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განათლება

 ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
იურიდიულ-ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა: სახელმწიფო და
რეგიონალური მართვა, 1998-2001წწ. (ერთსაფეხურიანი უმაღლესი
განათლება 5 წლიანი კურსი)
 ნ.მუსხელიშვილის

სახელობის

ქუთაისის

პოლიტექნიკური

ინსტიტუტი,ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა: გამომყვანი
წარმოების მოწყობილობები და ქიმიური ტექნოლოგია, 1979-1984წწ.
(ერთსაფეხურიანი უმაღლესი განათლება 5 წლიანი კურსი)

სამუშაო გამოცდილება

 2006 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მიმართულების
პროფესორი,
 2003- 2006 - ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტის საფეიქრო და მსუბუქი მრეწველობის ქიმიური
ტექნოლოგიის კათედრის პროფესორი,
ნ.მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1995-2003
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომყვანი და პოლიგრაფიული
წარმოების ქიმიური ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი,
ნ.მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1993-1995
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომყვანი და პოლიგრაფიული
წარმოების ქიმიური ტექნოლოგიის კათედრის ასისტენტი,
ნ.მუსხელიშვილის
სახელობის
ქუთაისის
 1992-1993
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი სექტორის
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
 2006- 2015 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საინჟინრო-ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
MS Outlook), პროგრამა არქივატორების გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა
პროგრამები: Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 31

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 35

1. М. Шарабидзе, И. Басиладзе. «ПЕВУЧИЕ» ТЕКСТИЛЬНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
–
РЕЗУЛЬТАТ
СИНЕСТЕЗИИ
И
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ. CБОРНИК НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ
ПЕДАГОГИКА.
НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ,
НАРАБОТКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2015г. Варшава #2, ст.55-58
2. M. Sharabidze. Development of textile with medical properties.
European Applied Sciences, №1, 2014, 125-126
3. ბორაქსი- ღებვის ნანო ოპერატორი და მოდიფიკატორი.
მონოგრაფია. 2014
4. M. Sharabidze. Traditional and Nuno Felting Made by Future Designers.
TEXERE Newsletter. Summer, 2013, 8-9
5. M.Sharabidze, T.Moseshvili.Features of Teaching Manufacturing
Techniques of Traditional Georgian Arts and Crafts Products.TEXERE
News and Information. May, 2009, p.17-19

1. VI Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN RESEARCH. Penza. RESEARCH OF DYEING
BY NATURAL PIGMENTS OF MODIFIED WOOL. (2016)
2. Третьей Всероссийской научной конференции с
международным участием “Успехи синтеза и
комплексообразования”. РУДН, Москва. ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ БОРСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ С
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМИ ВОЛОКНАМИ. (2014)2-й
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3. Всероссийская научная конференция "Успехи синтеза и
комплексообразования"- РУДН, Москва. МОДИФИКАЦИЯ
БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН ПУТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
БОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ (2012)
4. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში "ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის მიღწევები", თბილისი.
The boron-containing complexes of nitro- and anthraquinone
dyes. (2011)
5. Международная научно-практическая конференция
«Социально-экономические проблемы инновационного
развития», Баку. Новая технология крашения шерсти.
(2010)

ტრენინგები / სემინარები

სულ 2
2011 - სასწავლო კურსი „ბიზნესდაგეგმარება“.
2015
- აწსუ
ხუს-ის მიერ
ჩატარებული სემინარი
„საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა, შეფასება, გაუმჯობესება
და პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება“

პროექტები / გრანტები

სულ 2
1. საქართველოს
განათლებისა
და
სამინისტროს "სამეცნიერო კვლევითი
ხელშეწყობის პროგრამის" გრანტი №156
დანიშნულების ტექსტილი" (2005-2006) ხელმძღვანელი

მეცნიერების
სამუშაოების
"სამედიცინო
სამმეცნიერო

2. სამეცნიერო გრანტი GNSF /ST06/7-061 "სამედიცინო
ტექსტილი" (2006-2009) - სამეცნიერო ხელმძღვანელი

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

1. მეცნიერებისა
და
ასოციაციის წევრი

ტექნოლოგიების

2. ტექსტილის კვლევისა და სწავლების
ორგანიზაციის "TEXERE" წევრი

ამერიკული
ევროპული

3. საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის
წევრი
4. რუსეთის ქიმიკოს-კოლორისტთა საზოგადოების წევრი
5. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის
რედკოლეგიის წევრი (2008-2010)

„ნოვაცია“

დამატებითი ინფორმაცია
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პატენტები
1. ბუაძე ე., შარაბიძემ., ჯინიყაშვილი ი., ბუცხრიკიძე მ., ხურცილავა ი. სამღებრო ხსნარი პირდაპირი
საღებრებით ქსოვილების ღებვისათვის.პატენტი (51) D 06 P3/00 საპატენტო უწყება (19) GE,
საპატენტო სიგელი #263. დამ.15.05.97. ბიულეტენიN7
2. მ.შარაბიძე. აბრეშუმის ან კაპრონის ღებვის ხერხი. საქართველოს პატენტი. სასარგებლო მოდელი D06
P3/06, 3/62. – განცხ.№2233, 10.10.2002
3. მ.უკლება, მ.შარაბიძე, ე. ბუაძე. შემასქელებელი კომპოზიცია ნატურალური აბრეშუმის მოსაჩითად.
საქართველოს პატენტი. სასარგებლო მოდელი D06P/0300. 2005
4. გოგინოვი ქ., შარაბიძე მ., ბუაძე ე. შალის ნაწარმის ღებვის ხერხი.საქართველოს პატენტი.
სასარგებლო მოდელი. D06P1/39(7) N9451/02 07.03 . 2006.
5. ე. ბუაძე, მ.შარაბიძე, რ.ბოჭორიშვილი, ნ.ფაილოძე. კომპოზიცია ქსოვილისაგან დამზადებული
სამკურნალო საფენისათვის. სასარგებლო მოდელი №AU2008011025\221, D06C29\00, 23.10.2009
სადოქტორო პროგრამის „სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები“ ხელმძღვანელი.
19 სასწავლო - მეთოდური დამხმარე სახელმძღვანელოს ავტორი.
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