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 ლაურა კვარაცხელია 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია

 

N დასახელება

გამომცემლობა, 
ჟურნალი 

(დასახელება, 
ნომერი, წელი) 
 ან საავტორო 

მოწმობის ნომერი 

ნაბეჭდი
ფურცლების

ან
გვერდების
რაოდენობა

თანაავტორები

1. Синтетические ингибиторы 
нейраминидазной активности и 
гемагглютинирующей 
активностей вирусов гриппа  
 

Тезисы докладов У 
Всесоюзной 
конференции  по  
химии и биохимии 
углеводов,Тбилиси, 
1972 
 

1 с. И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин. 

2. Исследование 
комплексообразующей 
способности эфиров  3-аза-4-
оксо-2,3,4-тридезокси-D-
альдоновых кислот.  
 

Сообщения  АН  
ГССР , 72, №3,  
 1973 

 3 с. М.Е.Шишниашвили, 
И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин 

3. Синтез и 
комплексообразующая  
способность эфиров  N-
альдоноилглицина   
 

Известия  АН  СССР, 
сер.хим. ,№7, 
 1973 

  6 с. А.Я.Хорлин, 
И.М.Привалова, 
М.Е.Шишниашвили 

4. Синтез и свойства производных  
N-альдоноилглицина 

Тезисы докладов Ш 
Советско-Индийского 
симпозиума по химии 
природных 
соединений, Ташкент,  
1973 
 

   1 с. И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин 

5. Исследование 
комплексообразующей 
 способности к поливалентным 
металлам производных  N-
альдоноилглицина методом 
бумажной хроматографии. 
 

Тезисы докладов Ш 
Всесоюзного 
совещания по химии 
координационных  
соединений Co, Ni  и  
Mn , Тбилиси, 1974 

    1с. А.Я.Хорлин, 
И.М.Привалова, 
М.И.Гогуадзе, 
М.Е.Шишниашвили 

6. The Synthesis and  Properties of  
N-aldonoilamino acid Methyl 
esters 

 Abstracts of  
communications 
presented at the VII 
International  
Symposium on 
Carbohydrate 
Chemystry,     
Bratislava, 1974 
 

1 p. I.M.Privalova, 
A.Ya.Khorlin 

7. Изучение производных  N-
альдоноиламинокислот  
методом ИК-спектроскопии   
 

Химия природных 
соединений, № 3, 
1974 

   4 c. В.М.Тульчинский , 
Г.А.Коган, 
И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин 

8. Характеристика  
ферментативных свойств 
нейраминидазы дифтерийного  
микроба  

Тезисы докладов 
Всесоюзного 
симпозиума по 
биоорганической 

1 с.  Ю.В.Вертиев, 
Ю.В.Езепчук, 
И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин 
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 химии, Владивосток, 
1975 
 

9. Ферментативные свойства  
нейраминидазы  дифтерийного 
микроба   
 

Биохимия, т.40, №4, 
 1975  

  5 с. Ю.В.Вертиев, 
Ю.В.Езепчук, 
И.М.Привалова, 
А.Я.Хорлин 

10. Изучение 
комплексообразования 
метиловых  эфиров N-
альдоноилглицина и 
соответствующих  альдоновых 
кислот с железом (П)   
 

Известия АН ГССР, 
сер. хим.- 2, №4, 
1976 

8 c. Л.Н.Одилавадзе, 
М.Е.Шишниаш вили, 
Л.Д.Кашиа, 
Е.В.Деметрашвили 

11. Комплексная программа  
научно-технического прогресса 
Грузинской ССР на 1986-2005 
гг. (по пятилетиям), 
Монография  
  
 

 Изд-во АН СCCР, 
Москва, 
1983 

570 с. Коллектив авторов 

12. Общие методологические 
указания к разработке 
«Комплексной программы  
научно-технического прогресса 
Грузинской ССР на 20 лет 
(1991-2010 гг., по пятилетиям)» 
 

Изд-во АН 
Грузинской ССР, 
Тбилиси, 
1984 

159 с. Коллектив авторов 

13. Основные направления  
научно-технического прогресса 
в химическом  комплексе 
республики 

Природные ресурсы 
Грузии  и их 
использование: 
Сборник  трудов, 
Мецниереба, 
Тбилиси, 1985 
 

