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Gelas hvil,  V. Gvakharia, G. Maisuradze, N. Machitadze, N. Janashvili (2011).. 3rd Bi-

annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. 

Odessa, Ukraine. 2011, 1 - 4 November. The commission on the protection of the black 

sea against pollution (Black Sea Commission) & Ministry of environment and natural 

resources of ukraine & Up-grade black sea scientific network – EC FP7 project With the 

support of European commission Ukrainian scientific center of ecology of the sea. 

Abstracts, p. 34. 

11. საქართველოში კულტივირებული სამკურნალო სალაბის ფოთლების ეთეროვანი 

ზეთი.  თ. საღარეიშვილი, ნ. გელაშვილი. (2000). III რესპუბლიკური სამეცნიერო-

მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. ი. ქუთათელიძის სახ. ფარმაკოქიმიის 

ინსტიტუტი, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა „გამა“. მოხსენებათა თეზისები. გვ. 85-

86. 

http://internationalmarinedebrisconference.org/wp-content/uploads/2018/05/6IMDC_%20Book-of-Abstracts_2018.pdf
http://internationalmarinedebrisconference.org/wp-content/uploads/2018/05/6IMDC_%20Book-of-Abstracts_2018.pdf
Book%20of%20Abstracts.%20Pp.%20126%20–%20127.%20ISBN%20987-606-528-382-4.%20http:/www.rmri.ro/Home/Downloads/%20Publications.S%20ymposia%20/Promare%202017.%20BookOfAbstracts.pdf
Book%20of%20Abstracts.%20Pp.%20126%20–%20127.%20ISBN%20987-606-528-382-4.%20http:/www.rmri.ro/Home/Downloads/%20Publications.S%20ymposia%20/Promare%202017.%20BookOfAbstracts.pdf
Book%20of%20Abstracts.%20Pp.%20126%20–%20127.%20ISBN%20987-606-528-382-4.%20http:/www.rmri.ro/Home/Downloads/%20Publications.S%20ymposia%20/Promare%202017.%20BookOfAbstracts.pdf
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სამეცნიერო გრანტები 

1. EMBLAS-Plus - შავი ზღვის გარემოს დაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესება III 

ფაზა“-სპეციალური ღონისძიებები. 2019-2021. გაეროს განვითარების პროგრამები  

(UNDP). მეცნიერი თანამშრომელი. 

2. ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში 

ნარჩენების შემცირების მიზნით (ფონდი Via Pontica BSB552). 2018-2021. გაეროს 

განვითარების პროგრამები (UNDP). მეცნიერი თანამშრომელი. 

3. ახალი საზღვაო მონაცემების მიღება და ასიმილაცია (UMDP, project 

EASME/EMFF/2015/1.3.1.3 /SI2.727770). 01.08.2017 - 30.05.2019. ევროპის საბჭო. 

მეცნიერი თანამშრომელი. 

4. ევროპული საზღვაო დაკვირვების და მონაცემთა ქსელის მუშობა, განვითარება და  

შენარჩუნება ლოტი 4 - ქიმია (EMODNET 3 Chemistry (ემოდნეტ 3 ქიმია) 

EASME/EMFF/2016/ 1.3.1.2/lot4 # Sl2.749773. 01.07.2017- 30.07.2019. ევროპის  საბჭო .  

მეცნიერი თანამშრომელი. 

5. შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება EMBLAS II (#88460). 01.05.2016 

- 31.12.2018. გაეროს განვითარების პროგრამები (UNDP). მეცნიერი თანამშრომელი. 

6. შავი ზღვის გარემოს დაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესება (EMBLAS I # 84971) 

01.12.2015- 31.12.2018. გაეროს განვითარების პროგრამები (UNDP). მეცნიერი 

თანამშრომელი. 

7. შავი ზღვის გარემოს დაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესება (EMBLAS I # 84971). 

01.12.2014- 31.12.2014. გაეროს განვითარების პროგრამები (UNDP). მეცნიერი 

თანამშრომელი. 

