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განათლება



სამუშაო გამოცდილება

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი cxN8059,
31.01.1985წ).ს.ს.მ.ი. სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი 06.01.10
სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი (ბრძ.N677. 26.07.2005წ).
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.
სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი. აგრონომი. 1969-1974წწ.

 2011 წლიდან დღემდე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე. აწსუ აგრარული
ფაკულტეტის სუბტროპიკული დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი.
 1974 – 2011 – საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.
ნიადაგმცოდნეობისა და მელიორაციის კათედრის სახელშეკრულებო
თემების #24, #22, #39 უფროსი ლაბორანტი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი – ასისტენტი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
– მეჩაიების კათედრის დოცენტი; საქართველოს სუბტროპიკული
მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – დოცენტი (მოწვეული
საათობრივი ანაზღაურების წესით);
სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურების და
სატყეო საქმის დეპარტამენტის – ასოცირებული პროფესორი;
სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურების და
სატყეო საქმის დეპარტამენტის – ასოცირებული პროფესორი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის
სუბტროპიკული კულტურებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის
მიმართულებით – ასოცირებული 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), სხვა
პროგრამები: Corel, Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 46
1. მარიეტა თაბგარი, ვლადიმერ უგულავა, შორენა კაპანაძე, ნატალია
ჯინჭარძე - აღმოსავლური ხურმის ჯიშების სამეურნეო
მახასიათებლების შესწავლა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პირობებში
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგრო -NEWS ქუთაისი 2016 გვ. 4850.
2. კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თაბაგარი მ.,– „სოფლის მეურნეობის
ზოგიერთი პრობლემები და მისი კავშირი ქვეყნის ეკონომიკურ
მდგომარეობასთან“ .აფხაზეთის ეროვნული აკადემიის შრომების
კრებული.სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია რაის ქარაია-75
თბილისი 2015წ გვ80-89.
3. კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თაბაგარი მ.–„ნიადაგის მოვლის
ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის მოსავლიანობაზე იმერეთის
პირობებში“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია: „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“. გორი –
2013წ. გვ. 192–194.
4. კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თბაგარი მ. – „სუბტროპიკული ზონის
ფერმერულ მეურნეობებში სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა
შესაძლო შეთანაწყობისა და განაშენიანების პერსპექტივები“.–
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „აგრარიკოს მეცნიერთა
კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია“. აწსუ, ქუთაისი–2013წ, გვ.122–
125.
5. Копалиани Р., Микеладзе А., Угулава В. - „Роль
высококвалифицированных кадров в оптимизации фермерских хозяйств в
субтропической зоне Грузии“. Сборник статьей симпозиума. Ганджа –
Азербаиджан. 2012 г., стр. 53-58

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ.: 24
1. აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აკადემია. აგრარულ
მეცნიერებათა განყოფილების ჩამოყალიბების 10 წლის საიუბილეო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სასოფლოსამეურნეოწარმოების განვითარების პრობლემები და აგრარული
სექტორის აღორძინების გზები“ თბილის 2015
მოხს.: „საქართველოში მეჩაიეობის დარგის აღდგენა–განვითარების
ზოგიერთი ღონისძიებები“
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილებები
და ბიომრავალფეროვნების შემცირების ზოგიერთი მიზეზები“.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიეღებათა აკადემია თბილისი
4-5-6 ნოემბერი 2015წ.
მოხს.: :გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“.

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და
მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
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განვითარებაზე“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია. თბილისი 2014 წ.
მოხს.: „ზოგიერთი აგროტექნიკური ხერხის მნიშვნელობა კლიმატის
ცვალებადობის პირობებში“.
4. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია:
„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“. გორი – 2013წ
მოხს.: „ნიადაგის მოვლის ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის
მოსავლიანობაზე იმერეთის პირობებში“.
5. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „აგრარიკოს მეცნიერთა
კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია“. აწსუ, ქუთაისი–2013წ,
მოხს.“ „სუბტროპიკული ზონის ფერმერულ მეურნეობებში სასოფლო–
სამეურნეო კულტურათა შესაძლო შეთანაწყობისა და განაშენიანების
პერსპექტივები“.

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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
მეთოდების ადგილზე გაცნობა“ – შემსრულებელი.

2013 წლიდან –აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი
2009–2010წწ– სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა და ტურიზმის
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

1998წელს დაჯილდოვებული ვარ აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელით.

დამატებითი ინფორმაცია
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