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განათლება

 სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, -ბრძანება N683, 2006 წლის 29
დეკემბერი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა 06.01.13, N005984 30.11.2006 წ.
 ქუთაისის

აკაკიწერეთლის

საბუნებისმეტყველო

სახელობის

ფაკულტეტის,

სახელმწიფო

ბიოლოგია-ქიმიის

უნივერსიტეტი,
სპეციალობა.

ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია 1989-1994წ.დიპლომი №
004872. 21.07.1994წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2014-2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული
ფაკულტეტი,
ტურიზმისა
და
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი;
 2011-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული
 2011-2012
ფაკულტეტი,
ლანდშაფტური
არქიტექტურის
დეპარტამენტი,
ასოცირებული პროფესორი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
 2010-2011
უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული მეურნეობის და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ფაკულტეტი,
ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტი, აგრარული ფაკულტეტის სპეციალისტი;
საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის
 2008-2010
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი,
ლანდშაფტური
არქიტექტურის,
ტურიზმისა
და
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
 2006-2008
უნივერსიტეტი,
სუბტროპიკული
მეურნეობის
ფაკულტეტი,
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ლანდშაფტური
არქიტექტურის,
ტურიზმისა
და
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
 2002-2005
ინსტიტუტი, სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი, ტურიზმისა და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, უფროსი ლაბორანტი;
(მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით).

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
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)

სულ- 40
1.

გუბელაძე ე. სეზონების მიხედვით კოლორიტული ეფექტების
შემქმნელი მერქნიანი მცენარეები. დამხმარე სახელმძღვანელო.
ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა (ISBN 978-9941-459-08-5).2015წ. 248 გვ.

2.

კილაძე რ., ბენიძე ე., გუბელაძე ე. კვლევის მეთოდები
ლანდშაფტურ არქიტექტურაში. ლექციების კურსი. ქ. ქუთაისი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
(ISBN 978-9941-459-34-4) 2015წ.116გვ.

3.

ტყავაძე მ., კილაძე რ., გუბელაძე ე. დეკორაციული
დენდროლოგია. წიგნი 2, ნაწილი 2. აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ.
ქუთაისი, 2015 წ., 158 გვ.

4.

ტყავაძე მ., კილაძე რ., გუბელაძე ე. დეკორაციული
დენდროლოგია. წიგნი 2, ნაწილი 1. აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ.
ქუთაისი, 2014 წ., 210 გვ.

5.

ტყავაძემ, კილაძე. რ, გუბელაძე. დეკორაციული
დენდროლოგია. წიგნი 1, აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი,
2011 წ., 315 გვ.

6.

გუბელაძე ე._დეკორაციული დენდროლოგია. დამხმარე
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სახელმძღვანელო. ქ.ქუთაისი, გამომცემლობა „ხანძთა“. (ISBN
998-9941-908-35-4) 2010წ.153 გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

სულ - 7
1.

გუბელაძე ე. - ტემპერატურების გავლენა ფოთოლცვენაზე
ქუთაისის გამწვანებაში ფართოდ გამოყენებულ ზოგიერთ
მექნიან ხეებზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტკონფერენციის შრომების კრებული “ბიოუსაფრთხო კვების
პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ ქუთაისი-2016 წ.
გვ.144-148.

2.

გუბელაძე ე.ხვედელიძე ქ. ჯუჯა ხეები და მათი გამოყვანის
მეთოდები.ახალგაზრდა აგრარიკოსები, ნაშრომთა კრებული
ქუთაისი 10 ივნისი 2016 წ. გვ.222-225.

3.

გუბელაძე ე. - მერქნიანი იორდასალამის გამრავლება და მისი
გამოყენება
ყვავილწნულებისათვის.
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი 28-29 ნოემბერი,
2014წ., გვ.88-90.

4.

გუბელაძე ე. - ზოგიერთი თაფლოვანი მერქნიანი მცენარეების
კამბიუმის მოქმედების კანონზომიერების შესწავლა. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების
კრებული “ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და
ბიზნეს გარემო“ ქუთაისი-2014წ. გვ.122-125.

5.

Kiladze R. I., Gubeladze E..- Some Bioecological Features of the
Olive-Tree under the Conditions of Kutaisi. The Situation of Teaching
of Landscape Architecture in Georgia. Artvin, Turkey. International
Caucasian forestry symposium, Abstract book. 2013. 175-176.

7.
1. Certificate of Completion_ ,,An intensive Course of exstension
for Rural Development of 55 hours Through,,Improvement of
education quality at Akaki Tsereteli State Universitety
(Georgia)”, Czech republic, development cooperation. Kutaisi,
19 November,2015.
2. Certificate of Completion_ ,,An intensive Course of
Quantitative methods in agricultural economics of 40
hours,,Improvement of education quality at Akaki Tsereteli
State Universitety Akaki Tsereteli (Georgia)”, Czech republic,
development cooperation. Kutaisi, 23 October,2015.
3. მონაწილეობა მიიღო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, შეფასების,
გაუმჯობერსების
და
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარისების
მომზადების მიზნით ცატარებულ სემინარში; 2016წ.
4. სერტიფიკატი № 013, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და
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უწყვეტი განათლების ცენტრი, ”ტრენინგი ტრენერთათვის”.
№48 30.04-03.05. 2012.
5. სერთიფიკატი- წარმატებით გაიარა სასწავლო კურსი
ბიზნესდაგეგმარებაში- „ქართული დიასპორა ქუთაისის
განვითარებისათვის“ UNHCR თებერვალი, 2011 წ.

პროექტები / გრანტები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიების ლანდშაფტურეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. 1.07.2013 31.06.2014 წ. წ. პროექტის ხელმძღვანელი.

2012-2016 წ.წ. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ–კორესპონდენტი, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა
აკადემია- DIPLOMA-314.

აქტიური მონაწილეობისათვის „სახელოვნებო კვირეულში“ აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 26 მაისი-31 მაისი 2014 წელი.

დამატებითი ინფორმაცია
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