
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი:ქეთინო  

გვარი:თელია 

მისამართი:  ქ. ბათუმი, დ.თავდადებულის 135 

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე 

დაბადების თარიღი:20.11.11 

პირადი ნომერი: 61001040390 

ტელეფონი: 893 15 05 22 

ელ. ფოსტა-ketino.telia@bsu.edu.ge 

 თანამდებობა:ტექნოლოგიური უბნის უფროსი 

 

 განათლება 

1992 – 1997 წწ.-ქ.ბათუმის სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-

კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 

• სპეციალობა: soflis meurneobis produqtTa teqnologia - menejmenti 

 

              კვალიფიკაცია: ტექნოლოგ-მენეჯერი 

                     დიპლომის სერია/ ნომერი:AA N 0015877 

გაცემის თარიღი: 1997წ. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

 

• 2017წ.დგემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი. 

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულებით. ტექნოლოგიური 

უბნის უფროსი.  

• 2011წ.    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი. 

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულებით. ტექნოლოგიური 

უბნის უფროსი 



• 2010წ. ბათუმის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.  

ტექნოლოგიური სტენდის უფროსი.. 

• 2006-2010წწ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გრანტიGNSF/ STO 6/8-109. 

ძირითადი შემსრულებელი. 

• 2001-2006წწ. saqarTvelos subtropikuli nayofis SenaxvagadamuSavebis 

samecniero-kvleviTi da saswavloteqnologiuri instituti. დაკონსერვების 

ტექნოლოგიის ლაბორატორია. უმცროსი მეცნიერ მუშაკი 

• 1996-2001წწ.   სუბტროპიკული  ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-

კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური  ინსტიტუტი. დაკონსერვების 

ტექნოლოგიის ლაბორატორია. ინჟინერ-ტექნოლოგი   

• 1992-2001წწ. სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-

კვლევითი და ექსპერიმენტალურ საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი. მიკრობიოლოგიის 

ლაბორატორია.  უფრ.  ლაბორანტი 

• 1984-1992წწ  სუბტროპიკული  ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-

კვლევითი და ექსპერიმენტალურ საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი. მიკრობიოლოგიის 

ლაბორატორია. ლაბორანტი 

• 1980წ. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 

ფილიალი. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია. ლაბორანტი. 

• 1984წ  სუბტროპიკული ნ აყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და 

ექსპერიმენტალურ საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი. მიკრობიოლოგიის 

ლაბორატორია. ლაბორანტი 

სამეცნიერო შრომები 

1. ნ.კიკნაძე, ნ.მეგრელიძე, ქ.თელია, 

ლ.ებრალიძე.  ბოსტნეულისდამათიგადამუშავებისპროდუქტისხარისხისშეფასებამათიო

რგანო-ლეპტიკურიმაჩვენებლებისგანსაზღვრისსაფუძველზე//გორისსახელმწი-

ფოსასწავლოუნივერსიტეტისმეთერთმეტესაერთაშორისოკონფერენცია 

”განათლებადამეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები”. 16-

17 ნოემბერი, 2018.   ISSN 2587-4683 

2.ნ.კუტალაძე, ნ.ნაკაშიძე, თ,გოგოლიშვილი, ქ.თელია. 

აჭარისზღვისპირაზონაშიეკოლოგიურადუსაფრთხომაღალეფექტურიტექნოლოგიებისდანერ

გვაფერმერულმეურნეობებში, 

საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია„ეკოლოგიურადსუფთაპროდუქტებისწარმოებისთან

ამედროვეტექნოლოგიებისოფლისმეურნეობისმდგრადიგანვითარებისათვის“. 28-29-30 

სექტემბერი. თბილისი 2016წ.(გვ 195-199). 

 

3.ნ.კუტალაძე, დ.აბულაძე, ქ. თელია, თ.გოგოლიშვილი. 

ფოსფორიანისასუქებისგავლენაჩაისფოთლისხარისხობრივმაჩვენებელზე. 

მეოთხესაერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენციისშრომებისკრებული 

„ბიოუსაფრთხოპროდუქტთაპრობლემებიახალიტექნოლოგიებიდაბიზნესგარემო. ქუთაისი 

2015წ. გვ.93-97  ISBN978. 



 

 

4.ნ.კიკნაძე, ზ.მიქელაძე,ნ.კუტალაძე,მ.არძენაძე, თ.გორგილაძე. ქ.თელია. 

აჭარაშიგავრცელებულიაბორიგენულივაზისჯიშისჩხავერისშესწავლა. 

ბათუმისბოტანიკურიბაღისდაარსებიდან 100 

წლისთავისადმიმიძღვნილისაიუბილეოსაერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცი

ისმასალები. ბათუმი 8-10 მაისი 2013 წ. გვ.280-282. 

