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გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მა თე მა ტი კო სის, აკ ად ემ იკ ოს ვიქ ტორ კუპ რა ძის და
ბა დე ბის 110 წლის თა ვის იუბ ილ ეს თან და კავ ში რე ბით, წარ მოდ გე ნი ლია მე2 
შევ სე ბუ ლი და გა და მუ შა ვე ბუ ლი  ბი ობ იბ ლი ოგ რა ფია „ვიქ ტორ კუპ რა ძე“. ბი
ობ იბ ლი ოგ რა ფია მო იც ავს 19292009 წლე ბის მა სა ლას. მას ში მი თი თე ბუ ლია 
სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი, სა მეც ნი ეროპო პუ ლა რუ ლი, სა ზო გა დო ებ რივპო ლი
ტი კუ რი და მი სი რე დაქ ცი ით გა მო ცე მუ ლი შრო მე ბი და ლი ტე რა ტუ რა თვით 
ვიქ ტორ კუპ რა ძის შე სა ხებ.

მა სა ლა გან ლა გე ბუ ლია ქრო ნო ლო გი ურან ბა ნუ რი რი გით. ცალ კეა გა მო ყო
ფი ლი საიუბილეო თა რი ღე ბი. ბი ობ იბ ლი ოგ რა ფი ას წინ უძ ღვის ვიქ ტორ კუპ რა
ძის სა მეც ნი ერო და სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ობ ის მოკ ლე მი მო ხილ ვა, ცხოვ
რე ბი სა და მოღ ვა წე ობ ის ძი რი თა დი თა რი ღე ბი, ერ თვის სა ხელ თა ან ბა ნუ რი სა
ძი ებ ელი.

To mark the 110-th birthday anniversary of the outstanding Georgian mathemati-
cian, academician Viktor Kupradze, the second revised and enlarged biobibliography 
is presented. It covers all publications appeared in the period from 1929 to 2009. 
It includes his scientific works, scientific-popular and social-political investigations, 
proceedings  published under his editorship , as well as articles devoted to him.  

The material is exposed in chronological-alphabetic order.  The jubilee data are 
marked separately. 

The biobibliography is preceded with the article describing shortly Viktor Ku-
pradze’s life, scientific and social activities. The author’s and alphabetic indices of 
the basic scientific works are given at the end of the biobibliography.

К юбилею 110летия со дня рождения выдающегося грузинского 
математика, академика Виктора Купрадзе представлена вторая переработанная 
и дополненная биобиблиография “Виктор Купрадзе”. Биобиблиография о�ваБиобиблиография о�ва-
тывает материал 1929 – 2009 годов. В ней указаны научноисследовательские, 
научнопопулярные, общественно политические труды и труды, опублико-
ванные под редакцией ученого, а также литература о нем.

Материал расположен в �ронолого алфавитном порядке. Отдельно вы-
делены юбилейные даты. Биобиблиографии предпослан краткий обзор на-
учной и общественной деятельности, далее следует перечень основны� дат 
жизни и деятельности Виктора Купрадзе. Прилагается алфавитный указатель 
основны� трудов и именной указатель.

რე დაქ ტო რე ბი: გუ რამ გო გიშ ვი ლი, ირ აკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი 
ბიბ ლი ოგ რა ფი ული რე დაქ ტო რი ნა ნა ბა ღა თუ რია
შემ დგე ნე ლი ია დუ დუ ჩა ვა
მთარ გმნე ლე ბი: ლა მა რა გო გო ლა ური, ლა რი სა თეთ რა ძე
კომ პი უტ ერ ული უზ რუნ ველ ყო ფა: მა რი კა ჟორ ჟო ლი ანი
დამ კა ბა დო ნე ბე ლი: ზა ზა გუ ლაშ ვი ლი
გა რე კა ნის დი ზა ინი: დავით სულაქველიძე

© ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, 2013
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ქვეყ ნი სა და მეც ნი ერ ებ ის დი დი მო ამ აგე
(ვიქ ტორ კუპ რა ძის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წე ობ ის მოკ ლე

მი მო ხილ ვა)

გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ის, სა ზო გა დო და სა ხელ მწი ფო 
მოღ ვა წის, აკ ად ემ იკ ოს ვიქ ტორ კუპ რა ძის ცხოვ რე ბის გზას ორი ოდე 
სიტყვით თუ შე ვა ფა სებთ, ალ ბათ, ამ გზას „კვა ლი ნა თე ლი“ უნ და 
ვუ წო დოთ. გა ცი ლე ბით რთუ ლია სრუ ლად შე ფას დეს ამ უნ იკ ალ
ური პი როვ ნე ბის  დი დი მა მუ ლიშ ვი ლის, მა თე მა ტი კა სა და მე ქა
ნი კა ში სა ეტ აპო მნიშ ვნე ლო ბის გა მოკ ვლე ვა თა ავ ტო რის ღვაწ ლი. 
იგი იყო მსოფ ლი ოში სა ხელ გან თქმუ ლი ქარ თუ ლი მა თე მა ტი კუ რი 
სკო ლის ერთერ თი ფუ ძემ დე ბე ლი, მან მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი 
შე იტ ანა მსოფ ლიო მეც ნი ერ ებ ის სა გან ძურ ში და, იმ ავ დრო ულ ად, 
ურ თუ ლეს სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი ური 
ჩარ თვით იგი ათე ული წლე ბის მან ძილ ზე ერ თგუ ლად ემ სა ხუ რე
ბო და ხალ ხს. მის ძა ლის ხმე ვას უკ ვა ლოდ არ ჩა უვ ლია  ხალ ხმა აღი
არა მი სი ღვაწ ლი, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბა, ზრუნ ვა ქვეყ ნის 
გაძ ლი ერ ებ ასა და გან ვი თა რე ბა ზე, ახ ალ გაზ რდა თა ობ ის გა ნათ ლე
ბა ზე და სა ყო ველ თაო სიყ ვა რუ ლით უპ ას უხა ამ აგ დარ ად ამი ანს.

ვიქ ტორ კუპ რა ძის არა ორ დი ნა რუ ლი პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა მის ოჯ ახ ში და იწყო. 1903 წლის 2 ნო ემ ბერს ლან ჩხუ
თის რაიონის სო ფელ ყე ლა ში (ამ ჟა მად ეწ ოდ ება ნი ნოშ ვი ლი) რკი
ნიგ ზე ლის ოჯ ახ ში და ბა დე ბულ ვიქ ტორს მშობ ლი ურ მა გა რე მომ, 
ოჯ ახ ის ცხოვ რე ბის წეს მა შთა უნ ერ გა სი კე თის მსა ხუ რე ბა, შრო მი სა 
და სწავ ლის სიყ ვა რუ ლი.

შვი ლის მრა ვალ მხრი ვი ნი ჭი ერ ება ად რე ვე შე ნიშ ნეს მშობ ლებ მა 
და სას წავ ლებ ლად ქუ თა ის ის რე ალ ურ სას წავ ლე ბელ ში შე იყ ვა ნეს. 
ყმაწ ვილ მა თა ვი დან ვე მი იპყრო პე და გოგ თა ყუ რადღე ბა სწავ ლი
სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბით, თვალ სა ჩი ნო მიღ წე ვე ბით, მოს წავ ლე
ებ თან და პე და გო გებ თან გუ ლის ხმი ერი და მო კი დე ბუ ლე ბით. სას
წავ ლე ბელ ში მა თე მა ტი კის გაძ ლი ერ ებ ულ მა სწავ ლე ბამ თა ვი სი ნა
ყო ფი გა მო იღო და ვიქ ტორს მა თე მა ტი კი სა და მი სი გა მო ყე ნე ბე ბის 
ღრმად შეს წავ ლის სურ ვი ლი დაეუფლა. თუმ ცა, იგი ლი ტე რა ტუ
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რას, ის ტო რი ასა და უცხო ურ ენ ებ საც გულ მოდ გი ნედ სწავ ლობ და, 
ზრუ ნავ და თვით გა ნათ ლე ბა ზე, და ინ ტე რეს და ფი ლო სო ფი ური ში
ნა არ სის თხზუ ლე ბე ბით, ეც ნო ბო და პე რი ოდ ულ გა მო ცე მებს, სხვა
დას ხვა თე მა ზე მოწყო ბილ დის პუ ტებ ში აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ით 
იხ ვე წე ბო და მი სი ორ ატ ორ ული ნი ჭი, აზ როვ ნე ბის კულ ტუ რა. 

სკო ლის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, სა კუ თა რი არ ჩე ვა ნი თა და პე და
გოგ თა რჩე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მან სწავ ლა თბი ლი სის სა ხელ მწი
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ფი ზი კამა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე გა აგ რძე
ლა. სა ყუ რადღე ბოა, რომ იმ დროს უნ ივ ერ სი ტეტ ში მი ღე ბა აბ იტ
ური ენ ტებ თან გა სა უბ რე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბო და. ვიქ ტორ კუპ რა
ძის ჩა რიცხვა იმ დრო ის თვის უკ ვე აღი არ ებ ულ მა თე მა ტი კოს თან და 
პე და გოგ თან ან დრია რაზ მა ძეს თან გა სა უბ რე ბამ გა დაწყვი ტა.

გა სუ ლი სა უკ უნ ის 20იანი წლე ბის უმ ძი მეს მა სო ცი ალ ურ მა გა
რე მომ, ოჯ ახ ის თვის   მა ტე რი ალ ური დახ მა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბამ 
იგი დრო ებ ით ჩა მო აშ ორა უნ ივ ერ სი ტეტს. იგი იწყებს მუ შა ობ ას  
თარ გმნის, რე პე ტი ტო რობს, მუ შა ობს გა ზე თე ბი სა და ჟურ ნა ლე ბის 
რე დაქ ცი ებ ში, აგ რძე ლებს ენ ებ ის შეს წავ ლას  (რუ სუ ლის, გერ მა ნუ
ლის, ფრან გუ ლის). იგი არც სა ზო გა დო ებ რივ აქ ტი ვო ბას ელე ოდა. 
უნ ივ ერ სი ტეტს იგი 1922 წელს და უბ რუნ და. ეს იყო ის პე რი ოდი, 
რო ცა ენ თუ ზი აზ მით აღ სავ სე ქარ თველ მეც ნი ერ თა მცი რე რიცხო
ვა ნი ჯგუ ფის მი ერ და არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი ძა ლებს 
იკ რებ და და ემ ზა დე ბო და წამ ყვა ნი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის დო ნე ზე ას
ას ვლე ლად. უკ ვე 1924 წლის თვის მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი მეც ნი ერ ის 
აზ რით პა ტა რა სა ქარ თვე ლომ სა კუ თა რი ძა ლე ბით თბი ლი სის უნ
ივ ერ სი ტე ტის სა ხით ცოდ ნის და უფ ლე ბი სა და პროგ რე სის მძლავ
რი კე რა შექ მნა. იქ მნე ბო და მა თე მა ტი კის მრა ვა ლი დარ გის ქარ თუ
ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ები, იხ ვე წე ბო და მეც ნი ერ ული აზ როვ ნე ბის 
კულ ტუ რა, ახ ალ გაზ რდებს შე ეძ ლოთ მო ეს მი ნათ ში ნა არ სი თა და 
ფორ მით გა მორ ჩე ული ლექ ცი ები  პე და გო გი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის ნი
მუ შე ბი. მრა ვა ლი წლის შემ დეგ ბა ტო ნი ვიქ ტო რი იხ სე ნებ და; „თუ 
შევ თან ხმდე ბით, რომ პე და გო გი ური მოღ ვა წე ობ ის მი ზა ნი და სა გა
ნი მარ ტო ის კი არ არ ის  ახ ალ გაზ რდო ბას კონ კრე ტუ ლი ცოდ ნა მი
აწ ოდ ოს, არ ამ ედ კი დე ვაც მო ამ ზა დოს იგი ცხოვ რე ბის სარ ბი ელ ზე 
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გა მო სას ვლე ლად  გარ კვე ული მსოფ ლმხედ ვე ლო ბით, გე მოვ ნე ბი
თა და მის წრა ფე ბით, ან დრია რაზ მა ძის პე და გო გი ური მოღ ვა წე ობა 
სწო რედ ამ გვარ მიზ ნებს ის ახ ავ და და შე სა ნიშ ნა ვად აღ წევ და კი დეც 
ამ ას“. ას ეთ შე მოქ მე დე ბით გა რე მო ში იწყე ბო და ვიქ ტორ კუპ რა ძის, 
რო გორც მეც ნი ერ ისა და პე და გო გის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

გო ნი ერ მა ყმაწ ვილ მა სწავ ლი თა და შე მარ თე ბით მა ლე ვე გა აც ნო 
თა ვი პრო ფე სორმას წავ ლებ ლებს. წი ნას წარ მეტყვე ლუ რი აღ მოჩ ნდა 
მის შე სა ხებ ან დრია რაზ მა ძის სიტყვე ბი: „სა ინ ტე რე სო ყმაწ ვი ლია, 
ნი ჭი ერი და მუ ყა ითი. იგი შორს წა ვა.“ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ვიქ
ტორ კუპ რა ძე, რო გორც მეც ნი ერი, ძი რი თა დად მა ინც ნი კო ლოზ 
მუს ხე ლიშ ვილ თან, დიდ ქარ თველ მა თე მა ტი კოს თან თა ნამ შრომ
ლო ბი თა და მი სი ნაშ რო მე ბის გავ ლე ნით ჩა მო ყა ლიბ და. მა თე მა ტი
კის გა მო ყე ნე ბი თი ას პექ ტე ბით გა ტა ცე ბა, გან სა კუთ რე ბით კი მა თე
მა ტი კუ რი აპ არ ატ ის გა მო ყე ნე ბით ფი ზი კუ რი ამ ოც ან ებ ის გა დაჭ რის 
პერ სპექ ტი ვე ბი დამ წყე ბი მეც ნი ერ ის ურ ყევ გა დაწყვე ტი ლე ბად იქ ცა 
 იგი ირ ჩევს გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის მი მარ თუ ლე ბას და სტუ
დენ ტო ბის პე რი ოდ ში ვე იხ ვეჭს ფრი ად წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტის 
სა ხელს. იგი აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობს სა მეც ნი ერო სე მი ნარ ში. აღ სა
ნიშ ნა ვია, რომ მას თან ერ თად ამ სე მი ნა რით მეც ნი ერ ულ კა რი ერ ას 
იწყებ დნენ გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მა თე მა ტი კო სე ბი: ილია ვე კუა, 
ვლა დი მერ ჭე ლი ძე და სხვე ბი. იგი თა ნამ შრომ ლობ და ცნო ბილ მა
თე მა ტი კო სებ თან გი ორ გი ნი კო ლა ძეს თან და არ ჩილ ხა რა ძეს თან. 

ვიქ ტორ კუპ რა ძემ პირ ვე ლი მეც ნი ერ ული ნაშ რო მიც სტუ დენ
ტო ბის პე რი ოდ ში შე ას რუ ლა  შე ის წავ ლა ნი კო ლოზ მუს ხე ლიშ ვი
ლის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ამ ოც ანა: „გრი ნის, კლე ინ ისა და ნე იმ ან ის 
ფუნ ქცი ები ზო გი ერ თი მარ ტი ვი კონ ტუ რის თვის“. ნაშ რო მი თბი
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის  მო ამ ბე ში 1928 წელს გა მოქ
ვეყ ნდა. მოგ ვი ან ებ ით ასე ახ ასი ათ ებ და ნი კო მუს ხე ლიშ ვი ლი თა ვის 
ახ ალ გაზ რდა კო ლე გას: “სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში ის ამ ჟღავ ნებ და 
და მო უკ იდ ებ ელი მუ შა ობ ის ნათ ლად გა მო ხა ტულ უნ არს. ის სა ფუძ
ვლი ან ად გა ეც ნო მა თე მა ტი კი სა და მე ქა ნი კის სხვა დას ხვა სა კითხს“.

უნ ივ ერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, 1928 წელს, იმ ედ ის მომ
ცე მი ახ ალ გაზ რდა მკვლე ვა რი ან დრია რაზ მა ძი სა და ნი კო მუს ხე
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ლიშ ვი ლის რე კო მენ და ცი ით ას პი რან ტუ რა ში ჩა ირ იცხა. ის გახ და 
ან დრია რაზ მა ძის ას ის ტენ ტი მა თე მა ტი კურ ან ალ იზ ში და ნი კო
ლოზ მუს ხე ლიშ ვი ლის  ას ის ტენ ტი თე ორი ულ მე ქა ნი კა ში. ის იწყებს 
მუ შა ობ ას თბი ლი სის პო ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში  კითხუ ლობს 
ლექ ცი ებს. ას პი რანტ ვიქ ტორ კუპ რა ძის და ხა სი ათ ებ ის ას მი სი მეც
ნი ერხელ მძღვა ნე ლი ნი კო მუს ხე ლიშ ვი ლი აღ ნიშ ნავ და: „ას პი რან
ტმა საკ მაო წარ მა ტე ბით და ამ უშ ავა ძი რი თა დი სას წავ ლო საგ ნე ბი. 
ყო ველ თვის ამ ჟღავ ნებ და და მო უკ იდ ებ ელი, შე მოქ მე დე ბი თი და 
კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის უნ არს. შე მიძ ლია დარ წმუ ნე ბით აღ ვნიშ
ნო,  რომ სა თა ნა დო პი რო ბებ ში ის დად გე ბა გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა
ტი კის გა მო ჩე ნი ლი სპე ცი ალ ის ტი“. თბი ლის ში არ სე ბუ ლი რე ალ
ობ ისა და ას პი რან ტის მწი რი მა ტე რი ალ ური მდგო მა რე ობ ის გა მო  
მის თვის ას ეთი პი რო ბე ბის შექ მნა შე უძ ლე ბე ლი იყო. ნი კო მუს ხე
ლიშ ვი ლის აზ რით საბ ჭო თა კავ ში რის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ას
პი რან ტუ რა არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი იდ ან სა უკ ეთ ესო გა მო სა ვალს შექ
მნი და და ქვე ყა ნა გა მო ჩე ნილ  მეც ნი ერს მი იღ ებ და. 

