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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

 

2014 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 

2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თსუ-ს ჰუმანიტარული  ფაკულტეტის, 

საქართველოს ისტორიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ-

პროფესორი 

2003-2006 ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დმანისის ფილიალი,  

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 

1999-2003 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის 

დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილება, 

მეცნიერთანამშრომელი 

1996-1999 საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ილია მართლის თბილისის გიმნაზია, 

ისტორიის პედაგოგი  

1993-1996 საქართველოს რესპუბლიკის,  ქ. თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური 

ინსტიტუტი, წყაროთმცოდნეობა-ისტორიოგრაფიისა და საქართველოს 

ისტორიის ლექტორი  

1993-1994 ქ. თბილისის 125-ე საშუალო სკოლა, ქართული ენის მასწავლებელი   

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ბაკალავრიატი საქართველოს ისტროია 

(საფაკულტეტო) 

(სემინარი) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ბაკალავრიატი საქართველოს ისტროია (VIII-XV) 

(სავალდებულო) 

(სემინარი) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ბაკალავრიატი საქართველოს ისტროია (XV-XVIII) 

(სავალდებულო) 

(სემინარი) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი ქართული წყაროთმცოდნეობა 

(არჩევითი) 

(სემინარი) 

mailto:Kutateli@mail.ru
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი საქართველოს ისტორიული საზღვრები 

და სასაზღვრო სისტემა  

(არჩევითი) 

(ლექცია და სემინარი) 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა საქართველო და ქართველები სომხური 

თხრობითი წყაროების მიხედვით (V-

XVIII სს) 

(არჩევითი) 

(ლექცია და სემინარი) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა საქართველოსა და კავკასიის ქვეყნების 

პოლიტიკური და კულტურული 

ურთიერთობა 

(IV-XVIII სს) 

(არჩევითი სამაგისტრო  კურსი) 

(ლექცია და სემინარი) 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა საქართველო-სომხეთის პოლიტიკური 

ურთიერთობა შუა საუკუნეებში (IV-

XVIII) 

(არჩევითი სამაგისტრო  კურსი) 

(ლექცია და სემინარი) 

 

სამეცნიერო ხარისხი  

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1998. 14. 12. 

 

დისერტაციის თემა ქვემო ქართლის სოციალურ-პოლიტიკური ისტორია (IX ს-ის 

ბოლო XIII ს-ის დასაწყისი) 

 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

(ისტორიის დოქტორი) 

 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის 

ნომერი 

#002064 

 

 

 

 

აკადემიური წოდება - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 

 

 

 

 



 

 

 გამოქვეყნებული შრომები (3 მონოგრაფია, 1 წიგნი, 1 გზამკვლევი, 4 საენციკლოპედიო სტატია, 4 

საკონფერენციო მასალა, 48 სტატია) 

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

№ ავტორი/ავტორები  

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები (Proceedings)  

და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

1 ქეთევან ქუთათელაძე მონოგრაფია 

ძიებანი „ქართლის 

ცხოვრების“ 

ტოპონიმიიდან, ნაწილი 

I, ი.მ. „თეიმურაზ 

ჩოხელი“, თბილისი, გვ. 

3-295  

  20
16

 

2 
ქეთევან ქუთათელაძე, 

საბა გუჯეჯიანი 
გზამკვლევი 

სვანეთი, 

„მერიდიანი“,თბილისი  

გვ. 3-39 

meridiani777@gmail.com 

20
15

 

3 ქეთევან ქუთათელაძე სტატია 

`ქართლის ცხოვრების~ 

ძველ სომხურ თარგმანში 

მოხსენიებული 

ტოპონიმების 

შესწავლისათვის, 

ონომასტიკური კრებული 

2015,  ახალციხე 

 

20
15

 

4 ქეთევან ქუთათელაძე 
საენციკლოპედიო 

სტატია 

აგარაკის ეპარქია, 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი 

ეკლესია, 

ენციკლოპედია, ტ. I, 

საქართველოს 

საპატრიარქოს სტამბა, 

შპს მეგობრობა 

თბილისი,გვ. 35-36. 

