ლიანა ბითაძე _ CV
დაბადების თარიღი: 11 ივნისი 1951 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ანთროპოლოგიური
კვლევის ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,
განყოფილების ხელმძღვანელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: lia.bitadze@mail.ru
განათლება/ტრენინგი: 1972-1976 წწ. - კემეროვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიოლოგი, დიპლომი: Э № 829884, 1976 წ.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მიწვეული პროფესორი.
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1986 წ., „Антропология и популяционная генетика
шорцев“ (დიპლომი ВА №017634); სადოქტორო - 2006 წ., „კავკასიონის ტიპის
გენეზისი ანთროპოლოგიური მონაცემების მიხედვით“ (დიპლომი № 001772).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1970-1968 წწ. - ტომსკის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ცნილის
ჰემატოლოგიის ლაბორატორიის პრეპარატორი.
1978-1976 წწ. - კემეროვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანის გენეტიკის
ლაბორატორიის ლაბორანტი.
1981-1978 წწ. - კემეროვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმცროსი მეცნიერი
თნამშრომელი.
1978-1982 წწ. - კემეროვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანის გენეტიკის
ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თნამშრომელი.
1987-1988 წწ. - კემეროვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი.
1988-1991 წწ. - არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის გვიანბრინჯაოს ადრერკინის ხანის
არქეოლოგიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1991-1998 წწ. - დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის
აღწარმოების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1998-2000 წწ. - საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის
სამინისტროს დემოგრაფიის დაპარტამენტის ოჯახის დაგეგმარებისა და სამედიცინო
დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი.
1998 წ-დან დღემდე - სსიპ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. Исследование полового хроматина новорожденных Кузбасса. Вопросы морфологии
и физиологии. Кемерово, 1973, стр. 15-17 (в соавторстве ).
2. Сравнительный анализ дерматоглифических проявлений при различных
психопатологических
проявлениях.
Вопросы
экспериментальной
морфофизиологии.Кемерово, 1975, Стр.112-122 ( в соавторстве).
3. 1975 Исследование дерматоглифов у невыборочно обследованных детей школьного возраста. Вопросы экспериментальной морфофизиологии. Кемерово, 1975,
стр.133-129 (в соавторстве).
4. Дерматоглифическая характеристика некоторых народностей Алтае-Саянского
нагорья. Вопросы антропологии. Вып. 63., 1979, стр.53-64 (в соавторстве).
5. Исследование гнетических маркеров в группах повышенного профессионального
риска.Человек и окружающая среда. Кемерово, 1981, стр.160-188 (в соавторстве).
6. Анализ наследственного полимофизма и генетических процессов в группах
повышенного профессионального риска.Тез. до кладов IV съезда ВО ГИС. Кишинев,
1982, т. 1, стр. 26 (в соавторстве).
7. Методологические аспекты генетического мониторинга в
условиях
промышленного города. Проблемы охраны окружающей среды в районнах с
интенсивным развитием промышленности. Кемерово, 1982, стр.13-17
(в соавторстве).
8. Заметка о связи некоторых признаков дерматоглифики с группами крови системы
АВО. Вопросы антропологии. Вып. 69., 1982, стр. 75-79 (в соавторстве).
9. Дерматоглифическое изучение тувинцев-тоджинцев в сравнительном освящении. Антропо-экологические исследования в Туве. М., Наука, 1984, стр. 209-223
10. Антропологический состав шорцев в сравнительном освящении. Депонирован
ВИНИТИ . 5781-1386 от 13.08.86. 1986, 44 стр.
11. Расовые общности в Западной и Южной Сибири (результаты многомерного
статистичесого анализа материалов по современному населению). Смена культур и
миграции в Западной Сибири .Томск, 1987, стр. 44-148.
12. Состояние дерматоглифики больных с артериальнойгипертензией.Депонирован в
ВИНИТИ 1793-1387 от 7.07.87., 1987, 48стр. (в соавторстве).
13. Популяционная структура шорцев бассейна р. Мрассу. Тез. докладов V съез да
ВОГИС им. Н.И.Вавилова. 1987, М.,т.2.,с.16.
14. Способ определения профессиональной пригодности лиц для работы в
условиях с повышенной вредностью, 1988, Авторское свидетельство N1392507 (в
соавторстве).
15. Особенности распределения генетических маркеров при гипертании и ишемической болезни сердца.Тез. симпозиума. Генетические маркеры в антропогенетике и медицине., Хмельницкий, 1988, стр. 258-259 (в соавторстве).
16. Некоторые методологические вопросы транскультурального изучения психических расстройств на юге Кузбасса. Сб. Методологические проблемы

исследования путей активизации человеческого фактора в условиях
перестройки. Кемерово, 1988, стр.105-107 (в соавторстве).
17. Популяционная структура и антропогенетические признаки шорцев бассейна р.
Мрас-су. Генетика., тт., ХХIV., 1988, с. 1289-1298 (в соавторстве).
18. Анализ эритроцитарных изоантигенных систем и дерматоглифических показателей при гипертании и ишемической болезни сердца. Хмельницкий., 1988, с.258259.
19. Особенности распределения генетических маркеров при гипертании и ишемической болезни сердца. Хмельницкий, 1988, с.180-181 (в соавторстве).
20. Состояние дерматоглифики больных с артериальной гипертензией. Антропология в
медицине. М., МГУ., 1989, 221-227 (в соавторстве).
21. ჩვილ ბავშთა მოკვდაობა ქ. თბილისში, გორის სახ. ეკონომიკურ- ჰუმანიტარული
უნივერსიტეტის კრებული, გორი, 1998, გვ. 14-16.