1930 წელს შედ გა მივ ლი ნე ბა ლე ნინ გრად ში სა კავ ში რო მეც ნი ერ
ებ ათა აკ ად ემი ის ფი ზი კამა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ას პი რან ტუ
რა ში. სწავ ლა ლე ნინ გრა დის ას პი რან ტუ რა ში აღ მოჩ ნდა ბუ ნებ რი ვი 
გაგ რძე ლე ბა თბი ლის ში დაწყე ბუ ლი სწავ ლი სა. მის მუ შა ობ ას ხელ
მძღვა ნე ლობ დნენ აკ ად ემ იკ ოს ები ალ ექ სეი კრი ლო ვი და ვლა დი მერ 
სმირ ნო ვი. იგი აღ მოჩ ნდა ნი ჭი ერი ახ ალ გაზ და მა თე მა ტი კო სე ბი სა 
და მე ქა ნი კო სე ბის: ს. სო ბო ლე ვის, ლ. კან ტო რო ვი ჩის, ს. ხრის ტი ან
ოვ იჩ ის, ს. მიხ ლი ნის, გ. გო ლუ ზი ნი სა და სხვა თა გა რე მოც ვა ში. აკ
ად ემი ის სის ტე მა ში ახ ლად და არ სე ბულ სე ის მო მე დე გო ბის ინ სტი
ტუტ ში სწავ ლი სა და სა მეც ნი ერო მუ შა ობ ის შე დე გი  პირ ვე ლი ვე 
სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი, სერ გეი სო ბო ლევ თან ერ თად შეს რუ ლე ბუ
ლი, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა. ამ ნაშ რომ ში შეს წავ ლი ლია 
რხე ვის თე ორი ის ერ თი აქ ტუ ალ ური ამ ოც ანა, რო მე ლიც ეხ ება დე
და მი წის ქერ ქში მი წის ძვრით გა მოწ ვე ული ტალ ღის გავ რცე ლე ბას. 
ცხა დია, ეს სა კითხე ბი აქ ტუ ალ ურია  ნა გე ბო ბა თა სე ის მო მე დე გო ბის 
დად გე ნი სას. ნაშ რომ ში მა თე მა ტი კუ რი კვლე ვე ბით აღ მო ჩე ნილ იქ ნა 
ახ ალი ტი პის ზე და პი რუ ლი ტალ ღა, რო მე ლიც შეშ ფო თე ბის შე დე
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გად დრე კა დი სხე ულ ისა და სითხის გამ ყოფ საზღვარ ზე წარ მო იშ
ვე ბა. ავ ტო რებ მა ამ ტალ ღას „ურ თი ერ თქმე დე ბის“ ტალ ღა უწ ოდ ეს. 
ნაშ რომ მა დი დი და ინ ტე რე სე ბა გა მო იწ ვია რო გორც საბ ჭო თა კავ
შირ ში, ისე მის ფარ გლებს გა რე თაც. კვლე ვის ეს მი მარ თუ ლე ბა საკ
მა ოდ ნა ყო ფი ერი აღ მოჩ ნდა. ამ ნაშ რომს მოჰ ყვა ვიქ ტორ კუპ რა ძის 
გა მოკ ვლე ვა თა ციკ ლი, რო მე ლიც ელ ექ ტრო მაგ ნი ტუ რი ტალ ღე ბის 
დიფ რაქ ცი ის სა კითხებს მი ეძ ღვნა. ამ შე დე გე ბის ავ ტორს 1938 წელს 
ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა სა კავ ში რო კონ კურ სზე პრე მია მი ეკ უთ ვნა. 
ნი კო მუს ხე ლიშ ვილ მა, რო მე ლიც ყუ რადღე ბით ად ევ ნებ და თვალს 
მი სი ახ ალ გაზ რდა კო ლე გის მეც ნი ერ ულ წინ სვლას, ასე შე აფ ასა ეს 
ნაშ რო მე ბი: „ვ.კუპ რა ძემ მოგ ვცა დიფ რაქ ცი ის გან სა კუთ რე ბუ ლად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ძნე ლი პრობ ლე მის გა დაწყვე ტა. ეს ამ ოც ანა იდ
გა ას ზე მე ტი წლის გან მავ ლო ბა ში, მაგ რამ მი სი ზო გა დი ამ ოხ სნა ვ. 
კუპ რა ძის შრო მამ დე არ იყო მი ღე ბუ ლი. ჩვენ გვაქ ვს ამ ძა ლი ან ძნე
ლი ამ ოც ან ის ძა ლი ან მარ ტი ვი ამ ოხ სნა“.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი სა ფუძ ვლად და ედო ვიქ ტორ კუპ რა ძის სა
დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ას. 1935 წელს საბ ჭო თა კავ ში რის მეც ნი ერ ებ
ათა აკ ად ემი ის სტეკ ლო ვის  სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუტ ში 
დი სერ ტა ცი ის წარ მა ტე ბით დაც ვის შემ დგომ, იმ ავე წელს მას მი ენ
იჭა „მა თე მა ტი კის დოქ ტო რის“ სა მეც ნი ერო ხა რის ხი. 

ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია 30იან წლებ ში ვიქ ტორ კუპ რა ძის სა
ზო გა დო, პე და გო გი ური და  ორ გა ნი ზა ცი ული საქ მი ან ობ აც. ლე ნინ
გრად შიც აღი არ ეს 29 წლის ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ის  ფარ თო ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბა, პე და გო გი ური ნი ჭი, სა ოც არი გუ ლის ხმი ერ ება, სა მუ
შაო დრო ის რა ცი ონ ალ ურ ად და გეგ მვის უნ არი, მო წეს რი გე ბუ ლო ბა, 
დარ ბა ის ლო ბა და ჩარ თეს აქ ტი ურ აკ ად ემი ურ და ორ გა ნი ზა ცი ულ 
საქ მი ან ობ აში. იგი და ინ იშ ნა სტეკ ლო ვის  სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის 
ინ სტი ტუ ტის სწავ ლულ მდივ ნად, გახ და უფ რო სი მეც ნი ერთა ნამ
შრო მე ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს მოხ და მა შინ, რო ცა ინ სტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი იყო მსოფ ლი ოში აღი არ ებ ული დი დი რუ სი მა თე მა ტი
კო სი ივ ანე ვი ნოგ რა დო ვი, ხო ლო ინ სტი ტუტ ში მუ შა ობ დნენ ნი კო 
მუს ხე ლიშ ვი ლი, ვლა დი მერ სმირ ნო ვი, მი ხე ილ ლავ რენ ტი ევი, სერ
გეი სო ბო ლე ვი და სხვა არა ერ თი დი დი მა თე მა ტი კო სი. 
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ვიქ ტორ კუპ რა ძე კითხუ ლობ და ლექ ცი ებს მოს კო ვი სა და ლე
ნინ გრა დის უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. მი სი აქ ტი ური მო ნა წი ლე
ობ ით და არ სდა შემ დგომ ში სა ხელ გან თქმუ ლი ჟურ ნა ლი „Успе�и 
Математически� Наук“. იგი არ ჩე ული იყო  ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო 
კო ლე გი ის წევ რა დაც. 1934 წელს იგი მა თე მა ტი კოს თა მე ორე სა კავ
ში რო ყრი ლო ბის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის მდი ვა ნი და სა რე
დაქ ციო კო მი სი ის წევ რია. სა კავ ში რო მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის  ამ 
რთუ ლი სტრუქ ტუ რის ლე ნინ გრა დი დან მოს კოვ ში გა და ტა ნი სას კი
დევ ერ თხელ დამ ტკიც და ვიქ ტორ კუპ რა ძის დი დი ორ გა ნი ზა ტო
რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

XX სა უკ უნ ის 30იანი წლე ბი ქარ თუ ლი მა თე მა ტი კუ რი სკო ლის 
წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის თვის ერთერ თი გა დამ წყვე ტი პე რი
ოდი იყო. ორ გა ნი ზა ცი ული და აკ ად ემი ური  პრობ ლე მე ბის გა დაჭ
რას ვიქ ტორ კუპ რა ძის, რო გორც უკ ვე ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ისა და სა
ზო გა დო მოღ ვა წის ძა ლის ხმე ვაც სჭირ დე ბო და. 1936 წელს ვიქ ტორ 
კუპ რა ძე თბი ლის ში ბრუნ დე ბა (თუმ ცა იგი სტეკ ლო ვის ინ სტი ტუ
ტის  თა ნამ შრო მე ლი ცაა) და ნი კო მუს ხე ლიშ ვილ თან და ილია ვე
კუ ას თან ერ თად ხელ მძღვა ნე ლობს სა ქარ თვე ლო ში მა თე მა ტი კუ რი 
ინ სტი ტუ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. იგი და ინ იშ ნა ამ ინ სტი ტუ ტის პირ
ველ დი რექ ტო რა დაც. მას იწ ვე ვენ პრო ფე სო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ სა და ინ დუს ტრი ულ ინ სტი
ტუტ ში. 1937 წლი დან ის მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში გა ნაგ რძობს სა
მეც ნი ერო, პე და გო გი ურ და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ობ ას.

II მსოფ ლიო ომი ძალ ზე მძი მე იყო სა ქარ თვე ლოს თვი საც. ყვე ლას 
სა კუ თა რი წვლი ლი უნ და გა ეღო სა ერ თო სა ხალ ხო საქ მე ში. ვიქ ტორ 
კუპ რა ძე თა ვის შე მარ თე ბას, ფარ თო ერ უდ იცი ას ქვეყ ნის თავ დაც
ვას ახ მარ და. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მას შე ეძ ლო ე.წ. „ჯავ შნით“ 
ეს არ გებ ლა და ომ ში მო ნა წი ლე ობ ის გან თა ვი აერ იდ ებ ინა, იგი და
თან ხმდა სპე ცი ალ ურ და ვა ლე ბას და მა ლე ყი რიმ ში საფ რონ ტო გა
ზე თის რე დაქ ტო რის მო ად გი ლედ და იწყო მუ შა ობა  გერ მა ნულ 
ენ აზე ამ ზა დებ და სა აგ იტ აციო მა სა ლას მო წი ნა აღ მდე გე თა მხა რე ზე 
გა სავ რცე ლებ ლად. იგი ფაქ ტობ რი ვად მძი მე საბ რძო ლო მოქ მე დე ბა
თა არე ალ ში იმ ყო ფე ბო და. ამ პი რო ბებ ში არ სე ბო ბას მას უმ სუ ბუ ქებ
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და ფიქ რი გა და საჭ რელ სა მეც ნი ერო პრობ ლე მებ ზე. უმ ძი მე სი გან
საც დე ლე ბის გა და ტა ნის შემ დეგ იგი 1943 წელს, დე მო ბი ლი ზა ცი ით 
ბრუნ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში. მას ნიშ ნა ვენ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო რექ ტო რად სა მეც ნი ერო დარ გში, სა დაც ფარ
თოდ შლის სა მეც ნი ერო და პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ობ ას, აარ სებს სე
მი ნარს ელ ექ ტრო მაგ ნი ტურ ტალ ღა თა თე ორი აში და დრე კა დო ბის 
თე ორი ის სივ რცულ ამ ოც ან ებ ში.

1944 – 1953 წლებ ში ვიქ ტორ კუპ რა ძე სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე
ბის მი ნის ტრია. მდი და რი ცხოვ რე ბი სე ული გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 
გა მო ჩე ნილ მა მეც ნი ერ მა და პე და გოგ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტი მუ ლი 
მის ცა სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სწო რი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი
თა რე ბას, ნი ჭი ერი ახ ალ გაზ რდე ბის წამ ყვან სა მეც ნი ერო ცენ ტრებ ში 
მივ ლი ნე ბას, გა ნათ ლე ბის ახ ალი კე რე ბის გა ჩე ნას.       

დი დი იყო მი სი ღვაწ ლი სა შუ ალო სკო ლა ში სწავ ლე ბის დო ნი
სა და მას წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა ში. 1946 წლი დან 
შვიდ წლი ანი სკო ლა რვაწ ლი ან ად გა და კეთ და, ათ წლი ანი კი  თერ
თმეტ წლი ან ად, შე მო ღე ბულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ისა და სა
ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი ის სწავ ლე ბა, შე იქ მნა და გა მო იცა სა თა ნა დო 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ები,  მოს წავ ლე თა მრა ვალ მხრი ვი გან ვი თა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით სკო ლებ ში არა ერ თი ღო ნის ძი ება გან ხორ ცი ელ
და, ქმე დით დახ მა რე ბას ღე ბუ ლობ დნენ პე და გო გე ბიც. კარ გად იყო 
ცნო ბი ლი ვიქ ტორ კუპ რა ძის მომ თხოვ ნი და იმ ავ დრო ულ ად სა თუ
თი და მო კი დე ბუ ლე ბა პე და გო გის პრო ფე სი ის მი მართ. იგი თა ვად 
წარ მო ად გენ და ბრწყინ ვა ლე პე და გო გი სა და მად ლი ერი მო წა ფის 
დი დე ბულ ნი მუშს. 

19541958 წლებ ში კუპ რა ძე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტის რექ ტო რია და სა თა ვე ში უდ გე ბა უნ ივ ერ სი ტეტ ში სა მეც ნი ერო 
და სას წავ ლო პრო ცე სის გა და ხა ლი სე ბას, თა ვად ხელ მძღვა ნე ლობს 
დი ფე რენ ცი ალ ურ და ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა კა თედ რას. იმ
ავ დრო ულ ად სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში უმ აღ
ლე სი მა თე მა ტი კის კა თედ რა საც ხელ მძღვა ნე ლობს. ყვე ლა უმ აღ ლეს 
სას წავ ლე ბელს სურ და მი სი დი დი ერ უდ იცია და ალ ღო მაქ სი მა ლუ
რად გა მო ეყ ენ ებ ინა არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად.
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და ვუბ რუნ დეთ 40იანი წლე ბი დან გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს. 
1943 წელს ვიქ ტორ კუპ რა ძეს მი ენ იჭა მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის წო დე ბა. 1946 წელს  არ ჩე ულ იქ ნა სა
ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ნამ დვილ წევ რად, 1948 წლი
დან კი იგი ამ აკ ად ემი ის პრე ზი დი უმ ის წევ რია. 1963 წელს  აირ ჩი ეს 
აკ ად ემი ის მა თე მა ტი კი სა და ფი ზი კის გან ყო ფი ლე ბის აკ ად ემ იკ ოს
მდივ ნად. 19621966 წლებში იგი იყო სა ქარ თვე ლოს მა თე მა ტი კოს
თა ახლადაღორძინებული სა ზო გა დო ებ ის პრე ზი დენ ტი, 1980 წელს 
მას ირჩევენ საბ ჭო თა მა თე მა ტი კოს თა ნა ცი ონ ალ ური კო მი ტე ტის 
წევ რად. ბა ტო ნი ვიქ ტო რი იყო არა ერ თი  სა ერ თა შო რი სო მა ღალ რე
იტ ინ გუ ლი სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 
მას სა თა ნამ შრომ ლოდ იწ ვევ დნენ მსოფ ლი ოს წამ ყვან სა მეც ნი ერო 
ცენ ტრებ ში, იგი კითხუ ლობ და ლექ ცი ათა ციკ ლებს ამ ერ იკ ის შე
ერ თე ბულ შტა ტებ ში, პო ლო ნეთ ში, გერ მა ნი აში და სხვა ქვეყ ნებ ში. 
1981 წელს მას თბი ლი სის სა პა ტიო მო ქა ლა ქედ ირ ჩე ვენ. 

მრა ვა ლი წლის მან ძილ ზე ვიქ ტორ კუპ რა ძეს მა ღა ლი პარ ტი ული 
და სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბე ბიც ეკ ავა (მა გა ლი თად, 19541963 
წლებ ში იგი სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეა), ან
დობ დნენ უმ აღ ლეს სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მებ ზე ქვეყ ნის წარ დგე
ნას. მის ღვაწ ლს აღ ნიშ ნავ დნენ  სა ხელ მწი ფო ჯილ დო ებ ით  იგი 
6 უმ აღ ლე სი ორ დე ნი თა და მრა ვა ლი მედ ლით იყო და ჯილ დო ებ
ული. ყვე ლა წო დე ბა, ყვე ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბა, ყვე ლა 
ტრი ბუ ნა მას მი აჩ ნდა ბერ კე ტად იმ ძა ლის ხმე ვის თვის, რო მე ლიც 
უნ და მოხ მა რე ბო და ქვეყ ნი სა და მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბას, მო მა
ვა ლი თა ობ ის აღ ზრდას.

ას ეთი სა ზო გა დო ებ რი ვი დატ ვირ თვის მი უხ ედ ავ ად, ვიქ ტორ 
კუპ რა ძე მკაც რად ორ გა ნი ზე ბუ ლი და მო წეს რი გე ბუ ლი დღის გან
რი გის, ახ ალ გაზ რდო ბი დან ვე შე ძე ნი ლი შრო მი თი წრთო ბი სა და, 
რაც მთა ვა რია, გა მორ ჩე ული ნი ჭის წყა ლო ბით, მთე ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე აღ რმა ვებ და მეც ნი ერ ულ მუ შა ობ ას, ეძი ებ და კვლე ვის 
ახ ალ მი მარ თუ ლე ბებს, თა ვის გარ შე მო იკ რებ და ახ ალ გაზ რდა მეც
ნი ერ ებს და აყ ალ იბ ებ და მათ და მო უკ იდ ებ ელ, წარ მა ტე ბულ მეც ნი
ერ ებ ად. ას ეთი ძა ლის ხმე ვით იქ მნე ბო და ქარ თუ ლი მა თე მა ტი კუ რი 
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სკო ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი  სა ხე ლო ვა ნი და 
აღი არ ებ ული მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი მა თე მა ტი კო სე ბის მი ერ.

ვიქ ტორ კუპ რა ძის მეც ნი ერ ული მემ კვიდ რე ობა ეძ ღვნე ბა მა თე
მა ტი კუ რი ფი ზი კის დი ფე რენ ცი ალ ურ და ინ ტეგ რა ლურ გან ტო
ლე ბა თა თე ორი ის ზო გი ერ თი ძი რი თა დი სა კითხის კვლე ვას. ეს სა
კითხე ბია:

1. გა მოს ხი ვე ბის პრინ ცი პი და რხე ვის სა საზღვრო ამ ოც ან ები, ამ
ონ ახ სნის არ სე ბო ბი სა და ერ თა დერ თო ბის სა კითხე ბი. 

რხე ვის, ანუ ჰელ მჰოლ ცის გან ტო ლე ბის თვის დი რიხ ლეს და ნე
იმ ან ის ძი რი თა დი სა საზღვრო ამ ოც ან ები უს ას რუ ლო არე ებ ის შემ
თხვე ვა ში პირ ვე ლად ვიქ ტორ კუპ რა ძის მი ერ სრულად არ ის გა მოკ
ვლე ული. ამ ამ ოც ან ებ ის ამ ოხ სნის დროს არ სე ბით როლს ას რუ ლებს 
ე.წ. გა მოს ხი ვე ბის პრინ ცი პი, რო მე ლიც გა მო ჩე ნი ლი გერ მა ნე ლი მა
თე მა ტი კო სის ზო მერ ფელ დის მი ერ 1912 წელს იყო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ
ლი. 1934 წელს კუპ რა ძემ შეძ ლო ამ პრინ ცი პის მა თე მა ტი კუ რი და
ფუძ ნე ბა. ვიქ ტორ კუპ რა ძემ და ამ ტკი ცა დე ბუ ლე ბა რხე ვის გან ტო
ლე ბის თვის ძი რი თა დი გა რე სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის ამ ონ ახ სნე ბის 
ერ თა დერ თო ბის შე სა ხებ, შემ დეგ კი შეძ ლო ამ ამ ოც ან ებ ის დაყ ვა ნა 
ფრედ ჰოლ მის ტი პის ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა ამ ოხ სნა ზე და 
საკ მა რი სად ზო გად პი რო ბებ ში აჩ ვე ნა ამ ონ ახ სნის არ სე ბო ბა. ჰ. ვე
ილ მა იგ ივე შე დე გი მსგავ სი მე თო დით 10 წლის შემ დეგ მი იღო. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი მი ღე ბუ ლია აგ რეთ ვე ფ. 
რე ლი ხის, ი. ვე კუ ას, ვ. მაგ ნუ სის, დ. ავ აზ აშ ვი ლი სა  და  სხვა მეც ნი
ერ თა ნაშ რო მებ შიც. 

2. ელ ექ ტრო მაგ ნი ტუ რი ტალ ღე ბის დიფ რაქ ცი ის ამ ოც ან ები. 
ვიქ ტორ კუპ რა ძის ნაშ რომ თა ერ თი ციკ ლი ეძ ღვნე ბა ნე ბის მი ერი 

ბრტყე ლი კონ ტუ რის გარ შე მო ელ ექ ტრო მაგ ნი ტუ რი სი ნუ სო იდ ური 
ტალ ღე ბის დიფ რაქ ცი ის კვლე ვას. ეს ამ ოც ან ები აქ ტი ურ ად გა ნი ხი
ლე ბო და ვ. შტერ ნბერ გის, ჰ. ფრო იდ ენ ტა ლი სა და სხვა თა მი ერ აც. 
ვიქ ტორ კუპ რა ძის კვლე ვებ ში არ სე ბი თა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი ინ ტეგ
რა ლურ გან ტო ლე ბა თა მე თო დი. წი ნა მორ ბე დი შე დე გე ბი დან უპ
ირ ვე ლე სად აღ სა ნიშ ნა ვია ა. ზო მერ ფელ დის  შე დე გი სპე ცი ალ ური 
ტი პის არე ებ ის თვის. კუპ რა ძის  მი ერ მი ღე ბუ ლი შე დე გი 1938 წელს 
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ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერმუ შაკ თა სა კავ ში რო კონ კურ სზე პრე მი ით აღ
ინ იშ ნა. ის შე სუ ლია ვ. სმირ ნო ვის უმ აღ ლე სი მა თე მა ტი კის ცნო ბილ 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო კურ სში, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა 
ენ აზეა თარ გმნი ლი.