 

20
15

 



 

5 ქეთევან ქუთათელაძე 
საენციკლოპედიო 

სტატია 

ახტალის მონასტერი, 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი 

ეკლესია, 

ენციკლოპედია, ტ. I, 

საქართველოს 

საპატრიარქოს სტამბა, 

შპს მეგობრობა, 

თბილისი, გვ. 368-376 

 

20
15

 

6 ქეთევან ქუთათელაძე 
საენციკლოპედიო 

სტატია 

ბოლნისის ეპარქია, 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი 

ეკლესია, 

ენციკლოპედია, ტ. I, 

საქართველოს 

საპატრიარქოს სტამბა, 

შპს მეგობრობა, 

თბილისი, გვ. 515-522 

 

20
15

 

7 ქეთევან ქუთათელაძე სტატია 

ზოონიმური 

წარმოშობის 

ტოპონიმები 

„ქართლის ცხოვრების“ 

მიხედვით, 

ისტორიულ-

ეთნოლოგიური 

ძიებანი  XVII, 

„მწიგნობარი“, 

თბილისი, გვ. 82-109 

20
15

 

8 

ქეთევან ქუთათელაძე 

(რედაქტორი/ 

ავტორი) 

წიგნი 

ზაქარია ჭიჭინაძე, 

ქართველი 

გრიგორიანები, სომხეთი 

საქართველოში, 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, გვ. 7-

164; ჩემი ნაშრომი – გვ. 

166-237 

20
14

 



 

9 ქეთევან ქუთათელაძე სტატია 

წუნდის (ჯავახეთის) 

საერისთავო  „ქართლის 

ცხოვრების“  მიხედვით, 

ისტორიული 

რეპრეზენტაცია: 

თეორიული 

მიმართულებანი და 

კონკრეტული 

კვლევები, აკადემიკოს 

მარიამ 

ლორთქიფანიძის 

დაბადების 90-ე  

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები, თსუ 

გამომცემლობა,  

თბილისი 2014, გვ. 273–

289. 

 

20
14

 

10 
ქეთევან ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ჯავახეთი შუა 

საუკუნეების სომხურ 

წერილობით წყაროებში 

და მათი შედარებითი 

ანალიზი ქართულ 

წყაროებთან, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი 6, თსუ 

გამომცემლობა, გვ. 319-

349 
20

14
 

11 ქეთევან ქუთათელაძე სტატია 

„ქართლის 

ცხოვრებაში“ 

მოხსენიებული 

ზოგიერთი 

მცენარეული 

წარმოშობის 

ტოპონიმი და მათი 

დიალექტური 

შესატყვისები, 

მეცნიერება და 

ცხოვრება, N2, (10), 

„მწიგნობარი“, 

თბილისი, გვ. 174–

182 

 

20
14

 



 

12 ქეთევან ქუთათელაძე სტატია 

„უმაღლესი 

მეცნიერების 

მასწავლებელი“ 

(ეძღვნება ნოდარ 

(ნუკრი) 

შოშიაშვილის 

ხსოვანს), ქართული 

წყაროთმცოდნეობა 

XV/XVI, 

„უნივერსალი“, 

თბილისი გვ. 333–

341. 

20
14

 

13 
ქეთევან ქუთათელაძე 

 
სტატია 

კვირიკიანთა დინასტიის 

კახეთ–ჰერეთის შტო, 

გლობალიზაცია და 

მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21–ე 

საუკუნეში, მეცნიერება 

და ცხოვრება, #1, (7), 

თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

„მწიგნობარი“, გვ. 476–479 

20
13

 

14 
ქეთევან ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ნაყოფიერების 

ქალღვთაების ერთი სახე 

ქართულ და კავკასიურ 

ეპოსში, ისტორიულ 

ეთნოლოგიური ძიებანი, 

XV, „მწიგნობარი“, გვ. 49–

68 

 
20

13
 

15 

ქეთევან  

ქუთათელაძე 

 

სტატია 

მარნეულის 

სახელოწოდები 

სათვის, ქართველური 

ონომასტიკა, VI, 

უნივერსალი, გვ. 224–236 

20
13

 

16 
ქეთევან ქუთათელაძე 

 

საკონფერენციო  

მასალა 

ჯავახეთი ზოგიერთ 

სომხურ წყაროში  და 

მათი შედარებითი 

ანალიზი ქართულ 

წყაროებთან, 

კავკასიოლოგთა 

საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები, 

ქართულ და რუსულ 

ენაზე, თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, გვ. 90–92, 

405–407 

 

20
13

 



 

17 ქეთევან ქუთათელაძე 
საკონფერენციო 

მასალა 

ნაყოფიერების 

ქალღვთაების 

მცენარეული სახე და 

მასთან დაკავშირებული 

მცენარეთა 

სახელწოდებები ქართულ 

ენასა და ფოლკლორში, 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი კავკასიის 

ხალხთა ფოლკლორი და 

ლინგვოკულტუროლოგი

ა, მასალები, გვ. 64-66 

 

20
12

 

18 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

მასალები ახტალის 

ისტორიისათვის, 

შრომები, თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, გვ.3-

45 

20
12

 

19 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

iსტორიული ცნობები 

ბოლნისის ეპარქიის 

შესახებ, შრომები, 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა,, გვ.45-

