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განათლება

 1978-1981

ასპირანტურა,

ტექნოლოგიური
საკონდიტრო

მოსკოვის

ინსტიტუტი;

წარმოების

პურის

ტექნოლოგია.

კვების
ცხობის,
ტექნიკის

მრეწველობის
მაკარონის

და

მეცნიერებათა

კანდიდატი. 1981 წ.
 1968-1973 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; ინჟინერტექნოლოგის კვალიფიკაცია პურის ცხობის, მაკარონის და
საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგიის სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება

 2010- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვების
პროდუქტთა
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასოცირებული
პროფესორი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2006-2010
კვების პროდუქტთა ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასისტენტპროფესორი.
ნ.
მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1989-2006
ტექნიკური უნივერსიტეტის
ტექნოლოგიისა და სერვისის
კათედრის დოცენტი.
1984-1989 ნ.
მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის

ტექნიკური
უნივერსიტეტის
საზოგადოებრივი
კვების
ტექნოლოგიის, პურის ცხობის, მაკარონის და საკონდიტრო
ნ.მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1982-1984
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
საზოგადოებრივი
კვების
ტექნოლოგიის, პურის ცხობის, მაკარონის და საკონდიტრო
წარმოების ტექნოლოგიის კათედრის ასისტენტი.
ნ.
მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1974-1977
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
კვების
პროდუქტების
ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების კათედრის ასისტენტი
საათური ანაზღაურების წესით
ნ.
მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1974-1977
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
კვების
პროდუქტების
ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების კათედრის ასისტენტი
საათური ანაზღაურების წესით
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

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, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა 42 სამეცნიერო ნაშრომი და 8 პატენტი კონკრეტულად
მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი

№

პუბლიკაციის სათაური

1

Теоретические и медикобиологические
аспекты
производства
бездрожжевого хлеба
независимое
специализированное
издание
Повышение пищевой
ценности хлеба на основе
комплексного
использования продуктов
переработки плодов ореха
(фундука)

2

3

4

5

Functional Additives for
Bakery Products Based on
Harelnut Products
სვიის გამოყენების
პერსპექტივები ხორბლის
პურის წარმოებაში

Зерновая культура
амарант Грузии и
перспективы её
использования в
хлебопечении

ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი
(წელი):გვერდები ან წიგნის/მონოგრაფიის
სათაური, რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი,
წელი
Хлебопекарское и кондитерское дело",№2,
“korssar", Киев, 2014, с.30-31

Хлебопекарское и кондитерское дело",№1,
“korssar", Киев, 2014, с.27-29

Aivnals of Agrarian Science, V. 12, #1. 84-90

საქართველოს

საინჟინრო

სიახლენი

№2,

თბილისი,2013,გვ.144-146
Хлебопекарское и кондитерское дело",№1,
“korssar", Киев, 2011, с.14-15
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სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები /
სემინარები

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა ბოლო 10 წელი 15 (სულ 24) და კონკრეტულად მხოლოდ 5
ყველაზე მნიშვნელოვანი,
№

წელი

ღონისძიების
დასახელება

ადგილი

მოხსენების სათაური

1.

2016

International scientific practical
conference
"achievements
and
perspectives
of
confectionery industry“

Kiev,
Ukraine

Сахарное печенье нового
покаления-продукт
функционального
назначения на основе
местного сырья

2.

2015

International Scientific and
Practical Conference
"Innovation processes in the
context of globalization of the
world economy: Challenges,
Trends, Prospects»

Prague,
Czech
Republic

Biochemical and Technological
Studies of Oriental (Caucasus) Beech
Nuts and Functional Foods Based on
them

3.

2015

Odessa,
Ukraine

Culture of flax in Georgia and
perspectives of utilization in
producing medical-preventive
products.

4.

2015

International scientificpractical conference
"food technologies, bread
products and combined
food"
International scientific practical conference "
achievements and
perspectives of
confectionery industry"

Kiev,
Ukraine

Using of native raw materials and
nontraditional ingredients in
producing medical-preventive
floury products

5.

2013

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
"ინოვაციური
ტექნოლოგიები და
თანამედროვე
მასალები"

ქუთაის
ი

ხორბლის მარცვლის
გაღივების პროცესის
კვლევა

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა 2 და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

№

წლები

1

2013-2015

როლი
პროექტში
მკვლევარი

სახელი, გვარი

პროექტის დასახელება
ახალი
თაობის
დიაბეტური
პროდუქტების ტექნოლოგიების
დამუშავება AR/201/10-150/12

დამფინანსებელი
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
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