосложения в
темпоральной структуре текста газетной публицистики (на
материале Германских языков)
ქართველი მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველება
Речь Грузинсклй провославной паствы (лексические и
фразеологические единицы)

ჟღენტი თ.
Курдиани М.
Джгенти Т.
შენგელია ვ.
ბარამიძე ც.
Шенгелиа В.
Барамидзе Ц.
ქურდიანი მ.
ტაბიძე მ.
ბარბაქაძე ც.
Курдиани М.
Табидзе М.
Барбакадзе Ц.
აფრიდონიძე შ.
ღლონტი დ.
Апридонидзе Ш.
Глонти Д.
ცხადაია პ.
ეზუგბაია ლ.
Цхадаиа П.
Эзугбаиа Л.
სუხიშვილი მ.
ქერქაძე ი.
Сухишвили М.
Керкадзе И.
ცხადაია პ.
ეზუგბაია ლ.
Цхадаия П.
Эзугбаия Л.
ქობალავა ბ.
ჩაჩანიძე მ.
Кобалава Б.
Чачанидзе М.
ქურდიანი მ.
მაღრაძე ვ.
Курдиани М.
Маградзе В.
შენგელია ვ.
ბარამიძე ც.
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მითაგვარია კ.
Митагвариа К.

Plants Vocabulary in Abkhazian (A semantic-structural
analysis)
კითხვითი წინადადების მოდალური და კომუნიკაციური
ტიპების ურთიერთმიმართება ფუნქციურ სტილთა
მიხედვით
Interrelation of modal and communicative types of an
interrogative sentence according to functional styles
ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ადიღურ ენებში
Лексика родства в адыгских языках

საღლიანი მ.
Саглиани М.

ნასესხობანი სვანურ ენაში
Заимствованиа в сванском языке

10.02.08

2005

ქეცბაია ნ.
Кецбаия Н.

სამშენებლო ლექსიკა მეგრულში
Строительная лексика в мегрельском диалекте

10.02.08

2005

ჩაჩანიძე ი.
Chachanidze I.

ენობრივი სიტუაციის პრობლემა მე-20 საუკუნის
სოციოლინგვისტიკაში
The Problem of Language Situation in the 20th Century
sociolinguistics
სამეტყველო ჟანრის ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი
(ინგლისური ენის საგაზეთო რეცენზიის მასალაზე)
Functional-semantic analysis of the speech genre (on the
material of the english newspaper revien)
სამეტყველო ქცევის სოციოლინგვისტური მოდელირება
Sociolinguistic Modelling of Speech Behaviour

10.02.02

2005

კვარაცხელია გ
Kvaratskhelia G.

10.02.02

2005

მეგრელიშვილი მ.
Megrelishvili M.

10.02.02

2005

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

10.02.01

2005

ქობალავა ი.
Кобалава И.

10.02.02

2006

ქურდიანი მ.
კრემერი ე
Курдиани М.
Кремер Э.

მაჭავარიანი ხ.
Machavariani Kh.

ჩხობაძე ს.
Chkhobava S.

წულეისკირი ნატო
Tsuleiskiri N.

ხახიაშვილი ნ.
Хахиашвили Н.

აბალაკი მ.
Абалаки М.

`ადამიანის` აღმნიშვნელი ლექსიკის ისტორიისათვის
ქართულში
К истории лексики обозначающей понятие "adamiani"
(человек) в грузинском языке
სინონიმიის ზოგადი საკითხები და ენობრივი სისტემის
სემანტიკური უწყვეტობა
Основные вопросы синонимии и семантическая
непрерывность языковой системы

10.02.02

2005

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

10.02.09

2005

შენგელია ვ.
Шенгелия В.

ლომთათიძე ქ.
ჩანტლაძე ი.
Ломтатидзе К.
Чантладзе И.
შენგელია ვ.
Шенгелия В.

Shengelia V.
Baramidze C.
შენგელია ვ.
ჩაჩანიძე მ.
Shengelia V.
Chachanidze M.
ბარამიძე ც.
ჯანაშია რ.
Барамидзе Ц.
Джанашиа Р.
ჭუმბურიძე ზ.
ჩაჩანიძე მ.
Чумбуридзе З.
Чачанидзе М.
ახალიაი ვ.
შეროზია რ
Ахалаия В.
Шерозиа Р.
ტაბიძე მ.
კიკვიძე ზ.
Tabidze M.
Kikvidze Z.
ქობალავა ბ.
ჩაჩანიძე მ.
Kobalava B.
Chachanidze M.
ქურდიანი მ.
ჩაჩანიძე მ.
Kurdiani M.
Chachanidze M.
შენგელია ვ.
კვანტალიანი ც.
Шенгелия В.
Кванталиани Ц.
ქობალავა ბ.
ლოლაძე ნ.
Кобалава И.
Лоладзе Н.
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აზმაიფარაშვილი ლ.
Азмаифарашвили Л.

ბერსენაძე-კაციტაძე მ.
Берсенадзе-Кацитадзе М.

არსებით სახელთა დერივაციული წარმოება ხუნძურში
Деривационное образование имен существительных в
аварском языке
მოდალობა ქართულსა და ინგლისურში
Модальность в груз. и англ. языках

10.02.09

2006

ბურჭულაძე გ.
Бурчуладзе Г.

10. 02. 02

2006

ქობალავა ი.
Кобалава И.