8. GNSF/STO7/5-206. შავი ზღვის საქართველოს სექტორის გეოქიმია და 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების აკუმულაციის დინამიკის შესწავლა.01.01.2008- 

31.12.2009. შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი. მეცნიერი თანამშრომელი. 

 
დამატებითი ინფორმაცია 

სხვა სამუშაო გამოცდილება:                                                                          
1998 - დღემდე - შპს სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა "გამა", წამყვანი სპეციალისტი. 

მოვალეობები: გარემო ობიექტებში (წყალი, ნიადაგი, ფსკერული ნალექები) ნავთობის 

ნახშირწყალბადების, ქლორორგანული პესტიციდების და პოლიქლორირებული 

ბიფენილების (PSBs) კვლევა ქრომატოგრაფიული მეთოდით; გარემო ობიექტების  (ზღვა , 

მდინარეები და სხვ) გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროგრამების შემუშავება და 

მონიტორინგის ჩატარება. 

2016 - დღემდე - შპს "გამა კონსალტინგი", წამყვანი სპეციალისტი. მოვალეობები: 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა/ოპერირების პროცესში 

გარემოსდაცვითი აუდიტის და მონიტორინგის ჩატარება და ანგარიშის მომზადება; 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა/ოპერირების პროცესში წარმოქმნილი 

ნარჩენების ინვენტარიზაცია და ნარჩენების მართვის გეგმების მომზადება. 
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2015 - დღემდე - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი, 

ტექნიკური შემფასებელი/ექსპერტი, მოწვეული სპეციალისტი. 

პროფესიული განათლება, ტრეინინგები:                                                                          

 

1. 2022 - “სტატისტიკის შესავალი ანალიტიკოსებისთვის. 30 ივნისი 2022. 

UNIDO/GQSP. 

2. 2021 - „რისკების მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება (ISO/IEC 17025: 2017)“ 26-

28 აპრილი. 2021. UNIDO/GQSP_ II Training. 

3. 2019 - ძირითადი სასწავლო კურსი ყველა შემფასებლისთვის. აკრედიტაციის  

ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი. თბილისი, საქართველო, 

28.02-01.03. 2019. 

4. 2019 - კვალიფიკაცია "ტექნიკური შემფასებელი". აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი. თბილისი, საქართველო, 30.04.2019. 

5. 2019 - ნავთობით დაბინძურებული ველური ბუნების რეაბილიტაციის წვრთნა. BP. 

საქართველო, 20.06.2019. 

6. 2018 - სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტების ზოგადი მოთხოვნები 

საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიების კომპეტენტურობისადმი. 

შემფასებელი". აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის 

ცენტრი. თბილისი, საქართველო, 11-12 ოქტომბერი, 2018. 

7. 2016 -შავი ზღვის სანაპიროზე მცურავი და სანაპირო ნარჩენების მონიტორინგი. 

გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP, EMBLAS II.  სტამბოლი, თურქეთი,  13-14 

აპრილი, 2016. 

8. 2016 - ზღვის ქიმია. ორგანული მიკროპოლუტანტების ანალიზი გაზ 

ქრომატოგრაფიული - მას სპექტრომეტრიით (GC-MS) ნაწილი I. EMBLAS II.  

ოდესა, უკრაინა 25-29 ივლისი, 2016. 

9. 2016 - ISO/IEC 17065:2012 და ISO/IEC 17067:2013. GAC. აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი და AENOR თბილისი, საქართველო.  

6-8 ივლისი, 2016. 

10. 2016 - ზღვის ქიმია. ორგანული მიკროპოლუტანტების ანალიზი გაზ 

ქრომატოგრაფიული - მას სპექტრომეტრიით (GC-MS) ნაწილი II. EMBLAS II.  

ოდესა, უკრაინა. 21-25 ნოემბერი, 2016. 

11. 2015 - „ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი“. 

მოსამზადებელი კურსი „პირადი გადარჩენის მეთოდები“ საერთაშორისო 

კონვენცია STCW Regulation VI/1, Section A-VI/1, par. VI/1-1, Table A-VI/1-1 

მოთხოვნათა შესაბამისად. მოწმობა №012/2015, 08.09.2015.  

