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სქესი დედრ. | დაბადების თარიღი 24.10.1962
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

 2006 წ. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა: ჩაის,
თამბაქოსა და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია,
შიფრი 05.18.10; დიპლომი № 00591613.10.2006
 1981-86 წწ. ქუთაისის ნ.ი. მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა პურის ცხობის, მაკარონის და საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგია,
კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ტექნოლოგი; დიპლომი №

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 2016 წ. ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი, მიმართულება: სასურსათო ტექნოლოგია
 2015-2016 წწ. მოწვეული სპეციალისტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი, მიმართულება: სასურსათო ტექნოლოგია

ენობრივი
კომპეტენციები
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ინგლისური
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X
X
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა Opera, Mozilla
Firefox, Google Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 28
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. Хуцидзе Ц.З., Тавдидишвили Д.Р., Силагадзе М.А., Минадзе Н.М.
Продукты питания из граната. Ж. «Пищевая промышленность».
Москва, 2009. № 2
2. Г.С. Хецуриани, Ц.З. Хуцидзе. Новый ассортимент

мармеладо-пастильных
изделий
функционального
назначения. Ж. Хлебопекарское и кондитерское дело.
производственно-практический, рекламный журнал. Киев.
№3, 2012, с. 8-9.
3. D. Tavbdidishvili, Ts. Khutsidze, M. Pkhakadze, M. Vanidze, A.
Kalandia. Flavonoids in Georgian Bee Bread and Bee Pollen . Journal of
Chemistry and Chemical Engineering /David Publishing Company, USA .
#8 (2014), p. 676- 681
4. ფრუიძე ე.გ., ხეცურიანი გ.ს., ხუციძე ც.ზ. ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი გაღივებული ხორბლის ფქვილისაგან. საქართველოს საინჟინრო სიახლეები, # 2, თბილისი, 2015, გვ. 107-109
5. ხუციძე ც.ზ. თუთისა და კივის ნაყოფების ქიმიური შედგენილობისა და უსაფრთხოების ზოგიერთი მაჩვენებლის შესწავლა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
„მოამბე“. #1(35), 2016, გვ. 121-123 www.gaas.dsl.ge

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 13 სამეცნიერო კონფერენცია
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა" ქუთაისი, 2012.
მოხსენება: ახალი ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი ტოპინამბურის გამოყენებით ;
2. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" . ქუთაისი. 2013. მოხსენება: ხორბლის მარცვლის გაღივების პროცესის
კვლევა;
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ქუთაისი. 2014.
მოხსენება: ხორბლის ფქვილის იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია;
4. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნ-
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ქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების
ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ქუთაისი. 2015. მოხსენება: სამკურნალო-პროფილაქტიკური ხორბლის პურის ტექნოლოგია
ტოპინამბურის გამოყენებით;
5. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016. მოხსენება: გაღივებული მარცვლის ფუნქციონალური
თვისებების რამდენიმე ასპექტი.

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
1. 2012 -2014 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი. ჯანსაღი კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების
შემუშავება თაფლისა და ფუტკრის პროდუქტების გამოყენებით.
გრანტი 11/16;
2. 2009 - 2011 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
ხორცის და ხორცპროდუქტების გადამუშავების უნარჩენო
ტექნოლოგიების კვლევა ფუნქციონალური დანიშნულების
კვების პროდუქტების წარმოების მიზნით. გრანტი №
GNSF/ST08/7 - 493

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
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