
Curriculum Vitae

პროფ. ავთანდილ ა.ქორიძე

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი
ჭავჭავაძის გამზირი 3, 0179 თბილისი, საქართველო
ტელ:  (995 32) 29–46–94
ელ.ფოსტა: avthandil.koridze@tsu.ge;

დაბადების თარიღი და ადგილი: 14 სექტემბერი, 1939; ბათუმი, საქართველო

განათლება
1957-1962 სტუდენტი, მოსკოვის ი.მ. გუბკინის სახელობის ნავთობქიმიის და გაზის
მრეწველობის ინსტიტუტი
1965-1968 ასპირანტი,  მოსკოვის ი.მ. გუბკინის სახელობის ნავთობქიმიის და გაზის
მრეწველობის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
1969 ქიმიის მეცნიერებათა კანდიტატი, ი.მ. გუბკინის სახელობის ნავთობქიმიის და გაზის
მრეწველობის ინსტიტუტი. დისერტაციის თემა: „ზოგიერთი აზოტშემცველი ფეროცენის
წარმოებულებისა  და მათ საფუძველზე პოლიმერების სინთეზი“.
1988 ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, ა.ნ. ნესმეიანოვის სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა
ინსტიტუტი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, მოსკოვი. დისერტაციის თემა: „მეტალორგანული და
მონათესავე კარბკატიონების სტაბილიზაციის პრობლემა და მაგნიტური იზოტოპების რკინა-57 და
ოსმიუმ -187 გამოყენება მეტალორგანულ ქიმიაში“.

1991 პროფესორი (სპეციალობა ,,ელემენტორგანულ ნაერთთა ქიმია“, დიპლომის სერთიფიკატი №
019024, მოსკოვი).

სამსახურეობრივი გამოცდილება:
2013–დღემდე: ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილიის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნვერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი,
ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის მიმართულება

2009–დღემდე: – მეტალორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993-2013: მეტალორგანული კლასტერების ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ა.ნ. ნესმეიანოვის
სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი, მოსკოვი

1989-1993: წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი, მეტალორგანული კლასტერების ქიმიის ლაბორატორია, ა.ნ.
ნესმეიანოვის სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი, მოსკოვი

1977-1989: უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, მეტალორგანული ქიმიის  ლაბორატორია, ა.ნ. ნესმეიანოვის
სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი, მოსკოვი

1971-1977: უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი, მეტალორგანული ქიმიის  ლაბორატორია, ა.ნ.
ნესმეიანოვის სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი, მოსკოვი



სამეცნიერო ინტერესები
მეტალორგანული სინთეზი, გარდამავალ მეტალთა კლასტერები, მეტალორგანული კარბკატიონები,
მეტალოცენების პინსერული კომპლექსები, ალკანების ფუნქციონალიზაცია, მცირე მოლეკულების
აქტივაცია,  წყალბადის მიღება, ჰომოგენური კატალიზი.

