
ავტობიოგრაფიული მონაცემები (CV)  

 

სახელი: კობა 

გვარი:   ნაცვალაძე                                                                                
დაბადების თარიღი და ადგილი: 1968.20.08 ქ. თბილისი  
განათლება: უმაღლესი  
სპეციალობა: ზოოინჟინერი (1994 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო 
ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტის ზოოტექნიკური 
ფაკულტეტი (დიპლომი УВ № 995170)); 
1995–1999 წლებში სწავლობდა საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო   
სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურაში.  
სამეცნიერო ხარისხი:  
2001 წლიდან – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი  

                           (დიპლომი # 002806). 
სამეცნიერო ან/და პედაგოგიური წოდება:  
2002 წ – უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი.  
სამუშაო გამოცდილება:  
1999-2001 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემიის      
                 მეცხოველეობის და სამხედრო კათედრების უფროსი  ლაბორანტი; 
2002-2004 წწ. - მიხ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიულოგიური  საფუძვლების ს/კ    
                 სექტორის უფროსი მეცნიერ_თანამშრომელი; 
2005-2006 წწ. -  მიხ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიულოგიური  საფუძვლების  ს/კ   
                 სექტორის მეძროხეობის განყოფილების გამგე; 
2006-2010 წწ. - ს.ს.ი.პ  მიხ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიულოგიური   საფუძვ- 

                 ლების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე;  
2010-2013 წწ - ს.ს.ი.პ. მიხ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის   ბიულოგიური საფუძვლების      
                 ინსტიტუტის დირექტორი. 
2015 წლიდან დღემდე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ   
                  სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, უფროსი სპეციალისტი. 
პედაგოგიური გამოცდილება: 
2003 წ-დან დღემდე - მოწვეული პედაგოგი ნადირთმცოდნეობის, მეფრინველეობის,     

               გამოყენებითი მეცხოველეობის, მებოცვრეობის, სამონადირეო მეურნეობის დაგეგმვის  

               და საკვებწარმოების საგნებში  ჯერ საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ- 

               სავეტერინარო უნივერსიტეტში, ხოლო ამჟამად საქართველოს  აგრარულ    
               უნივერსიტეტსა და ევროპის უნივერსიტეტში. 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 
2014 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სურსათის უსაფრთხო- 

           ების თანამედროვე მასალები და აქტუალური პრობლემები“ აწსუ ქ. ქუთაისი. 
2015 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური  და- 

          ნიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ აწსუ      
          ქ. ქუთაისი. 
2016 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო და თანამედროვე    
          სამყარო - გამოწვევები,  მიღწევები, პროგრესი“ / შრომათა კრებული. / ქ. თბილისი. წმიდა     
          გრ. ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

2016 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა  პროდუქტების    
         წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი  განვი- 

         თარებისთვის“/ შრომათა კრებული. ქ.თბილისი სმმ აკადემია.  
2016 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  „თანამედროვე საინჟინრო     
         ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“/ შრომათა კრებული. ქ. ქუთაისი. აწსუ. 
2017 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სასოფლო–სამეურნეო და სატრანსპორტო     



           მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის    

           თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით / აწსუ. ქ. ქუთაისი 21-23 აპრილი; 

2017 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის აქტუალური     

            მეცნიერული საკითხები“ / ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი / თემა:      
           „ადგილობრივი ქათმის კორნიშის ჯიშთან შეჯვარების გზით მიღებული პირველი     
            თაობის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები“ ქ. გორი  2-4 ივნისი; 

2017 წ. საერთაშორისო   სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო და  თანამედრო    

            ვე სამყარო - გამოწვევები,  მიღწევები, პროგრესი“ / თემა: „ბიოტექნიის როლი გარემოს    
            ბიომრავალფეროვნების დაცვაში“  / ქ. თბილისი. წმიდა გრ. ფერაძის  თბილისის   

            სასწავლო უნივერსიტეტი. 29-30 სექტემბერი.   

2018 წ. საერთაშორისო   სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მეცნიერება და     
            ინოვაციური პრაქტიკა“ / თემა: „ქათმის მეკვერცხული კროსის „ლომან ლსლ კლასიკის“    

            გამოცდა თელეთის ფერმერულ მეურნეობაში“ „ეწკოლოგია და სელექცია მეცხოველე-  

            ობაში“ /ქ. ქუთაისი,  აწსუ  16 ნოემბერი; 
გრანტებში მონაწილეობა: 
 2003-2005 წწ - მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი გრანტის   
          პროექტი “სასოფლო–სამეურნეო კვლევა, დანერგვა-კონსულტირება და სწავლე-  

          ბა” (პროექტის ხელმძღვანელი); 
 2004-2005 წწ  - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტის პროექტი #18.9.04  
          (შემსრულებელი); 
 2014-2016 წწ - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი “ადგილობრივი    
           ქათმის კორნიშის ჯიშთან სამრეწველო შეჯვარებით სატაბაკე ბროილერის მიღება“  

           AR/92/10-110/13 (სამეცნირეო ხელმძღვანელი). 
 2015-2017 წწ -სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი    „მიკოტოქსინე- 

            ბის ახალი ადსორბენტის - ადგილობრივი ბენტონიტების გამოყენება   ფრინველის    
            კვებაში“AR/165/10-110/14 (სპეციალისტი-ზოოტექნიკოსი). 
სხვა პროექტებში მონაწილეობა: 

-  World Vision Georgia– “სასურსათო უსაფრთხოების განვითარების ინიციატივები” 

       (ტრენერ-კონსულტანტი) 2007 წლიდან დღემდე; 

-   UNDP  _ “პროფესიული სწავლების გაეროს განვითარების ფონდი”(მკვლევარი-    

       კონსულტანტი) 2010-2012 წწ; 
-  RDFG – „ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“   

       (ექსპერტი-კონსულტანტი) 2013 წლიდან დღემდე. 
ორგანიზაციების წევრობა: 

- 1999 წლიდან მეფრინველეობის მსოფლიო ასოციაციის წევრი; 
პუბლიკაციები: 

- 90  სამეცნიერო ნაშრომი. მ. შ. 2 დამხმარე სახელმძღვანელო, 9 ბროშურა, 1 სასწავლო     
         პროგრამა; 
სარედაქციო საქმიანობა:  
   - სსიპ მიხ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომათა კრებულის (“მეცხოველეობის ბიოლოგიური  საფუძვლების თანამედროვე 
პრობლემები”) სარედაქციო კოლეგიის წევრი, პასუხისმგებელი რედაქტორი 2006-2011 წწ. 
 -“მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების ტექნოლოგია”/ სახელმძღვანე- 

ლო უმაღლესი-პროფესიული განათლების სასწავლებლებისათვის - რედაქტორი. 2008 წ. 
ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), გერმანული   
                    (კარგად), ინგლისური (ელემენტარული). 
კომპიუტერული მუშაობის გამოცდილება: World, Excel, Power Point, Internet explorer. 

ოჯახური მდგომარეობა:   მეუღლე და სამი შვილი. 
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. თბილისი, ანდრონიკაშვილის ქ. II  შეს. #38 

ტელეფონი: (+995 32) 262 79 49 (სახლი); მობ: 599 45 52 47, 577 31 49 58. 

            E-mail: kobaas@mail.ru,  k.natsvaladze@agruni.edu.ge  
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