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სახელი                                 მზია 

 

გვარი                                  ღაღოლიშვილი 
 

მისამართი                              ნ. დუმბაძის ქ.N20, ბ.8, 2200 თელავი 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია              ტელეფონი: (0 350) 27 61 12 
 

მობილური          593 25 68 80 

ელ-ფოსტაE: mziagagol@mail.ru 

დაბადების თარიღი              11. 05. 1963,თელავი, საქართველო 

ოჯახური მდგომარეობა                მეუღლე და ორი შვილი 

სამუშაო გამოცდილება: 
  2014წ სექტემბერი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. 

 
2005 – 2014წ.წ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე 
 

2003_2005 წ.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: 
 

 

2004w. 26.03           დოცენტია სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება  # 000919 

 
1993w 13.12           საკანდიდატო დისერტაცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის მეცნიერებატა 

კანდიდატი # 000269 

1988-1991 წ.წ.          საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ორგანული ქიმიის 
კათედრის ასპირანტი 

1981-1987 წ.წ.         საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური 

mailto:mziagagol@mail.ru


ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა- ძირითადი ორგანული



და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, დიპლომი 

წარჩინებით  # 258362 

მეცნიერული კვლევის სფერო: 
ჟანგბად-, გოგირდ- და აზოტშემცველი ორგანული ნაერთები (აზოსაღებრები, 
მაღალმოლეკულური ნაერთები), კვების პროდუქტების ქიმია 
HB 

მეცნიერული შრომები: 

 
1.   ყურძნის წვენის ცვლილების დინამიკა ქვევრის ღვინის დამზადების დროს; 

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია - საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“ N21,  (2012),   გვ.157-164 (შ. მათიაშვილთან 

და გ. სოლომნიშვილთან ერთად); 

 
2.   წითელი ყურძნის წიპწის ზეთში შემავალი ფლავანოიდები და მათი გავლენა 

ადამიანის ორგანიზმზე; საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი 

განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ N2(40), 

თბილისი (2011), გვ.146-149, (მ. ნიკოლაიშვილთან, თ. მჭედლურთან და დ. 

მარგალიტაშვილთან ერთად); 

 
3.   Разравотка Метода умнешения количества Изоамилового Срирта в Виноматериалах 

Georgian Engineering News N1, (2011) ,  стр.130-132. (Ш. Матиашвили, И. 

Шилделашвили. Мю Мегрелишвили) 

 
4.   Управляемое Брожение. Georgian Engineering News N1, (2011) , стр.130-132. 

(Ш. Матиашвили, И. Шилделашвили. М. Мегрелишвили) 
 

 

5.   სილიციუმორგანული პოლიამიდების სინთეზი და მათი თვისებების შესწავლა; 

Georgian Engineering News N2, (2010) ,  გვ. 94-97 (ლ. ჯანიაშვილთან, გ. 

ანდრონიკაშვილთან და ც. კაკულიასთან ერთად); 

 
6.   ხილ-ბოსტნეულის ნატურალური წვენების უპირატესობა უალკოჰოლო 

გამაგრილებელ სასმელთან შედარებით; ახალი აგრარული ტექნოლოგიები, ნაშრომთა 

კრებული. ქუთაისი, (2010) გვ. 51-59 ( ი. შილდელაშვილთან ერთად); 
 

 
 

7.   ბორდოული სითხის უპირატესობა თანამედროვე პრეპარატებთან შედარებით 

მცენარეთა დაცვაში; ახალი აგრარული ტექნოლოგიები, ნაშრომთა კრებული. 

ქუთაისი, (2010) გვ. 39-45 ( მ. კევლიშვილთან  ერთად); 

 
8.   საფერავის ჯიშის ყურძნის ზეთის ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლა 

ვირთაგვებზე; სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი ექსპერიმენტალური და 

კლინიკური მედიცინა N 6(61), თბილისი,  (2010), გვ. 17-22, (მ. ნიკოლაიშვილთან, თ. 

მჭედლურთან და დ. მარგალიტაშვილთან ერთად); 
 
 
 

9.   ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის -ყურძნის ზეთის- გავლენა ამინომჟავებისა და 

ბიოგენური ამინების ცვლაზე ვირთაგვას სისხლში;სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ჟურნალი ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა N 6(61), თბილისი, (2010), 

გვ.28-31, (მ. ნიკოლაიშვილთან, თ. მჭედლურთან და დ. მარგალიტაშვილთან ერთად);



10. საფერავის ჯიშის ყურძნის ჩენჩოდან და წიპწიდან გამოყოფილ ზეთშიშემავალი 

ვიტამინების გავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე; საქართველოს მეცნიერებისა და 

საზოგადოებრივი განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

,,ინტელექტი“ N3(38), თბილისი (2010), გვ.21-25, ((მ. ნიკოლაიშვილთან, თ. 
მჭედლურთან და დ. მარგალიტაშვილთან ერთად); 

 

 
 

11. საფერავის ჯიშის ყურძნის ზეთში შემავალი ცხიმოვანი მჟავები; საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ფონდი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ N3(38), თბილისი (2010), გვ.25-28, ((მ. 

