
  

  

   

ნუგზარ  კერესელიძე                           
 

  
  

პირადი ინფორმაცია  

  

მისამართი    რეგისტრაცია - სახლი №33, ნოზაძის ქუჩა, სოხუმი, 

აფხაზეთის არ, საქართველო; 

 საცხოვრებელი - კორპუსი №20ა, გლდანის 1მ/რ, 

0167, თბილისი, საქართველო 

ტელეფონი     +999 32 258 32 21 

E-mail     tvn@caucasus.net 

            მოქალაქეობა           საქართველო 

დაბადების თარიღი     31.01.1955 

                            სქესი         მამრობითი 

ოჯახური  მდგომარეობა      დდაოჯახებული, სამი შვილი, ოთხი შვილიშვილი 

  

 პროფესიული გამოცდილება 
   

2007 წლიდან დღემდე     ვიდეოსტუდია ”კნტვ”; საქართველო, თბილისი, 

გლდანის 1 მ/რ, კორპუსი 20ა; დირექტორი, სო-

ციალურ-პოლიტიკურ თემატიკაზე ვიდეო სიუჟე-

ტების მომზადების  და მათი მსოფლიოს სხვადასხვა 

სატელევიზიო მაუწყებლისათვის მიწოდების 

ხელმძღვანელობა 

 

 1993 წლიდან დღემდე    ტელეკომპანია ”ნტვ”(НТВ); რუსეთი, მოსკოვი, აკ. 

კოროლიოვის 12, კორესპონდენტი - სტრინგერი, 

ვიდეო სიუჟეტების მომზადება პოლიტიკურ, 

სოციალურ -ეკონომიკურ, განათლების, მეცნი-

ერების, კულტურისა და სპორტულ სფეროებში. 

1992 -1993 წლები             აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ინფორ-

მაციის სამინისტრო; სოხუმი, მთავრობის სახლი; 



ანალიტიკურ-ინფორმაციული სამსახურის ”აის”-ის 

ხელმძღვანელი; სამინისტროსა და აფხაზეთის 

მთავრობისთვის ხელმძღვანელებისთვის ინფორმა-

ციულ-ანალიტიკური მასალების მომზადების და 

მოსახლეობაში, მასმედიის წარმომადგენლებში 

აფხაზეთის მთავრობის მოღვაწეობის ამსახველი 

ინფორმაციის გავრცელების ხელმძღვანელობა. 

1993 წელი                           მსოფლიო სატელევიზიო ახალი ამბები (WTN); აშშ; 

ოპერატორი - სტრინგერი.  აფხაზეთში, სამეგრელო-

სა და იმერეთში საბრძოლო მოქმედებების ვიდეო 

გადაღება. 

1993 წელი                           ტელეკომპანია ”ოსტანკინო”; რუსეთი; კორესპონდენ-

ტი - სტრინგერი; აფხაზეთში არსებული მდგომარე-

ობის შესახებ ვიდეო სიუჟეტების მომზადება. 

1988-1993 წლები                გაზეთი ”დედამიწა”; საქართველო, თბილისი; კორეს-

პონდნტი; აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე სტა-

ტიების მომზადება. 

1992-1993 წლები                საინფორმაციო სააგენტო ”იბერია”;  საქართველო, 

თბილისი; კორესპონდენტი; აფხაზეთში მიმდინარე 

მოვლენებზე ინფორმაციების მომზადება. 

1989-2006 წლები                თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალი; სოხუმი, თბილისი; უფროსი მასწავლე-

ბელი; ლექციების წაკითხვა გამოყენებით მათემატი-

კაში, ინფორმატიკაში 

1983-1989 წლები               აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სოხუმი, 

ჭოჭუას ქ. ; მასწავლებელი; ლექციების წაკითხვა 

გამოყენებით მათემატიკაში, ინფორმატიკაში. 

1977-1983 წლები                საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი; თბილისი, ჩიტაძის ქ.; სოხუმი, 

მიმინოშვილის ქ.; უმცროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი. 

 

განათლება და ხარისხი 

 

2012 წელი                                   ინფორმატიკის დოქტორი; აკადემიური ხარისხი მინი-

ჭებულ იქნა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის სადი-

სერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით. 

სადისერტაციო თემა - ”ინფორმაციული ომის მათე-

მატიკური მოდელირება” 

http://sangu.ge/index.php?do=static&page=maths
http://sangu.ge/index.php?do=static&page=maths
http://sangu.ge/index.php?do=static&page=maths


2009-2012 წლები                 დოქტორანტი; წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორან-

ტურა, საგანმანათლებლო პროგრამა ”კომპიუტერუ-

ლი ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირე-

ბა” 

1977 წელი                                   დიპლომი უმაღლესი განათლების შესახებ - სპეცი-

ალიზაცია ”მართვის ავტომატიზირებული სისტემე-

ბის მათემატიკური უზრუნველყოფა”,  კვალიფიკა-

ცია - ”მათემატიკოსი” მიენიჭა თბილისის ივანე ჯა-

ვახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებით. 

1972-1977 წლები                 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტის  კიბერნეტიკისა და გამოყე-

ნებითი მათემატიკის ფაკულტეტის  სტუდენტი. 

1962-1972 წლები                სოხუმის ა.მ. ჭოჭუას სახელობის №17-ე საშუალო სკო-

ლა, მოსწავლე. ატესტატი საშუალო განათლების 

შესახებ.    
  

 ენები 

ქართული                         მშობლიური. 

რუსული                            კითხვა - სრულყოფილად 

წერა     - კარგად 

საუბარი - სრულყოფილად 

ინგლისური                      კითხვა - კარგად 

წერა     - საბაზისო 

საუბარი - საბაზისო 

საზოგადოებრივი   აქტიურობა 

1988 წ.                                აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სოხუმი) 

რუსთაველის საზოგადოების თანადამფუძნებელი; 

2012 წ.                                 ა(ა)იპ ”სამართლიანი, ეფექტიანი რეფორმების” 

თანათავმჯდომარე. 

პირადი თვისებები         პასუხისმგებლობის გრძნობა, მაღალი  მომთხოვნელო-

ბა საკუთარი თავისა და კოლექტივის წევრების მი-

მართ, სიახლის ათვისების მზადყოფნა, კოლეგების 

პროფესიონალური ზრდის ხელშეწყობა, მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების კარიერუ-

ლი ზრდის ხელშეწყობა. მართვის კოლეგიალური 

სტილი. 

 

 

CV -ის შევსების თარიღი 19.12 2012  


