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განათლება

 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.
სუბტროპიკული მეურენობის ფაკულტეტი,წარჩინებით NB
N257935 სპეციალობა-აგრონომია 1981-1986.
 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.
მიენიჭა სოფლის მეურნეობის 06.01.10 მეცნიერებათა კანდიდატის
ხარისხი N 001267,1997წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2015-დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული
ფაკულტეტის
(სუბტროპიკული
კულტურების
მიმართულების) ასოცირებული პროფესორი.
2014-დან
დღემდე აწსუ აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
 2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის(სუბტროპიკული კულტურებისა და ლანდშაფტური
არქიტექტურის
მიმართულების)
ასოცირებული
პროფესორი.დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მ/შ.
 2010-2011 ს/კულტურების,მემცენარეობის და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ასოცირებული პროფესორი დეპარტამენტის
უფროსი.
 2009-2010 მემცენარეობის,ს/კულტურების და სატყეო საქმის
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი,დეპარტამენტის
უფროსი.
 2006-2009 მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურების და
სატყეო საქმის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,
დეპარტამენტის უფროსი.
 2005 ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობის
შემსრულებელი.
 2004-2005სსმს- უნივერსიტეტმეჩაიების კათედრის დოცენტი.
 2002-2004 სსმს- უნივერსიტეტმეჩაიების კათედრის დოცენტის მ/შ.
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 1999-2002 სსმს-უნივერსიტეტმეჩაიების კათედრის უფროსი
მასწავლებელი.
 1994-1999 სსმს-ინსტიტუტისმეჩაიების კათედრის ასისტენტი.
 1991-1994 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი.მეჩაიობის კათედრის უფროსი ლაბორანტი.
 1986-1991 ჩაის,სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის
საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სოხუმის
ფილიალი. აგროტექნიკის განყოფილების აგრტექნიკად,
ლაბორანტი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

X

რუსული

კომპიუტერული უნარები

C2
X

ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, 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
Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook Express (E-mail)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 60
1. თაბაგარი მ. სხილაძე ი. - ლურჯი მოცვის ჟიშების სხვლის
მნიშვნელობა და გავლენა მოსავლიანობაშე ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის პირობებში.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
კავშირი იმერეთის აგროეკოლოგიური
ასოციაცია ახალგაზრდა აგრარიკოსები ნაშრომთა კრებული
WORKS ქუთაისი 2016 გვ.კოპალიანი რ., უგულავა
2. ვ., თაბაგარი მ., კაპანაძე შ. – „საქართველოში მეჩაიეობის
დარგის აღდგენა-განვითარების ზოგიერთი ღონისძიებებიაფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.აგრარულ
მეცნიერებათა განყოფილების ჩამოყალიბების 10 წლის
საიუბილეო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
„სასოფლო-სამეურნეოწარმოების განვითარების პრობლემები
და აგრარული სექტორის აღორძინების გზები“ თბილის 2015
3. კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თაბაგარი მ.- „ზოგიერთი
აგროტექნიკური
ხერხის
მნიშვნელობა
კლიმატის
ცვალებადობის პირობებში“- საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა
სოფლის
მეურნეობის
მდგრად
და
უსაფრთხო
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განვითარებაზე“.
თბილისი.საქართველოს
მეურნეობის აკადემია.2014წ. გვ. 156-159

სოფლის

4. კოპალიანი რ. უგულავა ვ. თაბაგარი მ. კაპანაძე შ.მიტოვებული
ჩაის პლანტაციების გასხვლის სხვადასხვა
სახეების შემდგომი მოქმედების გავლენა მცენარეთა
სამეურნეო
მახასიათებლებზე.სუხიშვილების
სასწავლო
უნივერსიტეტი
მეხუთე
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მეცნიერული
საკითხები“.გორი 2014წ.გვ.184-187
5. თაბაგარი მ. კურდღელია
მ. კილაძე რ. - ვარდის
სამრეწველო
გავრცელების
პერსპექტივა
იმერეთის
პირობებში.სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
„აგრარიკოს
მეცნიერთა
კვლევის
შედეგების
კომერციალიზაცია ქ. ქუთაისი 28.29.30 ნოემბერი 2013 წ.
გვ.268