ნიკოლაიშვილთან, თ. მჭედლურთან და დ. მარგალიტაშვილთან ერთად); 

 
12.  გამა,ომეგა-ბის (ამინოდიმეთილსილილ)ციკლოდისილაზანების ჰეტეროფუნქციური 

კონდენსაცია ტერეფტალის მჟავას ქლორანჰიდრიდთან და გამა,ომეგა - 

ბის(კარბოქსილეთილ)დიმეთილსილოქსანთან; თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2, (2008), გვ. 61-65, (გ. 

ანდრონიკაშვილთან ერთად; 

 
13. Диокса- и Дитиациклоалкилсодержащие Азокрасители, Georgian Engineering Nevs, 

#2.(2008), стр.135-138; 

 
14.  თიოფენისა და მისი ზოგიერთი წარმოებულის რეაქციისუნარიანობის გამოყენების 

შესაძლებლობანი; თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა 

კრებული N 2(22), (2007), გვ. 39-43; 
 

15. ზოგიერთი აზოსარებრის მიღება და აზოშეუღლების რეაქციების შესწავლა; თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2(22), (2007), გვ.35- 39 

16. მზესუმზირის ზეთის ჰიდრირება, აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო 

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

17. კახური და ევროპული ტიპის ღვინომასალების სერწყმით შამპანური ტიპის 

ღვინომასალების დამზადების ტექნოლოგია. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები 

სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVIII, (2007), გვ. 69-70, (შ. მათიაშვილთან ერთად); 
 

 
18. ცალმხრივი განოყიერების გავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე; თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 1(19), (2006), გვ. 194-197, (მ. 
კევლიშვილთან ერთად); 

 
19.  პროლინის როლი ყურძნის წვენის სპირტული დუღილის პროდუქტების- 

აცეტალდეჰიდის, ეთანოლისა და ძმარმჟავას ბიოსინთეზში; თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2(20), (2006), გვ. 29-31, (შ. 

მათიაშვილთან ერთად); 
 

20. ზოგიერთი აზოსაღებრის მიღება არატრადიციული მეთოდით; თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2(20), (2006), გვ. 27-29, (შ. 

მათიაშვილთან ერთად); 
 

21. ზოგიერთი დიჰეტეროციკლოალკილშემცველი ახალი აზოსარებრების სინთეზი და 

თვისებები, აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული 

XXXVII, (2006), გვ. 82-83, (შ. მათიაშვილთან ერთად);



22. ორგანული მჟავების როლი ღვინომასალების თბური დამუშავების დროს; აგრარულ 

მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVI, (2006), გვ. 91-93, 
(შ. მათიაშვილთან ერთად) 

23. ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ტექნოლოგია; თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2(18), (2005), გვ. 250-252, (შ. 
მათიაშვილთან ერთად); 

 

24. ევროპული ტიპის თეთრი სამარკო ღვინოების დამზადების ტექნოლოგია; თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N 2(18), (2005), გვ. 252- 

254, (შ. მათიაშვილთან ერთად); 
 

25. პროლინის წარმოშობის ზოგიერთი წყარო ბუნებრივი ალკოჰოლური დუღილისა და 

ღვინის შამპანიზაციის დროს; აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები სამეცნიერო 

შრომათა კრებული XXXI, (2003), გვ. 78-82, ( კ. მარკოზაშვილთან ერთად); 
 

26. Синтез и свойства тиофенилсодержащих азокрасителей и азопигментов. , Изв. АН.ГССР. 

Химическая серия, (1999),Т.25,№14,стр.16-24. (გ. ჭირაქაძესთან ერთად) 
 

27. Photostabiliti of aso Dyes bearing different substituens, Изв. АН.ГССР. Химическая серия, 

(1991),Т.17,№14,стр.266-269. (გ. ჭირაქაძესთან ერთად); 
 

28. Азокрасители и азопигменты на основе диокса- и дитиациклоалканов, Изв. АН.ГССР. 

Химическая серия,сборник статией, (1988), стр.130-134, (გ. ჭირაქაძესთან ერთად); 
 

29. Дисперсные дигетероциклоалкилсодержащие моноазокрасители для полиамидных 
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