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21. ა.ცინცქილაძე, რ.გოცირიძე, ნ.მეგრელიძე. „ზოგიერთი ცილოვანი
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,,მზესუმზირას სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავება მემბრანული
ტექნოლოგიების
გამოყენებით’’.
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციის
”ინოვაციური
ტექნოლოგიები
და
თანამედროვე მასალები” შრომები. ქუთაისი 2010. გვ.75-77.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
(ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
1. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Tavdgiridze, N.Nakashidze, N.Megrelidze. The ecotoxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some
hidrobionts of it // 20th SGEM International Scientific Conferences “Earth & Planetary
Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected
Articles. ISUUE 1.3 Pg.265-272. ISBN 978-619-7603-17-0 ISSN 1314-2704
DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3

2. ნ.კიკნაძე, ნ.მეგრელიძე, ქ.თელია, ლ.ებრალიძე. ბოსტნეულის და მათი

გადამუშავების პროდუქტის ხარისხის შეფასება მათი ორგანოლეპტიკური
მაჩვენებლების განსაზღვრის საფუძველზე//გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენცია ”განათლება
და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები”.
16-17 ნოემბერი, 2018. ISSN 2587-4683
3.
ნ. მხეიძე, რ. გოცირიძე, ს. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, „Application
of Microfiltration Technology in Clarification and Stabilization of Wine“,. 3-ე
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,UKRAINE-EU,
MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS
AND
LAW” (უკარაინა-ევროპა,
თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი). 3-8 აპრილი. 2017.
გვ.193-195. სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთი.
4. N.Kiknadze, N.Megrelidze. Zeolites as micro-pore system and their usage prospects
//5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced
Materials“ICSP&AM 5”. - Tbilisi, Georgia, 2-7 July 2017. Ivane Javakhishvili
Tbilisi state University.
5. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ნ.მეგრელიძე, ს.მხეიძე. თერმო- და ქიმიურად
მდგრადი, არმირებული და არაარმირებული პოლიმერული მემბრანების
მიღება, თვისებების შესწავლა. (ინგლისურ ენაზე) კავკასიის
4-ე
საერთაშორისო სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და თანამედროვე მასალებში
ICSP&AM4. თეზისების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. Gგვ
41. 2015
6. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ნ.მეგრელიძე, ს.მხეიძე. ფთოროპლასტური
მემბრანის
მიკროფილტრები საყოფაცხოვრებო პირობებში სასმელი
წყლის
გაუსნებოვნების
თვის.(ინგლისურ
ენაზე).კავკასიის4-ე
საერთაშორისო სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და თანამედროვე მასალებში
ICSP&AM4. ბათუმი. თეზისების კრებული. გვ.42.1-4 ივლისი, 2015.
7.
რ.გოცირიძე,
ნ.მხეიძე,
ნ.მეგრელიძე,
ს.მხეიძე,
მ.ცაგარელი.
ღვინის ფილტრაციის ოპტიმიზაცია ბარომემბრანული ტექნოლოგიით.
აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
“ფუნქციონალური
დანიშნულების
კვების პროდუქტების
წარმოების ინოვაციური
ტექნოლოგიები. 2015. ქუთაისი.
8.
რ.გოცირიძე,
ნ.მხეიძე,
ნ.მეგრელიძე,
ს.მხეიძე.
თხევადი
კვების პროდუქტების ფილტრაციისათვის მემბრანული ტექნოლოგიის
ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობების პირობები. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული
კონფერენცია
,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და
თანამედროვე ტექნოლოგიები“.12-13 ივნისი, 2014.ქუთაისი.
9. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., მეგრელიძე ნ., ცინცქილაძე ა. “თერმოდა ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული
ბარომემბრანების
სინთეზი“
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია:
,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 6–7 ივნისი,
2013. ქუთაისი.
10. გოცირიძე
რ.,
მხეიძე
ნ.,
ცინცქილაძე
ა.,
მეგრელიძე
ნ.
“მიკროფილტრაციული პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების
დაწმენდის
შედეგებზე”
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი.
საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი
რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის
სამსახურში“. 1-2 ნოემბერი, 2011.თბილისი.
11. ა.ცინცქილაძე, რ.გოცირიძე, ნ.მეგრელიძე, ნ.ხარაზი. “მცენარეული
სამრეწველო
ნარჩენების
გამოყენება
ვიტამინური
აქტიურობის
ნივთიერებათა მისაღებად” აკაკი წერეთელის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია:
,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 17-18 ივნისი,
2010. ქუთაისი.
12. ა.ცინცქილაძე, ნ.მეგრელიძე, ნ.ხარაზი, დ.გორჯელაძე, მ.ფიფაიშვილი.
სამრეწველო
ნარჩენების
გამოყენება
ვიტამინური
აქტიურობის
ნივთიერებათა მისაღებად” აკაკი წერეთელის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია:
,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 17-18 ივნისი,
2010. ქუთაისი.

