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ელ.ფოსტა:    mziagagol@mail.ru, mziagagol@ gmail.com 

დაბადების თარიღი          11. 05. 1963, თელავი, საქართველო 
ოჯახური მდგომარეობა      მეუღლე და ორი შვილი 
 სამუშაო გამოცდილება  
   2005წ.-დან დღემდე -   თელავის  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო    
                                            უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი  
                                           დარგების ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი, დეკანის  
                                           მოადგილე. 
    2003-2005წ.წ.        -  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის  
                                     თელავის ფილიალი, დოცენტი, დირექტორის მოადგილე  
                                     სასწავლო და სამეცნიერო დარგში.                                                                    
    1995-2003 წ.წ        -   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის  
                                    თელავის ფილიალი, დოცენტი,  საინჟინრო-ტექნოლოგიის   
                                    კათედრის გამგე. 
    1987-1988 წ.წ         -  საქართველოს პოლიტექნიკური  ინსტიტუტი, ორგანული  
                                     ქიმიის კათედრის სტაჟიორ-მკვლევარი 
  განათლება 
   2004წ. 26.03           - დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება # 000919 
   1993წ 13.12            - საკანდიდატო დისერტაცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  
                                   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის მეცნიერებათა   
                                  კანდიდატი, # 000269 
   1988-1991 წ.წ.          - საქართველოს პოლიტექნიკური  ინსტიტუტი, ორგანული  
                                    ქიმიის კათედრის ასპირანტი 
    1981-1987წ.წ           -  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური  
                                    ტექნოლოგიის  ფაკულტეტი, სპეციალობა- ძირითადი  
                                    ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, 
                                   დიპლომი: წარჩინებით, HB # 258362 
მეცნიერული კვლევის სფერო  - აზოტ- და გოგირდშემცველი ორგანული 
ნაერთები (აზოსაღებრები, მაღალმოლეკულური ნაერთები, კვების პროდუქტების 
ნაერთები)  



მეცნიერული შრომები   
1. ხილ-ბოსტნეულის ნატურარული წვენების უპირატესობა უალკოჰოლო 

გამაგრირებელ სასმელთან შედარებით, ახალი აგრარული ტექნოლოგიბი, 
ნაშრომთა კრებული, ქუთაისი, (2010), გვ.51-59. (ი.შილდელაშვილთან 
ერთად) 

2. ბორდოული სითხის უპირატესობა თანამედროვე პრეპარატებთან 
შედარებით მცენარეთა დაცვაში, ახალი აგრარული ტექნოლოგიბი, 
ნაშრომთა კრებული, ქუთაისი, (2010), გვ.39-45. ( მ. კევლიშვილთან ერთად). 

1. α,ω –ბის (ამინოდიმეთილსილილ)ციკლოდისილაზანების ჰეტეროფუნქციური   
2. კონდენსაცია ტერეფტალის მჟავის ქლორანჰიდრიდთან და α,ω –

ბის(კარბოქსილეთილ) დიმეთილსილოქსანთან, თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (24), (2008), გვ.61-65 

3.  (გ. ანდრონიკაშვილთან ერთად) 
4.  Диокса- и Дитиациклоалкилсодержащие Азокрасители, georgian engineering nevs, 

#2.(2008), стр.135-138 
5. . თიოფენისა და მისი ზოგიერთი წარმოებულის რეაქციისუნარიანობის 

გამოყენების შესაძლებლობანი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნ. 
შრომათა კრებული #2 (22), (2007), გვ.39-43 

6.  ზოგიერთი აზოსაღებრის მიღება და აზოშეუღლების რეაქციის შესწავლა, 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (22), (2007), 

გვ.35-39 
7.  მზესუმზირის ზეთის ჰიდრირება, აგრარული მეცნ. პრობლემები, სამეცნ. შრომათა 

კრებული XXXVIII,(2007), გვ.78-80 (შ. მათიაშვილთან ერთად) 

8.  კახური და ევროპული ტიპის ღვინომასალების შერწყმით შამპანური ტიპის 
ღვინომასალების დამზადების ტექნოლოგია. აგრარული მეცნ. პრობლემები, 
სამეცნ. შრომათა კრებული XXXVIII,(2007), გვ.69-70 (შ. მათიაშვილთან ერთად) 

9.  ცალმხრივი განოყიერების გავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე, თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #1 (19), (2006), გვ.194-197 (მ. 
კევლიშვილთან ერთად) 

10.  პროლინის როლი ყურძნის წვენის სპირტული დუღილის პროდუქტების – 
აცეტალდეჰიდის, ეთანოლისა და ძმარმჟავას ბიოსინთეზში, თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (20), (2006), გვ.29-31 
(შ. მათიაშვილთან ერთად) 

11.  ზოგიერთი აზოსაღებრის მიღება არატრადიციული მეთოდით, თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (20), (2006), გვ.27-29 
(შ. მათიაშვილთან ერთად) 