75 

20
12

 

20 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

,,გამოქცეულები” და 

მათთან დაკავშირებული 

სოციალურ-

პოლიტიკური 

საკითხები1915 წლის 

ჟურნალ ,,კლდისა~  და 

გაზეთ ,,საქართველოს~  

მიხედვით, 

შრომები, თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, გვ. 75-

120 

20
12

 

21 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

`ლერწმის ქალი~, 

შრომები, თბილისი, 

`საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია~, შრომები, 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, გვ.120 

-143 

20
12

 



 

22 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ნაყოფიერების 

ქალღვთაების 

მცენარეული სახე და 

მასთან დაკავშირებული 

მცენარეთა 

სახელწოდებები ქართულ 

ენასა და ფოლკლორში, 

შრომები, თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, გვ.143 

-168 

20
12

 

23 ქ. ქუთათელაძე სტატია 

ნაყოფიერების 

ქალღვთაების 

სახელწოდებები 

ქართული ეპოსისა და 

წყაროების მიხედვით 

ქართულ მენტალობაში, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი,#3, თბილისი, 

`თბილისის 

უნივრსიტეტის 

გამომცემლობა~,  

გვ. 338–358 

20
11

 
24 

ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ქვის აღმნიშვნელი 

ტოპონიმები ქვემო 

ქართლში (თეთრი 

წყაროს რნ-ის სოფლების 

მიხედვით), ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის  თ ს უ-ს 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტი, 

საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტი, შრომები, 

III, თბილისი, 

`მერიდიანი~, გვ. 80-94. 

20
11

 

25 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ერთიანი 

საქართველოს მეფეების - 

ბაგრატ 

IV-ისა და დავით 

აღმაშენებლის ბრძოლა 

საქართველოს სამხრეთ 

საზღვრისთვის, 

თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი , 

მეცნიერება და ცხოვრება, 

2 (4), თბილისი, 

`თობალისი~, 175-179 

20
11

 



 

26 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ქართველთა 

`გასომხების” 

საკითხისათვის XIX-XX 

სს-ის მიჯნის ქართული 

პერიოდიკის მიხედვით, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი, #2, თბილისი, 

`თბილისის 

უნივრსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ.502-

532 

20
10

 

27 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
მონოგრაფია 

ქვემო ქართლის 

პოლიტიკურ ცენტრთა 

ისტორიულ-

ეტიმოლოიური ძიებანი, 

`შპს ეკობილდ მინდია“, 

გვ.3-194 

20
10

 

28 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ორბის ციხის 

სახელწოდების 

მნიშვნელობისათვის, 

თბილისის 

უნივერსიტეტი, 

გლობალიზაცია და 

ეკონომიკურ  

სამართლებრივი 

პრობლემები 

საქართველოში, 

თბილისი, `თობალისი~, 

გვ.230-235 

20
10

 

29 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

`ჩრდილო სომხეთი~ თუ 

`სამხრეთ ქართლი ~, 

თბილისის 

უნივერსიტეტი, 

მეცნიერება და ცხოვრება, 

2, თბილისი, 

`თობალისი~, გვ.133-140 

20
10

 

30 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ცურტავის ეპარქიის 

საზღვრების 

საკითხისათვის, 

თბილისის 

უნივერსიტეტი, 

მეცნიერება და ცხოვრება, 

1, თბილისი, 

`თობალისი~, გვ.116-122 

20
10

 

31 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

დმანისის 

სახელწოდებისათვის 

ქართველური 

ონომასტიკა, IV, 

თბილისი,  

`ინტელექტი~, გვ.233-142 

 

20
10

 



 

32 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 

საკონფერენციო  

მასალა 

`გუგარქი” სომხური 

წყაროების მიხედვით, 

სამეცნიერო კონფერენცია 

`კავკასია და 

კავკასიელები~, 

მოხსენებათა მასალები, 

თბილისი, 

`უნივერსალი~, გვ. 31-35 

(ქართულად), გვ. 50-52 

(ინგლისურად) 

20
09

 

33 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

მანგლისის ეპარქიის 

საზღვრები, ისტორიულ-

ეთნოლოგიური ძიებანი , 

XI, თბილისი, 

`მწიგნობარი~, გვ. 114-

132 

 

20
09

 

34 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

დმანისის ეპარქია, 

ისტორიულ-

ეთნოლოგიური ძიებანი , 

XI, თბილისი, 

`მწიგნობარი~, გვ. 133-

155 

20
09

 

35 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

გუგარქის 

სახელწოდებისთვის, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია,  

`ტბელობა”, სხალთის 

ეპარქია, შპს. `სეზანი~, 

გვ. 285-290 
20

09
 

36 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

რომელ მონასტერს 

ეკუთვნის ე.წ. `უცნობი 

მონასტრის” ტიპიკონი, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი, I, თბილისი, 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ.349-