5.ა.კალანდია, მ.არძენაძე, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, 

სუბტროპიკულინედლეულიდანფუნქციონალურპროფილაქტიკურ–

დიეტურიდანიშნულებისპროდუქტებისწარმოება, მონოგრაფია, ელექტრონულივერსია, 2009 

წ. 

6.ლ.ლაზიშვილი, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, ა.კალანდია, 

ბიოლოგიურადაქტიურიკომპონენ-

ტებითმდიდარინატურალურიდაკონცენტრირებულიწვენებისადაპასტებისკომპლექსურიმი

ღებისტექნოლოგია, საქართველოსს/მმეცნ.აკად. “მოამბე”, 23, გვ. 176–180 , 2009. 

 

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა 

 

1. .კუტალაძე, ნ.ნაკაშიძე, თ,გოგოლიშვილი, ქ.თელია. აჭარის ზღვისპირა ზონაში 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ფერმერულ 

მეურნეობებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ეკოლოგიურად სუფთა 

პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარებისათვის“. 28-29-30 სექტემბერი. თბილისი 2016წ.(გვ 195-199). 

2. ნ.კუტალაძე, დ.აბულაძე, ქ. თელია, თ.გოგოლიშვილი. ფოსფორიანი სასუქების გავლენა 

ჩაის ფოთლის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული „ბიოუსაფრთხო პროდუქტთა 

პრობლემები ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს გარემო. ქუთაისი 2015წ. გვ.93-97  

ISBN978. 

3. ნ.კიკნაძე, ზ.მიქელაძე,ნ.კუტალაძე,მ.არძენაძე, თ.გორგილაძე. ქ.თელია. აჭარაში 

გავრცელებული აბორიგენული ვაზის ჯიშის ჩხავერის შესწავლა. ბათუმის ბოტანიკური 

ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო 

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ბათუმი 8-10 მაისი 2013 წ. გვ.280-

282. 

 

 

 

გრანტებში მონაწილეობა: 

1.საქართველოსეროვნულისამეცნიეროფონდისგრანტიGNSF/ST 06/8-109 

“სუბტროპიკულინედლეულის (ხურმა, ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი, 

კივიდასხვა) 

კომპლექსურიგადამუშავებისტექნოლოგიისპარამეტრებისგამოკვლევა,მისგანფუნქცი



ონალურიპროფილაქტიკურ-დიეტურიდანიშნუ-

ლებისპროდუქტებისშემუშავებისმიზნით”. 2006-2008 წწ.  

2.დასავლეთსაქართველოშიინტროდუცირებულიციტრუსოვნებისბიოაქტიური 

ნაერთებისშესწავლა, მანდარინისანარჩენისქიმიურიშედგენილობისკვლევადა 

მისიგადამუშავებისმცირე-ნარჩენიანიდაეკოლოგიურადსუფთატექნოლოგიის 

შემუშავება. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი #02/35  

15.02.2019წ. 

 

    სერტიფიკატები: 

 

1. ნ.კუტალაძე, ნ.ნაკაშიძე, თ,გოგოლიშვილი, ქ.თელია. აჭარის ზღვისპირა ზონაში 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა 

ფერმერულ მეურნეობებში, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია„ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.სერტიფიკატი№ 

CG16 i 4 6.თბილისი2016წ. 

2. სერტიფიკატიტრენინგში ”სწავლა-

სწავლებისადაშეფასებისთანამედროვემეთოდები”მონაწილეობისათვის. - 

ქუთაისი: აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი, 

უწყვეტიგანათლებისცენტრი. 08.07.2015. სერტიფიკატის № 1704. 

3. სერტიფიკატი  ტრენინგში ”პრეზენტაციისჩატარებისუნარ-

ჩვევები”მონაწილეობისათვის. - ქუთაისი: 

აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი, უწყვეტიგანათლებისცენტრი. 

22.07.2015. სერტიფიკატის № 1658. 

  

 

პროფესიული განვითარების კურსები / ტრენინგები 

 

1. ტრენინგი თემაზე: „სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები“.სერთიფიკატი№ 2389 

ქუთაისი 2016წ. 7-8ნოემბერი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი 

განათლების ცენტრი. 

2. ტრენინგი თემაზე: „პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები“.სერთიფიკატი№2398 

ქუთაისი 2016წ. 7-8 ნოემბერი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

უწყვეტი განათლების ცენტრი 



 

 

 

 

 ჯილდოები 

 

 

1.ნომინაცია „მეღვინე ქალი“ გამარჯვებული, ოჯახში დამზადებული ღვინის 

ფესტივალი. „ხვანჭკარა ნახევრად მშრალი“. ბათუმი 2008წ. 

 

2.საპატიო სიგელი „აქტიური საუნივერსიტეტო საქმიანობისათვის“ 

 

 

უცხო ენების ცოდნა: 

 

ქართული  (მშობლიური),  ინგლისური ენა (საშუალოდ) ,   რუსული  ენა  

(თავისუფლად) 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 

 

Windows, Word, Excel, Internet. 

 

 

  

 