22. Еще раз о генезисе Кавкасионского типа. Тез. IV Конгресса этнологов и антропологов России. М. 1999, с. 105 (в соавторстве).
23. Еще раз о генезисе Кавкасионского типа. Вторые антропологические чтения
памяти акад. В. П. Алексеева. М. 1999 года., с. 38 (в соавторстве).
24. ონკოლოგიური
დაავადებებით
გამოწვეული
მოკვდაობა,
ჟურნალი
„დემოგრაფია“, #1, 2000, გვ. 69-74 (თანაავტორობით).
25. სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებით გამოწვეული მოკვდაობა
საქართველოში, ჟურნალი „დემოგრაფია“ #2, 2000, გვ. 59-64 (თანაავტორობით).
26. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ანთროპოლოგია, კრ. „ანალები“ # 1, 2000 გვ. 9299 (თანაავტორრობით).
27. Особенности распределения кожного рельефа кисти у населения Кузбасса, Ж.
„Экспериментальная и клиническая медицина“, 2000 г, с. 25 (в соавторстве).
28. დემოგრაფიული დაბერება და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საქართველოში,
მოსახლეობის დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, თბ. 2000, გვ.
54-57 (ქართულად), 64-166 (ინგლისურად).
29. კანის რელიეფის ნიშნების ცვალებადობა ქართველებში, კრ. „ანალები“ #1, 2001,
გვ. 72-81.
30. ახალი მონაცემები კავკასიონური ტიპის გენეზისისათვის, ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბ. 2001, გვ. 102-107.
31. Этнический состав и антропологическая характеристика населения
с. Чхари.
Теория антропологии и ее методы;истоки и развитие. V Бунаковские чтения. М.,
2001, т. 2., с. 48-49.
32. ანთროპოლოგიური მონაცემები ქართველთა ეთნოგენეზისათვის, „ქართველი
ხალხის ეთნოგენეზი“, თბ., 2001, გვ. 150-162.
33. საქართველოს
უძველესი
მოსახლეობის
სიცოცხლის
ხანგრძლივობის
ცვალებადობა, მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 2001, გვ. 98-104.
34. კავკასიონის ქედზე მცხოვრები მოსახლეობის ცვალებადობა სისხლის ჯგუფების
(ABO, Rhesus, MN, P, Kell) მიხედვით, კრებული „ოჩხარი“, 2002, გვ. 88-99.
35. 35. კავკასიონის ქედზე მცხოვრები მოსახლეობის დერმატოგლიფიკა, კრებული
„ანალები“ #1, 2002, გვ. 64-71.

36. აწყურის სამაროვნის პალეოდემოგრაფია, ჟურნალი „დემოგრაფია“ #1 (5), 2002, გვ.
79-83.
37. Попытка реконструкции численности населения (на примере Ацкурского
могильника среднебронзового периода). Тез. Междун. конференции „Археология
(IV) , этнология (III) Кавказа“, Тб, 2002, с. 47-48 (в соавторстве).
38. გეოგრაფიული გარემოს როლი კავკასიონური ტიპის ჩამოყალყიბებაში,
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის, მიძღვნილი ე.
თაყაიშვილის ხსოვნისადმი, მასალები, თბილისი, 2003, გვ. 114-118.
39. Антропо-генетические взаимоотношения населения Кавкасиони, V Конгресс
этнологов и антропологов России, Омск, 2003, с. 350.
40. Дерматоглифическая характеристика русских Кузбасса в сравнительном аспекте. Ж.
Экспериментальная и клиническая медицина., 1-2 (11-12), 2003, с. 19-23.
41. ხევსურების ანთროპოლოგიური დახასიათება, მასალები „საქართველოს
ეთნოგრაფიისათვის“, ეძღვნება ისტ. მეცნ. დოქტორის თინათინ ოჩიაურის
დაბადებიდან 80 წლისთავს, თბილისი, 2003, გვ. 31-42.
42. Cribra orbitalia и хевсурская легенда о жами. Матер.международной конференции
"Археология,этнология и социология Кавказа", Ереван, 2003, с. 154-156.
43. Метопизм у средневекового населения Грузии.Матер международнной
конференции "Археология,этнология и социология Кавказа ", Ереван, 2003, с. 151153 (в соавторстве).
44. Этногонетические взаимоотношения населения Грузии. Экология и демография
человека в прошлом и настоящем. Третьи антропологические чтения к 75-летию со
дня рождения академика В. П. Алексеева, М., 2004, с. 249-250
45. Неметрические признаки черепа в населении позднего средневековья Восточного
Кавкасиони. Материалы международной конференции "Археология, этнология,
фольклористика Кавказа", Тб., 2004, с.39-42
46. ზოგიერთი დისკრეტულად-ვარირებულ ნიშანთა ცვალებადობა მთისა და ბარის
მოსახლეობაში (შატილისა და რუსთავის გვიანი შუა საუკუნეების მოსახლეობის
მაგალითზე), საქ. მეცნ. აკადემია ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოკლე შინაარსები, თბ., 2004, გვ.
123-128 (თანაავტორები: ნ. კილაძე, შ. ლალიაშვილი, ნ. გოგოლაშვილი)
47. 47. თავის ქალაზე ანომალიების განსაზღვრის მეთოდიკა, კრებული „ანალები“ #1,
თბილისი, 2005, გვ. 123-128
48. 48. პალეოდემოგრაფიული კვლევები საქართველოში, საქ. მეც. აკადემია, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მოსე
ჯანაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის
მოხსენების მოკლე შინაარსები, თბ., 2005, გვ. 104-108.
49. Распределение дискретно-варьирующих признаков в населении Грузии эпохи бронзы,
Материалы международной конференции "Археология, этнология. фольклористика
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