12.  ზოგიერთი დიჰეტეროციკლოალკილშემცველი ახალი აზოსაღებრების სინთეზი და 
თვისებები, აგრარული მეცნ. პრობლემები, სამეცნ. შრომათა კრებული 
XXXVII,(2006), გვ.82-83 (შ. მათიაშვილთან ერთად) 

13.  ორგანული მჟავების როლი ღვინომასალების თბური დამუშავების დროს. 
აგრარული მეცნ. პრობლემები, სამეცნ. შრომათა კრებული XXXVI,(2006), გვ.91-93 
(შ. მათიაშვილთან ერთად) 

14.  ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ტექნოლოგია. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (18), (2005), გვ.250-252. 
15.  ევროპული ტიპის თეთრი სამარკო ღვინოების დამზადების ტექნოლოგია, 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნ. შრომათა კრებული #2 (18), (2005), 

გვ.252-254 (შ. მათიაშვილთან ერთად) 

16.  პროლინის წარმოშობის ზოგიერთი წყარო ბუნებრივი ალკოჰოლური დუღილისა 
და ღვინის შამპანიზაციის დროს, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, 
სამეცნიერო შრომათა კრებული XXI,(2003) გვ. 78-82, (კ. მარკოზაშვილთან ერთად) 



17. Синтез и свойства тиофенилсодержащих азокрасителей и азопигментов. , Изв. АН.ГССР. 
Химическая серия, (1999),Т.25,№14,стр.16-24. (გ. ჭირაქაძესთან ერთად) 

18. Photostabiliti of aso Dyes bearing different substituens, Изв. АН.ГССР. Химическая серия, 
(1991),Т.17,№14,стр.266-269. . (გ. ჭირაქაძესთან ერთად) 

19. Азокрасители и азопигменты на основе диокса- и дитиациклоалканов, Изв. АН.ГССР. 
Химическая серия,сборник статией, (1988), стр.130-134(g. WiraqaZesTan erTad) 

20. Дисперсные дигетероциклоалкилсодержащие моноазокрасители для полиамидных 
волокон и способ их получения, Авторское свидотельство, (1987), 1509383, МКИ С 09 Б 
29/08 Д 06 Р 3/2  . (გ. ჭირაქაძესთან ერთად) 

21. Синтез  п-аминофенилпройзводных 1,3-дигетероциклоалканов, Изв. АН.ГССР. Химическая 
серия, (1986),Т.12,№2,стр.149-151. . (გ. ჭირაქაძესთან ერთად) 

სამეცნიერო კონფერენციები 
1.წარმოდგენა  ცნება ,, არომატულობის” შესახებ, თელავის იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორ-მასწავლებელთა  
XI (67-ე) სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი, 2009.  
2.α,ω –ბის (ამინოდიმეთილსილილ)ციკლოდისილაზანების ჰეტეროფუნქციური 
კონდენსაცია ტერეფტალის მჟავის ქლორანჰიდრიდთან და α,ω –
ბის(კარბოქსილეთილ) დიმეთილსილოქსანთან, სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, ქ. 
სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. 
3. ნიტროფენილდიაზონიუმის იონის გამოყენება აზოშეუღლების რეაქციებში, 
ახალგაზრდა ქიმიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია, მოხს. თეზისები, ბათუმი, 
(1989), გვ. 107 (მომხსენებელი). 

           4. Синтез и изучение свойств некоторых серосодержащих азокрасителей, XYII   
            всесоюзн.конф. «Синтез и реакционная способность органических соединений  
          сери», Тез. докл.,Тбилиси,(1989),стр.286-287. (მომხსენებელი) 

5. Азокрасители на основе  диоксациклоалканов, IVресп. научно-техн.конференция 
«химия и научно-техн. прогресс»,Тез.докл. Кутаиси,(1988), стр.23.(მომხსენებელი)  

პუბლიკაციები 
1. უნივერსიტეტთა არაქიმიური სპეციალობებისათვის ორგანული ქიმიის 
პრაქტიკული მეცადინეობების შემსწავლელი პროგრამა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწ. 
უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,საქართველოს ქიმიური 
საზოგადოება, (1999), 24 გვერდი. 
სხვადასხვა პერიოდში წაკითხული სალექციო კურსები 
ზოგადი და არაორგანული ქიმია, ორგანული ქიმია, კვების მრეწველობის პროცესები და 
აპარატები, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია, სამედიცინო ქიმია, ბიოქიმია, 
ფარმაცევტული ქიმია,ბიოორგანული ქიმია, კვების პროდუქტთა ქიმია, კვების 
პროდუქტთა დანამატები. 
ჯილდოები 
   ღირსების მედალი, საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 16 ნოემბრის   
  განკარგულება #1437 
                          

 ენები:  ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად),  გერმანული (ლექსიკონის   
                 დახმარებით) 
 

კომპიუტერული უნარები: 
  
Ms. Word,  Ms.Exsel, Internet, CS ChemDraw DraWing, Ms. PowerPoint 
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