გენებაშვილი ქ.
Genebashvili K.

მოსე ჯანაშვილის ენათმეცნიერული მემკვიდრეობა
Mose Djanashvili's Linguistic Heritage

10.02.02

2006

ქურდიანი მ.
Kurdiani M.

გველესიანი ი.
Гвелесиани И.

იურიდიულ (მემკვიდრეობის სამართლის) ტერმინთა
სისტემები ქართულსა და უცხოურ (რუსულსა და
ინგლისურ) ენებში
Системы юридических (наследственное право) терминов в
грузинском и в иностранном (русский и английский) языках
ჰიდროლექსიკა ქართულ ენაში
Гидролексика в грузинском языке

10.02.02

2006

ჭირაქაძე მ.
Чиракадзе М.

10.02.01

2006

შენგელია ვ.
Шенгелия В.

10.02.01

2006

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т

10. 02. 01

2006

ვაშაკიძე თ.
Вашакидзе Т.

10.02.02

2006

ფურცელაძე ვ.
Purzeladse V.

10. 02. 01

2006

უთურგაიძე თ.
Утургаидзе Т.

10. 02. 01

2006

ფუტკარაძე ტ.
Putkaradze T.

გიგლემიანი ლ.
Гиглемиани Л.

ილურიძე ქ.
Илуридзе К.

ლაბარტყავა მ.
Лабарткава М.

მუჯირი ს.
Mudshiri S.

ომიაძე ს.
Омиадзе С.

ტყეშელაშვილი ს.
Tkeshelashvili S.

სახელთა ბრუნება XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის
გრამატიკებში
Склонение именных частей речи в грамматиках
грузинского языка I половины XIX века
საზოგადო გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკა ქართულში
Лексика нприцательных географических имён в груз. языке

ტექსტის კომუნიკაციური დინამიზმის პროსოდიული
სტრუქტურა
Kommunikativer Dynamismus des Textes und seine
prosodische Struktur
ქართული დისკურსიის ლინგვოკულტურულ
შემადგენელთა სტრუქტურა, სემანტიკა და ფუნქციონირება
Структура, семантика и функционирование лингвокултурных
составляющих груз. дискурса
თანხმოვანთკომპლექსები ქართული ენის ფერეიდნულ
დიალექტში

ბარამიძე ც.
ჩუხუა მ.
Барамидзе Ц.
Чухуа М.
ქემერტელიძე ნ.
ცქიტიშვილი ნ.
Кемертелидзе Н.
Цкитишвили Н.
უთურგაიძე თ.
ბაკურაძე ლ.
Uturgaidze T.
Bakuradse L.
ქობალავა ბ.
ჭუმბურიძე ნ.
Кобалава И.
Чумбуридзе Н.
არაბული ა.
კაკიტაძე კ.
Арабули А.
Какитадзе К.
სუხიშვილი მ.
ბერიძე მ.
Сухишвили М.
Беридзе М.
შენგელია ვ.
ბინიაშვილი ლ.
Шенгелиа В.
Биниашвили Л.
ტაბიძე მ.
ლებანიძე მ.
Tabidse M.
Lebanidse G.
ჭუმბურიძე ზ.
ტაბიძე მ.
Чумбуридзе Н.
Табидзе М.
უთურგაიძე თ.
ცოცანიძე გ.
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Cosonant Comple[s in the Fereiden Dialekt of the Georgian
Language
10. 02.
09

2006

ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში
System of Sound Correspondences in Kartvelian-Nakh
Languages

10.02.09

2006

ჭრელაშვილი კ.
Chrelashvili K.

კომიზმის ენობრივი მექანიზმები (საგაზეთო ფელეტონის
ფრეიმული ანალიზი)
The Lingual Mechanisms of Comic (The Frameanalysis of the
Satirical Article)
ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკურ-სტრუქტურული
ანალიზი მეგრულში Семантико-структурный анализ
обозначения лексики цвета в мегрельском диалекте

10.02.02

2006

კვარაცხელია გ.
Kvaratskhelia G.

10.02.08

2006

ჩანტლაძე ი.
Чантладзе И.

10.02.01

2006

არაბული ა.
Арабули А.

668

1953 1968

ქაროსანიძე ლ.

ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორია და
ბერძნული წყაროები

ჩუხუა მ.
Chukhua M.

ჩხობაძე ი.
Chkobadze I.

ძაძამია ც.
Дзадзамия Ц.

Uturgaidze T.
Cocanidze G.

ხოჭოლავა ნ.
Хочолава Н.

მცენარეთა სახელდება ქართულში
Наименование растений в грузинском языке

ქალდანი მ.

სვანური ენის ლახამულური კილოკავის ფონეტიკური
თავისებურებანისვანური ენის ფონეტიკა. I. უმლაუტის
სისტემა სვანურში

მახარაძე ნ.
უთურგაიძე
ქურდიანი მ.
უთურგაიძე თ.
შენგელია ვ.
Uturgaidze T.
Shengelia V.
ქემერტელიძე ნ.
ჟღენტი თ.
Kemertelidze N.
Zhgenti T.
ცხადაია პ.
სუხიშვილი მ.
Цхадаия П.
Сухишвили М.
ბედოშვილი გ.
ბაკურაძე ლ.
Бедошвили Г.
Бакурадзе Л.
შარაძენიძე თ.
როგავა გ.
ქავთარაძე ი.
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