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აკადემიური ხარისხი:        ქიმიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2014 - დღემდე, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ახალციხე, 

რუსთაველის 113, ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე დარგთაშორისი მიმართულების ასოცირებული პროფესორი ეკოლოგიის 

დარგში. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი. 

 2013 – 2014 წ. სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  ქ. ახალციხე, 

რუსთაველის 113, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი. 

 2011 – 2013 წ. სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ქ. ახალციხე, 

რუსთაველის 113, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი ინჟინერიის, 

აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 

 2012  - 2014 წ. სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ეკოლოგიის 

მიმართულების ასოცირებული პროფესორი ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 

 2008  - 2011 წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი,  სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის 

უფროსი. 

 2008  - 2010 წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებატა 

ფაკულტეტი. ასისტენტ-პროფესორი. 

 2007 – 2008 წ.  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მესხეთის 

ფილიალი, შემდგომში სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი.  სასწავლო- სამეცნიერო 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. 

 [ფოტო] 
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 2006 – 2008 წ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მესხეთის 

ფილიალი, შემდგომში სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. მათემატიკის და სტატისტიკის და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებელი. 

 2001 – 2006 წ. ფონდი „ჰორიზონტის“ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისის 

კოორდინატორი (მენეჯერი). 

 1999 – 2002 წ. ზოოვეტერინალური ინსტიტუტის ახალციხის ფილიალი. არაორგანული და 

ორგანული ქიმიის მასწავლებელი. 

 1996 – 1998, 1992  - 1995, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და 

ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. კატალიზის ლაბორატორია. მეცნიერ თანამშრომელი. 

 1995 – 1996 წ. რუსულ - იტალიური ფირმა GAM’S.  ოფიციალური წარმომადგენელი 

რუმინეთში.  S.r.l. ”BTS“-ის დირექტორი. 

 1993 – 1994 წ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მესხეთის 

ფილიალი. ზოგადი ფიზიკის კურსის მასწავლებელი. 

 1989 – 1992 წ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ნ. დ. ზელინსკის სახ. ორგანული ქიმიის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, კინეტიკა-კატალიზის ლაბორატორია - ЛИНДЗ. 

ასპირანტი - ფიზიკური ქიმიის სპეციალობა. 

 1987 – 1989 წ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ნ. დ. ზელინსკის სახ. ორგანული ქიმიის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი. კინეტიკა-კატალიზის ლაბორატორია - ЛИНДЗ.   

სტაჟიორი. 

 1986 – 1987 წ. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული 

ქიმიის ინსტიტუტი. კატალიზის ლაბორატორია. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

 1983 – 1986 წ. სსრკ საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტრო. თბილისის სტაბილური 

იზოტოპების სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი. ინჟინერი. 

განათლება:  

 1987 – 1992 წ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ნ.დ. ზელინსკის სახელობის ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტი, კინეტიკისა და კატალიზის ლაბორატორია. სტაჟირება და ასპირანტურა. ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი (02.00.04 (ფიზიკური ქიმია)). დისერტაციის თემა: ГЛУБОКОЕ 

ОКИСЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ОКИСИ УГЛЕРОДА НА  ОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ 

РАЗНЫХ ТИПОВ 

 1977 – 1983 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო ფიზიკის 

ფაკულტეტი. ინჟინერ-ფიზიკოსი. 



 
CV 

რევაზ ზედგინიძე 
ახალციხე, 9 აპრილის 9/1 

ტელეფონი:  591411276,  

ელ. ფოსტა rezoze@gmail.com 
 

3 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 ქ. ჩხაიძე, რ. ზედგინიძე.  ვაზში ტოქსიკური ელემენტების შემცველობის დადგენა. საქ. 