7 с. Г.В.Цицишвили, 
А.В.Долидзе 

14. Перспективы  развития  
химизации сельского хозяйства  
республики   
 

Природные ресурсы 
Грузии и НТП: 
Сборник трудов, 
Мецниереба, 
Тбилиси, 1986 
 

6 с. Г.В.Цицишвили, 
А.В.Долидзе 

15. Концепция  развития 
металлургии Грузии
 

Природные ресурсы 
Грузии и научно-
технический 
прогресс: Сборник 
трудов, Мецниереба, 
Тбилиси, 1986 
 

5 с. Ф.Н.Тавадзе, 
Т.И.Сигуа, 
Г.Н.Одилавадзе, 
Д.Н.Пирцхалава 

16. Концепции «Комплексной 
программы  научно-
технического прогресса 
Грузинской ССР на 20 лет 
(1991-2010 гг., по пятилетиям)» 
 
 

Изд-во АН 
Грузинской ССР, 
Тбилиси, 
1986 

50 с. Коллектив авторов 

17. Основные методологические 
положения разработки 
«Комплексной программы 
научно-технического прогресса 
Грузинской ССР на 20-летний 

Природные ресурсы 
Грузии и научно-
технический 
прогресс: Сбoрник  
трудов , Мецниереба, 

8,5 с. А.А. Дзидзигури.,  
О.И. Паресишвили и 
др. 
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период  1991-2010)» Тбилиси, 1986 
 

18. Комплексная программа НТП 
СССР на 1991-2010 годы (по 
пятилетиям); Концепция  
регионального рездела 4.6. 
Комплексная программа НТП  
Грузинской ССР(монография) 
  
 

Изд-во АН СССР,  
Москва, 
 1986 

50 с. Группа авторов 

19. Основные направления  НТП  в 
отраслях  химической  
промышленности республики
 

Природные ресурсы 
Грузии и НТП: 
Сборник трудов, 
Мецниереба, 
Тбилиси,  
 1987 
 

7 с. О.И.Паресишвили, 
К.Г.Махарадзе 

20. Перспективы развития 
ферросплавного производства в 
Грузии 

Природные ресурсы 
Грузии и  НТП: 
Сборник трудов, 
Мецниереба, 
Тбилиси, 1987 
 

6 с. Г.Н.Одилавадзе, 
Т.И.Сигуа, 
Д.Н.Пирцхалава, 
К.М.Катамадзе 

21. Новые прогрессивные 
энергосберегающие 
технологические процессы 
производства марганцевых 
электроферросплавов  
 

Рациональное 
использование 
природных ресурсов 
Грузии: Сборник 
трудов, Мецниереба, 
Тбилиси, 1988 
 

7 с. Т.И.Сигуа, 
Г.Н.Одилавадзе, 
Т.А.Чубинидзе, 
Д.Н.Пирцхалава 

22. Некоторые вопросы развития 
химии пестицидов в Грузии 

Рациональное 
использование 
природных ресурсов 
Грузии: Сборник 
трудов, Мецниереба, 
Тбилиси, 1988 
 

5 с. А.В.Долидзе, 
Н.Ш.Багатуриа, 
М.В.Датуашвили 

23. Комплексная программа НТП 
СССР на 1991—2010 годы 
(по пятилетиям); Региональный 
раздел 4.6. Комплексная 
программа НТП  Грузинской 
ССР(монография) 
 

Изд-во АН СССР, 
Москва, 
1988 

210 с. Группа авторов 

24. Биоразрушаемые полимеры и 
перспективы их применения.
 

НТП в использовании 
природных ресурсов 
Грузии: Сборник  
трудов,  Мецниереба, 
Тбилиси, 1989 
 

7 с. Р.Д.Кацарава, 
О.И.Паресишвили 

25. Проблемы улучшения  качества 
продукции  химической 
промышленности Грузии 

НТП в использовании 
природных ресурсов 
Грузии: Сборник  
трудов,  Мецниереба, 
Тбилиси, 1989 
 

5 с. Н.П.Гогидзе 

26. საქართველოში მეცნიერების
ფუნქციონირების ზოგიერთი
სამართლებრივი ასპექტი  

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- 
#10-12,თბილისი, 

5   გვ. ო ფარესიშვილი
ა სულაძე 
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2003 
27. საქართველოს მეცნიერებათა

აკადემიის სისტემაში
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
პრიორიტეტულ
მიმართულებებში
უმნიშვნელოვანესი
გამოკვლევების მონაცემთა
ბაზის შექმნისა და მისი
საერთაშორისო ქსელში
ინტეგრაციის პრობლემების
კვლევა

საწარმოო ძალებისა 
და ბუნებრივი 
რესურსების 
შემსწავლელი 
კომისია, _ 
განთავსებულია 
ინტერნეტში  
(http://www.acnet.ge/a
pply)_2003 

გვ ი.ჟორდანია, 
ო.ფარესიშვილი,  
ნ. თავხელიძე და 
სხვ. 

