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1 
Действие -излучения на 
сополимер этилена с -бутиленом 

ნაბეჭდ 
Химия высоких 
энергии.Москва,том II, 1 

1968 
101-
102 

2 

Исследование действия -
излучения на сополимеры 
этилена с пропиленом и -
бутиленом 

ნაბეჭდ 

Химия высоких 
энергии.Москва,том II, 2 

1968 
172-
175 

3 
Сопряженные двойные связи в –
облучённых сополимерах  этилена 
с пропиленом и -бутиленом 

ნაბეჭდ 

Химия высоких 
энергии.Москва,том II, 1 1968 

434-
436 

4 

Cпектроскопическое 
исследование 
низкотемпературного радиолиза 
некоторых полиолефинов 

ნაბეჭდ 

Совещание по 
радиационному 
модифицированию 
полимеров. Тезисы 
докладов. г. Обнинск 

1968 77-78 

5 

Cпектроскопическое 
исследование 
низкотемпературного радиолиза 
некоторых полиолефинов 

ნაბეჭდ 

Химия высоких 
энергии.Москва,том IV, 3 

1970 
281-
282 

6 

Исследование влияния 
химической и надмолекулярной 
структуры на радиационно-
химические процессы в 
некоторых полиолефинах. 

ნაბეჭდ 

Высокомолекулярные 
соединения, Москва, том 
XIII,  5. 1971 

1087- 
1096 

7 
Синтез некоторых  
силилированных лактамов ნაბეჭდ 

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე 67, #2 

1972 
345-
348 

8 
Полимеризация и 
сополимеризация 
кремнийсодержащих лактамов 

ნაბეჭდ 

ВМС Москва том XVI А, 
№2 1974 

354-
358 

9 

Взаимодействия 1,4-бис-
диметилсилилбензола со 
вторичными ацетиленовыми 
карбинолами 

ნაბეჭდ 

Журнал общей химии том 
46 

1976 
2531- 
2534 

10 

Координационние соединения 
дитионата кобальта с 1,10-
фенантролином и 2,2-
дипиридилом 

ნაბეჭდ 

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, 83, #3 

1976 
613-
616 

11 Исследование переходов и ნაბეჭდ საქართველოს 1977 73-76 
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релаксационных явлений в 
некоторых полиэфирокарбонатах 
методом ИК-спектроскопии 
 
 
 

მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, 85, #1 

12 
Синтез некоторых  серу-, хлор-, и 
фосфорсодержащих 
полиэфирокарбонатов 

ნაბეჭდ 

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, 4, #1 

1978 29-34 

13 

Исследование процесса 
образования эпоксидного 
ролимера на основе диглицидного 
эфира 4,4(2-норборнилиден) 
дифенола 

ნაბეჭდ 

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, 91, #2 1978 

349-
352 

14 

Изучение магнитных свойств 
металлополимеров на основе 
поливинилацетата и 
полиметилметакрилата 

ნაბეჭდ 

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, 92, #3 

1978 
605-
608 

15 

Синтез ароматических 
бисбензоксазолов 
востанавительной 
гетероциклизацией 

ნაბეჭდ Химия 
Гетероциклических 
Соединений, Рига,№2 

1979 
1620-
1623 

16 

Исследование активированных 
бис- пентахлорфениловых эфиров 
дикарвоновых кислот для синтеза 
полиамидов 

ნაბეჭდ ВМС Масква. том (А) XXI 
№12 

1979 
2669-
20702 

17 

Исследование реакции 
присоединения дифенилсилана к 
акриламиду 

ნაბეჭდ V Всесоюзная конф. по 
химии и прим. крем. 
соединении. Тезисы 
докладов.г.Тбилиси 

1980 15-16 

18 
Синтез 
олигоспироорганоциклосилокс
анов 

ნაბეჭდ ВМС Масква. том 23,сер.Б. 
1981 

590-
593 

19 
მოლეკულათშორისი 
ურთიერთქმედება 

ნაბეჭდ ქიმია და ბიოლოგია 
სკოლაში #3 (79) 

1985 54-62 

20 
მეთოდური მითითება 
ზოგიერთი გაანგარიშებითი 
ამოცანის ამოსახსნელად 

ნაბეჭდ ქიმია და ბიოლოგია 
სკოლაში #2 (82 1986 62-68 

21 
Реакции 2-пирролидина и   
–капролактама с 
гексаметилциклотрисилазаном 

ნაბეჭდ Журнал Общей химии. 
т.56, вып.11 1986 

2577-
2579 

22 

Синтез и исследование 
биологической активности 1-
винил-1,5,5-триметил-3,3,7,7-
тетрафенилциклоксанов 

ნაბეჭდ VI Всесоюзная конф. по 
химии, и 
прим.кремнийорг. 
соединений. Рига. Тезисы 
докладов 

1986 81-82 

23 

Полимеризация 
органоциклосилоксановых 
лактамов 

ნაბეჭდ IV Республиканская 
научно-техническая 
конф-ия  ,,Химия и 
научно-технич. процесс,, 
Тезисы докладов. 

1988 75-76 
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Кутаиси. 