375 

20
09

 

37 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

სამშვილდისა და გაჩიან-

ცურტავის იდენტურობის 

საკითხისათვის 

ქართული და სომხური 

წყაროების მონაცემებით, 

ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები, 

IX, თბილისი, 

`უნივერსალი~, გვ. 204-

217 

20
09

 



 

38 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

სომეხ-ქართველთა 

კონფესიური 

ურთიერთობის 

ისტორიიდან  XIII 

საუკუნის დასაწყისში, 

ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები, 

VIII, თბილისი, 

`უნივერსალი~, გვ. 96-104 

20
08

 

39 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 

საკონფერენციო  

მასალა 

რას მოგვითხრობს ე.წ. 

,,უცნობი მონასტრის 

ტიპიკონი~, 

კავკასიოლოგთა 

პირველი საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები, 

თბილისი, 

`უნივერსალი~, გვ.183-

186 

20
07

 

40 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

სამეფოს ორად გაყოფის 

მცდელობა XII ს-ის II 

ნახევრის საქართველოში, 

კრებული - მარიამ 

ლორთქიფანიძე  85, 

თბილისი, 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ. 411-

420 

20
07

 

41 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

სამშვილდის 

საერისთავოს 

ტერიტორიულ-

ადმინისტრაციული და 

პოლიტიკურ-ეთნიკური 

კუთვნილების საკითხი 

შუა სს-ის ქართულ და 

სომხურ წყაროებში,  

ისტორიულ-

ეთნოლოგიური ძიებანი , 

IX, თბილისი, 

`მწიგნობარი~, გვ. 313-

348 

20
07

 

42 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

დმანისის ეპარქიის 

შექმნის საკითხისათვის 

,`მესხეთი~ VIII - IX, 

თბილისი, 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ. 227-

237 

20
07

 

43 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 

საენციკლოპედიო 

სტატია 

Дманисская епархия, 

Провославная 

энциклоредия, Т.15, 

Москва, 

`Православная 

Энциклопедия~, გვ. 421-

422 

 

20
07

 



 

44 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

,,მარიამჯვარი”, 

ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული ძიებანი 

VIII, თბილისი, შპს. `ენა 

და კულტურა~, გვ. 255-

282 

20
06

 

45 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

მანგლისის 

ტოპონიმისათვის, 

ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული ძიებანი 

VIII, თბილისი, შპს. `ენა 

და კულტურა~, გვ. 283-

324 

20
06

 

46 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

,,ფეროზიანთა/ 

,,ნათესავით პიტიახშთა ~ 

საგვარეულო ქვემო 

ქართლში  (IV-VIII სს), 

`მესხეთი~ VI, თბილისი, 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ. 82-

108 

20
05

 

47 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

საეკლესიო 

მიწათმფლობელობა 

ქვემო ქართლში (IX-XII 

სს), თბილისი, საქ-ოს 

მეცნ-თა აკადემია, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი, დმანისის 

ისტორიულ-

არქეოლოგიური 

განყოფილება, გვ. 3-15 

20
05

 

48 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ქართველი მეფეების 

დამოკიდებულება ქვემო 

ქართლის მიწებისადმი 

XI-XIIსს-ში, თბილისი, 

საქ-ოს მეცნ-თა აკადემია, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი, დმანისის 

ისტორიულ-

არქეოლოგიური 

განყოფილება, გვ. 3-15 

20
05

 

49 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

გოგარენე/გუგარქი 

სომხური საისტორიო 

წყაროების მიხედვით,  

თბილისი, საქ-ოს მეცნ-თა 

აკადემია, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი, დმანისის 

ისტორიულ-

არქეოლოგიური 

განყოფილება , გვ. 3-18 

22
05

 



 

50 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

კონფესიური ვითარება 

ქვემო ქართლში, 

ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული 

შტუდიები, V, თბილისი, 

`მემატიანე~, გვ. 32-91 

20
02

 

51 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ერთი მცერე ანონიმური 

ქრონიკა და X-XII სს-ის 

საქართველოს ისტორიის 

ზოგიერთი საკითხი, 

ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომების 

კრებული მიძღვნილი 

ნოდარ (ნუკრი ) 

შოშიაშვილისადმი, 

თბილისი, 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ.103-

128 

20
02

 

52 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
მონოგრაფია 

ქვემო ქართლის 

პოლიტიკური ისტორიის 

საკითხები, თბილისი, 

`მთაწმინდელი~, გვ. 5-

322 

20
01

 
53 

ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ბიზანტია-სომხეთ-

საქართველოს 

კონფესიური 

ურთიერთობის 

ისტორიიდან (X-XII სს), 

`საქართველო და 

ქრისტიანობა~, 

თბილისი, `მემატიანე ~, 

გვ. 94-104 

20
01

 

