
ავტობიოგრაფიული მონაცემები (CV) 

 

სახელი და გვარი:                ლალი  გოგინავა    პ/ნ 01017000960 

მისამართი:                           თბილისი, ბერიძის ქ. N11  

ტელ:                                     299-84-14 (სახლი); 595 55-55-60 (მობ) 

დაბადების თარიღი:  1949 წლის 25 ივლისი 

დაბადების ადგილი:  ქ. სენაკი 

ეროვნება:  ქართველი 

განათლება: 

 1967წ.  დაამთავრა საშუალო სკოლა, ოქროს მედალი 

 1972 წწ საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, 

კვალიფიკაცია - სწავლული აგრონომ-დეკორატორი,  

დიპლომი წარჩინებით. 

 1993 წ   ასპირანტურა - მეხილეობის სპეციალობით 

პროფესიული გამოცდილება 

 1966 წ  ცხაკაიას ხალიჩების კომბინატი - მქსოველის მოწაფე 

 1972 წ  ცხაკაიას სახელმწიფო სანერგე მეურნეობა - აგრონომ-დეკორატორი 

 1973 წ  ცხაკაიას სახელმწიფო სანერგე მეურნეობა - მთავარი აგრონომი 

 1973 წ  საქართველოს ალკკ ცხაკაიას რაიკომის II მდივანი 

 1976 წ  საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის  

ს/კ      ინსტიტუტი, მშრალი სუბტროპიკული კულტურების სექტორი 

უფროსი ლაბორანტი 

 1986 წ  აგროსამრეწველო კომპლექსის მუშაკთა პროფკავშირის ასპინძის  

   რაიკომის მდივანი 

1990 წ ახალციხის აგროსამრეწველო გაერთიანების სამეცნიერო-ტექნიკური 

პროგრესის დანერგვის წამყვანი ინჟინერი 

1993 წ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის ს/კ 
ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 



2003 წ-დან მეხილეობის აგროტექნოლოგიური კვლევის და შენახვა გადამუშავების 

განყოფილება 

2009 წლის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

დეკემბრამდე 

2009 წ-დან მეხილეობის აგროტექნოლოგიური კვლევის და შენახვა გადამუშავების 

2011 წ-მდე განყოფილება, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

2012 წ-დან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის უფროსი მეცნ. 

თანამშრომელი 

2006 წ-დან საპატრიარქოსთან არსებული დეკორატიული მებაღეობისა და  

 ეკოლოგიის ინსტიტუტის ლექტორი, მეხილეობა, მევენახეობა, 
მებოსტნეობა. 

2010 წ-დან ქართუ ჯგუფის მეცნიერ კონსულტანტი. 

2013 წ-დან გაეროს განვითარების ფონდი, მეცნიერ კონსულტანტი მეხილეობის 

დარგში. 

                         

2015 წ-დან    ბიოლოგიურ  მეურნეობათა  ასოციცია  „ელკანა“  ექსპერტი  მეხილეობის  

დარგში  

  

2016 წ-დან    პროექტი IFADI, სოფლის  მეურნეობის  სამინისტრო  მეხილე ექსპერტი. 

2015 წ-დან    ასოციაცია  სამხარეო  განვითარება  მომავალი  საქართველოსთვის  

მეხილე ექსპერტი. 

2018  წ-დან  განათლების  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი  „საქართველოში  

სოფლის  მეურნეობასთან  დაკავშირებული  სისტემების  გაფართოება 
და განათლების  მოდერნიზაცია“  სამუშაო  ჯგუფის  წევრი. 

სამეცნიერო ხარისხი 

 1995 წ   მიენიჭა სოფლის მეურნების მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

 2006 წ   მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  დოქტორის ხარისხი 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 

საქართველოს საპატრიარქოსთან  არსებული  ფონდი  „გაამწვანე  საქართველო“  
გამგეობის წევრი.              



გარემოს  დაცვის  სამინისტრო  „ტყის  მოვლა-  აღდგენა“,  „კოლხური  ბზა“,  
„სატყეო  განათლება“ სამუშაო  ჯგუფის  წევრი. 

სოფლის  მეურნეობის  სამინისტრო-კენკროვანი  კულტურების  წარმოების  

განვითარების  პროგრამის  შემუშავების  სამუშაო  ჯგუფის  წევრი. 

 არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალი და ბიზნესი“ 
 არასამთავრობო როგანიზაცია „ისრაელი-საქართველო“,  „საქართველო ჩემი 

მეორე დედა სამშობლოა“ 
 მემამულეთა კავშირის წევრი 

სამეცნიერო კონტაქტები 

 ორეგონის უნივერსიტეტი აშშ 

 ისრაელის აგრარული უნივერსიტეტი, პროფესორი შონ მელენბახერი 

 ფაო - იტალია დამიანო ავანცატო 

 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობა, დოქტორი რაინერ ნაიდჰარდტი 

 კენკროვანი კულტურების განვითარების ასოციაცია - საქართველო-აშშ              

შრომები და პუბლიკაციები 

 გამოქვეყნებულია 95 სამეცნიერო  შრომა 
 10 რეკომენდაცია 

8 პატენტი 

 2 გამოგონება 
 საქართველოს ეროვნული სტანდარტი, ნერგები: თხილი, კაკალი, ნუში 

 საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა - 35 

 რეცენზენტი: წიგნები: „სამკურნალო მცენარეები“ და „ნუში“ 
 წიგნი- გზამკვლევი ჟოლოსა და უეკლო  მაყვალის კულტურის გაშენება-

მოვლა,  გადამუშავება,  შენახვა; 
 წიგნი-  გზამკვლევი  ლურჯი  მოცვის კულტურის გაშენება-  მოვლა,  

გადამუშავება,  შენახვა; 
 წიგნი-  გზამკვლევი  ხურმის  კულტურის  გაშენება  და  მოვლა; 
 წიგნი-  გზამკვლევი  კივის  კულტურის  გაშენება  და  მოვლა; 
 წიგნი -  „მეხილეობა“,  შვეიცარიული  მოდელით. 

 

 

ენების ცოდნა 

 ქართული - მშობლიური 

 რუსული - თავისუფლად 

 ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით 

კომპიუტერული პროგრამები 



 Windows 

 Ms Word 

 Ms Excel 

 Internet Explorer 

 

 