სამეცნიერო მიღწევები
დადგენილია CO ჯგუფების შიდამოლეკულური მიმოცვლის მექანიზმი ბინარულ სამბირთვიან
ოსმიუმის  და რუთენიუმის კარბონილურ კლასტერებში.
პირველად იქნა გამოყენებული ქიმიაში ბირთვების რკინა–57 და ოსმიუმ–187 ბმრ სპექტროსკოპია,
რკინისა და ოსმიუმის მეტალორგანული კომპლექსების აღნაგობისა და სტერეოდინამიური
თვისებების კვლევისათვის, მათ შორის ფეროცენილკარბოკატიონების და მონათესავე კატიონური
კომპლექსების სტრუქტურის და სტაბილიზაციის მექანიზმის შესასწავლად.
აღმოჩენილია ხიდური აცეტილენიდური ლიგანდების ფლუქტუაცია კლასტერულ კომპლექსებში.
ტრიოსმიუმის კლასტერებთან მანგანუმის, რენიუმის და რკინის აცეტილენიდური კომპლექსების
რეაქციების შესწავლისას აღმოჩენილია აცეტილენიდური ლიგანდის გადატანა კლასტერზე, ბმების
ნახშირბად–ნახშირბადი და ნახშირბად–ჰეტეროატომი ფორმირების და გახლეჩვის ახალი რეაქციები,
რომლებიც მიმდინარეობენ არაჩვეულებრივ რბილ პირობებში; მიღებულია კომპლექსები ხიდური
ვინილიდენური და კარბინური ლიგანდებით და ნაჩვენებია მათი ურთიერთგარდაქმნა.
აღმოჩენილია ახალი ხაზოვანი დიმერიზაცია ინტერნალური სილილალკინებისა და მათი სო–
დიმერიზაცია სხვა ალკინებთან ტრირუთენიუმის და ტრიოსმიუმის კლასტერებზე, რომელიც შეიცავს
შეუღლებას ალკინი–ვინილიდენი შუალედური მეტალაციკლობუტენური კომპლექსების
წარმოქმნით, და მეთილის C-H ბმების ორმაგ აქტივაციას.
სინთეზირებულია ახალი ტიპის დიოქრო–ტეტრარენიუმის, ტეტრარუთენიუმის, და რუთენიუმ–
ტრიოსმიუმის კლასტერები ფეროცენილაცეტილენიდური ლიგანდებით.
პირველად იქნა მიღებული მეტალოცენებზე დაფუძნებული პლატინის ჯგუფის მეტალების
ბის(ფოსფინური) პინსერული კომპლექსები, რომლებიც წარმოადგენენ პერსპექტიულ
კატალიზატორებს ორგანული სუბსტრატების ტრანსფორმაციებში.
ირიდიუმის ჰიდრიდო კომპლექსები ბის(ფოსფინური) ლიგანდებით ფეროცენის და რუთენიუმის
ბაზაზე არიან ყველაზე აქტიურები ალკანების დეჰიდრირების ცნობილ ჰომოგენურ კატალიზატორებს
შორის.
წყალბადის აქტივაციის შესწავლის დროს კატიონური რუთენიუმის პინსერული კომპლექსებით
ფეროცენის და რუთენოცენის ბაზაზე, აღმოჩენილია ორი სრულიად ახალი ტიპის კომპლექსი:
რუთენიუმის ატომით სტაბილიზებული მეტალოცენიუმ იონები,  რომლებიც შეიძლება განხილულ
იქნან როგორც მოდელები მოუხელთავი ინტერმედიატებისა მეტალოცენების არომატულ
ჩანაცვლების რეაქციაში, და კატიონური რუთენიუმმეტალოცენილიდენები–მეტალოცენილკარბკატი-
ონების ანალოგები.
შესწავლილია სპირტების კატალიზური დეჰიდრირება ირიდიუმის პინსერული კომპლექსებით.
მეორეული სპირტების დეჰიდრირება წყალბადის აქცეპტორის გარეშე მიმდინარეობს მაღალი
პროდუქტიულობით. პირველადი სპირტები ადვილად განიცდიან დეკარბონილირებას უკვე ოთახის
ტემპერატურაზე კარბონილური ადუქტების Ir-CO წარმოქნით. ამ ტრანსფორმაციის მექანიზმი
დეტალურად არის შესწავლილი, განსაკუთრებით ეთანოლის მაგალითზე; გამოყოფილი და
დახასიათებულია ახალი ინტერმედიატები.



სამეცნიერო გრანტები
2001 – 2004 Proton-transfer reactions orchestrated by transition metal hydrides (INTAS)
2005 – 2007 New generation pincer complexes: Synthesis and application in catalysis of metallocene-based

pincer complexes of platinum metals (CRDF)
2006 – 2009 Alkane selective functionalization. Synthesis of metallocene-based pincer complexes of a new

generation, catalysts for alkane dehydrogenation (ISTC)
2008 – 2010 Activation of ammonia and amines by iridium and rhodium bis(phosphine) pincer complexes

based on the  metallocenes. Creation of catalysts for hydroamination of alkenes (RFBR)
2009 – 2012 Electronic communication between ferrocene centers in bis(ferrocenylalkynyl) derivatives of

heterometallic gold-rhenium cluster (GNSF)
2011 – 2012 Organometallic chemistry and application in catalysis of multidentate N-heterocyclic

carbenes  (RFBR)
2011 – 2013 From the first metallocenium ions – to the first metallocenylidene complexes. Cationic pincer

complexes of ruthenium and osmium with metallocene core: Activation of small molecules and
unusual rearrangements (RFBR)

სალექციო კურსები (მხოლოდ თსუ–ში)

2013–2018 მეტალორგანული ქიმია (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)

ასპირანტების ხელმძღვანელობა

მომზადებულია ათი საკანდიდატო დისერტაცია

პროფესიონალური სერვისი

Organometallics, ჟურნალის რეცენზენტი
Russian Chemical Bulletin, International Edition, ჟურნალის რეცენზენტი
Russian Foundation for basic Research (RFBR), პროექტების რეცენზენტი

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა: 130 პუბლიკაცია იმპაქტ–ფაქტორის მქონე ჟურნალებში, მათ
შორის პრესტიჟულ ჟურნალებში:
Organometallics, Dalton Transactions, Journal of Chemical Society, Chemical Communications.