3. დრე კა დო ბის თე ორი ის სტა ტი კი სა და სტა ცი ონ არ ული რხე ვის 
ძი რი თა დი სა საზღვრო ამ ოც ან ები. 

და სა ხე ლე ბუ ლი ამ ოც ან ებ ის შეს წავ ლი სას ვიქ ტორ კუპ რა ძემ გა
ნა ზო გა და მის მი ერ ად რე მი ღე ბუ ლი ჰელ მჰოლ ცის გან ტო ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი შე დე გე ბი დრე კა დო ბის თე ორი ის სტა ცი ონ არ ული 
რხე ვის გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის თვის. დამ ტკი ცე ბუ ლია ერ თა დერ
თო ბის თე ორ ემ ები. ამ სის ტე მის ძი რი თა დი სა საზღვრო ამ ოც ან ებ
ის ამ ოს ახ სნე ლად აგ ებ ულია სა მი ტი პის ამ ონ ახ სნი. კუპ რა ძემ მათ, 
შე სა ბა მი სად, მარ ტი ვი ფე ნის, ორ მა გი ფე ნი სა და ან ტე ნუ რი ფე ნის 
პო ტენ ცი ალ ები უწ ოდა. მან გა მო იკ ვლია ამ პო ტენ ცი ალ თა ძი რი თა
დი თვი სე ბე ბი: და ად გი ნა ე.წ. ნახ ტომ თა ფორ მუ ლე ბი; და ამ ტკი ცა 
დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ან ალ ოგი ურია ლი აპ უნ ოვტა უბ ერ ის თე
ორ ემ ისა ჩვე ულ ებ რი ვი ჰარ მო ნი ული ორ მა გი ფე ნის პო ტენ ცი ალ ის 
ნორ მა ლუ რი წარ მო ებ ულ ის არ ის საზღვარ ზე უწყვე ტო ბის შე სა ხებ; 
შემ დეგ კი და ამ ტკი ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ბუ ლე ბა და სა ხე ლე ბუ ლი 
სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის საკ მა ოდ ზო გად პი რო ბებ ში ამ ოხ სნა დო
ბის შე სა ხებ. ამ მი მარ თუ ლე ბის ნაშ რო მებს გა ნე კუთ ვნე ბა კუპ რა ძის 
ერთერ თი პირ ვე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გი, მი ღე ბუ ლი სერ გეი 
სო ბო ლევ თან ერ თად, რო მე ლიც ეხ ება ტალ ღის გავ რცე ლე ბას დრე
კა დი სხე ულ ისა და სითხის გამ ყოფ ზე და პირ ზე. ნაშ რომ ში მა თე მა
ტი კუ რი კვლე ვე ბით აღ მო ჩე ნი ლია ახ ალი ტი პის ტალ ღის არ სე ბო ბა.

დრე კა დო ბის თე ორი ის სტა ტი კი სა და სტა ცი ონ არ ული რხე ვის 
ძი რი თა დი სა საზღვო ამ ოც ან ებ ის ამ ოს ახ სნე ლად კუპ რა ძემ შექ მნა 
მე თო დი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ამ ამ ოც ან ათა ამ ოხ სნა და იყ ვა ნე ბა 
სინ გუ ლა რულ ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის ამ ოხ სნა ზე. 
ამ რი გად, შე საძ ლე ბე ლი გახ და ის ეთ ივე სრუ ლი თე ორი ის შექ მნა, 
რო გო რიც არ სე ბობ და დი რიხ ლე სა და ნე იმ ან ის კლა სი კუ რი სა
საზღვრო ამ ოც ან ებ ის თვის. ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბის ნი მუ შად და
ვა სე ხე ლებთ ვიქ ტორ კუპ რა ძის მი ერ პირ ვე ლი, მე ორე და შე რე ული 
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ძი რი თა დი სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის გა მოკ ვლე ვას უბ ანუბ ან არა
ერ თგვა რო ვა ნი დრე კა დი სხე ულ ებ ის თვის. მან და ამ ტკი ცა, რომ ამ 
სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის ამ ოხ სნა და იყ ვა ნე ბა გარ კვე ულ წრფივ ფუნ
ქცი ონ ალ ურ გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის ამ ოხ სნა ზე, ზო გი ერთ შემ
თხვე ვა ში კი ე.წ. ნორ მა ლუ რი ტი პის სინ გუ ლა რულ ინ ტეგ რა ლურ 
გან ტო ლე ბა თა სის ტე მა ზე. მტკიც დე ბა, რომ ეს უკ ან ას კნე ლი სის ტე
მა ამ ოხ სნა დია ნე ბის მი ერი სა საზღვრო მნიშ ვნე ლო ბე ბი სათ ვის პირ
ვე ლი ძი რი თა დი და შე რე ული სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის შემ თხვე ვა
ში, ხო ლო მე ორე ძი რი თა დი სა საზღვრო ამ ოც ან ის შემ თხვე ვა ში, სა
ჭი როა და მა ტე ბი თი პი რო ბის მოთხოვ ნა  მთა ვა რი ვექ ტო რი სა და 
მთა ვა რი მო მენ ტის ნულ თან ტო ლო ბა. ნაჩ ვე ნე ბია ამ მე თო დის სხვა 
არა ერ თი გა მო ყე ნე ბა. გან სა კუთ რე ბით უნ და აღ ინ იშ ნოს ის ზო გა დი 
შე დე გი, რო მე ლიც მან მი იღო ბრტყე ლი ან იზ ოტ რო პუ ლი დრე კა დი 
სხე ულ ის რო გორც სტა ტი კუ რი, ისე სტა ცი ონ არ ული რხე ვის შე რე
ული სა საზღვრო ამ ოც ან ის ათ ვის. მი სი ამ ონ ახ სნის წარ მოდ გე ნა ში 
მო ნა წი ლე ობს გარ კვე ული ნორ მა ლუ რი ტი პის სინ გუ ლა რულ ინ
ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის ამ ონ ახ სნი.

4.  მარ ტი ვი და ჯე რა დი სინ გუ ლა რუ ლი ინ ტეგ რა ლუ რი გან ტო
ლე ბე ბი და მა თი გა მო ყე ნე ბე ბი.

ყო ვე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლა ამ მი მარ თუ ლე ბით გა ნა პი რო
ბებ და მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის მნიშ ვნე ლო ვან ამ ოც ან ათა კვლე ვა
ში წინ სვლას, რად გან ამ ამ ოც ან ათა ამ ოხ სნა ხში რად შე საძ ლე ბე ლი 
ხდე ბო და აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის სინ გუ ლა რუ ლი ინ ტეგ რა ლუ რი გან
ტო ლე ბის (ან გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის) ამ ოხ სნა ზე დაყ ვა ნით. ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი ას ეთი ტი პის ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა
თა თე ორი აში მი ღე ბუ ლია ფ. გა ხო ვის, ი. ვე კუ ას, ვ. კუპ რა ძის, ს. მიხ
ლი ნის, ნ. მუს ხე ლიშ ვი ლის, მა თი მრა ვალ რიცხო ვა ნი მო წა ფე ებ ისა 
და სხვა არა ერ თი მკვლევ რის მი ერ. 1935 წელს პირ ვე ლად თა ვის სა
დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი აში ვიქ ტორ კუპ რა ძემ ას ეთი მიდ გო მით გა
მო იკ ვლია  დრე კა დი ბრტყე ლი სი ნუ სო იდ ური ტალ ღის დიფ რაქ ცი
ის სამ გან ზო მი ლე ბი ანი ამ ოც ანა. და ვა სა ხე ლოთ ამ მი მარ თუ ლე ბით 
კუპ რა ძის მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო გი ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გი: დე
ბუ ლე ბა ზო გი ერ თი სა ხის ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა ეკ ვი ვა ლენ
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ტო ბის შე სა ხებ, ფ. ნე ტე რის ცნო ბი ლი თე ორ ემ ებ ის და ზუს ტე ბუ ლი 
და გა მარ ტი ვე ბუ ლი დამ ტკი ცე ბა,  ს. მიხ ლი ნი სა და ჟ. ჟი როს ცნო
ბილ შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით ახ ალი მე თო დის შექ მნა ჯე რად სინ
გუ ლა რულ ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა სის ტე მის ამ ოს ახ სნე ლად, 
რო მე ლიც შემ დგომ გა მო იყ ენა დრე კა დო ბის თე ორი ის სტა ტი კი სა 
და სტა ცი ონ არ ული რხე ვის სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ში. გარ კვე ული 
კლა სის სინ გუ ლა რულ ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბი სა და  გან ტო ლე
ბა თა სის ტე მე ბის ამ ონ ახ სნე ბის აგ ება მან შეძ ლო რი მანჰილ ბერ ტის 
სა საზღვრო ამ ოც ან ის ამ ოხ სნის გა რე შე.

5. დრე კა დო ბის თე ორი ის და ზუს ტე ბუ ლი მო დე ლე ბი (თერ მოდ
რე კა დო ბა, მო მენ ტუ რი დრე კა დო ბის თე ორია და სხვა).

ვიქ ტორ კუპ რა ძის მი ერ გა მოკ ვლე ულია და სა ხე ლე ბუ ლი თე
ორი ებ ის ძი რი თა დი და სპე ცი ალ ური სა კონ ტაქ ტო და სა საზღვრო
სა კონ ტაქ ტო ამ ოც ან ები; შე მუ შა ვე ბუ ლია ამ ონ ახ სნე ბის ის ეთი სა ხით 
წარ მოდ გე ნე ბი, რომ ლე ბიც გა მოთ ვლი თი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით 
რიცხვი თი რე ალ იზ აცი ის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ამ მიდ გო მე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობა კი დევ უფ რო მაღ ლდე ბა თა ნა მედ რო ვე მძლავ რი კომ
პი უტ ერ ული სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბით.

 6. მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის სა საზღვრო ამ ოც ან ებ ის მი ახ ლო ებ
ითი ამ ოხ სნე ბი.

გა სუ ლი სა უკ უნ ის 60იანი წლე ბის და საწყის ში ვიქ ტორ კუპ
რა ძემ ერ თი ცნო ბი ლი მე თო დის (პი კო ნეს მე თო დის) მო დი ფი ცი
რე ბი თა და გან ზო გა დე ბით წარ მო აჩ ინა  ახ ალი ეფ ექ ტი ანი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის ფარ თო კლა სის სა საზღვრო 
ამ ოც ან ებ ის მი ახ ლო ებ ით ამ ონ ახ სნთა ას აგ ებ ად. ეს მე თო დი გა მო
სა ყე ნე ბე ლია რო გორც ბრტყე ლი, ისე სივ რცუ ლი, რო გორც სტა ტი
კუ რი, ისე რხე ვის, რო გორც ძი რი თა დი, ისე შე რე ული სა საზღვრო 
ამ ოც ან ებ ის ათ ვის, ერ თგვა რო ვა ნი და უბ ანუბ ან ერ თგვა რო ვა ნი, 
იზ ოტ რო პუ ლი და ან იზ ოტ რო პუ ლი სხე ულ ებ ის შემ თხვე ვა ში. ამ 
მე თო დის არ სი ას ეთია: თუ გან სა ხილ ვე ლი სხე ულ ის საზღვა რი და 
მას ზე მო ცე მუ ლი სა ძი ებ ელი ამ ონ ახ სნის სა საზღვრო მნიშ ვნე ლო ბა 
„საკ მა რი სად“ გლუ ვია, მა შინ გრი ნის ფორ მუ ლა იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ
ას ამ ონ ახ სნი ცხა დად გა მო ის ახ ოს ფუნ და მენ ტუ რი ამ ონ ახ სნე ბის 
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(ზოგ ჯერ გრი ნის ფუნ ქცი ის) სა საზღვრო მო ნა ცე მე ბი სა და ერ თი 
ის ეთი დამ ხმა რე ფუნ ქცი ის სა შუ ალ ებ ით, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს 
გარ კვე ულ ფუნ ქცი ონ ალ ურ გან ტო ლე ბას მო ცე მუ ლი სხე ულ ის გა რე 
არ ეში. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ და სა ხე ლე ბუ ლი მე თო დი უაღ რე სად 
პერ სპექ ტუ ლი და, ამ ავ დრო ულ ად, აქ ტუ ალ ურ იც აღ მოჩ ნდა. ბო
ლო ათ წლე ულ ებ ში მეც ნი ერ ულ კვლე ვებ ში გა მომ თვლე ლი ტექ ნი
კის ჩარ თვამ წარ მოქ მნა ფუნ და მენ ტურ მეც ნი ერ ებ ათა მო ნა პოვ რის 
და ნერ გვის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ვიქ ტორ კუპ რა ძი სა და მი სი 
კო ლე გე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კი სა და დრე
კა დო ბის თე ორი ის მრა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ოც ან ის ამ ოხ სნის 
რიცხვი თი რე ალ იზ აცი ის ალ გო რით მე ბი იმ თა ვით ვე გა მომ თვლე
ლი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. დღე ვან დე ლი კომ პი
უტ ერ ული შე საძ ლებ ლო ბე ბის დო ნე კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვანს 
ხდის ამ ონ ახ სნთა ეფ ექ ტუ რად აგ ებ ის კუპ რა ძი სე ულ მე თო დებს. ეს 
მე თო დე ბი მსოფ ლი ოს გა მო ჩე ნილ მეც ნი ერ თა მე თო დე ბის გვერ
დით მო იხ სე ნი ება. 

მოს კო ვის ფო ლა დი სა და შე ნად ნო ბე ბის ინ სტი ტუ ტის რექ ტო
რი პ. პო ლუ სი ნი წერ და: „ჩვენს ინ სტი ტუტ ში 1970 წლი დან მიმ დი
ნა რე ობს მუ შა ობა დრე კა დო ბის თე ორი ის სივ რცით ამ ოც ან ებ ზე ვ. 
დ. კუპ რა ძის ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა მე თო დით. ამ მე თო დით 
შეს წავ ლი ლია მრა ვა ლი გა მო ყე ნე ბი თი ამ ოც ანა. მა გა ლი თად, გათ
ვლი ლია უნ იკ ალ ური საგ ლი ნი ლილ ვე ბი; დი დი წნე ვის კა მე რე ბი, 
რომ ლე ბიც ალ მა სის სინ თე ზის თვის გა მო იყ ენ ება; საწ ნე ხი მატ რი ცე
ბი და სხვა“.

წამ ყვა ნი ქარ თვე ლი ფი ზი კო სე ბი დღეს სი ამ აყ ით აცხა დე ბენ, 
რომ სა ოც რად პო პუ ლა რუ ლია თა ნა მედ რო ვე კვლე ვებ ში ვიქ ტორ 
კუპ რა ძის, ილია ვე კუ ას, მე რაბ ალ ექ სი ძი სა და სხვა თა მი ერ შექ მნი
ლი და ქარ თვე ლი რა დი ოფ იზ იკ ოს ებ ის მი ერ გა მო ყე ნე ბი თი ელ
ექ ტრო დი ნა მი კის თა ნა მედ რო ვე ამ ოც ან ებ ის ამ ოხ სნა ზე მორ გე ბუ
ლი მე თო დი  „დამ ხმა რე გა მომ სხი ვებ ლე ბის მე თო დი“ (“Method of 
Auxiliary Sources”). თქვენ აღ მო აჩ ენთ ამ ამ ოც ან ებ ის ად მი მიძ ღვნილ 
80000მდე ბმულს, რომ ლე ბიც მო იც ავს ყვე ლა გან ვი თა რე ბი ლი 
ქვეყ ნის სა მეც ნი ერო ჯგუ ფებ ში შექ მნილ შრო მებს. გა სათ ვა ლის



22

წი ნე ბე ლია აგ რეთ ვე, რომ ამ მე თოდს დღეს სხვა დას ხვა სა ხე ლით 
მო იხ სე ნი ებ ენ სა მეც ნი ერო წრე ებ ში. სა ხელ დობრ, პირ ველ წყა როდ 
მიჩ ნე ულ ნაშ რო მებ ში და სა ხე ლე ბუ ლია  „ფუ რი ეს მწკრივ თა მე
თო დი“, „ფუნ და მენ ტურ ამ ოხ სნე ბად გაშ ლის მე თო დი“, „არა ორ თო
გო ნა ლურ მწკრივ თა მე თო დი“. უცხო ურ ლი ტე რა ტუ რა ში ხში რად, 
პირ ველ წყა რო ზე მი უთ ით ებ ლად, ეს მე თო დი მოხ სე ნი ებ ულია, რო
გორც: „დის კრე ტულ წყა რო თა მე თო დი“ („Discrete Sources Method“), 
„გან ზო გა დე ბუ ლი მულ ტი პო ლუ რი ტექ ნი კა“  („Generalized Multi-
pole Technique“), „იაშ ურ ას მე თო დი“ („Yasuura’s Method“) და ა.შ.

ვიქ ტორ კუპ რა ძის ძალ ზე ნა ყო ფი ერი მეც ნი ერ ული მემ კვიდ რე
ობა ას ახ ულია მის 100ზე მეტ ნაშ რომ ში. მათ გან გა მოვ ყოფთ 5 მო
ნოგ რა ფი ას:
•	 „დიფ რაქ ცი ის მა თე მა ტი კუ რი თე ორი ის ძი რი თა დი ამ ოც ან ები“ 

(1935 წ.,  ლე ნინ გრა დი, რუ სულ ენ აზე; 1952 წ., ლოს ან ჯე ლე სი, 
ინ გლი სურ ენ აზე)

•	 „რხე ვის თე ორი ის სა საზღვრო ამ ოც ან ები და ინ ტეგ რა ლუ რი 
გან ტო ლე ბე ბი“ (1950 წ., მოს კო ვი, რუ სულ ენ აზე; 1956 წ., ბერ
ლი ნი, გერ მა ნულ ენ აზე).

•	 „პო ტენ ცი ალ ის მე თო დე ბი დრე კა დო ბის თე ორი აში“ (1963 წ., 
მოს კო ვი, რუ სულ ენ აზე; 1965 წ., იერ უს ალ იმი, ინ გლი სურ ენ
აზე).

•	 „დრე კა დო ბის თე ორი ის დი ნა მი კუ რი ამ ოც ან ები“ (1963 წ., ამ
სტერ და მი, ინ გლი სურ ენ აზე).

•	 „დრე კა დო ბის მა თე მა ტი კუ რი თე ორი ის სამ გან ზო მი ლე ბი
ანი ამ ოც ან ები“ (თა ნა ავ ტო რე ბი თ. გე გე ლია, მ. ბა შე ლე იშ ვი ლი, 
თ. ბურ ჭუ ლა ძე, 1968 წ., თბი ლი სი; 1976 წ., მე ორე გა და მუ შა ვე
ბუ ლი და შევ სე ბუ ლი გა მო ცე მა, მოს კო ვი, რუ სულ ენ აზე; 1979 
წ., ამ სტერ და მი, ინ გლი სურ ენ აზე).

ამ უკ ან ას კნე ლი მო ნოგ რა ფი ის ავ ტო რე ბი 1971 წელს სა ქარ თვე
ლოს სა ხელ მწი ფო პრე მი ით და ჯილ დოვ დნენ. მო ნოგ რა ფი ამ სპე
ცი ალ ის ტთა ერ თსუ ლო ვა ნი აღი არ ება მო იპ ოვა, აღ ინ იშ ნა მი სი უნ
იკ ალ ურ ობა, შე დე გე ბის სიღ რმე და მი სი მნიშ ვნე ლო ბა მო მიჯ ნა ვე 
დარ გებ ში  არ სე ბუ ლი მრა ვა ლი სა კითხის გა და საჭ რე ლად. ამ მო
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ნოგ რა ფი ამ  ქარ თულ მა თე მა ტი კურ სკო ლას კი დევ ერ თი აღი არ ება 
მო უპ ოვა. რო გორც დრომ და ად ას ტუ რა, ეს ნაშ რო მი დღემ დე აქ ტუ
ალ ური რჩე ბა. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას ვიქ ტორ კუპ რა ძის მთელ სა
მეც ნი ერო მემ კვიდ რე ობ აზე. ალ ბათ სწო რედ ეს არ ის სა უკ ეთ ესო ინ
დი კა ტო რი მეც ნი ერ ის ღვაწ ლის შე ფა სე ბი სას.

არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თუ რო გორ აღ იქ ვა მენ მეც ნი ერს თა
ნა მედ რო ვე ნი და რო გო რი შე მორ ჩე ბა ის ხალ ხის მეხ სი ერ ებ ას. 28 წე
ლი გა ვი და ვიქ ტორ კუპ რა ძის გარ დაც ვა ლე ბი დან, მაგ რამ და ბე ჯი
თე ბით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მი სი სა ხე ლი კვლავ გვახ სე ნებს მის 
ერ თგუ ლე ბას ხალ ხი სა და საქ მი სად მი, ენ თუ ზი აზ მს, ინ ტე ლი გენ
ტუ რო ბას, მჭერ მეტყვე ლე ბას, პე და გო გი ურ ნიჭს, ზრუნ ვას მო მა ვალ 
თა ობ აზე, თა ნად გო მას ყვე ლა კე თი ლი წა მოწყე ბი სად მი, გვახ სე ნებს 
პი როვ ნე ბას, რო მე ლიც თა ვი სი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე ტრა გი კულ პე
რი ოდ შიც კი ხალ ხის მსა ხუ რე ბის უმ აღ ლეს მა გრძნო ბამ კვლავ ხალ
ხი სა და მეც ნი ერ ებ ის სამ სა ხურ ში ჩა აბა.

110 წე ლი გა ვი და ვიქ ტორ კუპ რა ძის და ბა დე ბი დან. მო მა ვა ლი კი
დევ უფ რო ნათ ლად წარ მო აჩ ენს ამ აგ და რი მა მუ ლიშ ვი ლის ღვაწ ლს.

გუ რამ გო გიშ ვი ლი
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IN THE SERVICE OF SCIENCE AND THE COUNTRY
(A Short Survey of the Life and Activities of Viktor Kupradze)

If we briefly evaluate the life course of outstanding Georgian scientist, 
public figure and statesman Academician Viktor Kupradze, we may   call it 
“an everlasting trail”. It is much more difficult to evaluate in full measure 
the services of this unique personality – a great citizen and the author of 
fundamental studies in mathematics and mechanics. He made an essen-
tial contribution to the world science treasury and, participating actively 
in the intricate social and political life, he served faithfully the Georgian 
people in the course of many decades. His efforts did not remain unno-
ticed – people appreciated his deserts, statesman’s thinking, concern for 
the consolidation and development of the state, education of the young 
generation and responded him with nationwide love. 

Viktor Kupradze's nonordinary personal qualities began to form in his 
family. He was born on November 2nd,1903, in the village of Kela (pres-
ently, the village of Ninoshvili) in the family of a railwayman. The sur-
roundings and family rules of life inculcated in Viktor the loyalty to kind-
ness, love for work and learning. 

The parents noticed the versatile gifts of their son in his young years 
and sent him to school in Kutaisi. The young man at once attracted the 
attention of teachers by his diligence, good progress in studies, tactful at-
titude to fellow students and teachers. The extensive teaching of math-
ematics in the school bore its fruit and Viktor was gripped by the desire 
to master mathematics and its applications. Incidentally, he also studied 
diligently literature, history and foreign languages, took care of selfedu-
cation, showed interest in philosophical works, read periodicals. By par-
ticipating actively in disputes on various topics he improved his oratorical 
skills and level of thinking.   

Upon graduation from the school, following his own choice and the 
advice of his teachers he continued his education at the physics and math-
ematics department of  Tbilisi State University. It is a curious fact that at 
the time students were enrolled at the university by interviewing them.

V. Kupradze was successfully enrolled after the interview with well
known mathematician and teacher Andrea Razmadze.  

The severe socioeconomical situation of the 1920s and the necessity 
to support his family forced V. Kupradze to suspend temporarily his study 
at the university. He began to work as a translator, tutor, staff member of 
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newspapers and journals, continued the mastering of foreign languages 
(Russian, German, French). His public activities did not weaken. In 1922, 
V. Kupradze returned to the University. That was the time when the 
Georgian university founded by a small group of Georgian enthusiastic 
scientists was gaining in strength and preparing itself to rise to the level 
of a leading university. It was the opinion of many world scientists that 
already by 1924 small Georgia had created, relying on its own willpow-
er and means, the powerful center of knowledge and progress. Georgian 
manuals in many fields of mathematics had appeared in print, the cul-
ture of scientific thought had improved and young people had been given 
an opportunity to listen to lectures which, being remarkable in form and 
content, were the paragons of pedagogical art.  

Many years later, Viktor Kupradze recollected: ”If we agree with the fact 
that the aims and tasks of the educational work is not only to impart concrete 
knowledge to young people, but also to prepare them to embark on the path 
in life being equipped with a certain outlook, tastes and aspirations, then it is 
exactly such aims that were set and successfully realized by the pedagogical 
work of Andrea Razmadze.” It was in such a creative atmosphere that Victor 
Kupradze developed into a scientist and educationalist.

The gifted and intelligent youth quickly won the liking on the part of 
professors and teachers. Andrea Razmadze said the prophetic words about 
him: “An interesting youth, clever and diligent. He will go far.”  It can 
be said that Viktor Kupradze developed into a scientist in collaboration 
with outstanding Georgian mathematician Nikoloz Muskhelishvili whose 
works had produced a great impression on him. 

His interest in the applied aspects of mathematics, and in particular his 
awareness of the prospects of solving physical problems by the mathemat-
ical apparatus made him take a firm decision to choose the applied trend 
in mathematics and already in his student years he won the reputation of 
a promising student. He actively participated in the scientific seminar. It 
is remarkable that this seminar was also the starting point of the career of 
outstanding Georgian mathematicians Ilya Vekua, Vladimir Chelidze and 
others. He also collaborated with wellknown mathematicians George 
Nikoladze and Archil Kharadze.      

Still a student, Viktor Kupradze wrote his first scientific paper “Green, 
Klayne and Neumann Functions for Some Simple Contours", in which he 
investigated the problem suggested by N. Muskhelishvili. The paper was 
published in the Bulletin of Tbilisi State University in 1928. 
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N.  Muskhelishvili afterwards praised his young colleague: “In his stu-
dent years, he displayed the wellpronounced ability to work on his own. 
He has thoroughly studied various issues of mathematics and mechanics.”   

Upon graduation from the university in 1928, the promising young re-
searcher was enrolled in the postgraduate course on the recommendation of 
A. Razmadze and N. Muskhelishvili. He became an assistant of A. Razmadze 
in mathematical analysis and an assistant of N. Muskhelishvili in theoretical 
mechanics. He also read lectures at the Tbilisi Polytechnical Institute.

In writing the testimonial to Viktor Kupradze, his scientific supervisor 
N. Muskhelishvili in particular wrote: “The postgraduate student has mas-
tered quite well the main academic disciplines. He has invariably shown 
the ability to independent, creative and critical thinking. I can say with 
confidence that under proper conditions he will become an outstanding 
specialist in applied mathematics”.  However, such conditions could 
not be provided for the postgraduate student because of his miser-
able financial position and the poor economical situation in Tbilisi. 
In the opinion of N. Muskhelishvili, the study at the postgraduate 
course under the Academy of Sciences of the Soviet Union was at 
the time the best way out of the difficult situation – the country 
would receive a talented scientist. 

In 1930, V. Kupradze was sent on a scientific mission to Len-
ingrad, where he continued his study at the postgraduate course 
of the Physics and Mathematics Institute of the USSR Academy 
of Sciences. His research was supervised by academicians Aleksey 
Krylov and Vladimir Smirnov. Viktor Kupradze found himself in 
the circle of young mathematicians and mechanicians S. Sobolev, 
L. Kantorovich, S. Mikhlin, G. Goluzin and others.

The study and research work at the newly founded Seismic Sta-
bility Institute soon yielded a good result – the first scientific paper 
written jointly with Sergey Sobolev was quite impressive.  It was 
dedicated to the investigation of a topical problem of oscillation 
theory concerning the wave propagation in the earth’s crust as a 
result of an earthquake. It goes without saying how important this 
study was for designing earthquakeproof structures.  

A surface wave of a new type, which emerges as a result of 
disturbance at the elastic bodyfluid interface, was discovered by 
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mathematical tools. The authors called this wave an "interacting 
wave". The paper was found interesting in the Soviet Union and 
abroad. This trend of research proved to be quite fruitful. The paper 
was followed by a series of papers dealing with problems of elec-
tromagnetic wave diffraction. In 1938, the author of these results 
was awarded the prize at the AllUnion Competition of Young Sci-
entists. This is how N. Muskhelishvili, who carefully watched the 
scientific progress of his young colleague, appraised these works: 
“V. Kupradze has given us a solution of the highly important and 
difficult diffraction problem. This problem has been attacked for 
more than a hundred years, but its general solution has not been 
obtained until the works of V. Kupradze. Now we have got a very 
simple solution of this difficult problem".

The obtained results formed the foundation of V. Kupradze’s 
doctoral thesis, which he successfully defended in 1935 at the V.A. 
Steklov Mathematical Institute of the USSR Academy of Sciences 
and was awarded the Doctor’s degree in mathematics. 

A special mention should be made of the public, teaching and 
organizational work of V. Kupradze in the 1930s. The comprehen-
sive general education, pedagogical talent, tactfulness, rationalism 
in planning the working time, honesty, dignity of the 29year old 
Georgian scientist were noted in Leningrad, too, and he was in-
volved into active academic and organizational activities. He was 
appointed the academic secretary of the V.A. Steklov Mathematical 
Institute and some time after became a senior researcher there. 

It is remarkable that this happened at the time when the head 
of the institute was worldwide known Russian mathematician 
Ivan Vinogradov and at the institute there also worked celebrated 
mathematicians N. Muskhelishvili, V. Smirnov, M. Lavrent’yev, S. 
Sobolev and others.   

V. Kupradze read lectures at the higher educational establish-
ments of Moscow and Leningrad. The popular academic journal 
"Advances in Mathematical Sciences" ("Успе�и Математически� 
Наук”) was founded with his active participation. He was elected 
a member of the editorial board of the journal. In 1934, he was a 
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secretary and member of the editorial commission of the organiz-
ing committee of the 2nd AllUnion Congress of Mathematicians. V. 
Kupradze’s great organizing ability became once more apparent at 
the time of transference of the AllUnion Academy of Science – a 
highly complicated system – from Leningrad to Moscow.     

The 1930s were a crucial time for the successful development of 
the Georgian mathematical school. The settlement of organization-
al and academic matters needed the efforts of V. Kupradze, who 
already was a wellknown scientist, science organizer and public 
figure. In 1936 he returned to Tbilisi (though still remaining a staff 
researcher of the V.A. Steklov Mathematical Institute) and, togeth-
er with I. Vekua and N. Muskhelishvili, headed the organization of 
the mathematical institute in Georgia. V. Kupradze was appointed 
the first director of this institute and was also invited to the post 
of professor at Tbilisi State University and the Industrial Institute. 
From 1937 onwards he carried out his scientific, lecturing and pub-
lic work only in Georgia.    

World War II was a very grave ordeal for Georgia, too. Every 
citizen was obliged to make a contribution to the common cause. V. 
Kupradze used his broad erudition and noble impulse for the ben-
efit of the Motherland. Though he had an exemption from the army 
enlistment and could avoid participation in the war, he agreed to 
take a special appointment and began to work in the Crimea as a 
deputy chief editor of a frontline newspaper – he prepared pro-
paganda materials in the German language that was distributed 
among the enemy.    

He in fact was in the battlefield of military operations. To endure 
the life in such conditions he consoled himself with thoughts about 
scientific problems that were awaiting solution. After severe war-
time trials, V. Kupradze was demobilized and returned to Georgia. 
He was appointed prorector responsible for the scientific research 
at Tbilisi State University, where he got engrossed in scientific and 
lecturing work and founded a seminar on the theory of electromag-
netic waves and spatial problems of the elasticity theory. 

In 1944—1953 V. Kupradze worked as Minister of Education in 
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Georgia. Being a prominent scientist with rich life experience, he 
showed concern for the development of education in Georgia along 
the correct lines, encouraged gifted young people to go to work at 
the leading research centers and gave a stimulus to the establish-
ment of new educational institutions. 

V. Kupradze made a great contribution to the improvement of 
the teaching level and professional skills of secondary school teach-
ers. In 1946, sevenyear schools were remade into tenyear schools, 
while the latter were remade into 11year training schools. The 
teaching of the history and geography of Georgia was introduced, 
textbooks on these subjects were published, a number of initia-
tives were undertaken for the versatile development of pupils. An 
efficient help was rendered to teachers. V. Kupradze’s exacting and 
at the same time tactful attitude to the profession of a teacher was 
wellknown. He himself was a model of a splendid teacher and 
obliging pupil. 

In 19541958 V. Kupradze was rector of Tbilisi State University. 
He led the renovation of scientific and educational processes at the 
university, headed the chair of differential and integral equations 
and, concurrently, headed the higher mathematics chair at the 
Georgian Polytechnical Institute. All institutions of higher learn-
ing were eager to make maximal use of his exceptional erudition 
and intuition in order to settle their daily matters.    

Let us go back to the events which occurred after the 1940s. 
In 1943, the title of Honored Man of Science and Technology was 
conferred on V. Kupradze. In 1946, he was elected Full Member of 
the Georgian Academy of Sciences. Since 1948 he had been a mem-
ber of the Presidium of the Georgian Academy of Sciences, and 
since 1963 academiciansecretary of the mathematics and physics 
sector of the Georgian Academy of Sciences.

In 19621966 he served as the President of the Georgian Math-
ematical Society and from 1980 he was a member of the National 
Committee of Soviet Mathematicians. Viktor Kupradze was a mem-
ber of the editorial boards of a number of international prestigious 
scientific journals. He was frequently invited to read lectures at the 
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leading research centers in the USA, Poland, Germany and other 
countries. In 1981, he was given the title of an honored citizen of 
Tbilisi. In the course of many years V. Kupradze was holding high
rank party and governmental posts (for example in 19541963 he 
was Chairman of the Supreme Soviet of Georgia), he was entrusted 
to represent the country at supreme international forums. His des-
erts were repeatedly rewarded by the government – he was deco-
rated with six orders and a multitude of medals. He regarded his 
knowledge, public work and the rostra from which he addressed 
people as levers of his efforts to strengthen the country, develop 
science and educate the future generation.   

Despite all these public obligations, all his life V. Kupradze, ow-
ing to the staunchness acquired in his young years and, which is 
more important, owing to his exceptional natural gifts, was occu-
pied with profound scientific research, was in constant search of 
new trends in science and collected around him young researchers 
whom he trained as independent successful scientists.   These ef-
forts much contributed to the formation of the renowned Georgian 
mathematical school recognized by leading mathematicians of the 
world.   

V. Kupradze’s scientific heritage is devoted to the investiga-
tion of the basic problems of the theory of differential and integral 
equations of mathematical physics. A short account of these issues 
reads as follows.

1. The radiation principle and boundary value problems of oscil-
lation; problems  of the existence and uniqueness of a solution.

The basic boundary value problems for the Helmholtz oscilla-
tion equation were for the first time investigated by Viktor Ku-
pradze in case of infinite domains. They are solved by the radiation 
principle which was formulated by outstanding German mathema-
tician A. Sommerfeld in 1912. In 1934, V. Kupradze managed to 
substantiate this principle mathematically. He proved the unique-
ness of solutions of the basic external boundary value problems for 
the oscillation equation and reduced  these problems to the solution 
of Fredholm type integral equations. He showed the existence of a 
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solution under sufficiently general conditions. Ten years later, the 
same result was obtained by H. Weyl. Important results in this di-
rection were also obtained by F. Rellich, I. Vekua, V. Magnus and 
D. Avazashvili.

2.  Electromagnetic wave diffraction problems.
A series of V. Kupradze's works are devoted to the investiga-

tion of diffraction of electromagnetic sinusoidal waves around an 
arbitrary plane contour. These problems were considered by V. 
Sternberg, H. Freudental and other researchers. V. Kupradze made 
essential use of the method of integral equations. Of the previous 
results special mention should be made of A. Sommerfeld’s result 
for domains of special type. The result obtained by Viktor Ku-
pradze in 1938 was awarded the prize at the AllUnion Competi-
tion of Young Scientists. It was included into the wellknown V. 
Smirnov's university course on higher mathematics and translated 
into nearly all languages of the world.

3.  Basic boundary value problems of statics and stationary oscil-
lations of the elasticity theory.

To solve these problems, Viktor Kupradze generalized his previ-
ously obtained results connected with the Helmholtz equation for 
a system of stationary oscillation equations of  elasticity. He proved 
the uniqueness theorems, constructed solutions of three types, 
which he called a simple, a double and an antennalayer poten-
tial. He investigated the fundamental  properties of these potentials 
and derived jump formulas; he proved theorems analogous to the 
LyapunovTauber theorem, which state that the normal deriva-
tive of a regular harmonic doublelayer potential is continuous on 
the domain boundary. Furthermore, he proved an important fact 
that the abovementioned boundary value problems are solvable 
under quite general conditions. One of the first significant results 
obtained by V. Kupradze jointly with S. Sobolev concerns the wave 
propagation on the elastic bodyfluid interface.  The existence of a 
wave of a new type was established by mathematical means. 

To solve the basic boundary value problems of statics and steady
state oscillations of the elasticity theory, V. Kupradze developed 
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the method by which the solution of these problems is reduced to 
the solution of a system of singular integral equations. Thus it be-
came possible to create a theory that was as complete as the existing 
theory for classical Dirichlet and Neumann boundary value prob-
lems. An example of the application of this method is V. Kupradze’s 
investigation of the first, second and mixed basic boundary value 
problems for piecewiseinhomogeneous elastic bodies. He showed 
that the solution of these problems can be reduced to the solution 
of a system of welldefined linear functional equations and, in some 
cases, of a system of singular integral equations of the socalled nor-
mal type. The latter system was proved to be solvable for arbitrary 
boundary values in the case of the first basic and mixed bound-
ary value problems, while for the second boundary value problem 
it was necessary to introduce an additional assumption that the 
principal vector and the principal moment are equal to zero. V. 
Kupradze showed other applications of the method. Of particular 
interest is the result obtained by V. Kupradze for mixed boundary 
value problems in the case of static and stationary oscillations of a 
twodimensional anisotropic elastic body.  He reduced the solution 
of these problems to the solution of a system of singular integral 
equations of the welldefined normal type.

4. Simple and multiple singular integral equations and their ap-
plications. 

Each essential result obtained in this direction contributed to 
the progress in the investigation of important problems of math-
ematical physics whose solution was reduced to the solution of 
singular integral equations (or a system of equations) of the above
mentioned type. Significant results in the theory of such integral 
equations were obtained by F. Gakhov, I. Vakua, V. Kupradze, S. 
Mikhlin, N. Muskhelishvili, their numerous disciples and other re-
searchers. In 1935, in his doctoral thesis V. Kupradze used this ap-
proach to investigate for the first time a threedimensional problem 
of diffraction of an elastic plane sinusoidal wave. Some other im-
portant results obtained by V. Kupradze in this direction include: 
the theorem about the equivalence of integral equations of some 
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type, the refined and simplified proof of the wellknown theorem 
of F. Noether,  the new method developed on the basis of the well
known results of S. Mikhlin and G. Giraud for the solution of a 
system of multiple singular integral equations which V. Kupradze 
afterwards applied to boundary value problems of statics and sta-
tionary oscillations of the elasticity theory. V. Kupradze managed 
to construct solutions for a certain class of singular integral equa-
tions and systems of equations without solving the Riemann—Hil-
bert boundary value problem. 

5. Refined models of the elasticity theory (thermoelasticity, mo-
ment elasticity and other theories). 

V. Kupradze investigated the fundamental and special contact 
and boundarycontact problems of the abovementioned theories 
and constructed representations of solutions in the form which 
makes it possible to realize them numerically with the aid of com-
puters. Modern powerful computers increase the efficiency of such 
approaches. 

