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განათლება

 აკადემიური დოქტორი(ბრძ. N 677. 26.07. 2005წ ) სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი დიპლომი N 004793 17.06.2005წ) .
საქართველოსსუბტროპიკულიმეურნეობისუნივერსიტეტი,
 უმაღლესი(დიპ Щ N…274098). საქართველოს სუბტროპიკული
მეურნეობის ინსტიტუტი, სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი.
სპეციალობა-აგრანომი 1972-1979წ.

სამუშაო გამოცდილება

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აგრარული
ფაკულტეტი, სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი;
საქართველოს
სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული კულტურების, მემცენარეობისა
და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი;
 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურების
და სატყეო საქმის დეპარტამენტის ასისტენტ.პროფესორი.
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), , ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 49
1. კოპალიანი ლ. კაპანაძე შ. – სოფლის მეურნეობის პრობლემები
ლეჩხუმის მთიან ზონაში და სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი „ნოვაცია“# 17 . ქუთაისი 2016, გვ 73-76.
2. კოპალიანი ლ. კაპანაძე შ. –„ზეთისხილის კულტურის
ვეგეტაცია და ზრდა-განვითარების თავისებურებანი იმერეთის
ნიადაგებზე“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია. „ თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“
სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი 2013წ. გვ. 189-191
3. კოპალიანი ლია – „ტყის მცენარეული საფარი მდინარე
ჯონოულის ხეობაში (ლეჩხუმი)“. პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი „ნოვაცია“ N 11 2013წ. გვ. 168-171.
4. კოპალიანი ლ. კაპანაძე შ. „ციტრუსოვანთა ყინვისაგან დაცვა
კეთილშობილი დაფნის გამოყენებით და მისი ეფექტიანობა
იმერეთის პირობებში“ საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია. აწს უნივერსიტეტის 80 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი „ინოვაციური ტექნოლოგიები და
თანამედროვე მასალები“ . ქუთაისი 2013წ. გვ. 177-178
5. Копалиани Л., КапанадзеШ. - „Перспективы применения
современных научных достижений в высших аграрных
образовательных заведениях“. Международный симпозиум на тему:
“Международные тенденции в сфере образования, обновления и
развитиу кредитной системы». Азербайджанский государственный
аграрный университет. Азербайджан, Гянджа. 2012 г Ст. 31-33.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 25
1. აწსუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“
ქუთაისი 19-20.05. 2016წ.
მოხს: – „ზეთისხილის გავრცელების პერსპექტივა იმერეთის
რეგიონში და მისი აგროეკოლოგიური თავისებურებანი“
2. აწსუ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია. „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური
პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ ქუთაისი.
მოხს: “კვების პროდუქტებში ბიოაქტიური დანამატის სახით
დაფნის ეთეროვანი ზეთის გამოყენება”.
3. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტკონფერენცია - “ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა
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პრობლემები, ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს გარემო“
ინტერნეტკონფერენცია(WWW. Agroconf.ge)ქუთაისი.
მოხს: “სოფლის მეურნეობის ბიომეურნეობა მთიან ზონაში და
მისიგანვითარების პერსპექტივები”.
4. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია. „თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“
სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი.
მოხს: “ზეთისხილის კულტურის ვეგეტაცია და ზრდაგანვითარების თავისებურებანი იმერეთის ნიადაგებზე”.
5. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები“ აწსუ ქუთაისი.
მოხს.: “ციტრუსოვანთა ყინვისაგან დაცვა კეთილშობილი დაფნის
გამოყენებით და მისი ეფექტიანობა იმერეთის პირობებში”.

ტრენინგები / სემინარები

სულ: 6
1. „განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“
ორგანიზირებულია აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ.
2. Has successfully completed of Renewadle ehergu resources of 40
hours Through
“improvement of education gualitu at State University Akaki tsereteli ()
Georgia” Kutaisi, 19 October 2015
3. საგადასახადო კანონმდებლობის პრაქტიკული კურსი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისავის. რომელიც
განახორციელდა ფანანსთა სამინისტროს აკადემიის
ორგანიზებით.
4. კომერციალიზაცის ოფისის მიერ დაგეგმილი ტრენინგი-„
ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური
ტენდეციები“ . ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი.
5. „ტრენინგი ტრენერთათვის“ N 040 - პროფესიულიწვრთვნის,
გადამზადებისადაუწყვეტი განათლების ცენტრი. აწსუ.

პროექტები / გრანტები

სულ: 2
1. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი # GNSF/ST 08/8-511
„კეთილშობილი დაფნის მაღალპროდუქტიული,
მექანიზირებული წესით მოვლა–მოყვანისათვის გამოსადეგი
ფორმის შერჩევა და წარმოებაში გადაცემა” – აგროტექნოლოგი
2. 1. ჩეხეთის რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაციის
“PIN”–ის საგრანტო პროექტი №1220, 21.10.2016
„პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
გაუმჯობესებისა და განხორციელების მიზნით უცხოეთში
აპრობირებული და დანერგილი უახლესი აგროტექნოლოგიური
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მეთოდების ადგილზე გაცნობა“ – შემსრულებელი.

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

1. აწსუ წარმომადგენლთა საბჭოს წევრი 2014-2015 წ.
2. სასოფლო

სამეურნეო

კოოპერატივი

„სოზალიას“

დირექტორი 2014წ-დან
3. რეცენზენტი:
„სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები - საკვები და
მკურნალი

(პრაქტიკული

რეკომენდაციები)“

საქართველოს

რჩევები

და

მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემიის სტამბა. თბილისი 2014წ.
„საქართველოს
კულტივირებულ
მცენარეთა
სამკურნალო თვისებები“ გამომცემლობა შპს „მბე–
პოლიგრაფი–ს“ ქუთაისი 2011წ.

ჯილდოები /
სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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