54 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ბაღვაშთა საგვარეულოს 

როლი ქვემო ქათლის 

მიწების დაცვის საქმეში, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი, კავკასიის მაცნე, 

# 2, თბილისი, 

`ინტელექტი~, გვ. 129-

134 

20
00

 

55 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ტაშირ-ძორაგეტის 

სამეფო X საუკუნის 

ბოლოსა და XI საუკუნის 

I ნახევარში, დმანისი, II, 

თბილისი, `მეცნიერება ~, 

გვ. 198-213 

20
00

 

56 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ქვემო ქართლის 

მიწებისათვის ბრძოლის 

ისტორიიდან, `მესხეთი~ 

III, თბილისი 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ. 121-

139 

19
99

 



 

57 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ორბელთა გვარის 

წარმომავლობა, 

`მესხეთი~ II, თბილისი 

`თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა~, გვ. 16-31 

19
98

 

58 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ტაშირ-ძორაგეტის 

სამეფოს კვირიკიან 

მეფეთა სახელწოდებები 

და ტიტულატურა, სმამ, 

156, #1, თბილისი,  

`მეცნიერება~, 186-191 

(ქართულად), გვ. 161-164 

(ინგლისურად) 

19
97

 

59 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ბრძოლა ქვემო ქართლის 

მიწებისათვის, განთიადი, 

5-6 , ქ. ქუთაისი, გ. 

ტაბიძის სახ-ის სააქციო 

საზოგადოება `სტამბა~, 

გვ.176-181 

19
96

 

60 
ქეთევან  ქუთათელაძე 

 
სტატია 

ეპისკოპოსი ანტონ 

თოჳლაის ძე, `ცისკარი~, 

#11-12, გვ. 156-158 

19
96

 
61 

 K. Kutateladze 

 
სტატია 

From the History of 

Struggle between Feudal 

Families in the Second Half 

of the  XII  Century, 

Bulletin of the Georgian 

Academy of Sciences, V. 

154, 2, თბილისი,  

`მეცნიერება~, გვ. 315-319 

19
96

  

 

განათლება/ტრენინგი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურა 

1992 -1995   ასპირანტი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

1986-1991 ისტორიკოსი 

თარიღი კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

11-12-13/19-20. 02. 2011 მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები/სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა, 

მართვა და ევოლუცია 

#2718 



 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 
ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები  

 

1 თარიღი 2016 წლის 30 მაისი-1ივნისი 

 

მოხსენების სათაური ჯავახეთი V-X სს-ის ქართულ წერილობით 

წყაროებში 

 

კონფერენციის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

 

ელექტრონული მისამართი histen 55@yahoo.com 

 

  2 თარიღი 2015 წლის 6-10 სექტემბერი 

მოხსენების სათაური „ქართლის ცხოვრებასა“ და „მოქცევაი  

ქართლისაიში“ მოხსენიებული უძველესი  

 ღვთაება „გა/გაიმი“ სვანური ფოლკლორული 

მასალის ფონზე 

 

კონფერენციის დასახელება კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინური 

კვლევები 

 

ჩატარების ადგილი  მესტია, მესტიის სახელმწიფო მუზეუმი 

 

ელექტრონული მისამართი caucasiology@gmail.com 

 

3 თარიღი 2014 

 

მოხსენების სათაური სამშვილდე X-XIII სს-ის 

სომხურ წერილობით წყაროებში 

კონფერენციის დასახელება ისტორიკოს  

გიორგი ბოჭორიძის 190 

 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი histen 55@yahoo.com 

 

4 თარიღი 2013 

მოხსენების სათაური კვირიკიანთა დინასტიის კახეთ–ჰერეთის შტო 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21–ე საუკუნეში“ 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თბილისის სასწავლო უნივერსიტგეტი 

mailto:caucasiology@gmail.com


 

(თსაუ) 

ელექტრონული მისამართი info@tbuniver.edu.ge 

 

5 თარიღი 2013 

მოხსენების სათაური ჯავახეთი ზოგიერთ სომხურ წყაროში  და მათი 

შედარებითი ანალიზი ქართულ წყაროებთან 

კონფერენციის დასახელება კავკასიოლოგთა მესამე საერთაშორისო კონგრესი 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი caucasiology@gmail.com 

 

6 თარიღი 2012. 16-17.11 

მოხსენების სათაური წუნდის (ჯავახეთის) საერისთავო ,,ქართლის 

ცხოვრების“ მიხედვით 

კონფერენციის დასახელება აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე  

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია - ისტორიული რეპრეზენტაცია: 

თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული 

კვლევები 

ჩატარების ადგილი  ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი mary. chkhartishvili@gmail.com 

 

7 თარიღი 2012. 

