
 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ხათუნა ფარქოსაძე არის ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტულ 

ბიომედიცინის ცენტრის, მხედველობის ფიზიოლოგიის 

ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი; ასევე  თბილისის 

თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტიურ ნერომეცნიერებათა 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი. 2003 წელს დაამტავრა ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა ადამიანისა და 

ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით და მიენიჭა 

ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.  2011 წელს 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ნეირობიოლოგიის მიმართულებით და მიენიჭა 

ბიოლოგიის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  მას ევროპის 

სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრებში აქვს სტაჟირებისა თუ 

მუშაობის გამოცდილება:  მიუნხენის ბუნდესვერის 

უნივერსიტეტი (გერმანია), პარიზის დეკარტეს უნივერსიტეტი 

(საფრამგეთი), სამუშაო გარემოსა და ადამიანური ფაქტორების 

ლაიბნიცის კვლევით ინსტიტუტი (გერმანია), კილის 

უნივერსიტეტის შლესვიჰ-ჰოლშტეინის საუნივერსიტეტო 

კლინიკა (გერმანია). მისი კვლევისა ინტერესს წარმოადგენს 

კოგნიტიური და აღქმითი პროცესების თავისებურებების 

შესწავლა სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში; კოგნიტიური და 

აღქმითი პროცესების თავისებურებების შესწავლა 

ნეიროგანვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებში. 

გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. 

მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ საერთაშორისო ფორუმსა 

და კონფერენციაში. არის მრავალი სამეცნიერო პროექტის 

ხელმძღვანელი და მონაწილე. 
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