საგრანტო პროექტები
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF FR/164/3-200/13 ‘’თხევადი კვების
პროდუქტების
წარმოებებში
მემბრანული
ტექნოლოგიის
მრავალჯერადად
გამოყენებისათვის მემბრანების რეგენერაციის ტექნოლოგიური პროცესებისა და
სარეგენერაციო ხსნარების ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება.
‘’2014 – 2017 წწ. ძირითადი შემსრულებელი
სამეცნიერო და სასწავლო-პედაგოგიური აქტივობები: სალექციო კურსები:
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1. ორგანული ქიმია ქიმიკოსებისათვის , ბიოლოგებისა და მედიკოსებისათვის.
2. მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია ქიმიკოსებისთვის.
3. ელემენტ ორგანულ ნაერთთა ქიმია ქიმიკოსებისათვის

4. ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია ქიმიკოსებისათვის.
5. ბიოორგანული ქიმია ქიმიის მაგისტრებისთვის.
6. ორგანული ლიგანდების ქიმია ქიმიის მაგისტრებისთვის.
7. პოლიმერების სინთეზი და კვლევა ქიმიკოსებისათვის
8. ნივთიერებათა ქიმიური თვისებები (ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის
პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის).
9. გამოყენებითი ქიმია (ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის პროფესიული სწავლების
სტუდენტებისათვის).
10. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის
პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის).
11.ნავთობის ქიმია (ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის პროფესიული სწავლების
სტუდენტებისათვის).
12.ნავთობისა და გაზის ქიმია (ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის პროფესიული
სწავლების სტუდენტებისათვის).
13. ნავთობისა და გაზის ქიმია 1 (ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის)
14. ნავთობისა და გაზის ქიმია 2 (ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის)
15.ნავთობქიმიის საფუძვლები (ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის)
16.ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ხარისხის კონტროლის თანამედროვე მეთოდები
(ტექნოლოგიური
მოპოვების,

ფაკულტეტის

ტრანსპორტირებისა

და

მაგისტრებისათვის-ნავთობისა
შენახვის

ტექნიკა

და

და

გაზის

ტექნოლოგიების

მაგისტრებისათვის).
17. ნავთობური საწვავებისა და ზეთების მიღების ტექნოლოგია (ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის მაგისტრებისათვის.

სტაჟირება, ტრენინგები(ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
1. ტრენინგ-პროგრამა: ”სასწავლო რესურსების შემუშავება” – 7 სთ. 24 ივნისი
2020. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი
განათლების ცენტრი.
2. Certificate of participation in the 6th International Caucasian Symposium on Polymers
and Advanced Materials (ICSP & AM) – Batumi, Georgia. 17-20 Jule, 2019.
3. Certificate of participation in the 5th International Caucasian Symposium on Polymers
and Advanced Materials. – Tbilisi, Ivane Javakhishvili tbilisi State University, Georgia
2-5 Jule, 2017.
4. სერტიფიკატი
ტრენინგში
”სწავლების
ინტერაქტიური
მეთოდები”
მონაწილეობისთვის.
- ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 07-08 ნოემბერი, 2016. სერტიფიკატის
№ 2390.
5. სერტიფიკატი ტრენინგში ,,პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები”
მონაწილეობისთვის. - ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 04 ნოემბერი, 2016. სერტიფიკატის №
2399
საავტორო გამოგონება
,,Тиосоединения, проявляющие бактерицидные свойства и их получения’’.
ს ამე ცნ იერო და ს ას წავლო -პე დაგოგიური აქტ ივობე ბი:

2015 წ., 2019 წ. - კავკასიის მე-4 და მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმების - ”პოლიმერები
და თანამედროვე პოლიმერული მასალები” საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი;
2017 წლიდან - საქართველოს ქიმიური საზოგადოების აჭარის რეგიონალური ბიუროს
წევრი;
2018 წწ.

- ხიჭაურის საჯარო სკოლაში,

ქიმიის პოპულარიზაციის მიზნით, ჩემი

მონაწილეობით ჩატარებულია პრეზენტაციები და საჩვენებელი ლაბორატორიული
ცდები ქიმიაში;
ენების ცოდნა:
ქართული ენა-მშობლიური.
რუსული ენა (თავისუფლად).
ფრანგული ენა (საშუალოდ).
ინგლისური ენა (ლექსიკონით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

