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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება



2005 წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების აკადემიური დოქტორი;



2001-2005 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, სოფლის მეურნეობის და სასურსათო პროდუქტთა
ფაკულტეტის მაძიებელი, სპეციალობა: 05.18.10 - ჩაის, თამბაქოს და
სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია. საკანდიდატო დისერტაციის
დაცვა და ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის
მინიჭება;



1991-1997 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის
ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, წარჩინებით, სპეციალობა: სოფლის მეურნეობის
პროდუქტთა გადამუშავების ტენოლოგია, ინჟინერ-ტექნოლოგის
კვალიიფიკაციით;

სამუშაო გამოცდილება



1991წ. ქ. სოხუმის #19–ე სკოლა.



2015 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტთა ტექნოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2011-2015 წ.წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2009-2011 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსტიტეტის სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი;
2006-2009 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
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სახელი, გვარი

უნივერსიტეტის სოფლის მეურნეობის და სასურსათო პროდუქტთა
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
2005-2006 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსტიტეტის სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის
კათედრის დოცენტი;
2002-2005 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსტიტეტის სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის
კათედრის ასისტენტი;
1997-2002 წ.წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის
სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის კათედრის ლაბორანტი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები Microsoft Windows
Microsoft Word
Exsel
Win rar
Internet Explorer
PowerPoint

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
1.

სულ 30 სამეცნიერო შრომა
2006-2016 წ.წ. - 18 სამეცნიერო შრომა
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო შრომა:
1. კახნიაშვილი ე. - არომატიზირებული ტაბლეტირებული ჩაის მიღება
წყავის ცრუყვავილების დამატებით - II საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული

ინტერნეტ–კონფერენცია

„ბიოუსაფრთხო

კვების

პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“, ქუთაისი, 2011 წ;
2.

2.

კახნიაშვილი

ე.,

მელქაძე

რ.

–

წყავის

ცრუყვავილებით

არომატიზებული შავი ჩაის აქროლად ნივთიერებათა გამოკვლევა –
პერიოდული

სამეცნიერო

ჟურნალი

„ნოვაცია“,

#7,

ქუთაისის

სამეცნიერო ცენტრი, ქუთაისი, 2010 წ. გვ. 81–85;
3.

3. R. Melkadze, N. Chikovani, E. Kakhniashvili – Characteristics of the
Composition of Caucasian Blackberry (Rubus caucasicus L.) Leaves as a Raw
Material for Tea Production. Applied Biochemistry and Microbiology, 2008,
Vol. 44, #6, pp. 647-651; Original Russian Text published in „Prikladnaya
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Biokhimiya i Mikrobiologiya“, 2008, Vol. 44, #6, pp. 714-719;
4.

4. რ. მელქაძე, ე. კახნიაშვილი, ნ. ჩიქოვანი, ვ. ბაკურაძე – პატენტი P4131
GE P 2007 4131B გამოგონება “გრანულირებული ჩაის წარმოების ხერხი”,
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”,
2007წ;

5.

5. კახნიაშვილი ე., ჩიქოვანი ნ. – წყავის ექსტრაქტით გამდიდრებული
შავი ჩაის პროდუქტის წარმოება – საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული

კონფერენცია

„სუბტროპიკული

ზონის

აგრარული

პრობლემები“, სამეცნიერო შრომათა კრებული, ქუთაისი, 2006წ. გვ. 217–
220

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

სულ 9 კონფერენცია, მათ შორის 5 მნიშვნელოვანი:
1.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების
წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ქუთაისი, 2015წ.
თემა: „ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებით გამდიდრებული
სამკურნალო პროფილაქტიკური დანიშნულების ჩაის
პროდუქტების მიღება“
2. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია
„ბიოუსაფრთხო
კვების
პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“, ქუთაისი,
2014წ.
თემა: „მცენარეული დანამატით გამდიდრებული ჩაის პროდუქტის
წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობა“
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები
და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ქუთაისი 2014წ.
თემა: „ჩაის პროდუქციის სახე - ლიქიორის წარმოების ეკონომიკური
ეფექტიანობა“
4. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ–
კონფერენცია
„ბიოუსაფრთხო
კვების
პროდუქტთა
პრობლემები და ბიზნეს გარემო“, ქუთაისი, 2011წ.
თემა: „არომატიზირებული ტაბლეტირებული ჩაის მიღება წყავის
ცრუყვავილების დამატებით“
„მცენარეული დანამატების ერთჯერადი გამოხარშვის პაკეტურ
ჩაიში გამოყენება“
5. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
„სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები“, ქუთაისი, 2010წ.
თემა: „მცენარეული დანამატებით გამდიდრებული ჩაის პროდუქტების
წარმოება“

2016 წ. - ტრენინგი „საწარმოთა შესახებ მონაცემების დამუშავება,
ანალიზი და პრეზენტაცია“ - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის „საქართველოს აგრობიზნესის ფორმალუტი,
არაფორმალუტი და ინფორმალური პროფესიული განათლების
განვითარების ფარგლებში;
2016 წ. - ტრენინგი „How to create a competitive research design: From papers
to the field” within the frame of the project increasing of capacities of Academic
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and Management Staff at Akaki Tsereteli State University (Georgia);
2015 წ. - სემინარი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამების შექმნის, შეფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების
ანგარიშის მომზადების მიზნით;
2015წ. - ტრენინგი „Improvement of education quality at State University
Akaki Tsereteli (Georgia)
2014 წ. - USAID–ის და ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტო
CZECH REPUBLIC “განათლების ხარისხის გაუმჯობესება აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში”;
2011 წ. - სასწავლო კურსი "ბიზნესდაგეგმარებაში"
ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის.

პროექტები / გრანტები

2011 წ. - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (კავსაძის ქ. #3, თბილისი,
0179) გრანტი #264 (GIO–0088) – "იმერეთის რეგიონში სურსათის
უვნებლობის სფეროში საზოგადოებრივი მოძრაობის გააქტიურება" ექსპერტი, პასუხისმგებელი პირი;
2011 წ. - გრანტის პროეტის შიფრი: AR/2/10-150/11 „მატეს“ ჩაის ტიპის
პროდუქტი ალტერნატიული ნედლეულიდან - პასუხისმგებელი პირი.

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
2011 წლიდან - საბაკალავრო პროგრამა „აგრონედლეულის კვების პროდუქტთა ტექნოლოგია და
ექსპერტიზა“ ხელმძღვანელი;
2012-2013 წ.წ. - სტაჟირება საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატში.
თელავის მაჟორიტარი დეპუტატის, აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარის, გელა სამხარაულის
თანაშემწე.
გამოცემული სახელმძღვანელოები - სულ 14, მათ შორის:
მეთოდური მითითება 5,
სალექციო კურსი 3,
მონოგრაფია 1,
დამხმარე სახელმძღვანელო -5
პატენტი - რ. მელქაძე, ე. კახნიაშვილი, ნ. ჩიქოვანი, ვ. ბაკურაძე – პატენტი P4131 GE P 2007 4131B გამოგონება
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“გრანულირებული ჩაის წარმოების ხერხი”, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, 2007წ
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