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სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. ტექნიკური
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დ./ადგილობრივი ნედლეული და ფუნქციონალური პროდუქტები/აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და
თანამედროვე მასალები“ 45-47გვ. 6–7 ივნისი. ქუთაისი. 2013
13.ი.ჩხარტიშვილი, ნ.სეიდიშვილი, ს.პაპუნიძე, მ.კობახიძე/ჩაის უჯრედის წვენი
ფუნქციონალური დანიშნულების სასმელების დასამზადებლად/მესამე საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული
ინტერნეტ–კონფერენციის
შრომების
კრებული
„

ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები, ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს
გარემო“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი გვ94-97. 2013.
14.Г. Папунидзе, И. Чхартишвили, М. Кобахидзе, С. Папунидзе, Н. Сеидишвили.
„Биохимическая характеристика цветков мандарина Уншу из Субтропиков Грузии и в этой
области возможности развития туризма.“ Русенский Университет “Ангел Кънчев”
Научные труды Том 51, серия 9.2 Биотехнологии и пищевые технологии, Руссе, Болгария,
2012, ISSN 1311-3321, ст.49-52
15.ს.პაპუნიძე, ი.ჩხარტიშვილი, რ.ბაგრატიონი, ლ.ქუნთელია / ხილ-კენკრიანი წვენების
მიღება ზემაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველის გამოყენებით / II
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია. შრომების კრებული
"ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები, ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს
გარემო" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011
16.რ.ბაგრატიონი, ი.ჩხარტიშვილი, ს.პაპუნიძე, ლ.ქუნთელია /ბიოლოგიურად აქტიური
ნითიერებებით მდიდარი პროდუქცია/ II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ კონფერენცია. შრომების კრებული "ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა
პრობლემები, ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს გარემო" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011
17.ი.ჩხარტიშვილი, ს.პაპუნიძე, რ.ბაგრატიონი/რძის შემცველი სასმელები მცენარეული
ნედლეულის
გამოყენებით/
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И
ТЕХНОЛОГИИ”ქუთაისიhttp://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/2-07.pdf. 2011
18.რ.ბაგრატიონი,ი.ჩხარტიშვილი,ს.პაპუნიძე,ლ.ქუნთელია/ეკოლოგიურად
სუფთა
კვების პროდუქტების ტექნოლგია ხილ-ბოსტნეულისგან/ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ” ქუთაისი. http://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/202.pdf. 2011
19.Папунидзе Г.Р., Папунидзе С.Г., Кунтелия Л.Р./ Технология производства нектаров из
сельскохозайственного сырья/ Материалы второй международной научной конференции
,,Молодежная наука – пищевой промышленности,, Ставрополь. Россия. 145-149. 2011
20.პაპუნიძე გ., ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს., კობახიძე მ./ Производство биоактивной
продукций на базе цитрусовых и каштановых цветков/ საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული
კონფერენცია
„სუბტროპიკული
სოფლის
მეურნეობისა
და
გადამამუშავებელი მრეწველობის პრობლემები”. გვ 81-83. ოზურგეთი-ანასეული ISSN
0207 9224. 2010წ.
21.Г.Папунидзе , Р.Багратиони, Л.Кунтелия, И.Чхартишвили, С.Папунидзе/ Использование
сельскохозяйственного сырья в производстве функциональных продуктов/მეორე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო
საკითხები“. გვ359-363. ქ.გორი ISSN 1987-5711. 2010წ.
22.Кобахидзе М., Багратиони Р., Кунтелия Л, Папунидзе С./ Экологически чистое сырье в
производстве пищевых продуктов/ Ежегодная международная научная- конференция.
,,Биотехнологии и пищевые технологии,,. Ст 61-64 Том49 Серия 9.2 Болгария г.Разград.
ISSN 1311-3321. 2010г.

