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განათლების მიმართულება, დარგი:  
1993-1998წწ. სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო- კვლევითი 

და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. ფაკულტეტი - სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტთა ტექნოლოგიისა და ბიზნესის ორგანიზაცია. სპეციალობა - სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტთა ტექნოლოგია- მენეჯმენტი. კვალიფიკაცია - სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტთა ტექნოლოგ- მენეჯერი. დიპლომის სერია/ნომერი: AA 

№0004471 გაცემის თარიღი: 1998 წ.  

- 2001 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს.დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა 

და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი. სპეციალობა – ბიოქიმია, 03.00.04. ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი (გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან) 

დიპლომის სერია/ნომერი: #002749 დიპლომის გაცემის ორგანიზაცია: საქართველოს 

სწავლულ ექსპერტთა საბჭო, 2001 წ. სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის წელი: 

საქართველოში კულტივირებული კივის (Actinidia chinensis Planch) ფენოლური ნაერთები, 

ორგანული მჟავები და ნახშირწყლები. 

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:  
სამეცნიერო კვლევით სფეროში განხორციელებული სამუშაოების ძირითადი 

პრიორიტეტული მიმართულებები ორიენტირებულია აგრარული სფეროს 

განვითარების ხელშემწყობი სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამუშავების 

ტექნოლოგიების შემუშავება განხორციელების პრობლემების გადაჭრაზე.  

განხორციელებული კვლევები წარმოდგენილია როგორც ფუნდამენტურ ისე 

გამოყენებითი  პროექტების  სახით.  

მეცნიერულ კვლევებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მარკეტინგულ კვლევებს. 

ძირითად კვლევებს მიეკუთვნება: 
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-სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გამოყენებით საერთო 

მოხმარების, ფუნქციონალური და სპეციალური დანიშნულების კვების პროდუქტების 

წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა; 

-სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების,  ფერმერული და ოჯახური მეურნეობების 

ტექნოლოგიებითა და ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის რეკომენდაციების 

შემუშავება; 

-ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის მარკეტინგული კვლევების 

ჩატარება. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
-2019-დან - დღემდე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მემბრანული და აგრარული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო 

ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების განყოფილების  უფროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი. 

-2015 წ-დან დღემდე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მემბრანული და აგრარული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო 

ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების განყოფილების  უფროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი. 

- 2011-2015წწ. რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის მემბრანული და აგრარული ტექნოლოგიების 

მიმართულების სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების 

ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 
- 2010-2011წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო- სამეურნეო 

ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 

სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების განყოფილების 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 

- 2006-2010წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო- სამეურნეო 

ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. კვების 

პროდუქტების უსაფრთხოებისა და მიკრობიოლიგიის განყოფილება. მთავარი მეცნიერ-

თანამშრომელი.  

- 2005-2006წწ. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტი. 

ტექნიკური ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის განყოფილება. ტექნიკური ბიოქიმიის 

ლაბორატორიის გამგე.  

– 2001-2005წწ. საქართველოს სუბტროპიკული ნედლეულის შენახვა- გადამუშავების 

სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. ტექნიკური 

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის განყოფილება. უფროსი მეცნიერ-მუშაკი.  

- 1998-2001 წწ. საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების 

სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. შენახვა- 

გადამუშავების განყოფილება. უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი. 

- 1995-1998 წწ. საქართველოს საკონსერვო მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი და 

სასწავლო ინსტიტუტი. შენახვა-გადამუშავების განყოფილება. ლაბორანტი.  
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სამეცნიერო ჟურნალი „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე“ 1(13). გვ 

10-10. ISSN 2233-3711. ქუთაისი. 2019წ. 

7.გურამ პაპუნიძე, ასლან დევაძე, სოფიო პაპუნიძე, ნინო სეიდიშვილი. მეციტრუსეობის 
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მეცნიერებათა აკადემია, 25-27 ოქტომბერი, 2017 წელი,  თბილისი, საქართველო. 
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ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების დასამზადებლად. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი. 

 

 

კურსები,  ტრენინგები 
1. CHTAB -2020  CERTIFICATE – This is to certify that  S.Papunidze  – has participated in the 

International Scientific Conference “ Chemical and Technological Aspects of Biopolymers” October  20-

21, 2020, Tbilisi – Georgia on the topic  “It is important to provide ecologically clean products” . 

 



2018 -  EBSCO Databases апd Services Training, EBSCO Infiormation Services. Customer 

Training апd success. 

03/2017 –XIIМеждународная научно-практическая конференция „Качество продукции, 

технологии и образования “Магнитогорский государственный технический университет. 

(სერტიფიკატი). 

30.03.2016 -XI Международная научно-практическая конференция „Качество продукции, 

технологии и образования “Магнитогорский государственный технический университет. 

(I ხარისხის დიპლომი). 
15/07/2015 - ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები. ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

6-17 /08/2012 - For successful participation in the Georgian-German school andworkshop in 

basic science. 

2011წ.  - საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სწავლების კურსი. საქართველოს 

პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის აჭარის ფილიალი.  

2011წ. - თურქული ენის შემსწავლელი კუსი.  ქ.ბათუმი, თურქეთის საელჩო.  

2009წ. - ინგლისური ენის კურსი ქალანის მეთოდით. ბრიტანული ცენტრი. 

 

უცხო ენების ცოდნა  

 
ქართული - მშობლიური 

 რუსული – თავისუფლად  

ინგლისური – კარგად  

თურქული – ლექსიკონის დახმარებით 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  
 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 

Internet  Explorer . 


