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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი , საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, სპეც.: სუბტროპიკული კულტურები, 1984 წელი.
 უმაღლესი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი,
სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი, აგრონომია, 1975 წელი.

სამუშაო გამოცდილება

 2011- დან დღემდე - პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტი (აგრონომიული მიმართულება);

 2006-2011 - სრული პროფესორი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

 2005-2010 - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი,საქართველოს
სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 2000-2005 - სამაგისტრო სწავლების ფაკულტეტის დეკანი, საქართველოს
სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 1990-2006 - დოცენტი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემცენარეობის, გენეტიკისა და სელექციის
კათედრა;
 1986-1990 - უფროსი მეცნიერ მუშაკი, საქართველოს სუბტროპიკული
მეურნეობის ინსტიტუტის ციტრუსოვანთა სელექციასა და გენეტიკაში
სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

ვახტანგ ქობალია

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ( XP, Vista, ) ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Powerpoint), პროგრამა არქივატორების
სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 58.
ვ. ქობალია. „მანდარინ უნშიუს სხვადასხვა კლონის მსხმოიარობაში შესვლის ვადის, ზრდისა და პროდუქტიულობის თავისებურებები“. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, 2015, № 1(5), გვ. 10-17.
ვ. ქობალია. „სუბტროპიკულ მცენარეთა ზოგადი სელექცია, მეთესლეობა
და ჯიშთმცოდნეობა“. ქუთაისი, აწსუ-ს გამომცემლობა, 2015, 309გვ.
ვ.
ქობალია.
„ფორმათაწარმომშობი
პროცესი
ლიმონ
ოდიშის
დიპლოიდური და ტეტრაპლოიდური ფორმების რეციპრიკნული
შეჯვარებისას“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე, ტ.32, თბილისი, 2013, გვ. 158-161.
ვ. ქობალია. „ფორთოხალ ვაშინგტონ–ნაველის ციტრუს
შეჯვარებით მიღებული პერსპექტიული ნუცელარული
ბიო-მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება“.
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,
2012, გვ. 153-157.

იჩანგენზისთან
თესლნერგების
საქართველოს
ტ.31, თბილისი,

ვ. ქობალია. მცენარეთა ბიოტექნოლოგია. გამომცემლობა "მოწამეთა",
ქუთაისი, 2008, 532 გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 25.
ვ.
ქობალია.
„კონკრეტული
ეკოლოგიური
პირობებისათვის
მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და ფორმების მისაღებად ადაპტური
სელექციის წარმართვის ძირითადი თავისებურებები”. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. შრომების კრებული. II ნაწილი.
2016, ქუთაისი, გვ. 503-505.
ვ. ქობალია. „მანდარინ უნშიუს პერსპექტიული კლონების
ნაყოფმსხმოიარობისა და ეკონომკური ეფექტურობის შესწავლის
შედეგები“.
მეოთხე
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების კრებული „ბიოუსაფრთხო კვების
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პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“, ქუთაისი, 2014, გვ. 160165.
ვ. ქობალია. „უჯრედული სელექცია - სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების გაუმჯობესების ეფექტური ხერხი“. ინოვაციური
ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო
განვითარები-სათვის
(საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომები). თბილისი, 2013, გვ. 205-207.
В.А. Кобалия, Т.С. Джобава. "Апельсин Даиси – перспективный
селекционный
сорт".
Стратегия
инновационного
развития
агропромышленного комплекса (Материалы международной научнопрактической конференции), Курган, Изд-во Курганской ГСХА, 2013, стр.
326-330.
ვ.
ქობალია.
„ახალ
ტექნოლოგიებს
სოფლის
მეურნეობაში
მიწათმოქმედების მაღალი კულტურა სჭირდება“. გლობალიზაცია
და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში
(საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები). №1(7),
თბილისი, 2013, გვ. 260-262.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 3.
სემინარი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, შეფასების,
გაუმჯობესებისა და თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით
(აწსუ).

პროექტები / გრანტები

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, "ციტრუსოვანთა
ყინვაგამძლეობის ამაღლების პრობლემა და მისი გადაჭრა შორეული
ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით ", №1-8/40

აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბის რედკოლეგიის
წევრი
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “აგროNEWS”-ის რედკოლეგიის
წევრი

ღირსების ორდენი (2013 წ.)

დამატებითი ინფორმაცია
დაოჯახებული - მეუღლე მარინა, ქალიშვილი ნინო.
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