მოხსენების სათაური ნაყოფიერების ქალღვათაების მცენარეული სახე და 

მასთან და კავშირებული მცენარეთა სახელწოდებები 

ქართულ ენასა და ფოლკლორში 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სიმპოზიუმი, კავკასიის ხალხთა 

ფოლკლორი და ლინგვო კულტუროლოგია 

ჩატარების ადგილი  ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი caucasiology@gmail.com 

 

8 თარიღი 2010. 9-12. 10 

მოხსენების სათაური `გასომხების~ საკითხისათვის XIX-XX სს-ის მიჯნის 

ქართული პერიოდიკის მიხედვით 

კონფერენციის დასახელება კავკასიოლოგთა  II საერთაშორისო კონგრესი 

ჩატარების ადგილი  ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი caucasiology@gmail.com 

 

9 თარიღი 2010.  25-26. 06 

მოხსენების სათაური `ორბის ციხის~ სახელწოდების მნიშვნელობისათვის 

კონფერენციის დასახელება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-

სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში 

ჩატარების ადგილი  ქ. თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი info@tbuniver.edu.ge 

 

10 თარიღი 2010. 30.04-02.05 

მოხსენების სათაური ცურტავის ეპარქიის საზღვრებისათვის 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია დიდ აჭარაში 

ჩატარების ადგილი  სხალთის ეპარქია 

mailto:info@tbuniver.edu.ge
mailto:caucasiology@gmail.com
mailto:mary.%20chkhartishvili@gmail.com
mailto:caucasiology@gmail.com
mailto:caucasiology@gmail.com
mailto:info@tbuniver.edu.ge


 

ელექტრონული მისამართი Sbarbara@caucasus.net 

n. chelebadze@mail.ru 

 

11 თარიღი 2009 

მოხსენების სათაური გუგარქის სახელწოდებისათვის 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ტბელობა” 

ჩატარების ადგილი  სხალთის ეპარქია 

ელექტრონული მისამართი Sbarbara@caucasus.net 

n. chelebadze@mail.ru 

 

12 თარიღი 2008. 19. 04 

მოხსენების სათაური ,,გამოქცეულების~  საკითხი 1915 წლის ჟურნალ 

,,კლდისა~ და გაზეთ  ,,საქართველოს~ მიხდვით 

კონფერენციის დასახელება სომეხთა გენოციდი 1915-1923, ხედვები თბილისიდან, 

სტამბოლიდან, ერევნიდან 

ჩატარების ადგილი  ქ. თბილისი, საქართველოს სომხური საზოგადოება 
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13 თარიღი 2007.  22-26. 10 

 

 
მოხსენების სათაური რას მოგვითხრობს ე.წ. ,,უცნობი მონასტრის ტიპიკონი” 

 

 
კონფერენციის დასახელება კავკასიოლოგთა  I საერთაშორისო კონგრესი 
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მოხსენების სათაური ბაღვაშთა საგვარეულოს როლი ქვემო ქართლის მიწების 

დაცვის საქმეში 
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ბ) ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები 

 

1 ქ. ქუთათელაძე, რელიგიური წარმოშობის სახელწოდებები „ქართლის ცხოვრების“ 

მიხედვით, ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2017.23.03 

 

2 ქ. ქუთათელაძე, ქართველ მეფე-მთავართა პოლიტიკური ხედვები და ქართული 

სახელმწიფოებრიობის საკითხი XVსაუკუნის II ნახევარში, სარგის კაკაბაძის 130 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 2016 წლის 13-14 დეკემბერი 

2  

ქ. ქუთათელაძე, საკრალული ხეები ქრისტიანულ სარწმუნოებაში ქართული წყაროების 

მიხედვით, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, 

პროფესორ მამია დუმბაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

2015 წლის 28-29 მაისი 

 

3 ქ. ქუთათელაძე, ზოონიმური წარმოშობის ტოპონიმები „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, 
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IX  საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას 

დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, 2015 წლის 24-245 ივნისი 

 

4 ქ. ქუთათელაძე, „ქართლის ცხოვრების“ ძველ სომხურ თარგმანში მოხსენიებული 

ტოპონიმების შესწავლისათვის, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში 

- „ახალციხე - 2015“, 10-11 ივლისი 

 

5 ქ. ქუთათელაძე, სამხრეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს  

ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიური ძიებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,  

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული  

„საქართველი-2015“ ფარგლებში მოწყობილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2015 წლის 25-27 