6. Approximate solutions of boundary value problems of math-
ematical physics. 

In the early 1960s, by modifying and generalizing Picone’s 
method V. Kupradze found new effective possibilities of construct-
ing approximate solutions for a wide class of boundary value prob-
lems of mathematical physics. This method can be used for plane 
and spatial, basic and mixed boundary value problems of statics and 
the oscillation theory in the case of homogeneous and piecewise
homogeneous, isotropic and anisotropic bodies. The essence of the 
method consists in the following: if the boundary of the consid-
ered body and the boundary value of the sought solution are as-
sumed to be “sufficiently” smooth, then Green’s formula enables 
one to represent a solution in the explicit form by means of the 
boundary data of fundamental solutions (or sometimes by means of 
Green’s function)  and one auxiliary function that satisfies a certain 
functional equation in the external domain of the considered body. 
The method proved to be very promising and topical.  In recent 
decades, the use of computers in research has created wide vistas 
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for the practical implementation of results of fundamental science. 
The numerical realization algorithms of the solution of many im-
portant problems of mathematical physics and the elasticity theory 
developed by V. Kupradze and his colleagues were from the very 
beginning meant for the use of computers. The level of presentday 
computing facilities makes V. Kupradze’s methods of constructing 
effective solutions even more important. References to these meth-
ods are made on a par with the methods of leading scientists of the 
world. 

Rector of the Moscow Institute of Steel and Alloys N. Polusin 
wrote: “Since 1970, at our institute V.D. has been working on spa-
tial problems of the elasticity theory using the method of integral 
equations. A lot of problems have been investigated by this method. 
For instance, computations were performed for unique steel rolling 
shafts, high pressure chambers used for diamond synthesis, pres-
sure matrices and other equipment.” 

Georgian physicists are proud today that the socalled method of 
auxiliary radiators worked out by V.Kupradze, I. Vekua, M. Alek-
sidze and other leading scientists enjoys popularity in modern in-
vestigations – in particular Georgian radio physicists use it to solve 
modern applied problems of electrodynamics. In the scientific pa-
pers of scientists of all developed countries we can find 80000 ref-
erences to the application of this method. In scientific circles this 
method is known under different names. In some works it is called 
the method of Fourier series, the method of decomposition into 
fundamental solutions, the method of nonorthogonal series and 
so on. In foreign literature this method is frequently mentioned as 
the discrete sources method, the generalized multipole technique, 
Uasura’s method and so on without making reference to the origi-
nal sources. 

The rich scientific heritage of V. Kupradze is reflected in his 
more than 100 works, among which there are 5 monographs:

• Basic Problems of the Mathematical Theory of Diffraction 
(1935, Leningrad; 1952, LosAngeles, in English).

• Boundary Value Problems of the Oscillation Theory  and In-
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tegral Equations (1950, Moscow; 1956, Berlin, in German).
• The Potential Method in the Theory of Elasticity (1963, 

Moscow; 1965, Jerusalem, in English).
• Dynamical Problems of the Theory of Elasticity (1963, Am-

sterdam, in English).
• ThreeDimensional Problems of the Mathematical Theory 

of Elasticity (coauthors T. Gegelia, M. Basheleishvili and T. 
Burchuladze (1968, Tbilisi).

The second revised and enlarged edition of the latter monograph 
was published in Moscow. Its English translation was published in 
Holland in 1979.

In 1971, the authors of the latter monograph were awarded the 
State Prize of Georgia. The monograph won the unanimous recog-
nition of the specialists who appreciated its originality, profundity 
of the results and their importance for the solution of a lot of prob-
lems in the related areas. This monograph added to the recognition 
to the Georgian mathematical school. As time has shown, this work 
has remained topical to the present day. The same can be said about 
the entire scientific heritage of V. Kupradze. This is perhaps the 
best appreciation of the creative work of the scientist. 

It is no less   important how contemporaries feel about the sci-
entist and what image of him will remain in the memory of people. 
28 years have passed since the death of V. Kupradze, but we can 
say with confidence that his name once again reminds us of his 
unlimited devotion to people and his work, of his enthusiasm, ora-
torical skills, pedagogical talent, concern for the future generation, 
support of any good intentions. Even in the tragic period of his life, 
he was the person whose best human quality – to be useful to his 
people – was directed to serving science and the country.  

110 years have passed from the day of Viktor Kupradze's birth, 
but we can say with full confidence that the heritage of Viktor Ku-
pradze, great scientist, public man and son of his Fatherland will 
leave the trace in the memory of future generations.  
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ГОСУДАРСТВА
(Краткий обзор жизни и деятельности Виктора Купрадзе)

Если в дву� слова� оценивать жизненный путь выдающегося 
грузинского ученого, общественного и государственного деятеля, 
академика Виктора Дмитриевича Куп радзе, наверное, следует назвать 
этот путь "следом неугасающим". Гораздо сложнее в полной мере 
оценить заслуги этой уникальной личности – великого гражданина, 
автора основополагающи� исследований по некоторым направлениям 
математики и ме�аники. Он был одним из основателей всемирно 
известной грузинской математической школы, внес значитель ный 
вклад в сокровищницу мировой науки и, одновременно, активно 
включившись в сложнейшую общественнополитическую жизнь, на 
протяжении десятилетий верно служил своему народу. Его усилия 
не прошли бесследно  – народ воздал ему должное за заслуги, 
государственное мышление, заботу по укреплению и развитию 
государства, просвещению молодого поколения и ответил ему 
всеобщей любовью. 

Формирование неординарны� личностны� качеств Виктора 
Купрадзе началось в его семье. Он родился 2 ноября 1903 года 
в селе Кела (ныне Нино швили) Ланч�утского района, в семье 
железнодорожника. Окружающая среда, жизненные правила семьи 
привили Виктору служение добру, любовь к труду и учебе.

Родители рано заметили разностороннюю одаренность сына и 
отдали его для учебы в Кутаисское реальное училище. Юноша с самого 
начала привлек внимание педагогов своим прилежанием, заметными 
достижениями, чутким отношением к ученикам и педагогам. 
Усиленное преподавание математики в училище принесло свои 
плоды и Виктором овладело желание глубоко изучить мате матику 
и её применения. Впрочем, он усердно изучал также и литературу, 
историю и иностранные языки, заботился о самообразовании, 
интересовался фило софией, знакомился с периодическими 
изданиями. Активно участвуя в диспута� на разные темы, развивал 
свой ораторский дар, культуру мыш ления.

После окончания школы, по собственному выбору и по совету 
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педагогов, он продолжил учебу на физикоматематическом факультете 
Тбилисского государствен ного университета. Примечательно, 
что в то время поступление в университет проис�одило на основе 
собеседования с абиту риентами. Зачисление Вик тора Купрадзе 
решило собеседование с признан ным математиком и педагогом 
Андреем Размадзе.

Тяжелейшая социальная среда 20� годов прошлого века, 
необ�одимость оказания материальной помощи семье, временно 
отстранили Виктора Купрадзе от университета. Он начинает 
работать – переводит, зани мается репетиторством, работает в 
редакция� газет и журналов, продолжает изучать языки (русский, 
немецкий, фран цузский). Не спадает и его общественная активность. 
В университет В. Купрадзе вернулся в 1922 году. Это  период, 
когда основанный малочисленной груп пой грузински� учены�
энтузиастов грузинский университет набирал силы и гото вился 
подняться до уровня ведущи� университетов. Уже к 1924 году, по 
мнению многи� учены� мира, маленькая Грузия в виде Тбилисского 
университета собственными силами создала мощный очаг знания и 
прогресса. Создавались гру зинские учебники по многим областям 
математики, совер шенствовалась культура научного мышления; у 
молодежи появилась воз можность слушать замечательные по форме 
и содержанию лекции – образцы педагогического искусства. Спустя 
многие годы, Виктор Купрадзе вспоминал: "Если согласиться с тем, 
что цель и задачи педагогической деятельности – не только передать 
молодым конкретные знания, но и подготовить и� к вступлению на 
жизненный путь – с определенным мировоззрением, устремлениями, 
то педагогическая деятельность Андрея Размадзе ставила перед собой 
именно такие цели и прекрасно добивалась и�". В такой творческой 
среде начиналось форми рование Виктора Купрадзе как ученого и 
педагога.

Одаренный и разумный юноша своим упорством в учебе быстро 
добился признания профессоров и преподавателей. Пророческими 
оказались сказанные о нем слова Андрея Размадзе: "Интересный 
юноша, способный и трудо лю бивый. Далеко пойдет". Можно 
сказать, что Виктор Купрадзе, как ученый, форми ровался главным 
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образом в сотрудничестве с выдающимся грузинским математиком 
Николаем Ивановичем Мус�ели шви ли и под влиянием его научны� 
трудов. Увле ченность прикладными аспектами математики и, в 
особенности, осознание перспектив решения физически� задач с 
использованием математического аппарата, переросли в непоколе
бимое решение начинающего ученого – он выбирает направление 
прик ладной математики и уже в студенческие годы завоевывает 
имя весьма успешного студента. Он активно участвует в научном 
семинаре. Приме чательно, что вместе с ним этим семинаром 
начинали свою карьеру про славленные гру зинские математики: Илья 
Векуа, Владимир Челидзе и др. Он сотрудничал также с известными 
математиками Георгием Николадзе и Арчилом Харадзе. К периоду 
студенчества относится и первый научный труд В. Купрадзе – в нем он 
изучил предложенную Николаем Мус�елишвили задачу: "Функции 
Грина, Клейна и Неймана для некоторы� просты� контуров". Работа 
была опуб ликована в Сообщения� Тбилисского государственного 
университета в 1928 году. Позднее Николай Мус�елишвили так 
�арактеризовал своего молодого коллегу: "В период студенчества он 
проявлял ярко выраженную способность к самостоятельной работе. 
Он основательно изучил различные вопросы мате матики и ме�аники".

По окончании университета, в 1928 году, подающий надежды 
молодой исследователь по рекомендации А. Размадзе и Н. 
Мус�елишвили был зачислен в аспирантуру. Он стал ассистентом 
А. Размадзе по математи ческому анализу и ассистентом Н. 
Мус�елишвили по теоретической ме�а нике. Он начинает работать 
в Тбилисском полите�ническом институте – читает лекции. 
При �арактеристике аспиранта Виктора Купрадзе его научный 
руководитель Николай Мус�елишвили отмечал: "Аспирант весьма 
успешно проработал основные предметы, проявляя всегда способность 
к самостоятельному, творческому и критическому мышлению. Я могу 
с уверен ностью сказать, что из В.Д.Купрадзе выйдет выдающийся 
специалист по прикладной математике". Изза бедственного мате
риального положения аспиранта и реальной ситуации в Тбилиси, 
создание для него таки� условий было невозможно. По мнению 
Николая Мус�елишвили, аспирантура Акаде мии наук Советского 
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Союза была на тот момент наи луч шим вы�одом из сложившейся 
ситуации – страна получила бы выдающегося ученого.  

В 1930 году состоялась командировка в Ленинград, в аспирантуру 
Физикоматематического института Академии наук СССР. Учеба 
в ленин градской аспирантуре стала естественным продолжением 
начатой в Тбилиси учебы. Его работой руководили академики 
Алексей Крылов и Владимир Смирнов. Виктор Купрадзе оказался 
в  окружении молоды� математиков и ме�аников: С. Соболева, Л. 
Канторовича, С. Христиановича, С. Ми�лина, Г. Голузина и други�. 
Учеба и научная работа в Институте сейсмостойкости, только что 
созданном в системе Академии наук, быстро принесла результат – 
первый же научный труд, выполненный вместе с Сергеем Соболевым, 
оказался весьма важным. В этой работе изучена одна актуальная 
задача теории коле бания, касающаяся распространения волны в 
земной коре в результате землетрясения. Разумеется, этот  вопрос был 
актуален для установления сейсмостойкости сооружений. В работе 
математическими исследованиями была обнаружена повер�ностная 
волна нового типа, возникающая в результате возмущения на границе 
раздела упругого тела и жидкости. Работа вызвала большую заинтере
сованность как в Советском Союзе, так и за его пределами. Это 
направление исследований оказалось весьма плодотворным. За этим 
трудом последовал цикл работ В. Купрадзе, посвященный вопросам 
дифракции электромаг нитны� волн. Автору эти� результатов в 1938 
году была присуждена премия на всесоюзном конкурсе молоды� 
учены�. Николай Мус�елишвили, внима тельно следивший за 
научным прогрессом своего молодого коллеги, так оценил эти работы: 
"В. Купрадзе получил решение особо важной и трудной проблемы 
дифракции. Эта задача стояла более ста лет, но её общее решение до 
работ В. Купрадзе получено не было. Сейчас мы имеем очень простое 
решение этой очень сложной задачи". 

Полученные результаты легли в основу докторской диссертации 
Виктора Куп радзе. В 1935 году, после успешной защиты диссертации 
в Математи ческом инс титуте им. В.А. Стеклова АН СССР, ему была 
присуждена научная степень "Доктора математики".

Отдельно следует отметить общественную, педагогическую и 



40

организа ционную деятельность Виктора Купрадзе в 30е годы. В 
Ленинграде тоже заметили многостороннее общее образование, 
педагоги ческий талант, удивительную чуткость, способность 
рационально плани ровать рабочее время, упорядоченность, 
степенность 29летнего грузинского ученого и вовлекли его в 
активную ака де мическую и организационную деятельность. Его 
назначают ученым секретарем Математического института им. 
В.А.Стеклова, он становится старшим научным сотрудником 
Института. Примечательно, что  это произошло в то время, когда 
директором Института был всемирно известный великий русский 
математик Иван Виноградов, а в Институте работали Николай 
Мус�елишвили, Владимир Смирнов, Ми�аил Лав рентьев, Сергей 
Соболев и другие знаменитые математики. В.Купрадзе читал лекции 
в высши� учебны� заведения� Москвы и Ленинграда. При его 
активном участии был основан впоследствии знаменитый журнал 
"Успе�и Математически� Наук". Он был избран членом редколлегии 
журнала. В 1934 году он – секретарь и член редакционной комиссии 
Оргкомитета Второго Всесоюзного съезда математиков. Во время 
переноса Всесоюзной Академии наук – этой сложной структуры – из 
Ленинграда в Москву еще раз проявились большие организаторские 
возможности Виктора Купрадзе. 

30е годы ХХ века были одним из решающи� периодов для 
успешного развития грузинской математической школы. Для 
решения организационны� и академически� проблем нужны были 
усилия и Виктора Купрадзе – уже известного ученого, организатора 
науки и общественного деятеля. В 1936 году В. Купрадзе возвращается 
в Тбилиси (�отя остается и сотрудником Математи ческого Института 
им. В.А.Стеклова) и вместе с И. Векуа и Н. Мус�елишвили руководит 
организацией в Грузии Мате ма тического института. Его назначают 
первым директором этого института. Его приг лашают также на 
должность профессора в Тбилисский государственный университет и 
в Индустриальный институт. С 1937 года его научная, педагогическая 
и общественная дея тельность продолжается только в Грузии.

Вторая мировая война и для Грузии была очень тяжелой. Каждый 
обязан был внести свою лепту в общенародное дело. Виктор Купрадзе 
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свою широкую эрудицию, душевный порыв использовал для 
защиты Родины. Несмотря на то, что мог воспользоваться "броней", 
он согласился на специальное задание и вскоре начал работать в 
Крыму заместителем редактора фронтовой газеты – на немецком 
языке готовил агитационный материал для распространения в 
стане противника. Факти чески он на�одился в ареале тяжелы� 
боевы� действий. Жизнь в таки� условия� облегчалась мыслями 
о научны� проблема�, которые ждали своего разрешения. После 
тяжелейши� событий, в 1943 году, Виктор Купрадзе демобилизуется 
и возвращается в Грузию. Его назначают проректором по научной 
части в Тбилисском государственном университете, где он широко 
развертывает научную и педагогическую деятельность, основывает 
семинар по теории электромаг нитны� волн и пространственным 
задачам теории упругости.

В 19441953 года� В. Купрадзе – министр просвещения Грузии. 
Выда ющийся ученый с богатым жизненным опытом стимулировал 
развитие просвещения в Грузии, направлял одаренную молодежь в 
ведущие научные центры, способствовал созданию новы� очагов 
просвещения. 

Велик был его вклад в повышение уровня преподавания и 
квалификации учителей в средней школе. В 1946 году школы с 
семилетним и десятилетним преподаванием были реформированы, 
соответственно, в восьмилетние и одиннадцатилетние. В школа� 
ввели изучение истории и географии Грузии, издали соответствующие 
учебники, осуществили ряд мероприятий в направлении 
разностороннего развития учащи�ся. Действенная помощь была 
оказана и педагогам. Хорошо было из вестно требовательное и 
одновременно  чуткое отношение Виктора Купрад зе к профессии 
педагога. Он сам был великолепным образцом блестящего педагога 
и благодарного ученика. 

В 19541958 года� В. Купрадзе – ректор Тбилисского 
государственного уни верситета. Он руководит обновлением 
научного и учебного процесса в университете, возглавляет кафедру 
дифференциальны� и интегральны� урав нений. Одновременно 
руководит кафедрой высшей математики в Грузинском 
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полите�ническом институте. Все высшие учебные заведения желали 
макси мально включать его высокую эрудицию и чутье для решения 
насущны� проблем.

Вернемся к событиям, имевшим место с 40� годов. В 1943 году 
Виктору Купрадзе было присвоено звание Заслуженного деятеля 
науки и те�ники. В 1946 году его избирают действительным членом 
Академии наук Грузии, с 1948 года – он член Президиума Академии, с 
1963 года – академиксекретарь Отделения математики и физики АН 
ГССР. В 19621966 года� он президент Грузинского математического 
общества, в 1980 г. его избирают членом Национального комитета 
советски� математиков. Виктор Дмитриевич был членом редколлегий 
ряда международны� высокорейтинговы� научны� журналов. Его 
приглашали для чтения курса лекций в ведущие научные центры 
США, Польши, Германии и други� стран. В 1981 году его избрали 
почетным гражданином г. Тбилиси. На протяжении многи� лет 
В. Купрадзе занимал и высокие партийные и государственные 
посты (нап ример, в 19541963 гг. был Председателем Вер�овного 
Совета Грузии), ему доверяли представлять страну на высочайши� 
международны� форума�. Заслуги Виктора Купрадзе неоднократно 
отмечались государственными наг радами – он был награжден 
6 высшими орденами и множеством медалей. Все свои звания, 
общественную активность, все  трибуны он рассматривал как 
рычаги для усилий, которые нужно было приложить для развития 
государства и науки, воспитания будущего поколения. 

  Несмотря на такую общественную нагрузку, Виктор Купрадзе, 
благодаря строго организованному распорядку дня, обретенной 
в молодости трудовой закалке и, что самое главное, исклю
чительной одаренности, на протяжении всей жизни углублял 
научную деятельность, искал новые направления исследований, 
собирал вокруг себя молоды� учены� и формировал и� как 
самостоятельны�, успешны� исследователей. Такими усилиями 
создавалась значительная составная часть прославленной грузинской 
математической школы, признанной ведущими математиками мира.

Научное наследие академика В. Купрадзе посвящено исследованию 
некоторы� основны� вопросов теории дифференциальны� и 
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интегральны� уравнений математической физики. Вкратце изложим 
эти вопросы.

1. Принцип излучения и граничные задачи колебания, вопросы 
существования и единственности решений.

Основные граничные задачи для уравнения колебания, т.е. 
уравнения Гельмгольца, в случае бесконечны� областей впервые 
были исследованы (полностью) Виктором Купрадзе. При решении 
эти� задач существенную роль играет т.н. принцип излучения, 
изложенный в 1912 году выдающимся немецким математиком 
А. Зоммерфельдом. В 1934 году В. Купрадзе смог математически 
обосновать этот принцип. Он доказал положение о единственности 
решений основны� внешни� граничны� задач для уравнения 
колебания, а затем смог свести эти задачи к решению интегральны� 
уравнений типа Фредгольма и при достаточно общи� условия� 
показал существование решения. Г. Вейль тот же результат подобным 
методом получил спустя 10 лет. В этом направлении значительные 
результаты получены также в работа� Ф. Рели�а, И. Векуа, В. Магнуса, 
Д. Авазашвили и др.