ეროვნული აკადემიის მაცნე.  ქიმიის სერია. N 4. ტ 41. 2015 წ.; 

 ქ. ჩხაიძე, რ. ზედგინიძე.  სამცხე-ჯავახეთის მცენარეების რადიონუკლიდებით 

დანაგვიანება.საქ. ეროვნული აკადემიის მაცნე.ქიმიის სერია. N 4. ტ40. 2014წ. ; 

 რ. ზედგინიძე, ქ. ჩხაიძე.  „მოდიფიცირებულ სინთეზურ ცეოლითებზე ორთო-ქ6სილოლის 

ღრმა დაჟანგვის შედეგები“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია, 

ტომი 40, #4, გვ.228-230, 2014 წ.; 

 ა.ვ. დოლიძე, ი.ი. მიქაძე,  ქ.კ. ჩხაიძე, რ.შ.ზედგინიძე, რ.ზ. ურიდია. „ნიადაგებში  

რადიონუკლიდებით დაბინძურების ფიქსაცია ადგილობრივი საშუალებების 

გამოყენებით”. საერთაშორისო ცამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ქუთაისი. 

2013 წ.  07-08 ივნისი,  გვ.144-146. 

 დ. გოგალაძე, რ. ზედგინიძე. In0,53Ga0,47As-ის კვლევის მეთოდები და ოპტიკური 

თვისებები. ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 11 

ივნისი  2010წ.  გვ.108 

 რევაზ ზედგინიძე, დავით გოგალაძე. „გარდამავალი ელემენტების შემცველი ცეოლითების 

კატალიზური თვისებები რეაქციებში მოლეკულური ჟანგბადის მონაწილეობით“. 

ახალციხის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 

110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურ კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების 

კრებული. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი. 2009 წ. გვ. 490-494; 

 რევაზ ზედგინიძე, „მოდიფიცირებული მორდენიტების ადსორბციული თვისებები“. 

ახალციხის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენცია. 25 

დეკემბერი 2009 წ. გვ. 124; 

 რევაზ ზედგინიძე, ირინა ბორისოვიჩი, გენადი ანტოშინი, გივი ჩივაძე, დავით გოგალაძე, 

ვასილ კაკულია, “რკინაშემცველი Y, L, M და Э ცეოლითების კატალიზური აქტივობა 

ნახშირბადის ოქსიდის აზოტის ოქსიდით დაჟანგვის რეაქციაში”. სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ტ. 1, 2008 წ.  ISSN 1987-6130; 

 ვასილ კაკულია, დავით გოგალაძე, გიორგი მესხი, რევაზ ზედგინიძე, “ქანების 

მაგნიტური მახასიათებლების კომპლექსური შესწავლა (СГС-3 მაგალითზე, კოლის 

ნახევარკუნძული)” ახალციხის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 1, 2008 წ.  
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 Г.В. Антошин, Г.О. Чивадзе (Член-кореспондент АН Грузии), Р.Ш. Зедгинидзе, В.Г. 

Метревели. „Изотопный обмен кислорода в системах молекулярный кислород - цеолиты, 

модифицированные железом“ Моамбе, т. 151, №1, 1996 Тбилиси; 

 В.Э. Вассерберг, Г.В. Антошин, Р.Ш. Зедгинидзе.  „Исследование платиновых систем в 

реакции глубокого окисления о-ксилола“. Известия АН Грузии, 1992, т. 18, №3, стр. 199; 

 G.O. Chivadze, R.Sh. Zedginidze, I.G. Borisovich, G.V. Antoshin. „Catalytic oxidation of CO over 

some zeolites modified by chemisorbtion  of Fe(CO)5“. Abstracts of Catalysis and Absorbtion by 

Zeolites. ZEOCAT 90, Leipzig, GDR, August 20-23, 1990, p. 17; 

 Г.О. Чивадзе, И.Г. Борисович, Г.В. Антошин, Р.Ш. Зедгинидзе. „Окисление CO на 

синтетических цеолитах различних типов,  модифицированных железом“.Известия АН 

Грузии, 1990, т. 16, №4, стр. 308; 

 R.Sh. Zedginidze, I.G. Borisovich, G.V. Antoshin. „The investigation of combustion catalists on the 

basis of different structural type zeolites modified be chemisorbtion Fe(CO)5“. Procendings of 

Soviet-French seminar on catalysis, Novosibirsk-90, June, 18-20, p. 252; 

 Г.В. Антошин, Р.Ш. Зедгинидзе, В.Э. Вассерберг, И.Г. Борисович, Г.О. Чивадзе, В.Г. 