ნოემბერი 

6 ქ. ქუთათელაძე, „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული ჰიდრონიმული და 

ორონიმული წარმოშობის ტოპონიმები, VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორი ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 

წლისთავისადმი, 2014 

 

7 ქ. ქუთათელაძე, ქართულ წყაროებში მოხსენიებული „ჯვარის“ სეგმენტის ტოპონიმები, 

სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია 

ონომასტიკაში, ეძღვნება პროფესორების ვ. სილოგავას და ს. მელიქიძის ხსოვნას, ახალციხე, 

2014. 10-11 ივლისი 

 

8 ქ. ქუთათელაძე, „მოქცევაი ქართლისაის“ წყაროში მოხსენიებული ტოპონიმების ძიებანი და 

მათი შედარებითი ანალიზი სხვა ქართულ წყაროებში არსებულ შესაბამის ფორმებთან, 

ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, „ისტორიის დამხმარე დისციპლინები _ თანამედროვე კვლევები“, 2014 

 

9 ქ. ქუთათელაძე, „ქალ–გამას“ სახელწოდებისათვის, რევაზ კიკნაძისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია  – წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიულ–გეოგრაფიული 

კვლევევბი, თბილისი, 2013. 

 

10 ქ. ქუთათელაძე, „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული მცენარეული წარმოშობის 

ტოპონიმები და მათი დიალექტური შესატყვისები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი, თბილისი, 

2013. 

 

11 ქ. ქუთათელაძე, სივნიეთის ორბელიანები, ლეონ მელიქსეთბეგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2013. 

 

12 ქ. ქუთათელაძე, ქართულ წყაროებში მოხსენიებული „გორი“/“გორა“ სეგმენტის შემცველი 

ტოპონიმები, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბოლისი, 

2013. 

 

13 ქ. ქუთათელაძე, ახტალის სახელწოდებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული  ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო 

საფაკულტეტო კონფერენცია, მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანის 125 წლისთავისადმი, 

თბილისი, 2012, 25.06  
  

14 ქ.  ქუთათელაძე, `ლერწმის ქალი~, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თ ს უ-ს ჰუმანიტარული  

ფაკულტეტის, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია, 2011, 1-2.12.   
 

15 ქ.  ქუთათელაძე, ნაყოფიერების ქალღვთაების სახელწოდებები ქართული ეპოსისა და 



 

წყაროების მიხედვით,  ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული ივ. ჯავახიშვილის 

135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2011. 3-4. 05.  

 

16 ქ. ქუთათელაძე, ბოლნისის სახელწოდებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მეხუთე საფაკულტეტო  

კონფერენცია, მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი, თბილისი, 2011. 

 

17 ქ.  ქუთათელაძე, `ჩრდილო სომხეთი~ თუ `სამხრეთ ქართლი~, ივ. ჯავახიშვილის  

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო 

კონფერენცია,  თბილისი, 2010  

  

18 ქ. ქუთათელაძე, ზ. ჭიჭინაძის საგაზეთო სტატიები `სომხეთი~ საქართველოში~ (სომხის 

სამღვდელოების და დაშნაკთა ოცნება), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული  სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2010. 14-

16.06.  
 

19 ქ. ქუთათელაძე, `გუგარქი” სომხური წყაროების მიხედვით, რუსთაველის ფონდის 

მხარდაჭერით ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია, `კავკასია და კავკასიელები~, 

თბილისი, 2009. 26.12.  
 

20 ქ. ქუთათელაძე, დმანისის სახელწოდებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული  სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი პლატონ 

იოსელიანის 200 წლისთავისადმი, თბილისი, 2009. 7-8.12.  
  

21 ქ. ქუთათელაძე, დმანისის ეპარქია, ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული III სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი გრიგოლ კიკნაძის 100 წლის იუბილესადმი, თბილისი,  2009.15-

18.06.  
  

22 ქ. ქუთათელაძე, მანგლისის ეპარქიის საზღვრები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული  სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 9 

აპრილის 20 წლისთავს, 2009 მაისის ბოლო 
 

23 ქ. ქუთათელაძე, ცურტავისა და გაჩიანის სახელწოდებისთვის, ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა მიერ ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სერგი 

ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი, თბილისი, 2008. 18.12.  
 

24 ქ. ქუთათელაძე, სამშვილდისა და გაჩიან-ცურტავის იდენტურობის საკითხისათვის 

ქართული და სომხური წყაროების მონაცემებით, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2008.2-5. 06. 
  

25 ქ. ქუთათელაძე, გოგარენე/გუგარქის ფართო და ვიწრო მნიშვნელობით გაგების საკითხი 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული კონფერენცია - 

`ქვემო ქართლი” (ისტორია, კულტურა, ხელოვნება), თბილისი, 2008.20.05. 
 