28. ზოგიერთი მოსაზრება
საქართველოში მეცნიერების
განვითარების ძირითადი
პრინციპების შესახებ 

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- 
#10-12, თბილისი,  
2004 
 

4 გვ. ო ფარესიშვილი 

29. სამეცნიერო პოტენციალი და
მისი გამოყენების შესახებ
საქართველოში  

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- #1-
3, თბილისი, 
2005 

3 გვ. ა სულაძე 

30. მეცნიერების ფუნქციონირება 
საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში: ზოგიერთი 
დასკვნა და რეკომენდაცია 

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- #1-
3, თბილისი, 
2005

4 გვ. ო ფარესიშვილი
ა სულაძე 

31. 
 
 
 
 
 

თანამედროვე მიდგომები
რეგიონალური ტურიზმის
მდგრადი განვითარებისათვის
საქართველოში 

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- #7-
9, თბილისი, 
2006 

3 გვ. ო.ფარესიშვილი, 
ჯ.მაჭავარიანი 

 
 

32. ბუნებრივ რეკრეაციული
რესურსების მდგრადი
განვითარების პრობლემები
საქართველოში

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- 
№10-12 ,თბილისი, 
2006 

4 გვ. ჯ მაჭავარიანი
ო ფარესიშვილი 

33. სამეგრელოს და ზემო
სვანეთის ბუნებრივ
რეკრეაციული რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

მონოგრაფიაში 
“სამეგრელოსა და 
ზემო სვანეთის 
ბუნებრივი რესურ- 
სები და მათი 
გამოყენების პერს- 
პექტივები",საქ.საწ. 
ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი,2006

2,25 
თაბ. 

ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი 
 

34. 6. გურიის ბუნებრივ- 
რეკრეაციული რესურსები და 
მათი გამოყენების 
პერსპექტივები 

მონოგრაფიაში 
“გურიის ბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”,საქ.

11 გვ. ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი
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საწ.ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი,2007

35. აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბუნებრივ
რეკრეაციული რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

მონოგრაფიაში 
“აჭარის ბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”,საქ.
საწ.ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი,2007

20 გვ ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი

36. 6.იმერეთის ბუნებრივ- 
რეკრეაციული რესურსები და 
მათი გამოყენების 
პერსპექტივები 

მონოგრაფიაში 
“იმერეთისბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”,საქ. 
საწ.ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი,2008

33 გვ ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი

37. 6.კახეთის ბუნებრივ- 
რეკრეაციული რესურსები და 
მათი გამოყენების 
პერსპექტივები 

მონოგრაფიაში 
“კახეთის ბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”,საქ. 
საწ.ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი,2008

გვ ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი

38. კახეთის რეგიონში
ტურიზმის განვითარების
პრობლემები

მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები.- 
№10-12 ,თბილისი, 
2008 

6 გვ ჯ მაჭავარიანი
ო ფარესიშვილი 

39. ბუნებრივ რეკრეაციული
რესურსები და მათი
რაციონალური გამოყენების
პერსპექტივები

მონოგრაფიაში “შიდა 
ქართლის ბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”,საქ. 
საწ.ძალებისა და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი, 2009

გვ ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი

40. 6. ბუნებრივ- რეკრეაციული 
რესურსები და მათი 
გამოყენების პერსპექტივები 

მონოგრაფიაში 
“სამეგრელოს 
ბუნებრივი 
რესურსები და მათი 
გამოყენების 
პერსპექტივები”, 
საქ.მეცნ.ეროვნ.აკად.,
საქ. საწ.ძალებისა 
და 
ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტ-
რი, თბილისი, 2010

გვ  ი.ჟორდანია, 
ჯ.მაჭავარიანი, 
ო.ფარესიშვილი
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