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განათლება

 მოსკოვის სატყეო-ტექნიკური ინსტიტუტი, ლანდშაფტის არქიტექტორი, 1990
წ.
 საკანდიდატო დიპლომი № 007563, მოსკოვის სატყეო–ტექნიკური
ინსტიტუტის ქალაქების გამწვანების ფაკულტეტი, ტყის კულტურები,
სელექცია-მეთესლეობა და ქალაქების გამწვანების სპეციალობა (06.03.01).
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, CX № 007563, 31.10.1984 წ.
 მოსკოვის სატყეო-ტექნიკური ინსტიტუტი, ლანდშაფტის არქიტექტორი, 1990 г.
 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო ინსტიტუტი,
სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი, დეკორაციული მებაღეობის
განყოფილება, სპეციალობა - აგრონომია, კვალიფიკაცია - სწავლული
აგრონომი (წარჩინებით), 1972–1977 წ.წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2014-2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული
ფაკულტეტი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი; აწსუ-ის აგრონომიული საქმიანობის
და ლანდშაფტური დიზაინის ჯგუფის ხელმძღვანელი;
 2012-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი; აგრარული ფაკულტეტის დეკანი
 2011-2012 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული
ფაკულტეტი, ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი,
ასოცირებული პროფესორი; აგრარული ფაკულტეტის ხელმძღვანელი;
 2010-2011 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული მეურნეობის და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ფაკულტეტი, ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტი, პროფესორი; სუბტროპიკული მეურნეობის და
ლანდშაფტური არქიტექტურის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის
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შემსრულებელი;
 2006-2010 საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა
და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორი; სუბტროპიკული მეურნეობის,
ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი;
 2005-2006 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სუბტროპიკული მეურნეობის და აგრობიზნესის
ფაკულტეტი, დეკორაციული მებაღეობის კათედრის დოცენტი;
სუბტროპიკული მეურნეობის და აგრობიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
 1991-2005 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი, სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი, დეკორაციული
მებაღეობის კათედრის დოცენტი; სუბტროპიკული მეურნეობის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული

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)

53
1.

კილაძე რ., ლორთქიფანიძე რ., ბენიძე ე. მწვანე ნარგაობის
როლი, აგროტექნიკური ღონისძიებები და მცენარეთა
ასორტიმენტი ქ. ქუთაისის გამწვანებისას. პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“, № 4, ქუთაისი, 2016 წ., გვ.13.

2.

კილაძე რ., ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი. ქალაქის ტერიტორიების
საინჟინრო კეთილმოწყობა - ლექციების კურსი. აწსუ-ის
გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი, 2005 წ., 158 გვ.

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
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დენდროლოგია. წიგნი 2, ნაწილი 1. აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ.
ქუთაისი, 2014 წ., 210 გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

5.

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

1.

კილაძე რ., ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი., თოქმაჯიშვილი გ., კილაძე დ.
გამწვანების სამუშაოები, მათი თანმიმდევრობა და სავარაუდო
ღირებულება.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ კონფერენცია, ქუთაისი, 25.12., 2015 წ., გვ. 125

2.

კილაძე რ., კურდღელია მ., ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი. კლიმატის
გლობალური ცვლილების ნიშნები იმერეტის რეგიონში.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული, ტომი IV,
ქუთაისი, 2015 წ., გვ.84

3.

კანდელაკი თ., კილაძე რ., ქანთარია ჯ. თბილისის საზღვრებში
და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და
სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცვის რეგულირების მექანიზმის
შეფასება.
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
„ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“
მოხსენებათა
კრებული, ტომი IV, ქუთაისი, 2015 წ., გვ.65

4.

კილაძე რ., ბენიძე ე. ქალაქის ქუჩების და მაგისტრალების
გამწვანების მდგომარეობა ქ. ქუთაისის მაგალითზე. ბათუმის
ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საიუბილეო
საერთაშორისო
სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013 წ.

5.

კილაძე რ., ბენიძე ე. ახალი ტენდენციები და ტექნოლოგიები
ლანდშაფტურ არქიტექტურაში. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია “სუბტროპიკული ზონის დარგების
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები”. ქუთაისი. 2010 წ.

1.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელსეწყობის
პროგრამის ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამის
კურიკულუმის
შემუშავების
პროცესში
მონაწილეობისათვის. ფლორისტული დიზაინი. 2015 წ., 6-10
მაისი;

2.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელსეწყობის
პროგრამის ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამის
კურიკულუმის
შემუშავების
პროცესში
მონაწილეობისათვის. ბაღის დიზაინი. 2015 წ., 11-15 მაისი;

3.

„პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამის“
ფარგლებში
DACUM-ის
მეთოდოლოგიით
პროფესიის ანალიზსა და პროფესიული სტანდარტების
შემუშავების პროცესში მონაწილეობისათვის. 2014 წ.

26
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ჯილდოები /
სტიპენდიები

სახელი, გვარი - რამაზ კილაძე

4.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელსეწყობის
პროგრამის ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამის
კურიკულუმის
შემუშავების
პროცესში
მონაწილეობისათვის. სანერგე მეურნეობის ტექნიკოსი. 2014 წ.
10-14 დეკემბერი;

5.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გაიარა აგრობიზნესის
მენეჯმენტის სერტიფიცირებული კურსი. 29 მაისი. 2014 წ.

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

1996-2016 წ.წ. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ–კორესპონდენტი, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა
აკადემია

ღირსების ორდენი 2012 წ. № 31-24
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