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განათლება

 1964-1974 წწ. მარტვილის რაიონის ნახუნაოს საშუალო სკოლა
 1975-1980 ქუთაისი პედაგოგიური ინსტიტუტი - გეოგრაფია ბიოლოგიის
მასწავლებელი
 2002 წ. თსუ დოქტურანტურა - გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

 1986-2004 ქუთაისის მე-7 საჯარო სკოლა გეოგრაფიის მასწავლებელი.
 2000-2006 აწსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტი, საათობრივად მოწვეული.
 2006 წლიდან დღემდე აწსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული
წევრი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

X

გერმანული

X

რუსული

B1

B2

C1

C2

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), პროგრამები:
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome
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1. მ.კუბეცია. ს.ცაგარეიშვილი
საქართველოს შავი ზღვის პირეთის ტურისტულ-რეკრეაციული
რესურსების პოტენციალი და მათი ფუნქციონალური ნიშნები.ქუთაისის
უნივერსიტეტი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკის და
ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების
ტენდენციები“გვ:117-120 ქუთაისი 2011წ 5-6 ნოემბერი
ISBN:978-9942-26-3
2. მ. კუბეცია-XVII კონფერენცია -- ,,გეოგრაფიის თანამედროვე
პრობლემები“(საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის
გეოგრაფიული საზოგადოება; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 2013 წ, 19 დეკემბერი.
მ.კუბეცია. ჯ.კეკელია
3. გარემოს დაცვა და ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების
მდგრადი განვითარების კარტოგრაფიულიუზრუნველყოფის
საკითხებისათვის (იმერეთის მაგალისაერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკომფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს
დაცვა“ შრომების კრებული. გვ.50-54 ქუთაისი 2012წ ISSN:22980237თზე)
4. მ.კუბეცია. მ.კვაბზირიძე
დაწყებითი საფეხურის ბუნების მეტყველების, მეცნიერებების საგნის
სწავლების
მეთოდიკა.
აკ.წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.პედაგოგიური
ფაკულტეტი.
IIIსაერთაშორისო
სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“. შრომები გვ.224-228. ქუთაისი 2012წ.
ISSN:2298-030X
5. Кубециа Мзиа Автандиловна; ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА
ИМЕРЕТИ (картометрического анализа); Современная наука. Новые
перспективы. УД К 082; ББК 94; ISSN : 978-83-64652-00-4 (t.l.); Секция 5.
Географические науки. Под-секция 1. Географическая картография—45-48
ст;Бидгощ- 30.01.2014—31.01.2014.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. მ.კუბეცია
ეკოტურიზმი და მდგრადი განვითარება-- ,,შრომათა კრებული“-(ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახუშტი
ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი). ISSN 2233-33-47 ; 2013 წელი,
სერია N 3 (82), გვ. 386-391.
2. მ.კუბეცია. შ ტყემალაძე
სკოლებისა და უნივერსიტეტების ინტეგრაცია
ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკაში-; სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები-შრომების კრებული- ISSN: 29980539 ; 464-469 გვ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქუთაისი 2015.’
3. მ.კუბეცია. შ ტყემალაძე
არაფორმალური განათლება დაწყებით საფეხურზე
ბუნებისმეტყველების საგნის სწავლებაში--V საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია; ISSN: 2998-030X ; 5-6 ივლისი
2014.
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4. მ.კუბეცია, ვ. კვანტიძე
ეკოტურიზმი და მდგრადი განვითარება - პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ,,გონი“ N3, ISSN 1512-066; ქუთაისი 2015.
5. Kubetsia Mzia Avtandilovna-- Optimal use of nature tourism
(Theoretic Aspect) Современная наука. Новые перспективы. УД К 082;
ББК 94; ISSN : 978-83-64652-00-4 (t.l.); Секция 28. Туризм. —113115- ст;
Бидгощ- 30.01.2014—31.01.2014

ტრენინგები / სემინარები

1.

,,მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ“=.ფრიდრიხ
ებერტის საზოგადოება--თბილისი 2014 წ 30-31 მაისი

ინკლუზიური განათლება--სერთიფიკატი
N1402086817 2014 წელი
3. სწავლებისა და აღზრდის პრობლემები--აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ---2015 წელი.
4. ინტენსიური სწავლების კურსი პრაქტიკულ
სამართალში-საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია და გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის ასოციაცია;2015 წლის თებერვალაპრილი
5. ტრენინგი ტრენერებისათვის- პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განვითარების ცენტრისერთიფიკატი N 030 2012 30 აპრილი 3 მაისი
2.

პროექტები / გრანტები

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
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