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კვალიფიკაცია  

 

 დოქტორის აკადემიური ხარისხი #01-12-08-4/1968, 2007წ 

 დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება დიპლომი –DЦ # 097090                    

სპეციალობით - მეცხოველეობა, 1987 წ  

 საკანდიდატო დისერტაცია. სოფლის მეურენეობის მეცნიერებათა კანდიდატი. დიპ-ლომი 

_ CX #003720. მეფრინველეობისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო- 

კვლევითი  ინსტიტუტი, ქ. მოსკოვი.1980 .09.01  

 ასპირანტურა,მეფრინველეობისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო- 

კვლევითი  ინსტიტუტი, ქ. მოსკოვი. 1975-1980 წწ 

 კოდის მეფრინველეობის  საწარმო -პოზიცია ზოოტექნიკოს სელექციონერი 1973-1975წწ 

 საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ზოოტექნიკური  ფაკულტეტის სტუდენტი, 1967-1972 

სპეციალობა - ზოოტექნია 

      კვალიფიკაცია - სწავლული ზოოტექნიკოსი. დიპლომი Щ  №276749 

 

  
 

პროფესიული მოღვაწეობა  

 

  ა(ა)იპ საქართველოს  აგრარული უნივერსიტეტი მიწვეული ლექტორი , 2013  წლიდან –

mailto:m.khutsishvili@agruni.edu.ge


დღემდე 

 დეკანის მოადგილე -მეცხოველეობის ფაკულტეტი,2005-2013 წწ 

 მაგისტრატურის ხელმძღვანელი- ზოოტექნიკური ფაკულტეტი 2000- 2005 წწ   

 ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნი-

ვერსიტეტი კერძო ზოოტექნიის დეპარტამენტი, 2006/VI _ 2013/VII   

 მეცხოველეობის  კათედრის დოცენტი, საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო 

სასწავლო-სამეცნიერო უნივერსიტეტი, 1979 _ 2006/VI 

  

პროფესიული გამოცდილება  

 

 2015-დღემდე ს/მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების 
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. 

 2016-DACUM-ის მეთოდოლოგიით „ზოოტექნიკოსი“ პროფესიული სტანდარტის 
თანაავტორი-ექსპერტი. 

 2017-გაეროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ფარგლებში, 
„მეცხოველე“(ფერმერის) პროფესიული სტანდარტის თანაავტორი-ექსპერტი. 

 2018-  პროექტის-სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა სამცხე-

ჯავახეთში,რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელებული მოდულის „ძროხის მოვლა-შენახვა,  საკვებწარმოება და 
კვება“თანავტორი-ექსპერტი,ტრენერი. 

 2018-პროექტის  სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა აჭარის რეგიონში, გაეროს 

განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული  მოდულის „ფრინველის  
 მოვლა-შენახვა და კვება“ თანავტორი-ექსპერტი,ტრენერი. 

 

 

სამეცნიერო ინტერესების  სფერო 

 ცხოველთა და ფრინველთა მოვლა შენახვის ინოვაციური ტექნოლოგია. 

 ფრინველის ხორცის და კვერცხის წარმოების  ინოვაციური ტექნოლოგიები. 

 ცხოველის და ფრინველის დაკლვის, პირველადი დამუშავების და პროდუქციის 
შეფასება. 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

1) 2013-2014 წწ - „ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში“ (შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) მენეჯერის (დოქტორანტი) სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2) 2014-2016 წწ - „ ადგილობრივი ქათმის კორნიშის ჯიშთან სამრეწველო შეჯვარებით სატა-

ბაკე ბროილერის მიღება“. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).  
ძირითადი შემსრულებელი. 

3) 2015-2017 წწ - „მიკოტოქსინების ახალი ადსორბენტის - ადგილობრივი ბენტონიტების 
გამოყენება ფრინველის კვებაში“. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 
ძირითადი შემსრულებელი. 

