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სქესი მამრობითი | დაბადების თარიღი 02. 10. 1940
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
განათლება



1960-1966 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგია.
ინჟინერ–ტექნოლოგი.



1976-1979 წწ. ქ. მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. ტყავისა და
ტყავ–საგალანტერეო ნაკეთობათა ტექნოლოგია. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.



2004 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მასალათმცოდნეობა (საფეიქრო, ტყავ–
საგალანტერეო, ფეხსაცმლის, სამკერვალო). ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

სამუშაო
გამოცდილება

2014 წლიდან
2006-2014

2006

1985-2001

1979-1985

1979

1974-1979
1968-1974
1968
1958-1968

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ემერიტუსი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „გამოყენებითი
დიზაინისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიის
მიმართულების სრული პროფესორი
ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური
უნივერსიტეტი. „დიზაინის, კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიის“
დეპარტამენტის პროფესორი
ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი. „დიზაინის, კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიის
კათედრის გამგე
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. „მსუბუქი მრეწველობის
მანქანებისა და ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგიის“ კათედრის
დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. „მსუბუქი მრეწველობის
მანქანებისა და ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგიის“ კათედრის
უფროსი მასწავლებელი
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. „მსუბუქი მრეწველობის
მანქანებისა და ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგიის“ კათედრის
ასისტენტი
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. „ქსოვისა და
გამომყვანი წარმოების“ კათედრის ასისტენტი
ქუთაისის ტყავფეხსაცმლის კომბინატი. ინჟინერ-ტექნოლოგი
ქუთაისის ტყავფეხსაცმლის კომბინატი. №5 საამქროს ოსტატი,
ბრიგადირი, წუნმდებელი, მუშა.
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

ავთანდილ ქათამაძე
A2

B1

B2

C1

C2

X

ინგლისური

X

რუსული

სამეცნიერო სულ რაოდენობა: 103
პუბლიკაციები მათ შორის იმპაქტ ფაქტორიან, რეფერირებად და საერთაშორისო გამოცემებში: 30
(ბოლო ათი წლის 1. К вопросу построения полнотного ассортимента обуви различных половых групп детского и
юношеского возраста. Сообщение 1. Значение построения полнотного ассортимента . Вестник
განმავლობაში)

Киевского национального университета технологии и дизайна. Киев. №5 (37). 2007. с.125-128.
2. Особенности построения размерно-полнотного ассортимента обуви для детей различных возрастных
групп Грузии. Вестник Киевского национального университета технологии и дизайна. Киев. №6 (38).
2007. с. 141-144.
3. Анализ биомеханических свойств стопы. Новые технологии Текстильной и легкой промышленности.
Специальный выпуск журнала Georgian Engineering News. GFID, Июнь, 2007. с. 16-18.
4. Оптимизация параметров выкладки обуви. Новые технологии Текстильной и легкой промышленности.
Специальный выпуск журнала Georgian Engineering News. GFID, Июнь, 2007. с. 19-20.
5. საქართველოში

ბუნებრივი

ტყავის

წარმოების

პერსპექტივა.

საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი 2007 წ. გვ. 239-241.
6. Новый размерно-полнотний ассортимент обуви с учётом трёх размерных факторов. Журнал Georgian
Engineering News. GEN, №2, 2008. с. 181-183.
7. Совершенствование метода классификации обуви. Сообщение 1. Анализ действующей системы
возрастно-половой классификации. Вестник Киевского национального университета технологии и
дизайна. Киев. №1 (39). 2008. с. 116-119
8. Сообщение 2. Новый метод формирования системы возрастно-половой классификации подростков с
целью обеспечения удобной обувью. Вестник Киевского национального университета технологии и
дизайна. Киев. №2 (40). 2008. с. 103-106
9. О необходимости разработки профилактической обуви для людей пожилого возраста. Журнал Georgian
Engineering News. GEN, №2, 2009. с. 216-218.
10. Разработка основных критериев формирования системы возрастно-половой классификации
подростков. Georgian Scientific News. №3. Кутаиси. 2009. с. 22-26.
11. Новый метод формирования возрастно-половой классификации с целю обеспечения подростков
удобной обувью. Georgian Scientific News. №3. Кутаиси. 2009. с. 26-29.
12. ფეხსაცმლის კომფორტულობის გაზრდა საძირე დეტალების სწრაფი დაყალიბებით. ქუთაისის
სამეცნიერო ცენტრი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ №8. 2011. ქუთაისი. გვ.24-28.
13. ტერფის სტერეოფორმის ღაბაშის მიღების ახალი მეთოდი. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ №8. 2011. ქუთაისი. გვ. 29-33.
14. ქართული ქალამანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ხანძთა», №11(16)., ქუთაისითბილისი. -2015 წ. 148-151.
15. ფეხსაცმლის, როგორც მატერიალური კულტურის შემადგენელი ნაწილის განვითარების
შესახებ. About the development of foot-wears, as a component of the material culture. პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“, №3. ქუთაისი 2015. ISSN 1512-066X. გვ. 171-173.

