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განათლება

 სოფლის მეურნეობის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი

N 005176,

27.01. 2006 წ.
 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო

სუბტროპიკული

მეურნეობის

ფაკულტეტის

ინსტიტუტი,

დეკორაციული

მებაღეობის განყოფილება. სპეციალობა აგრონომია, კვალიფიკაცია _
სწავლული აგრონომი (წარჩინებით), 1975-1980 წ.წ.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
 2014 -2016
ფაკულტეტის
ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი,
ტურიზმისა
და
ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
 2011-2014
ფაკულტეტის
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი,
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
 2011-2012
ფაკულტეტის
სუბტროპიკული კულტურების და ლანდშაფტური
არქიტექტურის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
სსმსუ-ს სუბტროპიკული მეურნეობის და ლანდშაფტური
 2010-2011
არქიტექტურის
ფაკულტეტის
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; სუბტროპიკული მეურნეობის
და
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელი;
სსმსუ-ს ლანდშაფტური არქიტექტურის, ტურიზმისა და
 2006-2010
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი;
ლანდშაფტური
არქიტექტურის,
ტურიზმისა
და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი
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სსმი-ს დეკორაციული მებაღეობის კათედრის უფროსი
 1999-2006
მასწავლებელი
 1995 - 1999 სსმი-ს დეკორაციული მებაღეობის კათედრის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

X

გერმანული

X

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.
ლანდშაფტის დიზაინის 3D პროგრამები „наш сад 0.6 омега“, „наш сад кристал 10“,
sweethome, ”Photo Land Designer 2”, ArchiCAD.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

49
1.

კილაძე რ., ბენიძე ე., გუბელაძე., კუცია მ., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია
ქ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო
კორპუსების
მიმდებარე
ტერიტორიების
ეკოლოგიური
მდგომარეობის კვლევის
შედეგები. ქ. ქუთაისი, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ”გონი”, ISSN 1512-0066X გამომც
”მერმისი”, №3, 2015 წ., გვ.21-27;

2.

კილაძე რ., ბენიძე ე., გუბელაძე., კუცია მ., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია
ქ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური
კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის მცენარეული საფარის
შესწავლის შედეგები. ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”გონი”,
ISSN 1512-0066X გამომც ”მერმისი”, №3, 2015 წ., გვ.14-20

3.

ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია ქ. ფიტოდიზაინი-ლექციების
კურსი. აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი, 2015 წ.,197 გვ.

4.

ბენიძე ე., ტყავაძე მ., ოჩხიკიძე ი. ლანდშაფტური ხელოვნებალქციების კურსი. აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი, 2014 წ.,
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312 გვ.
5.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ბენიძე ე. მეყვავილეობა-სახელმძღვანელო. გამომცემლობა
”მოწამეთა”, ქუთაისი, 368 გვ.

27
1. კილაძე რ., ბენიძე ე. გლობალური დათბობა და მწვანე მშენებლობა.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და
ბიომრავალფეროვნება“. თბილისი, 4-5-6 ნოემბერი. 2015 წ.
2. კილაძე რ., კურდღელია მ., ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი. კლიმატის
გლობალური ცვლილების ნიშნები იმერეთის რეგიონში. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“
მოხსენებათა კრებული, ტომი IV, ქუთაისი, 2015 წ.
3. ოჩხიკიძე ი., ბენიძე ე. არტ ლანდშაფტები და მათი ადგილი
თანამედროვე
ლანდშაფტურ
არქიტექტურაში.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები“, შრომების კრებული. ქუთაისი, 28-29 ნოემბერი, 2014
წ.
4. ბენიძე ე. გ., ქუთელია ქ. ინტერიერის დიზაინში ფერებისა და
განათების გადაწყვეტის ზოგიერთი საკითხი. ბათუმის ბოტანიკური
ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი. 2013
წ.
5. ბენიძე ე. გ., კილაძე რ. ი., ოჩხიკიძე ი. ო. ინდივიდუალური
საკარმიდამო ნაკვეთების გამწვანება–კეთილმოწყობის თანამედროვა
მდგომარეობა. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013 წ.

ტრენინგები / სემინარები

3
1.

2.

3.

პროექტები / გრანტები

სერტიფიკატი - აწსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის,
შეფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარისის
მომზადების
მიზნით
ჩატარებულ
სემინარებში
მონაწილეობისათვის. 2016 წ.
სერტიფიკატი - აწსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში „განათლება
მდგრადი განვითარებისთვის“ აქტიური მონაწილეობისათვის.
2016 წ.;
სერტიფიკატი - №014,
ტრერინგი ტრენერთათვის. აწსუ.
პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრი. 2012 წ.

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიების ლანდშაფტურეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.
1.07.2013 - 31.06.2014 წ. წ. პროექტის მენეჯერი, ლანდშაფტის
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არქიტექტორი.

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია,
ასოცირებული წევრი 2014 წლიდან
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.

პირველი ხარისხის დიპლომი წარჩინებით. მოსკოვი, სახალხო
მეურნეობის მიღწევათა საკავშირო გამოფენა, მეყვავილეობის
პავილიონი, საქართველოს ექსპოზიციის გაფორმება დევიზით
"ზამთრის ფანტაზია". 1985 წლის 3 იანვარი.

2.

ბრინჯაოს მედალი № 60302 . მოსკოვი, სახალხო მეურნეობის
მიღწევათა საკავშირო გამოფენა, მეყვავილეობის პავილიონი,
გამოფენა–კონკურსი დევიზით "გამარჯვების ფეიერვერკი".
1985 წლის 9-10 მაისი.
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