ციტირება: 1490 (Web of Science, “ Corpus Expertov”, 2017-09-05)
ერთი სტატიის მაქსიმალური ციტირება: 121 (Google Scholar)
h - ინდექსი: 21 (Google Scholar)

გამორჩეული პუბლიკაციები

S.V. Safronov,  A.A. Pavlov, V.I. Sokolov, A.A. Koridze. Homoannular disubstituted ruthenocenes, containing
a trifluoromethyl(tetramethyl)cyclopentadienyl ligand. Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2018, 67 (2), 255-259.

S.V. Safronov,  S.A. Kuklin, A. M. Sheloumov, A. A. Kamyshova, A. A. Koridze. Hydrogenation of derivatives
of (1,3-diformylindenyl)cyclopentadienylruthenium. Russ. Chem. Bull., Int.Ed., 2018, 67 (1), 33-35.



A.V.Polukeev, P.V.Petrovskii, A.S.Peregudov, M.G.Ezernitskaya, A.A.Koridze. Dehydrogenation of alcohols by
bis(phosphinite) benzene based and bis(phosphine) ruthenocene based iridium pincer complexes.
Organometallics, 2013, 32 (4), 1000-1015.

D.M.Panov, P.V.Petrovskii, M.G. Ezernitskaya, A.F.Smol’yakov, F.M.Dolgushin, A.A.Koridze. Rhodium and
iridium complexes of a new ferrocene-derived chelating bis(NHC) ligand. Dalton Trans., 2012, 41 (32), 9667-
9671.

R.V.Chedia, F.M.Dolgushin, A.F.Smol’yakov, O.I.Lekashvili, Ts.V.Kakulia, L.K.Janiashvili, A.A.Koridze.
Cleavage of ferrocenylbutadiynyl on a rhenium-gold cluster: Synthesis and molecular structure of
Re4(AuPPh3)(μ4-C2)( μ3-C2Fc)(NCMe)(CO)13. Inorg. Chim. Acta, 2011, 378 (1), 264-268.

A.V. Polukeev, S.A.Kuklin, P.V.Petrovskii, S.M.Peregudova, A.F. Smol’yakov, F.M.Dolgushin, A.A.Koridze.
Synthesis and characterization of fluorophenylpalladium pincer complexes: Electronic properties of some pincer
ligands evaluated by multinuclear NMR spectroscopy and electrochemical studies. Dalton Trans., 2011, 40 (27),
7201-7209.

D.M.Panov, A.V.Polezhaev, A.V.Polukeev, P.V.Petrovskii, A.A.Koridze.  Alkylation of nitrogen heterocycles
with 1,3 – bis(hydroxymethyl)ferrocene. Genaration of ferrocene dicarbocation [{1,3-(CH2)2C5H3}Fe(C5H5)]2+.
Russ.Chem.Bull.,Int.Ed., 2010, 59 (11), 2098-2101.

A.A.Koridze, A.V. Polezhaev, S.V.Safronov, A.M.Sheloumov, F.M.Dolgushin, M.G.Ezernitskaya, B.V.Lokshin,
P.V.Petrovskii, A.S.Peregudov. Cationic ruthenium hydrido-carbonyls derived from metallocene-based pincers:
Unusual rearrangements and H2 evolution with formation of cationic ruthenium metallocenylidenes.
Organometallics, 2010, 29 (19), 4360-4368.

A.V.Polukeev, S.A.Kuklin, P.V.Petrovskii, A.S.Peregudov, F.M.Dolgushin, M.G.Ezernitskaya, A.A.Koridze.
Reactions of iridium bis(phosphinite) pincer complexes with protic acids. Russ. Chem.Bull., Int.Ed., 2010, 59
(4), 745-749.

A.V. Polezhaev, S.A.Kuklin, D.M.Ivanov, P.V.Petrovskii, F.M.Dolgushin, M.G.Ezernitskaya, A.A.Koridze.
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