Метревели. „Превращение о-ксилола на железохромсодержащих катализаторах“. Известия АН 

СССР,  сер. Химия, 1990, т. 16, №1, стр. 47; 

 Г.В. Цицишвили, Г.В. Маисурадзе, Г.О. Чивадзе, В. Г. Метревели, Р.Ш. Зедгинидзе, Г.В. 

Антошин. „Каталитическая активность медных форм цеолита Y“. Известия АН СССР,  сер. 

Химия, 1990, т. 16, №2, стр. 125; 

 G.V. Tsitsishvili, I.G. Borisovich, G.V. Maisuradze, В.Г. Метревели, R.Sh. Zedginidze, G.V. 

Antoshin. „Catalytic oxidation o-xilone over zeolites modified with trnsition elements“. 8-th 

international Zeolite Conference, Amsterdam, July 10-14, 1989, p. 469; 

 Г.О. Чивадзе, Г.В. Маисурадзе, В. Г. Метревели, Р.Ш. Зедгинидзе. „Получение медных форм 

синтетического NaY и Клиноптилолита и исследование в окислении п-ксилола“. 3-rd 

Czechoslovak Conference on Preparation and Properties of Heterogeneous Catalysts. Beshin, 1988, 

June, p. 180. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 Study vizit and Training, “AcademicIntegrity for Quality Teaching and Learning in Higher of 

Education Institutions in Georgia (INTEGRITI). Fandid in Erasmus+ ka2. University of Vienna, 

AUSTRIA. 12-16 February, 2018; 
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 Consortium Meeting, Development Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at 

Universities of Georgia and Ukraine (DIMTEGU). Kiev, Ukraine. 2-5 April, 2016; 

 Study Tour. Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programes at 

Universities of Georgia and Ukraine (DIMTEGU). Goethe University, Frankfurt on Maine.  12-14 May 

2014;  

 Workshop. "Modern teaching methods and strategies" within Framework of TEMOUS Joint Project 

DIMTEGU. Oles Honchar Dnepropetrovsk National University. 18-20 february 2013. 

 Workshop. "Development of sillauses" within Framework of TEMPUS Joint Project DIMTEGU. 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 19-23 March 2013; 

 ექსპერტი /სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი/ ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვისა  

და გარემოს დაცვის სფეროში. "ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში" 

(სამცხე-ჯავახეთის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება). GIZ 12.2144.9-004.00_12. 

04.03.2013-31.05.2013; 

 Workshop. "Development of the sillabi of courses for MA Multilingual Education Program". Ivan 

Franco National University of Lviv. 10- 12 December 2013; 

 ექსპერტი /სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი/ ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვისა  

და გარემოს დაცვის სფეროში. "ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში" 

(სამცხე-ჯავახეთის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება).  GIZ 09.2128.8-004.00_179. 

22.08.2012-31.12.2012; 

 პროექტის მონიტორი, ფინანსური მენეჯერი, "ახალციხისა და ქარელის რაიონებში ხმელი 

ხილის სოციალური საპილოტე საწარმოს შექმნა ინოვაციური მზის საშრობების და 

ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით". ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი NG 10-

0068/436. 2011 – 2013; 

 პროექტის ავტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. "ადამიანის საქმიანობის ხელშეწყობა 

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით”. Save the Children-ის გრანტი, პროგრამა 

დაფინანსებული იყო BP-სა და მისი პარტნიორების TBC Co. და SCP Co. (Ltd) - მიერ. SGP 

067. 2007 – 2008; 

 პროექტის ავტორი.  "მზის მაცივარი". მსოფლიო ბანკი. 15.03.2005 
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უცხო ენა: 

 რუსული ენა;  

 ინგლისური ენა; 

 

დამატებითი ინფორმაცია:       

შემიძლია ჩავატარო ტრენინგები თემებზე: ორგანიზაციული მართვა, სტრატეგიული დაგეგმვა, 

პროექტების წერა, თანხების მოძიება, ადვოკატირება, ფინანსური მენეჯმენტი, მედიასთან 

ურთიერთობა, მმართველობა და თვითმმართველობა, თემის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიული გეგმის და გარემოსდაცვითი კონცეფციის შემუშავება. 

 