2. Задачи  дифракции электромагнитны� волн
Один цикл работ В. Купрадзе посвящен исследованию дифракции 

электромагнитны� синусоидальны� волн вокруг произвольного 
плоского контура. Эти задачи активно рассматривались также В. 
Штернбергом, Х. Фройденталем и другими. В исследования� В. 
Купрадзе существенно применяется метод интегральны� уравнений. 
Из предшествующи� результатов, в первую очередь, нужно отметить 
результат А. Зоммерфельда для областей специального типа. 
Результат, полученный В.Купрадзе, в 1938 году был отмечен премией 
на всесоюзном конкурсе молоды� учены�. Он вошел в известный 
университетский курс по высшей математике В. Смирнова, который 
переведен почти на все языки мира.

3. Основные граничные задачи статики и стационарны� колебаний 
теории упругости

При решении указанны� задач Виктор Купрадзе обобщил 
полученные им ранее результаты, связанные с уравнением 
Гельмгольца для системы урав нений стационарны� колебаний 



44

теории упругости. Доказаны теоремы единс твенности. Для решения 
основны� граничны� задач этой системы построены решения тре� 
типов. Купрадзе назвал и� потенциалами, соответственно, прос
того слоя, двойного слоя и антенного слоя. Он исследовал основные 
свойства эти� потенциалов: установил т.н. формулы скачков; доказал 
теоремы, ана ло гичные теореме ЛяпуноваТаубера о непрерывности 
на границе области нор мальной производной обыкновенного 
гармонического потен циа ла двой ного слоя; затем доказал важное 
положение о разрешимости названны� гра ничны� задач при довольно 
общи� условия�. К работам этого направления принадлежит один 
из первы� значительны� результатов, полученны� В. Куп радзе 
совместно с С.Соболевым, который касается распространения 
волны на по вер�ности раздела упругого тела и жидкости. В работе 
математическими ис следованиями установлено существование 
волны нового типа.

Для решения основны� граничны� задач статики и стационарны� 
колебаний теории упругости В.Купрадзе создал метод, по которому 
решение эти� задач сводится к решению системы сингулярны� 
интегральны� урав нений. Таким образом, стало возможным создание 
такой же полной теории, какая существовала для классически� 
граничны� задач Дири�ле и Неймана. Образцом применения этого 
метода является исследование Виктором Куп радзе первой, второй и 
смешанной основны� граничны� задач для кусочнонеоднородны� 
упруги� тел. Он доказал, что решение эти� граничны� задач сводится 
к решению системы определенны� линейны� функциональны� 
уравнений, а в некоторы� случая� – системы сингулярны� 
интегральны� урав не ний т.н. нормального типа. Доказывается, что 
последняя система разрешима для произвольны� граничны� значений 
в случае первой основной и смешанной граничны� задач, а в случае 
второй основной граничной задачи понадобится дополнительное 
условие – равенство нулю главного вектора и главного момента. 
Показаны и другие применения этого метода. Особо следует 
отметить общий результат, полученный В.Куп радзе для смешанны� 
граничны� задач как в случае статически�, так и стационарны� 
колебаний плоского анизотропного упругого тела. В предс тав
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лении и� решения присутствует решение системы сингулярны� 
интегральны� уравнений определенного нормального типа.

4. Простые и кратные сингулярные интегральные уравнения и и� 
при менения

Каждое значительное продвижение в этом направлении 
обуславливало продвижение и в исследовании важны� задач 
математической физики, т.к. решение последни� часто сводилось 
к решению сингулярны� интегральны� уравнений (или системы 
уравнений) указанного типа. Весьма значительные результаты 
в теории интегральны� уравнений такого типа получены Ф.Га
�овым, И.Векуа, В.Купрадзе, С.Ми�линым, Н.Мус�елишвили, и� 
многочис лен ными учениками и рядом други� исследователей. 
В 1935 году, в своей докторской диссертации, В.Купрадзе таким 
под�одом впервые исследовал тре�мерную задачу дифракции 
упругой плоской синусоидальной волны. Отме тим некоторые 
важные результаты, полученные В.Купрадзе в этом направ лении: 
положение об эквивалентности интегральны� уравнений некоторы� 
видов, уточненное и упрощенное доказательство известны� теорем 
Ф.Нетера, создание на основе известны� результатов С.Ми�лина и 
Ж.Жиро нового ме тода для решения  системы кратны� сингулярны� 
интегральны� уравнений, который он впоследствии применил 
в граничны� задача� статики и стацио нарны� колебаний теории 
упругости. В.Купрадзе смог построить решения для определенного 
класса сингулярны� интегральны� уравнений и систем уравнений  
без решения граничной задачи РиманаГильберта.

5. Уточненные модели теории упругости (термоупругость, 
моментная теория упругости и др.)

Виктором Купрадзе исследованы основные и специальные 
контактные и граничноконтактные задачи указанны� теорий; 
разработаны представления решений в таком виде, который с 
применением вычислительной те�ники дает возможность численной 
реализации. Эффективность таки� под�одов еще более повышается 
применением современны� мощны� компью терны� систем.

6. Приближенные решения граничны� задач математической 
физики
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В начале 60� годов прошлого века Виктор Купрадзе 
модифицированием и обобщением одного известного метода (метод 
Пиконе) выявил новые эффективные возможности построения 
приближенны� решений для широ кого класса граничны� задач 
математической физики. Этот метод можно использовать для 
плоски� и пространственны�, основны� и смешанны� гра ничны� 
задач, задач статики и колебания в случае однородны� и кусочно
однородны�, изотропны� и анизотропны� тел. Суть метода в 
следующем: если граница рассматриваемого тела и заданное на нем 
граничное значение искомого решения "достаточно гладкие", тогда 
формула Грина дает воз можность представить решение в явном 
виде с помощью граничны� данны� фундаментальны� решений 
(иногда функции Грина) и одной вспо могательной функции, которая 
удовлетворяет определенному функциональ ному уравнению во 
внешней области данного тела. Следует отметить, что указанный 
метод оказался весьма перспективным и, одно временно, актуальным. 
В последние десятилетия использование в научны� исследования� 
вычислительной те�ники создало широкие возможности для 
внедрения достижений фундаментальной науки. Разработанные 
Виктором Купрадзе и его коллегами алгоритмы численной 
реализации решений многи� важны� задач математической физикии 
и теории упругости изначально предполагали использование 
вычислительной те�ники. Уровень нынешни� компьютерны� 
возможностей делает еще более значительным методы Куп радзе по 
построению эффективны� решений. Эти методы упоминаются рядом 
с методами ведущи� учены� мира. 

Ректор Московского института стали и сплавов П.Полусин писал: 
"В нашем институте с 1970 года работают над пространственными 
задачами тео рии упругости методом интегральны� уравнений 
В.Д.Купрадзе. Этим методом исследовано множество прикладны� 
задач. Например, рассчитаны уни кальные прокатные валы; камеры 
высокого давления, которые используются для синтеза алмаза; 
прессовые матрицы и др."

Ведущие грузинские физики сегодня с гордостью заявляют, что в 
совре менны� исследования� удивительно популярен разработанный 
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В. Купрадзе, И.Векуа, М.Алексидзе и другими учеными т.н. "метод 
вспомо гательны� излучателей", приуроченный гру зинскими 
радиофизиками к решению современны� задач прикладной 
электродинамики. В научны� работа� учены� все� ведущи� стран 
можно обнаружить 80 000 ссылок, посвященны� этим задачам. 
Следует также учесть, что в научны� круга� этот метод упоминается 
под разными названиями. А именно, в признанны� первоисточниками 
работа� указаны – "Метод рядов Фурье", "Метод разложения на 
фундаментальные решения", "Метод неортогональны� рядов". В 
зарубежной литературе, часто без указания первоисточника, этот 
метод упоминается как "Метод дискретны� источников" ("Discrete 
sources method"), "Обобщенная мультипольная те�ника" ("Genera lized 
multipole technique"), "Метод Яшуура" ("Yasuura's method") и т.д.

Весьма плодотворное научное наследие Виктора Купрадзе 
представлено в более чем 100 его работа�. Из ни� выделим 5 
монографий: 

•	"Основные задачи математической теории дифракции" (1935 г., 
Ле нинград; 1952 г., ЛосАнджелес, на англ. яз.).

•	"Граничные задачи теории колебаний и интегральные 
уравнения" (1950 г., Москва; 1956 г., Берлин, на немецк. яз.).

•	"Метод потенциала в теории упругости" (1963 г., Москва; 1965 г., 
Иерусалим, на англ. яз.).

•	"Динамические задачи теории упругости" (1963 г., Амстердам, 
на англ. яз.).

•	"Тре�мерные задачи математической теории упругости" 
(соавторы: Т.Гегелиа, М.Башелейшвили, Т.Бурчуладзе, 1968 г., 
Тбилиси; 1976 г., второе перерабо тан ное и дополненное  издание, 
Москва; 1979 г., Амс тер  дам, на англ. яз.).

Авторы последней монографии в 1971 году удостоились 
Государст венной премии Грузии. Монография получила 
единодушное признание специалистов, отмечались её уникальность, 
глубина результатов и и� зна чение для решения множества вопросов 
смежны� областей. Эта монография принесла новое признание 
грузинской математи ческой школе. Как показало время, этот труд 
остается актуальным и по сей день. То же самое можно сказать и 
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обо всем научном наследии Виктора Купрадзе. Наверное, это и есть 
наилучший индикатор для оценки творчества ученого.

Не менее важно, как воспринимают ученого современники и 
каким останется он в памяти народа. Прошло 28 лет после смерти 
Виктора Купрадзе, но с уверенностью можно сказать, что его имя 
вновь напоминает нам о его безграничной преданности народу и 
своему делу, об энтузиазме, интел лигентности, ораторском искусстве, 
педагогическом таланте, заботе о буду щем поколении, поддержке 
любы� добры� начинаний. Напоминает о лич ности, которого, даже в 
самый трагический период его жиз ни, высшее чело веческое чувство 
– быть полезным своему народу – вернуло к служению науке и 
государству. 

Прошло 110 лет со дня рождения Виктора Купрадзе. Будущее 
еще более ярко выявит ценность творческого наследия выдающегося 
сына своего отечества.

Гурам Гогишвили
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ვ. კუპ რა ძის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წე ობ ის ძი რი თა დი 
თა რი ღე ბი

1903 წლის 2 ნო ემ ბერს და იბ ადა ლან ჩხუ თის რაიონის სოფ. ნი ნოშ
ვილ ში (ყო ფი ლი სოფ. ყე ლა).

1911–1920 წწ. სწავ ლობ და ქუ თა ის ის რე ალ ურ სას წავ ლე ბელ ში.
1921–1927 წწ. იყო თა ნამ შრო მე ლი და შემ დგომ რე დაქ ტო რი გა ზე

თე ბი სა: „იუნ ოშ ეს კაია პრავ და“, „მო ლო დოი რა ბო ჩი“, „ახ ალ
გაზ რდა კო მუ ნის ტი“. 

1922–1927 წწ. სწავ ლობ და ტფი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
ფი ზი კამა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე.

1927–1930 წწ. ტფი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და სა ქარ
თვე ლოს ინ დუს ტრი ული ინტის მა თე მა ტი კუ რი ან ალ იზ ისა 
და მე ქა ნი კის კა თედ რის ას ის ტენ ტი. 

1930–1933 წწ. სსრ კავ ში რის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ვ. სტეკ ლო ვის 
სახ. მა თე მა ტი კის ინტის ას პი რან ტია (ქ. ლე ნინ გრად ში).

1933–1935 წწ. სსრ კავ ში რის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ვ. სტეკ ლო ვის 
სახ. მა თე მა ტი კის ინტის უფ რო სი მეც ნი ერი თა ნამ შრო მე ლი 
და სწავ ლუ ლი მდი ვა ნია. 

1935 წ. და იც ვა სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია თე მა ზე: „ელ ექ ტრო მაგ ნი
ტუ რი ტალ ღის დიფ რაქ ცი ის თე ორი ის სა საზღვრო ამ ოც ან ები“.

1935–1941 წწ. მუ შა ობ და სსრ კავ ში რის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის სა
ქარ თვე ლოს ფი ლი ალ ის მა თე მა ტი კის ინტის დი რექ ტო რად. 
პა რა ლე ლუ რად ხელ მძღვა ნე ლობ და თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნტის დი ფე რენ ცი ალ ურ და ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა 
კა თედ რას და სა ქარ თვე ლოს ინ დუს ტრი ული ინტის უმ აღ
ლე სი მა თე მა ტი კის კა თედ რას.

1939 წ. მი ენ იჭა პრო ფე სო რის წო დე ბა.
1941–1943 წწ. მსა ხუ რობ და საბ ჭო თა არ მი ის რი გებ ში – სამ ხედ რო 

გა ზე თის „ზოლ და ტენ ვა არ ჰა იტ“ის რე დაქ ცი ის პა სუ ხის მგე
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ბე ლი მდი ვა ნი. 
1943 წ. მი ენ იჭა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის დამ

სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის წო დე ბა. 
1943–1944 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო რექ ტო

რია სა მეც ნი ერო ნა წილ ში.
1943–1979 წწ. ხელ მძღვა ნე ლობ და თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ

სი ტე ტის დი ფე რენ ცი ალ ურ და ინ ტეგ რა ლურ გან ტო ლე ბა თა 
კა თედ რას. 

1944 წ. და ჯილ დოვ და მედ ლით „კავ კა სი ის დაც ვი სათ ვის“.
1944–1953 წწ. მუ შა ობ და სა ქარ თვე ლოს სსრ გა ნათ ლე ბის მი ნის

ტრად. 
1945 წ. და ჯილ დოვ და მედ ლე ბით: „მა მა ცუ რი შრო მი სათ ვის 1941–

1945 წწ. დიდ სა მა მუ ლო ომ ში“, „გერ მა ნი აზე გა მარ ჯვე ბი სათ
ვის 1941–1945 წწ. დიდ სა მა მუ ლო ომ ში“. 

1946 წ. აირ ჩი ეს სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ნამ
დვილ წევ რად. და ჯილ დოვ და ლე ნი ნის ორ დე ნით.

1946–1963 წწ. სა ქარ თვე ლოს კპ ცკ წევ რია.
1947 წ. მო ნა წი ლე ობს „აზი ისა და აფ რი კის ხალ ხთა“ კონ გრეს ზე ქ. 

დე ლი ში. – კითხუ ლობს ლექ ცი ებს დე ლის უნ ივ ერ სი ტეტ ში. 
1947–1985 წწ. სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის პრე ზი

დი უმ ის წევ რია. 
 – სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ყვე ლა მოწ ვე ვის დე

პუ ტა ტია. 
1949–1952 წწ. აირ ჩი ეს სსრ კავ ში რის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტად.
1951 წ. და ჯილ დოვ და შრო მის წი თე ლი დრო შის ორ დე ნით. 
1954–1958 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რია.
1954–1963 წწ. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეა. 
1955 წ. გაგ ზავ ნილ იქ ნა დე ლე გა ტად გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა
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და კავ ში რე ბით] // კო მუ ნის ტი. – 1973. – 6 ოქტ. – გვ. 6; Заря восто– 1973. – 6 ოქტ. – გვ. 6; Заря восто 1973. – 6 ოქტ. – გვ. 6; Заря восто– 6 ოქტ. – გვ. 6; Заря восто 6 ოქტ. – გვ. 6; Заря востоოქტ. – გვ. 6; Заря восто. – გვ. 6; Заря восто – გვ. 6; Заря восто– გვ. 6; Заря восто გვ. 6; Заря востоგვ. 6; Заря восто. 6; Заря восто 6; Заря востоЗаря восто-
ка. – 1973. – 6 окт. – с. 4. 

Речь: [на совместном торжественном заседании ЦК КП Гру-
зии и Вер�овного Совета ГССР, посвященное вручению республике 
ордена Дружбы народов] // Комунисти. – 1973. – 6 окт. – С. 6; Заря 
Востока. – 1973. – 6 окт. – С. 4. 

204. შრო მით ვა დი დოთ სამ შობ ლო!: მი მარ თვა სა ქარ თვე
ლოს ქა ლა ქე ბი სა და რაიონების ახ ალ გაზ რდო ბას, ქა ლიშ ვი ლებ სა 
და ჭა ბუ კებს // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1973. – 4 ივლ. – გვ. 1; Заря 
Востока. – 1973. – 30 июня. – С. 4. –  ხელ მო წე რა : ვ. კუპ რა ძე, ა. ძი ძი
გუ რი და სხვ. 

Прославим Родину трудом!: Обращение к молодежи, девуш-
кам и юношам городов и районов Грузии // Са�ал�о ганатлеба. – 1973. 
– 4 июля. – С. 1; Заря Востока. – 1973. – 30 июня. – С. 4. – Подписи: В. 
Купрадзе, А. Дзидзигури и др. 

205. „ქარ თულ მეც ნი ერ ებ აში აღ მავ ლო ბას ვხე დავ“ / [სა უბ
არი ჩა იწ ერა ნ. მგე ლა ძემ] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1973. – 7 ნო
ემბ. – გვ. 3, სურ-ით. 

206. ქარ თველ მეც ნი ერ თა გან ცხა დე ბა: [ა. დ. სა ხა რო ვის შე
სა ხებ] // კო მუ ნის ტი. – 1973. – 5 სექტ. – გვ. 3. – ხელ მო წე რა : ვ. დ. 
კუპ რა ძე და სხვ. 
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207. წარ მა ტე ბით სწავ ლას გი სურ ვებთ ახ ალ გაზ რდა მე გობ
რე ბო!: მი მარ თვა ქ. თბი ლი სის სას წავ ლებ ლე ბის მოს წავ ლე ებ ისა და 
სტუ დენ ტე ბი სად მი // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1973. – 31 აგვ. – გვ. 1; 
Вечерний Тбилиси. – 1973. – 30 авг. – С. 1. – ხელ მო წე რა : ნ. მუს ხე
ლიშ ვი ლი, ი. ვე კუა, ვ. კუპ რა ძე და სხვ. 

Отличной вам учебы, юные друзья!: Обращение к школьни-
кам и студентам, учащимся те�никумов и профте�училищ г. Тбили-
си // Са�ал�о ганатлеба. – 1973. – 31 авг. – С. 1; Вечерний Тбилиси. 
– 1973. – 30 авг. – С. 1. – Подписи: Н. Мус�елишвили, И. Векуа, В. Ку-
прадзе и др. 

1974
208. სწავ ლა, შრო მა, სი ბე ჯი თე...: სა ქარ თვე ლოს სსრ სა ხალ

ხო მე ურ ნე ობ ის მო წი ნა ვე თა, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ
ნე ბის მოღ ვა წე თა მი მარ თვა რეს პუბ ლი კის უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ
ლე ბის სტუ დენ ტე ბი სა და ტექ ნი კუ მე ბის მოს წავ ლე ებ ის ად მი // კო
მუ ნის ტი. – 1974. – 31 აგვ. – გვ. 1; Заря Востока. – 1974. – 31 авг. – С. 
2. – ხელ მო წე რა : ვ. კუპ რა ძე და სხვ. 

Учеба, труд, прилежность...: Обращение к передовикам на-
родного �озяйства, к деятелям науки, культуры и искусства Груз. 
ССР, к студентам высши� учебны� заведений и учащимся те�нику-
мов республики // Комунисти. – 1974. – 31 авг. – С. 1; Заря Востока. 
– 1974. – 31 авг. – С. 2. – Подписи: В. Д. Купрадзе и др. 

209. უკ ვდავ ყოთ სამ შობ ლო სათ ვის თავ და დე ბულ ნი: [სა მა
მუ ლო ომ ში და ღუ პულ უნ ივ ერ სი ტე ტელ თა სა ხე ლე ბის უკ ვდავ სა
ყო ფად თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტეტ ში დი დე ბის მუ ზე უმ ის გახ სნის 
შე სა ხებ] // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 1974. – 5 აპრ. – გვ. 1. – ხელ
მო წე რა: ვ. კუპ რა ძე, დ. ჯა ბი ძე, ვ. ცის კა რი ძე, დ. კო ბი ძე , ზ. შვე ლი ძე. 

