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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 27.03.1967
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სუბტროპიკული
მეურნეობის უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც. "ჩაის,
თამბაქოს და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია."(05.18.10).
21.01.2005
 1992-1997წწ. ქუთაისის ნ. ი. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა. 05.18.16 საზოგადოებრივი კვების
ტექნოლოგია

 უმაღლესი. ქუთაისის აკად. ნ. ი. მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი,
სპეციალობა: «საზოგადოებრივი კვების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია."
1984-1989 წწ.

სამუშაო გამოცდილება

 2016- ასოც. პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, მიმართულება სასურსათო
ტექნოლოგია
 2014-2016. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვების
პროდუქტების ტექნოლოგიების დეპარტამენტში მოწვეული
სპეციალისტი.
 2007 – 2016. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლაბორანტი,
ასისტენტი, პედაგოგი კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
 2007-1998. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. კვების პროდუქტების
წარმოების ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი
 1998-1991. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური
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ინსტიტუტი. კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის კათედრა.
სწავლების ოსტატი, ასისტენტი, უფროსი ლაბორანტი
 1991-1990. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი. საკათედრათაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი
ლაბორატორია. უფროსი ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

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 28
1.

М. Силагадзе, И. Берулава, А. Иобидзе “ Характеристика сортов
ореха (фундука) по индексу ненасы-щенности и показателью
физиологической активности”, Ж. «Масложировые продукты»
№2, 2009. стр. 34

2.

М. Силагадзе, Г. Хецуриани, И. Берулава " Новый ассортимент
марципановых конфет на
основе местного сырья" Ж. Xлебопекарское и кондитерское дело.
изд-во "Корсар", Киев. №2, 2012 г. с.10-11

3.

M. Silagadze, A. Kipiani, M. Pkhakadze, I. Berulava, N. Pkhakadze “
The Linsed FlaX Processing Products In The Produqtion Of Baked
Goods” – Annals of Agrarian science. No. 2. Vol.11. 2013. Tbilis. p. 7883

4.

მ. ქარჩავა, მ. სილაგაძე, ი. ბერულავა. „ახალი თაობის
დიაბეტური პროდუქტები -თვისობრივად ახალი პროდუქტი
ქართულ ბაზარზე“. საქართველოს საინჟინრო სიახლეები
"Georgian Engineering News" (GEN) №2, 2015, თბილისი, გვ.103106

5. გ. ხეცურიანი, ი. ბერულავა. „Возможность повышения пищевой
ценности галет из местного сырьевого ресурса“. საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე"
(სამეცნიერო შრომათა კრებული) №1(35), 2016, თბილისი,
გვ.118-120.
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სულ რაოდენობა 24
1.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე
ტექნოლოგიები და მასალები”, კვების პროდუქტების ახალი
ასორტიმენტი ქართული თხილის გამოყენებით. ქუთაისი,
2008.გვ.138-139

2. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კვების
პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და
თანამედროვე ტექნოლოგიები“, კომბინირებული საკვების
ფუნქციონალური დანამატები თხილის სამრეწველო
ნარჩენების ფუძეზე. ქუთაისი, 2014, გვ.197-199
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების
წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ახალი თაობის
დიაბეტური პროდუქტების წარმოების მეცნიერულპრაქტიკული ასპექტები.
ქუთაისი, 2015. გვ. 5-9
4. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
“თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”,
ანტიკანცეროგენული აქტივობის საკვები პროდუქტების
შექმნის პერსპექტივები, ქუთაისი, 2016. გვ.232-233
5. 3-ей Международной специализированной научнопрактической конференции «Достижения и перспективы
развития кондитерской отрасли» Сахарное печенье нового
поколения – продукт функционального назначения на основе
местного сырья. 2016. Киев გვ. 79-82

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი

სულ რაოდენობა - 3 დაფინანსებული გრანტი და 2 წარდგენილი
პროექტი
1.

2.

2008-2009წ. GNSF/ST07/7-256 დიაბეტური დანიშნულების
პურისა და ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგიების
დამუშავება. პროექტის მკვლევარ–ექსპერიმენტატორი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
საგრანტო პროექტი გრ. №11/16 “თაფლისა და ფუტკრის
პროდუქტების გამოყენება ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის
წარმოებაში“ პროექტის ლაბორანტი

3.

2013-2015წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი. საგრანტო პროექტი "ახალი თაობის დიაბეტური
პროდუქტების ტექნოლოგიების დამუშავება" AR/201/10-150/12
თანამონაწილე ორგანიზაცია - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროექტის მკვლევარი
წარდგენილი საგრანტო პროექტები:

1.

გამოყენებითი კვლევებისათვის - ქართული
„ინდივიდუალური კვების რაციონი“ საველე და
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ექსტრემალური პირობებისათვის - პროექტის კოორდინატორი
2.

ფუნდამენტალური კვლევებისათვის - ახალი თაობის
ფუნქციური დანამატები კომბინირებული საკვებისათვის.
- სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
2015 -2016წწ. ტრენინგ-მოდული - ჰიგიენის ზოგადი წესები -„ხუთი გასაღების
პრინციპი უვნებელი სურსათისათვის“ - ავტორი, ხელმძღვანელი.
2015-2016წწ. ტრენინგ-მოდული - „კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია” - ავტორი,
ხელმძღვანელი.
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