12. 2014 - ტრეინინგი - „ძირითადი სასწავლო კურსი საკი-ის ახალი 

შემფასებლებისათვის“ - სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - 

აკრედიტაციის ცენტრი“.  თბილისი, საქართველო, 23-24 სექტემბერი 2014 წ. 

13. 2014 - ტრეინინგი - „სასწავლო კურსი ლაბორატორიის შეფასებისათვის სსტ 

ისო/იეკ 17025:2010-ის მიხედვით“ - სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 

ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“.  თბილისი, საქართველო, 7-8 ოქტომბერი 2014 

წ.  

14. 2013 - საერთაშორისო ტრეინინგი - მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის 

ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო 

პრაქტიკის მიხედვით. ევრო კავშირი GE10/ENP-PCA/TR/05. თბილისი, 

საქართველო, 23 აპრილი, 2013 წ. 
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15. 2013 - საერთაშორისო ტრეინინგი - ისო 65/ისო 17065 აკრედიტაციის 

ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საუკეთესო 

პრაქტიკის მიხედვით. ევროკავშირი. თბილისი, საქართველო. 10-11 აპრილი 2013 

წ.  

16. 2012 - საერთაშორისო ტრეინინგი - აკრედიტაციის პროცესში ISO / UEC 

სახელმძღვანელო 65 და ANSI მოთხოვნები. ამერიკის ეროვნული სტანდარტების 

ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო. 7 თებერვალი, 2012 წ.  

17. 2011 - შავი ზღვის ოპერაციული რეგიონალური წვრთნა - GEODELTA 2011.  14-16 

სექტემბერი 2011. ბათუმი, საქართველო; 

18. 2010 - უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებისათვის ეკოლოგიური სწავლების 

საერთაშორისო ტრეინინგი - Workshop - Near-4_Activity B. Karazin Kharkiv National 

University. “Impact of waste disposal on water quality” ხარკოვი, უკრაინა, 7-10 

სექტემბერი, 2010 წ.  

19. 2010 - საერთაშორისო ტრეინინგი -  წყლის და ჰაერის სინჯების აღება. 

შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტო (US EPA). 30 ივნისი - 2 

ივლისი, 2010 წ. 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა                                                                        

 

2009 – 2019 წწ. - ა (ა) იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. მოწვეული სპეციალისტი, პროფესორი. 

სალექციო კურსები:  „გარემოს ქიმია და ეკოტოქსიკოლოგია“; „შავი ზღვის ეკოლოგია“; 

„ნავთობის მოპოვების, გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ეკოლოგია“, 

„ეკოლოგიური აუდიტი და ეკოლოგიური მონიტორინგი“, „შავი ზღვის აუზის 

გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათთან დაკავშირებული კომპლექსური კვლევები“. 

2018 - 2019 წწ. ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის 

სადოქტორო სადისერტაციო საბჭოს „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“  დარგობრივი 

სექციის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 

 

2019 - დღემდე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). მოწვეული 

სპეციალისტი, ასოცირებული პროფესორი. სალექციო კურსები - „ნარჩენების მართვა“; 

„გარემოსდაცვითი აუდიტი და მონიტორინგი“.  

 

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელი:  

 „შავი ზღვის საქართველოს სექტორის აუზის მდინარეების ნავთობის 

ნახშირწყალბადებით დაბინძურების კვლევა“. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.  

 „ქ. თბილისის ნიადაგების ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურების 

კვლევა“. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.  

 „ნავთობის შემცველი ნარჩენების მართვა საქართველოში. პრობლემები და 

რეკომენდაციები“. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA. 

 “ელექტო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 

ტენდენციებიები საქართველოში კომპიუტერის აპარატურის ნარჩენების 

მაგალითზე”. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA.  

 

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი:  

 „საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის კვლევა საერთაშორისო 

გარემოს დაცვით კონვენციებთან (ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების 
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მართვის შესახებ - ბაზელის კონვენცია, როტერდამის კონვენცია, სტოკჰოლმის 

კონვენცია) ჰარმონიზაციის მიზნით“.  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.  