210. Лекции по современным проблемам математической те-
ории упругости. – Тб.: Издво Тбил. унта, 1974. – 116 с. 
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1975
211. დრო ის მოთხოვ ნა. სა მე ურ ნეო ამ ოც ან ებს – იდე ოლ ოგი

ური უზ რუნ ველ ყო ფა:  / სა უბ არი ჩა იწ ერა ს. ყუ რაშ ვილ მა // კო მუ ნის
ტი. – 1975. – 13 აპრ. – გვ. 2. 

212. ორი ოდე მო გო ნე ბა: [დიდ სა მა მუ ლო ომ ზე] // ლი ტე რა
ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო. – 1975. – 9 მა ისი. – გვ. 2. 

213. სიტყვა: [სა ქარ თვე ლოს სსრ მეცხრე მოწ ვე ვის უმ აღ ლე
სი საბ ჭოს პირ ველ სე სი აზე] // კო მუ ნის ტი. – 1975. – 28 ივნ. – გვ. 1–4. 

214. შრო მით ვა დი დოთ სამ შობ ლო!: მი მარ თვა სა ქარ თვე
ლოს ქა ლა ქე ბი სა და რაიონების ახ ალ გაზ რდო ბი სად მი // კო მუ ნის
ტი. – 1975. – 6 აგვ. – გვ. 2; Заря Востока. – 1975. – 7 авг. – С. 3. – ხელ
მო წე რა: ი. აბ აშ იძე, ვ. კუპ რა ძე, ა. ძი ძი გუ რი და სხვ.

Прославим Родину трудом!: Обращение к молодежи городов 
и районов Грузии // Комунисти. –  1975. – 6 авг. – С. 2; Заря Востока. 
– 1975. – 7 авг. – С. 3. – Подписи: И. Абашидзе, В. Купрадзе, А. Дзид-
зигури и др. 

215. ღვაწ ლმო სი ლი მეც ნი ერი: [მა თე მა ტი კოს ა. ხა რა ძის და
ბა დე ბის 80 წლის თა ვის გა მო] // კო მუ ნის ტი. – 1975. – 31 მა ისი. – გვ. 4.

216. ცოდ ნის ჩი რაღ დნით – ხუთ წლე დის გმი რებ თან: [ინ
ტერ ვიუ საქ. სსრ საზ-ბა „ცოდ ნის“ თბილ. სა ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის 
გამ გე ობ ის თავჯ-რე ვ. კუპ რა ძეს თან თბი ლი სის სა ქა ლა ქო ორ გა ნი
ზა ცი ის IX კონ ფე რენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით] // თბი ლი სი. – 1975. 
– 20 მარ ტი. – გვ. 1. 

217. Динамические задачи теории упругости и термоупруго-
сти // В Кн.: Современные проблемы математики. Т. 7 / Науч. ред. Р. 
В. Гамкрелидзе. – М., 1975. – С. 163–294. 

Соавт. Т. В. Бурчуладзе.  

1976
218. სი ხა რუ ლით სავ სე თა სი: [მი ლოც ვა ქარ თველ ფეხ ბურ

თე ლებს საბ ჭო თა კავ ში რის თა სის მო პო ვე ბი სათ ვის] // კო მუ ნის ტი. 
– 1976. – 5 სექტ. – გვ. 4. 
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219. Крупнейший организатор науки: [Памяти Н. И. 
Мус�елишвили] // Вечерний Тбилиси. – 1976. – 19 июля. – С. 3, с 
портр. 

220. Тре�мерные задачи математической теории упругости и 
термоупругости. Классическая и микрополярная теория. Статисти-
ка, гармонические колебания, динамика. Основы и методы решения 
/ Под общей ред. В. Д. Купрадзе. – 2е изд. перераб. и доп. – М.: Нау-
ка, 1976. – 663 с. 

Соавт.: Т. Г. Гегелиа, М. О. Башелейшвили, Т. В. Бурчуладзе. 

1977
221. Взаимодействие учены� и практиков – основа эффектив-

ности и качества. Статистические методы – науке, народному �озяй-
ству / Беседу вел Г. Цагарейшвили // Вечерний Тбилиси. – 1977. – 19 
марта. – С. 3. 

222. Исследователь, организатор, гражданин: [К 70летию со 
дня рождения Е. К. Харадзе] // Заря Востока. – 1977. – 30 окт. – С. 3, с 
портр.

Соавт. В. П. Джапиашвили.
223. Об одном прямом методе решения краевы� задач мате-

матической физики // В сб.: Проблемы математической физики и вы-
числительной математики. – М.: Наука, 1977. – С. 195–199. 

224. Поддерживаем всем сердцем: [миролюбивою политику 
КПСС] // Правда. – 1977. – 22 марта. – С. 5.

225. Чудесный сплав таланта и труда: [К 70летию И. Н. Ве-
куа] // Заря Востока. – 1977. – 24 февр. – С. 3; Литературная Грузия. 
– 1977. – № 5. – С. 83–85. 

Соавт. Е. К. Харадзе. 

1978
226. Времен возвышенная связь // Молодежь Грузии. – 1978. 

– 29 окт. – С. 4. 
227. К вопросу о решении внешни� задач электродинамики 
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// В сб.: Комплексный анализ и его приложения: Посвящается акаде-
мику Илье Несторовичу Векуа к его семидесятилетию.  – М.: Наука, 
1978. – с. 284–294. 

1979
228. ახ ალი შე დე გე ბი დრე კა დო ბის თე ორი ის სა საზღვრო-

სა კონ ტაქ ტო ამ ოც ან ებ ის თე ორი აში // სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის მა თე მა ტი კოს თა VIII კონ ფე რენ ცია. თე ზი სე ბი. ქუ
თა ისი, 26–30 ივ ნი სი, 1979. – თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1979. – გვ. 97. 

229. დი ადი ან დერ ძით: [სა ქარ თვე ლოს კომ კავ ში რის ლე ნი
ნის ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ის გა მო] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 
1979. – 25 ოქტ. – გვ. 2.

230. დრო თა შთა მა გო ნე ბე ლი კავ ში რი: [მი ლოც ვა რეს პუბ
ლი კის კომ კავ ში რელ ახ ალ გაზ რდო ბას საქ. ალ კკ-ს ლე ნი ნის ორ
დე ნით და ჯილ დო ებ ის გა მო] // თბი ლი სი. – 1979. – 23 ოქტ. – გვ. 1, 
სურ-ით; კო მუ ნის ტი. – 1979. – 23 ოქტ. – გვ. 2. 

231. „გან თი ად ის“ რე დაქ ცი ას: [წი ნა სიტყვა ობა წე რი ლი სა: შ. 
ადე იშ ვი ლი. არ ჩილ მე ფე და რუს თა ვე ლი] // გან თი ადი. – 1979. – № 
3. – გვ. 140. 

232. ზე იმ ზე გვიხ მობს სტა დი ონი: [ფეხ ბურ თში სსრკ 42ე 
ჩემ პი ონ ატ ის დაწყე ბის გა მო] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1979. – 
24 მარ ტი. – გვ. 1, 4. – ხელ მო წე რა: ნ. კეცხო ვე ლი, ვ. კუპ რა ძე, გ. შხვა
ცა ბაია, ნ. გაფ რინ დაშ ვი ლი, მ. გორ გა ძე. 

233. ლა პა რა კო ბენ სა მეც ნი ერო სე სი ის მო ნა წი ლე ნი: [მო კავ
ში რე რეს პუბ ლი კე ბის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის სა მეც ნი ერო მოღ
ვა წე ობ ის სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს 36ე სა მეც ნი ერო სე სი ის მო ნა წი
ლე თა ვ. კუპ რა ძის და სხვ. გა მოს ვლე ბი დან] // თბი ლი სი. – 1979. – 7 
ივნ. – გვ. 3. 

234. მგზნე ბა რე გუ ლით, სიტყვით და საქ მით: [სა ქარ თვე
ლოს კომ კავ ში რის ლე ნი ნის ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ის გა მო] // კო
მუ ნის ტი. – 1979. – 13 დეკ. – გვ. 1. – ხელ მო წე რა: გრ. აბ აშ იძე, ვ. ან ჯა
ფა რი ძე... ვ. კუპ რა ძე და სხვ. 

235. მე ტად სა ჭი რო, დრო ული: [გა მოხ მა ურ ება გაზ. „კო მუ
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ნის ტის“ ა/წ 24 მარ ტის ნო მერ ში მო თავ სე ბულ ლ. პონ ტრი აგ ინ ის წე
რილ ზე „ეთ იკა და არ ით მე ტი კა“] // კო მუ ნის ტი. – 1979. – 24 მარ ტი. 
– გვ. 3. 

236. მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა თო სით: [ი. აბ აშ იძ ის და ბა დე ბის 70 
წლის თა ვის გა მო] // მნა თო ბი. – 1979. – № 11. – გვ. 140. 

237. ნა თე ლა იან ქოშ ვი ლი: [და ბა დე ბის 60 წლის თა ვის გა მო] 
// დრო შა. – 1979. – № 3. – გვ. 16. 

238. სიტყვა: [სა ქარ თვე ლოს კომ კავ ში რის ლე ნი ნის ორ დე ნით 
და ჯილ დო ებ ის ად მი მიძ ღვნილ ზე იმ ზე] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. 
– 1979. – 15 დეკ. – გვ. 2. 

239. სიტყვა სტუ დენტ ახ ალ გაზ რდო ბას // ახ ალ გაზ რდა კო
მუ ნის ტი. – 1979. – 17 მა ისი. – გვ. 2. – ხელ მო წე რა: გ. აბ აშ იძე, გ. ან ჩა
ბა ძე, რ. დვა ლი... ვ. კუპ რა ძე და სხვ. 

240. ყვე ლა ერ თად და ვი რაზ მოთ. გა და ვაქ ცი ოთ თბი ლი სი 
ბაღ ნა რად // თბი ლი სი. – 1979. – 27 მარ ტი. – გვ. 2. 

241. ფუ ძემ დე ბე ლი: [ა. რაზ მა ძის და ბა დე ბის 90 წლის თა ვის 
გა მო] // კო მუ ნის ტი. – 1979. – 22 სექტ. – გვ. 4.

თა ნა ავტ.: ლ. მაღ ნა რა ძე , თ. ებ ანო იძე. 
242. Вездесущая математика: [К открытию XIII Всес. олимпиаВездесущая математика: [К открытию XIII Всес. олимпиа математика: [К открытию XIII Всес. олимпиаматематика: [К открытию XIII Всес. олимпиа [К открытию XIII Всес. олимпиаК открытию XIII Всес. олимпиа открытию XIII Всес. олимпиаоткрытию XIII Всес. олимпиа XIII Всес. олимпиаВсес. олимпиа олимпиаолимпиа-

ды юны� математиков в Тбилиси] // Заря Востока, 1979. – 13 апр. – С. 3. 
243. Наша общая награда. С орденом Ленина – к новым побе-

дам, к новым вершинам!: [Выступление на торжественном собрании, 
посвященном вручению ордена Ленина Комсомолу Грузии] // Моло-
дежь Грузии. – 1979. – 15 дек. – С. 2.

244. О контактны� задача� теории упругости // Всес. конфе-
ренция по теории упругости. Тезисы докладов. – Ереван: Издво АН 
АССР, 1979. – С. 6–12. 

245. ThreeDimensional Problems of the Mathematical Theory 
of Elasticity and Thermoelasticity. – Amsterdam–NewYork–Oxford: 
NorthHolland publishing company,  1979. – 930 p. 

Соauth: T. G. Gegelia, M. O. Basheleishvili, T. V. Burchuladze.
Rev.: Sneddon I. N. // Bulletin (New Series) of the American 

Mathematical Society. – 1980. – V. 3. – N 2. – PP. 870–879.
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1980
246. დი ალ ოგი. იმ პირ ვე ლი გა ტა ცე ბით...: [ვე ტე რან კომ კავ

ში რელ ვ. კუპ რა ძეს თან / დი ალ ოგი მიჰ ყავ და ლ. ნა და რე იშ ვილს] // 
თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 1980. – 23 მა ისი. – გვ. 2–3. 

247. მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო ზი ცია: პა ტი ოს ნე ბა! ნე გა ტი ურ 
მოვ ლე ნებს – შე ურ იგ ებ ელი ბრძო ლა ბო ლომ დე! // სოფ ლის ცხოვ
რე ბა. – 1980. – 26 სექტ. – გვ. 3. 

248. მო წო დე ბით, გუ ლის კარ ნა ხით: [უ. ობ ოლ აძ ის და ბა დე
ბის 70 წლის თა ვის გა მო] // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1980. – 11 აპრ. 
– გვ. 3, სურით. 

249. ჩემს ხმას ვუ ერ თებ... გუ ლი თა დი სტრი ქო ნე ბი: [მი სალ
მე ბა საქ. კომ კავ ში რის 60 წლის თა ვის გა მო] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ
ნის ტი. – 1980. – 22 მა ისი. – გვ. 4. 

250. Труд во имя будущего: [К 70летию со дня рождения У. 
Оболадзе] // Заря Востока. – 1980. – 13 апр. – С. 3. 

1981
251. კვა ლი ნა თე ლი: აკ ად. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის ხსოვ ნას // კო

მუ ნის ტი. – 1981. – 18 თებ. – გვ. 3, სურით. 
252. О решении тре�мерны� задач теории упругости. – Тб.: 

Мецниереба, 1981. – 22 с.   

1982
253. „დე, ბრწყი ნავ დეს დრო შად თვი თოეულისა“...: [თბი

ლი სის ლე ნი ნის ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ის გა მო] // კო მუ ნის ტი. – 
1982. – 28 აპრ. – გვ. 3. – ხელ მო წე რა: თბი ლი სის სა პა ტიო მო ქა ლა ქე
ები: ი. აბ აშ იძე, ე. ამ აშ უკ ელი, ვ. ან ჯა ფა რი ძე, ვ. კუპ რა ძე და სხვ. 

1983
254. ვალ მოხ დი ლი: აკ ად ემ იკ ოს ივ ანე ვი ნოგ რა დო ვის ხსოვ

ნას // კო მუ ნის ტი. – 1983. – 24 მარ ტი. – გვ. 3. 
თა ნა ავტ.: ე. ხა რა ძე, ნ. ვე კუა , გ. ჭო ღოშ ვი ლი. 
255. ჭეშ მა რი ტი შე მოქ მე დის აღ მა ვა ლი გზა: [აკ ად. ნი კო
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ლოზ (ნი კო) ვე კუ ას და ბა დე ბის 70 წლის თა ვის გა მო] // კო მუ ნის ტი. 
– 1983. – 16 აგვ. – გვ. 3. 

თა ნა ავტ. თ. გე გე ლია. 

1984
256. თვრა მე ტი მეც ნი ერ ის პა სუ ხი ერთ შე კითხვა ზე: [„აქ ვს 

თუ არა თა ვი სი პო ეზია მეც ნი ერ ებ ას...“ პა სუ ხო ბენ:... ვ. კუპ რა ძე და 
სხვ.] // მნა თო ბი. – 1984. – № 9. – გვ. 142. 

1985
257. გა მოთ ვლი თი მა თე მა ტი კის პირ ველ მკვა ლა ვი: შალ ვა 

მი ქე ლა ძის და ბა დე ბის 90 წლის თა ვის გა მო // კო მუ ნის ტი. – 1985. – 
29 მარ ტი. – გვ. 4. 

თა ნა ავტ.: ე. სეხ ნი აშ ვი ლი, ნ. ვა ხა ნია. 

1997
258. ან დრია რაზ მა ძე – მა თე მა ტი კუ რი კულ ტუ რის მა მამ თა

ვა რი // წგნ.: ერ ემე იშ ვი ლი, ი.  ცხოვ რე ბა და ღვაწ ლი ან დრია რაზ მა
ძი სა. –  ქუ თა ისი : მო წა მე თა, 1997. – გვ. 232–238.

2004
259. ან დრია რაზ მა ძე – მა თე მა ტი კუ რი კულ ტუ რის მა მამ თა

ვა რი // წგნ.: ვიქ ტორ კუპ რა ძე / [ავტ. შემ დგ.: გ. ჩი მა კა ძე, ი. გორ გი ძე; 
რედ.: დ. გორ გი ძე]. – თბ.: [უნ ივ ერ სა ლი], 2004. – გვ. 47–54. 
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ვ. კუპ რა ძის რე დაქ ცი ით გა მო ცე მუ ლი შრო მე ბი
Works Edited By Viktor Kupradze

Труды, изданные под редакцией В. Купрадзе

1936 – 1944
260. Успе�и математически� наук. – М.–Л.  –1936, вып. I – 

1944, вып. Х.
Член редколлегии. 

1937 – 1941
261. ტფი ლი სის მა თე მა ტი კუ რი ინ-ტის შრო მე ბი.  – 1937, ტ.I  

– 1941 , ტ. X. 

1940
262. სსრკ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის სა ქარ თვე ლოს ფი ლი

ალ ის მო ამ ბე. – 1940. – ტ. I. – № 1–10. 
სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1944  – 1945
263. ჟურნ. „ბოლ შე ვი კი“. – 1944, № 8 – 1945. № 12. 
       სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1945
264. ან დრია რაზ მა ძე. მოხ სე ნე ბე ბი, წა კითხუ ლი ა. რაზ მა ძის 

ხსოვ ნი სად მი მიძ ღვნილ სა ჯა რო სხდო მა ზე 1944 წ. 21 ოქ ტომ ბერს. – 
თბ.: სა ხელ გა მი, 1945. – 54 გვ. 

1946
265. მე თო დუ რი კრე ბუ ლი სა შუ ალო სკო ლის მუ შა კე ბი სათ

ვის / შემ დგ. უშ. ობ ოლ აძე. – თბ.: საქ. სსრ პე და გო გი ურ მეცნ. ინ-ტის 
გამ-ბა, 1946. – 590 გვ. 

266. სა ქარ თვე ლოს სსრ მას წავ ლე ბელ თა რეს პუბ ლი კუ რი 
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კონ ფე რენ ცია /  საქ. სსრ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო // სა ხალ ხო გა
ნათ ლე ბა – თბ., 1946. – 192 გვ. 

1947
267. იაშ ვი ლი, შ., კვი ნი კა ძე, ნ. არ ით მე ტი კუ ლი ამ ოც ან ებ

ისა და სა ვარ ჯი შო ებ ის კრე ბუ ლი: 1ლი კლა სის სა ხელ მძღვა ნე ლო. 
– თბ.: სა ხელ გა მი, 1947. – 128 გვ. 

268. იაშ ვი ლი, შ., კვი ნი კა ძე, ნ. არ ით მე ტი კუ ლი ამ ოც ან ებ ისა 
და სა ვარ ჯი შო ებ ის კრე ბუ ლი: მე ორე კლა სის სა ხელ მძღვა ნე ლო. – 
თბ.: სა ხელ გა მი, 1947. – 124 გვ.

 
1949

269. თო ფუ რია, ვ. ქარ თუ ლი წე რის დე და ნი. – თბ.: სა ხელ გა
მი, 1949. – 56 გვ. 

1950 – 1954
270. ქარ თუ ლი ენ ის გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნი. – თბ., 

1950,ტ.I – 1954, ტ. VIII.
მთა ვა რი სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1954  – 1958
271. თბი ლი სის უნ-ტის შრო მე ბი. – 1954, ტ. 54   – 1958, ტ. 67.
        მთა ვა რი რე დაქ ტო რი. 

1962
272. თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის შრო მე ბი. – ტ. 84. მე ქა ნი კა-

მა თე მა ტი კის მეც ნი ერ ებ ათა სე რია. – 1962. 
  სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1965  – 1984
273. Дифференциальные уравнения. – 1965.  Т. 1, № 1–12 – 

1984. Т. ХХ, № 1–12. 
Член редколлегии. 
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1968  – 1983
274. სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის მო ამ ბე. – 

1968. ტ. 51, №1–3  – 1983. – ტ. 112, №1–3. 
სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1975 – 1984
275. ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ენ ციკ ლო პე დია. – ტ. 1–8. – თბ., 1975 

–1984.
             მთა ვა რი სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 

1981
276. ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ენ ციკ ლო პე დია. სა ქარ თვე ლოს სსრ. 

