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CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:     ტატიშვილი                        

სახელი:    ირინე                 

სამუშაო ადგილი :  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი:    0177 თბილისი, კარტოზიას 8, IV კორპ., I სადარბ., ბ. 20      

ელ. ფოსტა:  irine.tatishvili@tsu.ge 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

1980-1982, უფროსი ლაბორანტი, ძველი ისტორიის განყოფილება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის (დღეს ისტორიისა და ეთნოლოგიის) ინსტიტუტი  

1982 – 1988, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, იქვე  

1988 – 1991, მეცნიერ თანამშრომელი, იქვე  

1991- 2003, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, იქვე  

2003-2006, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, იქვე 

2006- დღემდე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ძველი ისტორიის განყოფილების გამგე, იქვე 

1995-2004 (შეთავსებით), დოცენტი (C), ასირიოლოგიის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

2004-2006 (შეთავსებით), პროფესორი (C), იქვე  

2006-დღემდე, სრული პროფესორი (ასირიოლოგია),იქვე 

 

 

განათლება 

1975-1980, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

დიპლომი: ისტორიკოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი (Г-I N 171676) 

სპეციალობა: ისტორიკოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება 

30.11.1988, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი/ PhD, ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (ИТ # 036467) 

19.06.2002, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი/ Habilitation, ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (# 001159) 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  
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11.1996- 05.1997, 01-02. 1998,  ინდივიდუალური სამეცნიერო პროექტი:  «Quelques problemes de la religion 

hittite», დამფინანსებელი: Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris) 

1-10. 07. 2002, სამეცნიერო პროექტი: l’Université européenne d’été (le Pôle Universitaire Européen de 

Montpellier et l’Université Paul Valéry, Montpellier III), თემა: «Contacts de cultures dans la Méditerranées de 

l’Antiquité : archéologie et anthropologie culturelle», დამფინანსებელი: INTAS, le Ministère de l’Éducation 

Nationale 

6.02-10.04. 2004, ინდივიდუალური სამეცნიერო პროექტი:  «La religion hittite: l‘évolution de la pensée religieuse 

chez les Hittites», დამფინანსებელი: Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris) 

2001-2002,  კოლექტიური სამეცნიერო პროექტი (ძირითადი პერსონალი): «ხეთური წყაროების ცნობები 

მცირე აზიის უძველესი არაინდოევროპული წარმოშობის ტომების შესახებ », დამფინანსებელი: 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია    

2003-2005, კოლექტიური სამეცნიერო პროექტი (ძირითადი პერსონალი):  «ხეთური ენის გრამატიკა »,  

დამფინანსებელი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია   

2007-2010, კოლექტიური სამეცნიერო პროექტი (პროექტის კოორდინატორი): ენციკლოპედია « ძველი ახლო 

აღმოსავლეთი და საქართველო » 

2011-2014, ინდივიდუალური სამეცნიერო პროექტი:  «ხეთურ-ქართული ლექსიკონი» (ნაკვეთი 5-10: P,-Š, T, 

U-W-Z, შუმეროგრამები, აქადოგრამები) 

11-14.02. 2014, კოლექტიური სამეცნიერო პროექტი: ზამთრის სკოლა «ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ 

სამყაროში »,  დამფინანსებელი: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო  

2014-2017, კოლექტიური სამეცნიერო პროექტი (პროექტის კოორდინატორი) «ძველი ახლო 

აღმოსავლეთის ისტორია (დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისთვის) »: დამფინანსებელი: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 

 

 

სარედაქციო კოლეგიების წევრობა  

 

 _ ენა და კულტურა (Sprache und Kultur) თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი), 1-5/6, 2000-2005  

_ კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული (Caucasian and Near Eastern Studies). ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

(თბილისი), 13-16, 2009-2015  

_ აღმოსავლეთმცოდნეობა (Oriental Studies) (თბილისი), 1-5, 2012-2016 

 

 

სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელობა 

 

_ ასირიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
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_ სამაგისტრო პროგრამა « ძველი ენები და ცივილიზაციები » (თანახელმძღვანელი ლ. გორდეზიანი) 

 

სტუდენტების ხელმძღვანელობა 

 
_ საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა: თ. პოილარაშვილი (2016) 

_ სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა:  ნ. შაყელაძე (2005), ნ. ჯავახიძე (2009), ე. ბიტკაში (2011), ნ. 

გელაშვილი (2012), ლ. კოჭლამაზაშვილი (2013) 

_ სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა: ნ. გელაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი, ქ. ქევანიშვილი 

 

 

 

 

გამოქვეყნებული შრომების სია  

 
 

1. « Хеттский храмовый строительный ритуал (KBo IV 1) », მაცნე: ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია 1, 1983, 123-133 

2. «კერის დადგმის ხეთური რიტუალი (KUB XXIX 1 II 37- IV 29) »,.არქეოლოგიური ძიებანი, 

რედ. რ. რამიშვილი, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1985, 142-151 

3. « Структура и назначение хаттско-хеттских строительных ритуалов», Всесоюзная научно-

методическая конференция: Древневосточная культура и вопросы ее преподавания на 

историческом факультете, Даугавпилс, 1985, 58-59 

4. « Новый хеттский храмовый строительный ритуал (KBo XV 24+)» , არქეოლოგიური ძიებანი, 

რედ. რ. რამიშვილი, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1986, 133-146 

5. რეცენზია წიგნზე: Alp, S. Beiträge zur Erforschung des hethitischen Tempels. Kultanlagen im Lichte der 

Keilschrifttexte. Neue Deutungen, Ankara, 1983 - კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული VIII, 

რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1988, 193-195 

6. « ხათურ-ხეთური სამშენებლო რიტუალების პერსონალი » (რეზიუმე რუსულ ენაზე), 

ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი, რედ. რ. კიკნაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, 

თბილისი, 1989, 3-10 

7. « ამბავი ქანესის დედოფლისა და მისი შვილებისა », ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის 

ქრესტომათია, რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1990, 176-177  

8. « მურსილი II-ის ვრცელი ანალები », ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის ქრესტომათია, 

რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1990, 188-192   

9. « ხათუსილი III-ის ავტობიოგრაფია », ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის 

ქრესტომათია, რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1990,  202-209 

10. « ხეთური ტაძრის სამშენებლო რიტუალი», ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის 

ქრესტომათია, რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: მეცნიერება, თბილისი, 1990,  221-224 

11. « ახალი აღმოჩენა ბოღაზქოიში », მაცნე: ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და 

ხელოვნების ისტორიის სერია 1, 1991, 177-186 

12. « ხეთური რელიგია », რელიგია 6, 1992, 76-89 

13. « Zur hethitischen Religion », გამომცემლობა: “Logos Kurzfassungen”, რედ.  რ. გორდეზიანი. ISBN 

99928-65-03-2. თბილისი, 1996, 19 გვ.  
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14. « Zur Éhalentu-Frage », Heidelberger Studien zum Alten Orient 6 (XXXIX Rencontre Assyriologique 

Internationale: Assyrien im Wandel der Zeiten), Hrsg. v. H. Waetzoldt & H. Hauptmann, Heidelberg, 

1997, 181-183 

15. « სამუხას იშთარის საშემოდგომო სადღესასწაულო რიტუალი » (რეზიუმე რუსულ ენაზე), 

კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული IX, რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა:  

მეცნიერება, თბილისი, 1998, 89-101 

16. რეცენზია წიგნზე: Otten, H. Die Bronzetafel aus Bogazköy. Ein Staatsvertrag Tuthaliias IV, Wiesbaden 

1988 - კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული IX, რედ. გ. გიორგაძე, გამომცემლობა: 

“მეცნიერება”, თბილისი, 1998, 192-195 

17. « სინკრეტიზმი ხეთურ რელიგიაში », მიკენიდან სეფერისამდე: რომან მიმინოშვილის 70 

წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული, რედ. რ. გორდეზიანი, გამომცემლობა:  

ლოგოსი, თბილისი, 1998, 102-106 

18. « ანითას რელიგიური რეფორმა» (რეზიუმე გერმანულ ენაზე), ANATHESIS. ფილოლოგიურ-

ისტორიული ძიებანი. აკადემიკოს თინათინ ყაუხჩიშვილის საიუბილეოდ, რედ. რ. 

გორდეზიანი, გამომცემლობა: ლოგოსი, 1999, 252-261 

19. « ხეთური ლოცვები » (რეზიუმე გერმანულ ენაზე), ენა და კულტურა I, თბილისის ილია 

ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2000, 56-64 

20. « მურსილი II-ის ლოცვა და ჰიმნი მზის ქალღმერთისადმი  (თარგმანი კომენტარებითურთ) », 

ენა და კულტურა I, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2000, 100-102 

21. « მუვათალის ლოცვა ამინდის ღვთაება ფიხასასისადმი (თარგმანი კომენტარებითურთ) », 

ენა და კულტურა I, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2000, 102-108 

22. « ხეთური პანთეონის სტრუქტურისათვის » (რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე), 

ანალები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი, თბილისი, 2000/1, 15-23 
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კრებული 16, პროგრამა „ლოგოსი“,თბილისი, 2015, 71-113 
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ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილის 20 

წლისთავისადმი, თბილისი, 27-29. V. 2009   

_ « ღვთაების სადიდებლის დალევა ხეთებთან », ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 14.VI. 2010 

_ « ერთი ხეთური ფორმულის წარმოშობისთვის », კავკასიოლოგთა II  საერთაშორისო კონგრესი, 

თბილისი, 10. XI. 2010 

_ «ხეთურ-ქართული რელიგიური პარალელების კვლევისათვის », ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 4.II. 2011 (თანამომხსენებელი ლ. 

გორდეზიანი) 

_ « ხათურის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა: პრობლემები, პერსპექტივები », ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

https://www.academia.edu/23546648/Transformations_of_the_Relationship_between_Hittite_Kings_andDeities
https://www.academia.edu/23546648/Transformations_of_the_Relationship_between_Hittite_Kings_andDeities
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ფაკულტეტის მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გივი ჟორდანიას 100 წლის 

იუბილესადმი, თბილისი, 7. VII. 2011  

_ « ანგარიში ხეთურ-ქართულ ლექსიკონზე მუშაობის შესახებ », ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სემინარი, 25. 

IV. 2012  

_ « მუვათალის ლოცვა ქუმანის თეშუბის ამინდის ღვთაებისადმი (CTH 382) », ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 28.IV. 2012 

_ « ცოდვის ცნება ხეთებთან », ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

ძველი ისტორიის განყოფილების სემინარი, 16.X. 2012 

_ « Hethitische Religion. Ursprung, Ausgestaltung und Struktur des Pantheons », Universität Bremen, 27. 

XI. 2013 

_ « La transformation des relations entre le roi et les dieux chez les Hittites », IXth International Congress of 

Hittitology, Çorum (Turkey), 1-7. IX. 2014 

_ « ხეთური ელემენტები არმაზის კულტში (თანამომხსენებელი ლ. გორდეზიანი), ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 19.XII. 2015 (თანამომხსენებელი ლ. 

გორდეზიანი)  
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