 



საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (პლენარული ლექციები და 

სექციური მოხსენებები) 

1)საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია , „თანამედროვე  მეცნიერება და 
ინოვაციური პრაქტიკა“, 16-18 ნოემბერი 2018 წ,გვ  
2)სამეცნიერო - კონფერენცია „საქართველოში მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის 
არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები“,თბილისი, 2 სექტემბერი 
2018 წ,გვ.52-59 

3) საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია„ თანამედროვეობის აქტუალური 
მეცნიერული საკითხები“, 24-25ივლისი, 2017 წელი, გვ.44-48 

4) საერათაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია„ საქართველო და თანამედროვე 
სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“, 29-30სექტემბერი, 2017 წელი, ვგ. 341-352 

5) საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “საქართველო და თანამედროვე 

სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი, 25-26 ნოემბერი 2016 წელი, გვ. 243-247, გვ. 
275-279 

 6) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომათა კრებული, “ეკოლოგიურად სუფთა 

პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარებისთვის“, 28-30 სექტემბერი 2016 წელი. გვ. 424-428 

7)საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია:„ვეტერინარია-მეცხოველეობის  მეცნიერებები 
და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში“, 20.11.2015. გვ, 66-67; 87-89; 

94-95; 95-98: 

8)    საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები 
და გარემოს დაცვა.“  შრომების კრებული,  ქუთაისი  2012 წ. 

9) საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურ-

ნეობის მდგრადი განვითარება“. 2010 წ. თბილისი, საქართველო International Conference on 

Protection of Agrobiodiversity and Sustainable Development of Agriculture November 24-25, 2010, 

Tbilisi, Georgia  

10) საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოუსაფრთხო კვების 
პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“. შრომების კრებული, ქუთაისი    2010 წ. 

11) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სურსათი უვნებლობის პრობლემები“ 

შრომათა კრებული, თბილისი. 109-112 გვ, 2009 წ. 

12) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სურსათი უვნებლობის პრობლემები“ 

შრომათა კრებული, თბილისი  91-94 გვ., 2009 წელი 

დამატებითი ინფორმაცია 

 2 დოქტორის და  6 მაგისტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი   
 აგრარული უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა სადისერტაციო საბჭოს სადოქტორო 

სკოლის მეცხოველეობის მიმართულების დარგობრივი კომისიის წევრი 

 უცხო ენების ცოდნა: რუსული - კარგად,  ინგლისური და გერმანული (ლექსიკონის 
დახმარებით) 

სახელმძღვანელოს დასახელება 

1) მ.ხუციშვილი და სხვ. საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 



ცენტრისა და გაეროს განვითარების პროგრამების ერთობლივი პროექტის „საქართველოში 
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული  
განათლების მოდერნიზაცია“-პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელო 
„მეცხოველეობა“,თბილისი,2018წ,1-162გვ. 

2) მ.ხუციშვილი და სხვ. პროფესიული სტუდენტის  სახელმძღვანელო 
„მეფრინველეობა“,თბილისი, 2018წ, 1-104გვ. 

3) მ.ხუციშვილიდასხვ.„პროფესიულისტუდენტის 
სახელმძღვანელო„მეცხენეობა“,თბილისი,2018წ,1-109გვ. 

4) მ.ხუციშვილი და სხვ.„ძროხის მოვლა-შენახვა,საკვებწარმოება და კვება“,სახელმძღვანელო 
ფერმერებისთვის, თბილისი,2018წ,1-327გვ. 

5) მ.ხუციშვილი და სხვ.„მეცხოველეობა-მეფრინველეობა წარმოების ტექნოლოგია“, 

„საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“,„ფონდი კონსტანტა“,2018წ,1-269გვ. 
6) Amrosi  Chkuaseli, Maia khutsishvili- maisuradze, Giorgi Chagelishvili. New adsorbent of 

mycotoxins in poultry feed-bentonit cley “Askangel”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 

pg.1-51, 2017 (December 

7) მ.ხუციშვილი და სხვ. „ორგანული სოფლის მეურნეობა“ მეფრინველეობა გვ. 459-488); 

თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, თბილისი, 2017 წ. 
8)  ა.ჭკუასელი ,მ.ხუციშვილი.„ ცხოველთა კვება“ II ნაწილი. თბილისი 2012 წ. 1-747 გვ. 
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