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განათლება
1997

1985-1990

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 11 00
11 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება,
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
ალ. წულუკიძის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკა
მათემატიკის ფაკულტეტი, ფიზიკა-ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა

სამუშაო გამოცდილება
2004-დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და
გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი

1999-2006

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტის კვებისა და ქიმიური მრეწველობის ფაკულტეტის
ორგანული ქიმიის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და ეკოლოგიის კათედრის
დოცენტი

1994-1999

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტის კვებისა და ქიმიური მრეწველობის ფაკულტეტის საინჟინრო
ეკოლოგიისა და შრომის დაცვის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

ენობრივი კომპეტენციები
A1
ინგლისური ენა
რუსული ენა

A2

B1

B2

C1

C2




კომპიუტერული უნარები
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Outlook Express.
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სამეცნიერო პუბლიკაციები (ბოლო ათი წლის განმავლობაში) – 30,
მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
 ნ. კამკამიძე; ჯ. ჩოგოვაძე“-ნავთობპროდუქტების ლაქას განშლის ფორმის კანონზომიერების დადგენა
მეტეოროლოგიური ფაქტორებით“-საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია. ეკოლოგიის
პრობლემები. ტომი. თბილისი, 2015, ISSN 1512-1976.







ნ. კამკამიძე; ჯ. ჩოგოვაძე; რ. ცეცხლაძე-„ნავთობპროდუქტების ლაქას განშლის ფორმის კანონზომიერების
მათემატიკური მოდელირება“.საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია. ეკოლოგიის
პრობლემები. ტომი. თბილისი, 2015, ISSN 1512-1976.
ნ. კამკამიძე ,„შავი ზღვის ბალასტური წყლებით დაბინძურების გაწმენდის ტექნოლოგია‟- „გონი“
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი გამომცემლობა. ქუთაისი, 2015. ISSN1512-32-715
ნ. კამკამიძე; ლ. გობეჯიშვილი-„ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევის თანამედროვე ასპექტები
ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით‟”- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი“გონი“- ქუთაისი 2014 N2; ISSN 1512-066X
ნ. კამკმიძე, ნ. ცუცქირიძე , ლ. გობეჯიშვილი- „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლების
წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ფიტოპრეპარატების შექმნა“, საქართველოს
ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია. ეკოლოგიის პრობლემები. ტომი. თბილისი, 2014 ISSN 1512-1976.

სამეცნიერო კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში) – 25
მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:


ნ. კამკამიძე. სინთეზური და ბუნებრივი პოლიმერული ნარჩენების მართვა გარემოს ეკოლოგიური
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით“. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, ივანე
ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს
სამოციქულო მართმადიდებლური ეკლესიის ქუთაის-გაენათის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე .-პრობლემები. ქუთაისი.2015, გვ. 90-94, ISSN 1512-1976



ნ. კამაკმიძე; ლ. გობეჯიშვილი- „ტყიბულის სატრანსპორტო გზების ეროზიის საწინააღმდეგო
რესურსმზოგი ახალი კონსტრუქციების შემუშავება”.-საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია“-მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები-2014 ISSN 2298-0237



ნ. კამკამიძე; ნ. ცუცქირიძე - "ქ.ქუთაისის აგრარულ ბაზარში შემოტანილი პროდუქტების ეკოლოგიური
მდგომარეობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები“- .აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები". 2014, ISSN 2298-0237



ნ. კამკამიძე-."სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია, სასუქების გამოყენება და გარემოს დაბინძურება“,
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური
პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგები“, თბილისი, 2014, ISSN 1512-1976.



ნ. კამაკმიძე; ნ. ცუცქირიძე - „ხორცის ფარშის ხარისხი და მისი ეკოლოგიური მახასიათებლები“,
საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია-„კვების პროდუქტების წარმოების და ტექნიკის
სრულყოფა“- ქუთაისი, 2013, ISSN 1512-1976

ტრენინგები / სემინარები - 12
2016 „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის-საქართველოს“ (MCA-Georgia), “პროფესიული განათლება
ეკონომიკის განვითარებისათვის“ (ISWD), პროექტის პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების პრაქტიკის გაუმჯობესების საგრანტო პროგრამაში დაფინანსებული პროექტისსერთიფიკატი

2015 განათლებისა და მართვის გუნდი - „ეფექტური კომინიკაცია“
2015

ილიას უნივერსიტეტის ტრენინგი თემატიკაზე “ თანამდეროვე ინოვაციური მეთოდები და
ტრენინგები“
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საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და საქართველოს განათლების სამინისტროს
გარემოს დაცვის ოფისის პირველი ხარისხის სერტიფიკატი
საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური
2012
ინსტიტუტი ტრენინგი პროგრამით: „ინკლუზიური განათლება".

2014

პროექტები / გრანტები - 3

2004-2006

2001-2004

კავკასიის რეგიონალური ეკოლოგიური ცენტრი- აშშ გარემოს დაცვის სააგენტოსა
და ჰოლანდლიის მთავრობის ერთობლივი პროექტი,“ ადგილობრივი გარემოს
დაცვითი სამოქმედო პროგრამის შედგენა და რეალიზაცია“ - ტრენერი
გარემოს და ბუნებრივი რესეურსების დაცვის სამინისტროს პროექტი“იშვიათი და
გადაშენების პირასმყოფი ზუთხისებრთა სახეობის აღწარმოება“- ტრენერი

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

2015 - დღემდე -რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“ რედკოლეგიის წევრი
2011 - დღემდე-საქართველოს ეკოლოგიური მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი

დამატებითი ინფორმაცია
2016

2015- დღემდე

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის-საქართველოს“(MCA-Georgia)“პროფესიული
განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“(ISWD)პროექტის პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების პრაქტიკის გაუმჯობესების საგრანტო პროგრამაში
დაფინანსებული პროექტის -კოორდინატორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების
„კომუნიკაციის“ ტრენინგ მოდულის -თანაავტორი

ცენტრის

2013-2014

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და საქართველოს განათლების
სამინისტროს „გარემოს დაცვის ოფისის “ მრავალპროფილანი ცენტრ-კომპლექსის
სკოლა“გონის“ „ეკო კლუბის“ კონსულტანტი

2011-2014

მრავალპროფილიანი საგანმანალებლო ცენტრ-კომპლექსი სკოლა „გონის“
ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებლის დირექტორის მოადგილე

2006-2008
2001-2006

მენეჯერთა საერთაშორისო ინსტიტუტის- პრორექტორი
კავკასიის რეგიონალური ცენტრის ტრენერი
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