23.И.Чхартишвили, А.Девадзе, М.Кобахидзе, Р.Багратиони, С.Папунидзе/ Разработка и
внедрение технологий производства функциональных продуктов питания и развитие
торговли. Международная конференция с элементами научной школы для молодежи
«Управление
инновациями
в
торговле
и
общественном
питании»
ст321-325 Россия, г.Кемерово ISBN 978-5-89289-616-0. 2010г.
24.Чхартишвили И., Папунидзе Г., Багратиони Р., Папунидзе С./ Ферментативный
гидролиз для увеличения выхода биопрепарата/ Научная конференция с международным
участием
"Актуальные
проблемы
химии
природных
соединений"
Ст170 г.Ташкент. 2010г.
25.ჩხარტიშვილი ი., ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს./ადგილობრივი ნედლეული
პოლივიტამინური
პროდუქტის
წარმოებისათვის/საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია. „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“
ქ.ქუთაისი. 2010წ.
26.ჩხარტიშვილი ი., ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს./ფუნქციონალური დანიშნულების
კვების
პროდუქტების
წარმოების
ტექნოლოგია/საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია. „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები“ გვ 231-233 ქ.ქუთაისი. 2010წ.
27.ჩხარტიშვილი ი., პაპუნიძე გ., ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს./ბიოდანამატები
ციტრუსოვანთა და ველურად მზარდი მცენარეული ნედლეულიდან/ საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა
პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ გვ162-164ქ.ქუთაისი. 2010
28.Багратиони Р. Чхартишвили И. Кунтелия Л., Папунидзе С./ Природные и растительные
ароматизаторы в производстве пищевых продуктов/საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია
„ბიოუსაფრთხო
კვების
პროდუქტთა
პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ გვ183-186 ქ.ქუთაისი. 2010წ.
29.პაპუნიძე გ., ბაგრატიონი რ., ჩხარტიშვილიი., პაპუნიძე ს., ცინცაძე ვ./ MANUFACTURE
OF FUNCTIONAL PRODUCTS ON THE VEGETATIVE BASIS / Международная
Конференция “Образование, наука и интеграция промышленности как стратегия для
экономического роста” Армения, г.Ереван. 2010г.
30.პაპუნიძე გ., ქუნტელია ლ., პაპუნიძე ს./ MANUFACTURE OF NON-POLLUTING
PRODUCTION
FROM
WILD-GROWING
RAW
MATERIALS/ Международная
Конференция “Образование, наука и интеграция промышленности как стратегия для
экономического роста” Армения, г.Ереван. 2010.

კონფერენციების ჩამონათვალი (ადგილობრივი)

1. ა.დევაძე,

გ.პაპუნიძე,
მ.კობახიძე,
ს.პაპუნიძე/სოფლის
განვითარების
ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ქალაქების განვითარებისა და
ეროვნული დამოუკიდებლობის ერთ– ერთი ჯანსაღი გზაა/აფხაზეთის
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აგრარულ მეცნიერებათა განყოფილების და
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონური
სამეცნიერო ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის ანგარიში,

„საქართველოს მათ შორის აფხაზეთის აგრარული სექტორის თანამედროვე
მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები“, თბილისი, გვ.69–81. 2012
2. Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю./ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ

НА

ОСНОВЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

СЫРЬЯ/Республиканская

конференция молодых ученых «Наука. Образование.
Молодежь», посвященная 55-летию Алматинского технологического университета.
Материалы конференции УДК 378:37. ISBN 978-601-263-157-9. 49-51ст. 19-20
апреля.2012
3. Багратиони Р.Ю. Папунидзе С.Г./ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ БИОАКТИВНЫМИ
СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ЦИТРУСОВЫХ И КАШТАНОВЫХ ЦВЕТКОВ/Республиканская
конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», посвященная 55летию Алматинского технологического университета. Материалы конференции
УДК 378:37. ISBN 978-601-263-157-9. 76-77ст. 19-20 апреля. 2012
4. C. Папунидзе / Использования растительного сырья для приготовления
функциональных
нектаров
/ბათუმის
ბიზნესისა
და
ტექნოლოგიების
უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2009წ.
5. Кунтелия Л.Р., Папунидзе Г.Р., Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю., Чхартишвили И.Н/
Технология производство бренди из нетрадиционного каштаново-цветочного
сырья/რესპუბლიკური
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის მასალები
„გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“
ქ.ქუთაისი. გვ201-202. ISSN 1512-309-X. 2009წ.

საგრანტო პროექტები
1. 2012-2013 წ.
- სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა: სასოფლო–სამეურნეო
გაერთიანების საცდელ სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი
დანერგვა ორგანიზაცია. ძირითადი შემსრულებელი. აჭარის სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო.

2. 20010-2012წწ.– GNSF/ST09_333_8-150 საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში
გავრცელებული ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეული ნედლეულის (ციტრუსი,
კომში, ვაშლი, სტაფილო, გოგრა, ქაცვი და სხვა) ქიმიური შესწავლა მათ ბაზაზე
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 2021, 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 .

