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კერესელიძე ზელიმხან 

 

• დაბადების თარიღი, ადგილი: თებერვალი 26, 1939; ბორჯომის რაიონი, 

სოფელი ციხისჯვარი 

•  მისამართი: თბილისი, მე-3 მასივი (ვარკეთილი), მე-10 კვარტალი, 21-ე 

კორპუსი, ბინა 28. 

• სამსახური:  თბილისი, უნივერსიტეტის XI კორპ., უნივერსიტეტის ქ. 13 

•  ტელეფონი:  (+995 32) 2 73 41 00 (სახლი),   (+995) 568 99 18 24 (მობ.)   

E-mail: zelimkhan.kereselidze@tsu.ge 

 

 

•  განათლება:    1961-1965  წ.:თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიოლოგიის ფაკულტეტი -სპციალობა  ზოოლოგია,   დიპლომი T #521325 -ივნისი 

1965წ.  

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  -დიპლომი - МБЛ №013834 – Москва, 22 

сентября, 1971 г. 

დოცენტი - დიპლომი (თსუ უხერხემლოთა ზოოლოგიის კათედრის დოცენტი) 

МДЦ  № 091096 Москва, 14 апреля, 1975 г. 

 

სამუშაო გამოცდილება:       1961-1962 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის 

ხერხემლიანთა ზოოლოგიის კათედრის პრეპარატორი 

 

1962-1968 წწ. თსუ ხერხემლიანთა ზოოლოგიის კათედრის ლაბორანტი 

 

1968 _1969 წწ. თსუ ხერხემლიანთა ზოოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი 

 

1969 -1973 წწ.   თსუ ხერხემლიანთა ზოოლოგიის კათედრის ასისტენტი 

 

19743–2006  თსუ  უხერხემლოთს  ზოოლოგიის კათედრის დოცენტი 

 

 2006 წლიდან დღემდე _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის  

ბიომრავალფეროვნების   კათედრის  ასისტენტ-პროფესორი 

 

სამეცნიერო ხარისხი _ ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 



აკადემიური წოდება _ ბიოლოგიის დოქტორი 

 

სამეცნიერო კვლევის ძირითადი ინტერესები:  

        საქართველოს შიდა დამდგარი წყალსატევების (ტბები,წყალსაცავები) 

ზოოპლანქტონის თვისობრივი და რაოდენობრივი სტრუქტურა და მისი 

ცვალებადობა წყალსატევების ანთროპოგენური ევტროფიკაცია. ხელოვნურ 

წყალსატევებში ზოოპლანქტონის თვისობრივი და რაოდენობრივი 

სტრუქტურის ფორმირება წყლით ავსების პირველ წლებში 

 

 

 ლექციების თემატიკა უნივერსიტეტში: 

ზოგადი ჰიდრობიოლოგია, კერძო ჰიდრობიოლოგია, გამოყენებითი 

ჰიდრობიოლოგია, პლანქტონოლოგია, წყლის ეკოლოგია, საქართველოს 

წყალსატევების ეკოლოგია,  საქართველოს წყალსატევების ბიოლოგიური 

რესურსები და ევტროფიკაცია, ეკოლოგია;  ჰიდრობიოლოგიის   ეკოლოგიური 

ასპექტები, რეგიონული   ეკოლოგია 

  

საგრანტო პროექტში მონაწილეობა:  

 1998 წ.  დასახელება: ეკოლოგია და ბუნებრივი რესურსების მართვა _ თსუ და 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მონაწილეობით 

ჩატარდა საგრანტო პროექტი სპეციალისტების თრენინგისათვის. ჩვენს მიერ 

წაკითხული იქნა ლექციები გარემოს დაცვის საკითხებზე. დამფინანსებელი 

ევრაზიის ფონდი 

 

 

პუბლიკაციები (შერჩევით): 

1. ზ. კერესელიძე და თანაავტორები _ „საქართველოს ტბებისა და წყალსაცავების 

ზოოპლანქტონი“ _ საკავშირო ჰიდრობიოლოგიური საზოგადოების II ყრილობის 

მოხსენებათა თეზისები. კიშინიოვი, 1970წ. 

2. ზ. კერესელიძე და თანაავტორები _ „გამტკნარების ზეგავლენა კუმისის ტბის 

ჰიდრობიოლოგიურ რეჟიმზე“; ზღვის თევზმეურნეობისა და ოკეანოგრაფიის 

საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები; გამოშვება მე-2. 

მოსკოვი, 1979წ.  

3. ზ. კერესელიძე და თანაავტორები _ „ზღვებისა და მტკნარი წყლების 

ბიოლოგია“ (სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის). თსუ გამომცემლობა; 

თბილისი, 2003წ. [204 გვერდი] 

 

საერთო რაოდენობა - 25 სამეცნიერო შრომა 

 

 



 

 

სხვა ინფორმაცია:  

1971 წლის სექტემბერ-დეკემბერში დავამთავრე მ. ლომონოსოვის სახელობის 

მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული კვალიფიკაციის ამაღლების 

ფაკულტეტი. [მოწმობა #5217, მსუ, დეკემბერი, 1971წ.] 

 

1972-1986 წლებში გავლილი მაქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული პროფესორ-მასწავლებელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები 

 

წლების მანძილზე ვხელმძღვანელობდი სტუდენტთა საკურსო, სადიპლომო და 

სამაგისტრო შრომებს, სასწავლო და სასპეციალიზაციო პრაქტიკებს. 

 

1997 წ. ვიყავი გარემოს დაცვის დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე: „ანთროპოგენური ევტროფიკაციის 

გავლენა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი წყალსატევების ბიოლოგიაზე“ 

(კონფერენცია ჩატარდა ს. დურმიშიძის სახელობის მცენარეთა ფიზიოლოგიის 

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში). 

 

ვიყავი 2002 წელს ერთი და 2010 წელს ორი საკანდიდატო დისერტაციის 

ოპონენტი და სახელმძღვანელოს (რ. ჟორდანია, თ. გოგმაჩაძე „იქთიოლოგია“, 

2001წ.) რეცენზენტი. 

 

 

საზოგადოებრივი დატვირთვები: 1973 - 1975  წ.წ. თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილე. 2006 - 2010 წ.წ. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების 

კომისიის წევრი, ბიოლოგიის ფაკულტეტის, და შემდეგ მიმართულების 

სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

 

უნივერსიტეტში ხანგრძლივი და უმწიკვლო მუშაობისათვის 2004 წელს 

დამაჯილდოვეს ივანე ჯავახიშვილის მედლით 