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 20
1. 2016-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა
მომხ:ეთერზეთოვანი ვარდის გასხვლის ოპტიმალური ვადის
შერჩევა აღმოსავლეთ პირობებში.
2. 2015-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება.
მომხ: კლიმატის ცვლილებები და ბიომრავალფეროვნების
შემცირების ზოგიერთი მიზეზები;
3. 2014-სუხიშვილების სასწავლო უნივერსიტეტი მეხუთე
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვე მეცნიერული საკითხების“. გორი
მოხს: მიტოვებული ჩაის პლანტაციების გასხვლის
სხვადასხვა სახეების შემდგომი მოქმედების გავლენა
მცენარეთა სამეურნეო მახასიათებლებზე.
4. 2013-საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული
კონფერენცია „თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“ გორი.
მოხს: ნიადაგის მოვლის ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის
მოსავლიანობაზე იმერეთის პირობებში.
5. 2013-სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „აგრარიკოს
მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია.“ ქუთაისი
მოხს: ვარდის სამრეწველო გავრცელების პერსპექტივა
იმერეთის პირობებში.
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სულ: 15
1. 2016,6-7 July CZECH REPUBLIC.CZECH UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCES PRAGUE.
Certificate of Participation Marieta Tabagari has participated in the
workshop “How to create a Competitive Research Design: From Papers
to the Field” within the frame of the project Increasing of capacities
Academic and Management Staff at Akaki Tsereteli State University
(Georgia).
2. 2016 სერთიფიკატი ადასტურებს , რომ მარიეტა თაბაგარმა
მონაწილეობა მიიღო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხასირხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
საგანმანათლებლო პრაოგრამების შექმნის, შეფასების,
გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების მომზადების
მიზნით ჩატარებულ სემინარებში.
3. 2016,23.02-25.02 CTC Empowering People for Change.
სერთიფიკატი #007. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი
ადასტურებს, რომ მარიეტა თაბაგარი დაესწრო კურსს ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები.
4. 2015,19 September CZECH REPUBLIC. CZECH UNIVERSITY OF
LIFE SCIENCES PRAGUE.
Certificate of Completion Marieta tabagari has successfully completed
Workshop on increasing the skills of university teachers 15 hours
“Improvement of education quality at Akaki Tsereteli State University
(Georgia)”
5. 18-27.08.2014 USIDI/NEO
Certificate this is to certify that Marieta Tabagari participated in the
workshop on “Modern Techniques of Open Filed Vegetable
Production” Held in Gori, Georgia.

პროექტები / გრანტები

2016- ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის “PIN“-ის
საგრანტო პროექტი
N1220 21.10.2016. „პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების გაუმჯობესებისა და განხორციელების მიზნით
უცხოეთში აპრობირებული და დანერგილი უახლესი
აგროტექნოლოგიური მეთოდების ადგილზე გაცნობა.“

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

2013 დან საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია
წევრ-კორესპონდენტი. დიპლომი #341.
2013 წლიდან დღემდე – აწსუ აგრარული ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
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2012- დღემდე - აწსუ აგრარარული ფაკულტეტის საბჭოს
წევრი; საბჭოს მდივანი.
2009-2010 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სუბტროპიკული მეურნეობის,
ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი;
2007-2009 წწ. - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სუბტროპიკული მეურნეობის,
ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი;
სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგროNEWS;
ცხრა სახელმძღვანელოს რეცენზენტი:
1.გ კილასონია-სუბტროპიკული მემცენარეობის
საფუძვლები.ქუთაისი,2009წ.
2. რ. კოპალიანი, ვ. უგულავა - სუბტროპიკული
მეხილეობა.ქუთაისი,2010წ.
3. გ. ჩხაიძე, რ.კოპალიანი, ა. მიქელაძე, ვ. უგულავა მეჩაიეობა.ქუთაისი,2013წ.
4. ლ. კოპალიანი - სასოფლო-სამეურნეო ტერმინთა
განმარტებითი ლექსიკონი. ქუთაისი,2014წ.
5. ლ. კოპალიანი-მეტყევეობა. ქუთაისი,2014წ.
6. მ. წიქორიძე-ნიადაგის დამუშავება და სუბტროპიკული
კულტურების მოვლა - მოყვანის ტექნოლოგია ქუთაისი.2014წ.
7. რ. ჯაბნიძე - კივის (აქტინიდია) მოვლა-მოყვანის
ინტენსიურო
ტექნოლოგიები.
(რეკომენდაციები).
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.
თბილისი-ბათუმი -2015წ.
8. მ. კურდღელია, მ კუცია, ქ. ქუთელია სუბტროპიკულ
მცენარეთა ეკოლოგია.(ლექციების კურსი) ქუთაისი. 2015წ.
9. მ. წიქორიძე - აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება
ვაზისა და ხეხილოვანი კულტურებისთვის. ქუთაისი. 2015წ.

ჯილდოები /
სტიპენდიები

ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო
სტიპენდია. 1997 წლის 10 ნოემბრის #636 ბრძანება.

დამატებითი ინფორმაცია

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ცენტრში ტრენინგ
მოდულის:“სუბტროპიკული ხეხილოვანი კულტურების აგროტექნოლოგია“ 12სთ.
შემუშავება და განხორციელება.
 მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა:

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

 2007-2009წწ.-მაგისტრანტი ჯიმშერ გაბუნია. სამაგისტრო თემა- „ნიადაგის მოვლითი
ხერხების გავლენა თხილის მოსავლიანობაზე იმერეთის პირობებში“;
 2014-2016წწ-მაგისტრანტი ია სხილაძე. სამაგისტრო თემა-„მოცვის ჯიშების ზრდაგანვითარებისა და მოსავლიანობის შესწავლა ბაღდათის რაიონის პირობებში“.
 საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა:
1. 2011-დან დღემდე - სამაგისტრო პროგრამა „სუბტროპიკული კულტურების
აგროტექნოლოგია“
2. 2012-დან დღემდე - Minor-პროგრამა: “აგროტექნოლოგია“
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