24 

Синтез органосилиллактамов  
 
 
 
 

ნაბეჭდ Журнал Общей химии. 
т.60 

1990 
390-
393 

25 

1-ვინილ-1.5.5-ტრიმეთილ-

3.3.7.7ტეტრაფენილციკლოტეტრა
სილოქსანის სინთეზი და 
პოლიმერები მის ბაზაზე 

ნაბეჭდ საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე, ტ.17, #1 

1991 23-26 

26 

Некоторые аспекты механизма 
реакции Э-Фишера 

ნაბეჭდ თსუ 75 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი 
საერთაშორისო 

კონფერენციის 
მოხსენებათა თეზისები. 
თბილისი 

1994 59 

27 

The Heterofunction condensation of 
bis(aminomethylcyclosilazane 
with chloranhydride terepthalic acids 
and bis(-
corboxylethyl)dimethylsiloxanes. 

ნაბეჭდ International Journal of 
Polimeric Materials 27 (3-4)  

1995  

28 
N- სილატრანილმეთილლაქტამების 
სინთეზი და კვლევა 

ნაბეჭდ საქართველოს ქიმიური 
ჟურნალი ტ.5 #5 

2005 
478-
481 

29 

სილიციუმორგანული 
პოლიამიდები და მათი 
თვისებები 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ. 1 (23). IშშN 
1512-0600 

2006  

30 
Кремнийорганические полиамиды 
и их свойства  
 

ნაბეჭდ Georgia Chemican Journal 
6(4)  2006 

398-
401 

31 

ბინარული წყალბადნაერთების 
ფუძე-მჟავური თვისებები 

 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ. 1 (23). IშშN 
1512-0600 

2008  

32 

СИНТЕЗ И АНТИМИРОБНЫЕ 
СВОИСТВА N-ЗАМЕЩЕННЫХ 
ЛАКТАМОВ 
 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ. 1 (23). IშშN 
1512-0600 

2008  

33 

ქიმიური ამოცანების ამოხსნის 
მეთოდიკა 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ. 1 (23). IშშN 
1512-0600 

2008  

34 

Гетерофункциональная 
конденсация –, 
бис(аминодиметилсилия)циклоди
силазонов с хлорангидридом 
терефталевой кислоты и , –
бис(--

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ. 1 (23). IშშN 
1512-0600 

2008  
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карбоксилэтил)диметилсилоксана
ми 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

N- ალილლაქტამების 
ჰიდროსილილირება 
მეთილდიქლორსილანით 
  

 
 
Гидридное 
полипросоединение 
бис(диорганосилил) 
органоциклодисилазанов к N, 
N1- метиленбис-акриламиду 

ნაბეჭდ 

Georgia Chemican Journal 
 
 
 
 
 
 
 
Georgia Chemical 
Journal, 9(5). 

2009 
 
 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

стр. 
452-
454 

37 

 
 
 
Способ получения 
политриазолохиназолинов. 
Авторское свидетельство 
№734223, 
 

ნაბეჭდ გამოგონება 

1980  

38 

Кремнийорганические 
полиамиды в качестве 
термостойких материялов и 
способ их получения. Авторское 
свидетельство №1333677 
 

ნაბეჭდ გამოგონება 

1987  

39 

Сополимеры1-винил-1,5,5-
триметил-3,3,7,7-
тетрафенилциклотетрасилоксана 
с.лактамами, обладающие 
бактерицидными свойствами. 
Авторское свидетельство 
№1483908.  

ნაბეჭდ გამოგონება 

1989  

40 
 
 
 
 

Способ получения 
кремнийорганических 
полиамидов. Авторское 
свидетельство №1808833,  
 

ნაბეჭდ გამოგონება 

1993  

41 

Спектральная  харастеристика 
производных 2-фениилиндола 

ნაბეჭდ საქართველოს 
მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის 
მაცნე, ქიმიის სერია, 
ტ.35,#1,26-28 

2009  

42 

ამოცანათა კრებული 
სახელმძღვანელო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის სახელმწიფო 
კოლეჯის პირველი კურსის და 
უმაღლესი სამედიცინო 

ნაბეჭდ 

განათლება 
I gamocema 

1996 
II 

gamocema 
2007 

199 
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სასწავლებელში 

43 

არაორგანული და ორგანული 
ქიმია სახელმძღვანელო 
თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო კოლეჯის 
სტუდენტებისათვის 

ნაბეჭდ თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივესრიტეტი 
1998 372 

44 ქიმია 
ნაბეჭდ 

განათლება 
I gamocema 

1999 
II 

gamocema 
2000 

606 

45 

ქიმია სახელმძღვანელო 
უნივერსიტეტის 
მოსამზადებელი 
განყოფილების მსმენელებისა 
და აბიტურიენტებისათვის 

ნაბეჭდ თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

I gamocema 
2002 
II 

gamocema 
2004 

455 

46 
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 727 ტესტი ქიმიაში 

ნაბეჭდ თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო 
2005 264 

47 ქიმია VII კლასი ნაბეჭდ უნივერსალი 2006 119 

48 
 
 
 
 
 

 

ზოგადი და არაორგანული 

ქიმია სახელმძღვანელო 

უმაღლესი სასწავლებელების 

სტუდენტებისათვის 

ნაბეჭდ თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
2008 421 

49 
 

ქიმია, IX კლასის 

სახელმძღვანელო 

 

ნაბეჭდ  

 176 

50 
ქიმია, XII კლასის 

სახელმძღვანელო 

ნაბეჭდ  
 124 