26 ქ. ქუთათელაძე, სომეხ-ქართველთა კონფესიური ურთიერთობის ისტორიიდან XIII 

საუკუნის დასაწყისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტში ჩატარებული  გელათის მონასტრის  900  წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2007  
 

27 ქ. ქუთათელაძე, სამშვილდის საერისთავოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული და 

პოლიტიკურ-ეთნიკური კუთვნილების საკითხი შუა სს-ის ქართულ და სომხურ წყაროებში,  

ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 



 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2007  
 

28 ქ. ქუთათელაძე, კონფესიურ ვითარება ქვემო ქართლში (X-XI სს), ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული ინსტიტუტის 60 

წლისთავიადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი 

კონფერენცია, თბილისი, 2001. 24-27.09  
 

29 ქ. ქუთათელაძე, ბიზანტია-სომხეთ-საქართველოს კონფესიური ურთიერთობის ისტორიიდან 

(X-XII სს), `საქართველო და ქრისტიანობა ~, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა და ასპირანტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2000.26-28.09. 
  

30 ქ. ქუთათელაძე, ბაღვაშთა საგვარეულოს როლი ქვემო ქართლის მიწების დაცვის საქმეში, 

კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2000.27-28.10  
 

31 ქ. ქუთათელაძე, სამშვილდის საერისთავო ქვეყანა `ქართლის ცხოვრების~ მონაცემების 

მიხედვით, აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2000. 16-19. 11 
 

 
 
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

 2000-2001 წწ. გრანტით გათვალისწინებული სამეცნიერო ნაშრომი # 19. 

45,,გოგარენე/გუგარქი//ლორე/ტაშირი სომხური წერილობითი წყაროების მიხედვით~, 

დამტკიცებული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ 2000 წ. 20.04 # 

45 დადგენილებით 

 

 2004-2005 წწ. გრანტით გათვალისწინებული სამეცნიერო ნაშრომი # 19.44.04 ,,ქვემო ქართლის 

ადრექრისტიანული ხანის კულტურა დმანისის არქეოლოგიური ძეგლების (,,ნაგზაურის~) 

საეკლესიო კომპლექსის) მიხედვით~, დამტკიცებული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

პრეზიდიუმის მიერ 2004 წ. 02.01 # 17 დადგენილებით და 2005 წ. 25.01 # 10 დადგენილებით 

 

 
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT samecniero-kvleviTi proeqtebi 

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 
 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 

qarTuli 
saxelmwifoebriobis 

istoria uZvelesi droidan 
dRemde istoria, 
Sua saukuneebis 

saqarTvelos istoriisa da 
wyaroTmcodneobis 

mimarTuleba 

vaJa kiknaZe, istoriis 
mecnierebaTa doqtori 

giorgi qavTaraZe, istoriis 
mecnierebaTa doqtori, 

vaxtang goilaZe, istoriis 
mecnierebaTa doqtori, 
Temo jojua, istoriis 

doqtori, 
daviT merkvilaaZe, istoriis 

doqtori, 
qeTevan quTaTelaZe, 
istoriis doqtori, 

papuna gabisonia, istoriis 
doqtori 

 
 

1. qarTuli saxelmwifoebriobis formebi XVI-XVIII saukuneTa qarTul wyaroebSi 
 



 

 
2. qarTlisa da kaxeTis samefoebi XV s-is II naxevarsa da XVI s-Si 

 
 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. წევრობა  

 

სამენოვანი ჟურნალის „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ სარედაქციო საბჭოს წევრი 

ჟურნალ „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ რედკოლეგიის წევრი 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

 

1999-  მონაწილეობა დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის საველე-არქეოლოგიურ 

სამუშაოებში (ხემძღ. ისტორიის დოქტორი, ჯ. კოპალიანი) 

1999 - საქართველოს საპატრიარქოს  წმ. ილია  მართლის თბილისის გიმნაზიის V კლასითვის 

სახელმძღვანელოს - `საქართველოს ისტორია~ შექმნა  

1999- რეცენზენტი  ჯ. კოპალიანის წიგნის - `ქვეშის ციხე~ 

2001-  მონაწილეობა თერჯოლის რნ-ის სოფ. ალისუბანში საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 

ილია მართლის თბილისის გიმნაზიის მოსწავლეთა საზაფხულო ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ 

ექსპედიციაში (ხელმძღ-ბი ქ. ქუთათელაძე, ა. გივიაშვილი) 

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა 

 

X
ხელმოწერა

        
ქ. ქუთათელაძე                                                           

  თარიღი:  2017.30.05 
 

 

 