სამეცნიერო სულ: 42
კონფერენციები 1. ქართული ეროვნული კოსტუმის მოდის განვითარების მნიშვნელობა და პერსპექტივები. III
საერთაშორისო კონფერენციის «რეგიონის განვითარების სოციალ-ეკონომიკური პრობლემები».
მოხსენებები.- ქუთაისი. ქსტუ: საქართველო. 1999 წ.
2. Антропометрическое исследование стоп подростков Грузинской республики.

Тезисы докладов
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ავთანდილ ქათამაძე

Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы пищевой, легкой
промышленности и сферы обслуживания». Гянджа: Азербайджанский ТИ. 1999.
3. ასაკით გამოწვეული ტერფის პათოლოგიები და ფეხსაცმლის საშუალებით მათი შემსუბუქებამკურნალობის გზები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «გამოყენებითი
ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები». შრომების კრებული. ქუთაისი. 2009 წ. გვ.
237-239.
4. ტერფის საყრდენი ზედაპირის მოხერხებულობის მნიშვნელობა დიაბეტიკთა ფეხსაცმელში.
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და
თანამედროვე მასალები“. აწსუ. ქუთაისი -17-18.06. 2010.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ რაოდენობა: 6

პროექტები /
გრანტები

სულ რაოდენობა: 3

1. 2007 წ. ქ. კიევის ტექნოლოგიისა და დიზაინის ეროვნული უნივერსიტეტი. „ტყავის ნაკეთობათა
კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიის“ კათედრა. სტაჟირება, მონაწილეობა სასწავლო-მეთოდურ
და სამეცნიერო მუშაობაში. 19-23 თებერვალი.

1. 2006-2008 წწ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. „საქართველოს სამხედრო
ფორმირებებისათვის სპეცფეხსაცმლის შემუშავება“ - №06/7-060. სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
2. 2007-2009 წწ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. „პათოლოგიური ტერფების მქონე
ბავშვებისათვის სამკურნალო-პროფილაქტიკური ფეხსაცმლის

შემუშავება“ -

№07/7-245.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი..
3.

2009-2012

წწ.

საქართველოს

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი.

„შაქრიანი

დიაბეტით

დაავადებულთათვის სპეციალური სამკურნალო დანიშნულების ორთოპედიული ფეხსაცმლის
შემუშავება“ - №08/7-479. მკვლევარი.

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



1. 2006 წლიდან – საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

ქუთაისის ტყავფეხსაცმლის კომბინატში მუშაობის პერიოდში დაჯილდოებული ვარ ფულადი
და სიგელებით 1958, 1958, 1961, 1962 და 1967 წლებში;



ქუთაისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში მუშაობის დროს მიღებული მაქვს მადლობები:
სასწავლო აღმზრდელობით და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში მიღწეული
წარმატებებისათვის 1978 და 1984 წლებში;



1980 სოციალისტურ შეჯიბრებაში გამარჯვებული და დაჯილდოებული ორდენით;



დაჯილდოებული – რექტორის მადლობით და ფულადი პრემიით მიღწეული
წარმატებებისათვის 1988, 1995, 1999 და 2000 წლებში;



2002 წელი – ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის დამსახურებული მუშაკის
საპატიო წოდება;



საზოგადოება „ქუთაისელის“ დარბაზის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და წევრი;



სპორტის ოსტატი სპორტულ ტანვარჯიშში;



სამეცნიერო-სამეწარმეო წევრთა კავშირი „ინტეგრატორის“ პრეზიდენტი.
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