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განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის
ფაკულტეტი. ბიოფიზიკა 1987-93. თსუ ასპირანტურა
1993-1996.

სამუშაო გამოცდილება

2014 აწსუ ასოცირებული პროფესორი
2014 წლიდან ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელწიფო უნივერსიტეტი. მოწვეული
სპეციალისტი
2007-2011 ქუთაისის № 27 საჯარო სკოლის დირექტორი.
2001-2005
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ბიოენერგეტიკისა და ბიოტექნოლოგიის ს/კ ლაბორატორიის
უმც.მეცნიერ მუშაკი
1995-2001ქუთაისის ჰუმანიტარული და სამართლის ინსტიტუტი. მოწვეული
სპეციალისტი
1997-2005ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტი. მოწვეული
სპეციალისტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები Microsoft word
Microsoft Excel

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
1.

2.

3.

4.

5.

ბ. ონიანი- ჟანგვისა და ფოსფორილირების პროცესების
შეუღლების მექანიზმების სწავლების შესახებ. აწსუ
მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური
კონფერენციის შრომები. ქუთაისი 2014.
ბ. ონიანი - მცენარეთა რეზისტენტულობის შეფასება
შეყოვნებული ფლუორესცენციის რეგისტრაციის
მეთოდით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
გონი.2015წ .გვ 75-78.
ბ. ონიანი - განვითარებისა და სწავლების ზოგიერთი
თავისებურება 5-6 წლის ბავშვებში . საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 1(48) თბ. 2014.
ბ. ონიანი - ფოტოსინთეზის ზოგიერთი საკითხის
სწავლებისშესახებ სკოლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი "ინტელექტი" №1(48). თბილისი 2014, გვ. 4850.
ბ. ონიანი -აქსელერაცია მოზარდის ბიოსოციალური
განვითარების დისჰარმონიის შესაძლო მიზეზი.
მეოთხესაერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის შრომები. ქუთაისი 2013. გვ. 74-76

საერთაშორ
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ 6

1. ბ. ონიანი-„ფოტოსინთეზისა და ფოტოსისტემათა
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შეთანხმებული მოქმედების სწავლების შესახებ“.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი, მეშვიდე საერთაშორისო
სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი.
2016,
2. ბ. ონიანი - „ექსკურსია, როგორც ნატურალისტური
ინტელექტის განვითარების ხელსემწყობი
სტრატეგია და მისი დაგეგმვის დროს
გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხი“. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი, მეექვსე საერთაშორისო
სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი.
2015,
3.

ბ. ონიანი - „ჟანგვისა და ფოსფორილირების
პროცესების შეუღლების მექანიზმების სწავლების
შესახებ“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, მეხუთე
საერთაშორისო სამეცნიერო -მეთოდური
კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები. ქუთაისი. 2014.

4. ბ. ონიანი - „აქსელერაცია მოზარდის
ბიოსოციალური განვითარების დისჰარმონიის
შესაძლო მიზეზი“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, მეოთხე
საერთაშორისო სამეცნიერო -მეთოდური
კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები. ქუთაისი. 2013,
5. 5

ბ. ონიანი- ეპიფიტური მიკროორგანიზმების გავლენა
მცენარის ყინვაგამძლეობაზე. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის მეორე ერთობლივი
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.
ქუთაისი 2008.

.
ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
1. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი. ტრენინგი „ეფექტიანი
ფინანსური მართვა“ 2010
2. ტრენინგი გლობალური და საქართველოს
გარემოსდაცვითი საკითხები.2009წ.
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3. მესამე სექტორის ფონდი ჰორიზონტი.ტრენინგი;
პროგრამების შეფასება. თბილისი 2003.
4. მესამე სექტორის ფონდი ჰორიზონტი,mercycorps,
ტრენინგი: „ადვოკატირება“ თბილისი 2002.
5. Usaidსერტიფიკატი: სკოლის ფინანსური მართვა. 2011
6. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, საჯარო სკოლის დირექტორობის უფლების
მოპოვების დამადასტურებელი სერტიფიკატი 2014
7. AkakiTsereteli state universitifakulti of pedagogiks urgent
problems of teaching and urbrings, june 6-7 2015

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
1. 2004 ფონდი: გაეროს განვითარების პროექტი: "მეორე
ეროვნული
შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის
მიმართ" №00037272 კონტაქტორი ექსპერტი
2. 2007-2008
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის
ფონდი "ნაკრესი".
პროექტი: "ბიომრავალფეროვნება და ადგილობრივი
თემები".პროექტის ხელმძღვნელი
3. 2007 ფონდი "ევრაზია". პროექტი: "ადგილობრივი
შესაძლებლობების განვითარება
სატყეო სექტორის დეცენტრალიზაციის პროცესისა და
ადგილობრივი ტყეების მართვს მონიტორინგის საკითხებში".
პროექტის №G07-2013 ადგილობრივი კოორდინატორი

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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დამატებითი ინფორმაცია
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