– თბ., 1981.
პა რალ. გა მოც. რუს.  
მთა ვა რი სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 
Грузинская Советская Энциклопедия. Грузинская ССР. – Тб., 1981.
Парал. изд 
Член главной редакцонной коллегии. 

1976 – 1982
277. ბი ობ იბ ლი ოგ რა ფი ული სე რია „ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები“ 

(20 ნაკვ.). – თბ.: მეც ნი ერ ება, 1976–1982. 
მთა ვა რი სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. 
278. Тре�мерные задачи математической теории упругости и 

термоупругости. – 2е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1976. – 663 
с. / Авт.: В. Д. Купрадзе, Т. Г. Гегелиа, М. О. Башелейшвили, Т. В. 
Бурчуладзе. 

 Под общей ред. В. Д. Купрадзе.  

1981
279. Академия наук Грузинской ССР. – Тб.: Мецниереба, 1981. 

– 416 с. 
       Член редколлегии. 
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1978 – 1984
280. Journal of Thermal Stresses. – 1978  – 1984.   Vol.1, N 14  

–  Vol. 7, N 14.
        Член редколлегии. 
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ლი ტე რა ტუ რა ვიქ ტორ კუპ რა ძის შე სა ხებ
Publications About Viktor Kupradze

Литература о В. Купрадзе

1941
281. ტექ ნი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის მო წი ნა ვე ნი: [...ვ. კუპ რა ძე და 

სხვ.: მოკ ლე ცნო ბე ბი მა თი მეც ნი ერ ული მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ] // 
ტექ ნი კა. – 1941. – № 2. – გვ. 49–50. 

1944
282. ბრძა ნე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 

პრე ზი დი უმ ისა ამხ. ვ. დ. კუ რა ძის სა ქარ თვე ლოს სსრ გა ნათ ლე ბის 
სა ხალ ხო კო მის რად და ნიშ ვნის შე სა ხებ // კო მუ ნის ტი. – 1944. – 28 მა
ისი. – გვ. 1; Заря Востока. – 1944. – 28 мая. – С. 1. 

Указ Президиума Верховного Совета Грузинской ССР о 
назначении тов. В. Д. Купрадзе народным комиссаром просвещения 
Грузинской ССР // Комунисти. – 1944. – 28 мая. – С. 1; Заря Востока. – 
1944. – 28 мая. – С. 1.

1947
283. ბურ ჭუ ლა ძე, გ. არ ით მე ტი კის ახ ალი სა ხელ მძღვა ნე ლო 

[შ. იაშ ვი ლი, ნ. კვი ნი კა ძე. არ ით მე ტი კუ ლი ამ ოც ან ებ ისა და სა ვარ
ჯი შო ებ ის კრე ბუ ლი. 1-ლი კლა სის სა ხელ მძღვა ნე ლო. რედ. ვ. კუპ
რა ძე. თბ., სა ხელ გა მი, 1947: რეც.] // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1947. – 2 
ოქტ. – გვ. 4. 

284. ბურ ჭუ ლა ძე, გ. არ ით მე ტი კის ამ ოც ან ათა კრე ბუ ლი. [შ. 
იაშ ვი ლი, ნ. კვი ნი კა ძე. არ ით მე ტი კუ ლი ამ ოც ან ებ ისა და სა ვარ ჯი შო
ებ ის კრე ბუ ლი. მე ორე კლა სის სა ხელ მძღვა ნე ლო. რედ. ვ. კუპ რა ძე. 
თბ., სა ხელ გა მი, 1947: რეც.] // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1947. – 11 დეკ. 
– გვ. 4. 

285. „რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის შე სა ხებ ნა ცი ონ ალ ურ სკო
ლებ ში“: [„უჩ იტ ელ სკაია გა ზე ტას“ 19 ივ ლი სის ნო მერ ში მო თავ სე
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ბუ ლი ვ. კუპ რა ძის სტა ტი ის გა მოხ მა ურ ებ ის მი მო ხილ ვა] // სა ხალ
ხო გა ნათ ლე ბა. – 1947. – 11 სექტ. – გვ. 2. 

286. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტე ბის 
კან დი დატ თა რე გის ტრა ცია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 
1947. –11 იანვ. – გვ. 3; Заря Востока. – 1947. – 11 янв. – С. 2. 

Регистрация кандидатов в депутаты Верховного Совета Грузин-
ской ССР: [В. Купрадзе и др.] // Комунисти. – 1947. – 11 янв. – С. 3; Заря 
Востока. – 1947. – 11 янв. – С. 2. 

287. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტო ბის 
კან დი და ტე ბი: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.: მოკ ლე ბი ოგ რა ფი ული ცნო ბე
ბი] // კო მუ ნის ტი. – 1947. – 24 იანვ. – გვ. 3; Заря Востока. – 1947. – 31 
янв. – С. 2, с портр. 

Кандидаты в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР: [В. 
Д. Купрадзе и др.: Краткие биографические сведения] // Комунисти. – 
1947. – 24 янв. – С. 3, с портр; Заря Востока. – 1947. – 31 янв. – С. 2, с 
портр. 

288. ჭავ ჭა ვა ძე, ლ. და უვ იწყა რი შეხ ვედ რა: [თბი ლი სის მოს
წავ ლე თა შეხ ვედ რა ვ. კუპ რა ძეს თან] // ნორ ჩი ლე ნი ნე ლი. – 1947. – 
22 მა ისი. – გვ. 2. 

1948
289. მშრო მელ თა დე პუ ტა ტე ბის თბი ლი სის სა ქა ლა ქო საბ

ჭო ში არ ჩე ულ დე პუ ტატ თა სია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი.  
1948. – 14 იანვ.  გვ. 1; Заря Востока.  –  1948. – 15 янв. – С. 1. 

Список депутатов, избранны� в Тбилисский городской Совет 
депутатов трудящи�ся: [В. Купрадзе и др.] // Комунисти. – 1948. – 14 
янв. – С. 1; Заря Востока. – 1948. – 15 янв. – С. 1. 

1950
290. მშრო მელ თა დე პუ ტა ტე ბის თბი ლი სის სა ქა ლა ქო საბ ჭო

ში არ ჩე ულ დე პუ ტატ თა სია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 
1950. – 21 დეკ. – გვ. 1. 
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291. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტო ბის კან

დი დატ თა რე გის ტრა ცია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 1951. 
– 3 თებ. – გვ. 2. 

1955
292. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლეს საბ ჭო ში არ ჩე ულ დე პუ ტატ

თა სია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 1955. – 3 მარ ტი. – გვ. 1. 
293. 10я сессия Генеральной Ассамблей ООН. За уважение 

прав человека, против расовой дискриминации. В специальном по-
лит. комитете: [В статье упоминается о выступлении В. Д. Купрадзе] 
// Заря Востока. – 1955. – 13 ноября. – С. 4. 

1956
294.  ებ ანო იძე, თ. ვ. კუპ რა ძის მო ნოგ რა ფია გერ მა ნუ ლად 

(Randwertaufgaben der Schwingungstheorie und Jntegralgleichungen. 
Berlin, 1956, 239 s.) // დრო შა. – 1956. – № 12. – გვ. 18. 

295. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ ვ. 
კუპ რა ძემ დარ ბა ზო ბა გა მარ თა სა ბერ ძნე თის პარ ლა მენ ტის დე პუ
ტა ტე ბის პა ტივ სა ცე მად // კო მუ ნის ტი. – 1956. – 2 სექტ. – გვ. 1; Заря 
Востока. – 1956. – 2 сент. – С. 1. 

Прием у Председателя Верховного Совета Груз. ССР В. Д. Ку-. ССР В. Д. Ку-ССР В. Д. Ку-
прадзе в честь депутатов греческого парламента // Комунисти. – 1956. 
– 2 сент. – С. 1; Заря Востока. – 1956. – 2 сент. – С. 1. 

296. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ ვ. 
კუპ რა ძემ დარ ბა ზო ბა გა მარ თა გერ მა ნი ის დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ
ლი კის სა ხალ ხო პა ლა ტის დე ლე გა ცი ის წევ რთა ჯგუ ფის პა ტივ სა ცე
მად // კო მუ ნის ტი. – 1956. – 10 მა ისი. – გვ. 1; Заря Востока. – 1956. – 10 
мая. – С. 1. 

Прием у Председателя Верховного Совета Груз. ССР В. Д. Ку-
прадзе в честь группы членов делегации Народной палаты Германской 
Демократической Республики // Комунисти. – 1956. – 10 мая. – С. 1; Заря 
Востока. – 1956. – 10 мая. – С. 1. 
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297. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ ვ. 
კუპ რა ძემ სა დი ლი გა მარ თა პა კის ტა ნის პარ ლა მენ ტის დე ლე გა ცი ის 
პა ტივ სა ცე მად // კო მუ ნის ტი. – 1956. – 31 ივლ. – გვ. 1; Заря Восто-
ка. – 1956. – 31 июля. – С. 1. 

Обед у Председателя Верховного Совета Груз. ССР В. Д. Купрад-
зе в честь парламентской делегации Пакистана // Комунисти. – 1956. – 
31 июля. – С. 1; Заря Востока. – 1956. – 31 июля. – С. 1. 

1957
298. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი დი დი ოქ ტომ

ბრის სო ცი ალ ის ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის 40 წლის თავ ზე: საიუბილეო 
კრე ბუ ლი. 1917–1957. – თბ.: თბილ. უნ-ტის გა მოც., 1957. – 766 გვ. 

ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: გვ. IV, VIII, X, XIII, 486, 487, 491, 492, 493, 
502, 504, 511, 512, 553. 

299. Депутация трудящихся Тбилиси в Риге: [О выступлении В. 
Д, Купрадзе] // Заря Востока. – 1957. – 14 апр. – С. 3. 

1958
300. Купрадзе Виктор Дмитриевич // В кн.: Биографический 

словарь деятелей естествознания и те�ники. – Т. 1. А–Л. – М.: «Боль-
шая Советская Энциклопедия», 1958. – С. 472. 

1962
301. სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ ვ. 

კუპ რა ძემ მი იღო ევ ელიო ტი ელ ესი [კუ ბის რეს პუბ ლი კის დრო ებ
ითი საქ მე თა რწმუ ნე ბუ ლი სსრ კავ შირ ში] // კო მუ ნის ტი. – 1962. – 7 
აპრ. – გვ. 1; Заря Востока. – 1962. – 6 апр. – С. 1. 

Прием Председателем Вер�овного Совета Грузинской ССР В. 
Д. Купрадзе Эвелио Тьелес [Временного поверенного в дела� Респу-
блики Кубы в СССР] // Комунисти. – 1962. – 7 апр. – С. 1; Заря Восто-
ка. – 1962. – 6 апр. – С. 1. 
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1963
302. Учеба и труд вместе идут: [О выступлении в клубе Гру-

зинского полите�нического инта В. Д. Купрадзе] // Вечерний Тбили-
си. – 1963. – 27 февр. – С. 1. 

1964
303. Управляемые волны: [О III Всесоюзном симпозиуме по 

дифракции волн в Тбилиси в 1964 году. Председатель организацион-
ного комитета В. Д. Купрадзе] // Заря Востока. – 1964. – 18 сент. – С. 4.

1965
304. გამ სა ხურ დია, კ. აკ ად ემ იკ ოსი ვიქ ტორ კუპ რა ძე // წგ-ში: 

გამ სა ხურ დია კ. რჩე ული თხზუ ლე ბა ნი. ტ. VII. თბ.: „საბჭ. სა ქარ
თვე ლო“, 1965. – გვ. 309–310. 

305. გვე ლე სი ანი, ს. ძი ება გრძელ დე ბა // ცის კა რი. – 1965. – № 
6. – გვ. 144–155. 

306. ვ. კუპ რა ძის მეც ნი ერ ულ ნაშ რომ თა სია // თბი ლი სის სა-
ხელ მწ. უნ-ტის შრო მე ბი.  – 1965. – ტ. 110. – გვ. 21–23. 

307. Гвелесиани, С. И. Математик // Литературная Грузия. – 
1965. – № 9. – С. 71–79.

1966
308.  ბრძა ნე ბუ ლე ბა სსრ კავ ში რის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს პრე ზი

დი უმ ისა ვ. კუპ რა ძის შრო მის წი თე ლი დრო შის ორ დე ნით და ჯილ
დო ებ ის შე სა ხებ // კო მუ ნის ტი. – 1966. – 11 მა ისი. – გვ. 2; Заря Востоგვ. 2; Заря Восто. 2; Заря Восто-
ка. – 1966. – 11 мая. – С. 2. 

Указ Президиума Вер�овного Совета СССР о награждении В. 
Д. Купрадзе орденом Трудового Красного Знамени // Комунисти. – 
1966. – 11 мая. – С. 2; Заря Востока. – 1966. – 11 мая. – С. 2. 

309. თურ ნა ვა, ს. აკ ად ემ იკ ოს ვ. კუპ რა ძის წიგ ნი ინ გლი სურ 
ენ აზე: [„პო ტენ ცი ალ ური მე თო დე ბი დრე კა დო ბის თე ორი აში“ / 
თარ გმნა ჰ. გუტ ფრენ დმა] // კო მუ ნის ტი. – 1966. – 5 აპრ. – გვ. 4. 

310. ხა ჟა ლია, გრ. გა მო ჩე ნი ლი საბ ჭო თა მა თე მა ტი კო სი და სა



93

ზო გა დო მოღ ვა წე აკ ად. ვიქ ტორ კუპ რა ძე ქუ თა ის ში // ქუ თა ისი. – 
1966. – 25 მა ისი. – გვ. 2, სურ-ით. 

311. Гвелесиани, С. И. Поиск математика // В кн.: Гвелесиани 
С. И. Мы ищем рукопись...: Очерки. – Тб.: Литература да �еловнеба, 
1966. – С. 111–145.

312. Кипиани, Н. Дорогами войны и мира: [О фронтовой био-
графии академиков АН Груз. ССР В. Д. Купрадзе, Р. Р. Двали, В. В. 
Ма�алдиани и Ф. Ф. Давитая] // Заря Востока. – 1966. – 11 мая. – С. 4. 

313. Расширение научны� контактов. Курс – конференция гру-
зинского математика в Польше // Вечерний Тбилиси. – 1966. – 26 но-
ября. – С. 4. 

1968
314. არ ობ ელ იძე, გ. მი სა მარ თი სწო რია. იმ ქა რიშ ხლი ან დღე

თა გა მო ძა ხი ლი: [ვ. კუპ რა ძის საბ რძო ლო ბი ოგ რა ფი იდ ან] // კო მუ
ნის ტი. – 1968. – 4 აგვ. – გვ. 3. 

315. თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. 1918–1968. – თბ.: თბილ. უნ-
ტის გამ-ბა, 1968. – 412 გვ. 

ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: გვ. 163, 164. 
316. Му�ранели, И. Альма матер нашей науки: Академик В. Д. 

Купрадзе: О грузинской школе математики // Молодежь Грузии. – 
1968. – 22 окт. – С. 3. 

1969
317.  ქო ქი აშ ვი ლი, გ. წარ სუ ლის სუ რა თი... გზა და ფიქ რე ბი: 

[კომ კავ ში რის ვე ტე რან ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ
ნის ტი. – 1969. – 29 მარ ტი. – გვ. 3, სურ-ით. 

1971
318. კა ლან და ძე, კ. მეც ნი ერი, მოღ ვა წე, მო ქა ლა ქე // სა ქარ თვე

ლოს აგ იტ ატ ორი. – 1971. – № 9–10. – გვ. 45–47. – პა რალ. გა მოც. რუს. 
; კო მუ ნის ტუ რი შრო მა (ლან ჩხუ თი). – 1971. – 22 მა ისი. – გვ. 2. 

Каландадзе К. Ученый, деятель, гражданин // Сакартвелос агита-
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тори. – 1971. – № 9–10. – С. 45–47. –  Парал. изд.; Комунистури шрома 
(Ланчхути). – 1971. – 22 мая. – С. 2. 

319. მა ჭა ვა რი ანი, რ. მეც ნი ერ ებ ისა და ხალ ხის სამ სა ხურ ში // 
სამ შობ ლო. – 1971. – № 6. – 26 მარ ტი. – გვ. 3, სურით.  

320. მუს ხე ლიშ ვი ლი, ნ. პირ ვე ლი ლა ურე ატ ები: [ვ. კუპ რა ძი სა 
და სხვ. მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის დარ გში 1971 წ. პრე მი ებ ის მი
ნი ჭე ბის შე სა ხებ] // კო მუ ნის ტი. – 1971. – 19 მა ისი. – გვ. 2; სა ხალ ხო 
გა ნათ ლე ბა. – 1971. – 21 მა ისი. – გვ. 2. 

321. ნაჭყე ბია, შ. ვ. კუპ რა ძეს: [მი ლოც ვა სა ხელ მწი ფო პრე მი ის 
მი ნი ჭე ბის გა მო] // კო მუ ნის ტუ რი შრო მა (ლან ჩხუ თი). – 1971. – 22 
მა ისი. – გვ. 2. 

322. ღვი ნე ფა ძე, ნ. სხი ვი პირ ვე ლი სი ხა რუ ლი სა: [ვ. კუპ რა ძის 
სა მეც ნი ერო მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ] // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 
1971. – 1 ოქტ. – გვ. 5, სურით. 

323. Гвелесиани, С. И. Поиск математика // В кн.: Гвелесиани С. 
И. Жизнь в науке. Штрихи к портретам. – Тб.: Мерани. – 1971. – С. 
65–89. 

324. Кандидаты народа: [Кандидат в депутаты Верховного Сове-
та Груз. ССР В. Д. Купрадзе] // Заря Востока. – 1971. – 1 мая. – С. 2. 

325. От подшипника до лунохода: [О присуждении составителям 
монографии «Трехмерные задачи математической теории упругости» В. 
Д. Купрадзе, Т. Г. Гегелиа, М. О. Башелейшвили, Т. В. Бурчуладзе Госу-
дарственной премии] // Вечерний Тбилиси. – 1971. – 27 мая. – С. 3.

326. Расширяется диапазон исследований: [по математической 
теории упругости между грузинским и польским учеными. Участие В. 
Купрадзе] // Вечерний Тбилиси. – 1971. – 14 окт. – С. 2. 

327. Хведелидзе, Б. Крупный успех грузинских математиков: [К 
присуждению Гос. премии Груз. ССР за монографию «Трехмерные зада-
чи математической теории упругости» В. Купрадзе, Т. Гегелиа, М. Баше-
лейшвили, Т. Бурчуладзе] // Заря Востока. – 1971. – 12 авг. – С. 4. 
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1972
328. სა ხელ მწი ფო პრე მი ები გა და ეც ათ: [სა ქარ თვე ლოს სსრ სა

ხელ მწი ფო პრე მი ის პირ ველ ლა ურე ატ ებს ვ. კუპ რა ძეს, ა. ჩი ქო ბა ვას, 
გ. წე რე თელ სა და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 1972. – 26 თებ. – გვ. 1; Заря 
Востока. – 1972. – 26 февр. – С. 2. 

Государственные премии вручены: [первым лауреатам Государ-
ственной премии Грузинской ССР В. Д. Купрадзе, А. С. Чикобава, Г. 
В. Церетели и др.] // Комунисти. – 1972. – 26 февр. – С. 1; Заря Восто-
ка. – 1972. – 26 февр. – С. 2. 

1973
329. მეც ნი ერ ის სა ხე ლი – სა პა ტიო წიგ ნში: [აკ ად. ვ. კუპ რა ძის 

სა ხე ლი შე ტა ნი ლია სა ქარ თვე ლოს ალ კკ ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტის 
სა პა ტიო წიგ ნში] // თბი ლი სი. – 1973. – 29 ნო ემბ. – გვ. 1 სურით. 

330. За дальнейший подъем грузинской науки. Расширенное за-Расширенное за-
сед. президиума АН Груз. ССР: [Выступление И. Векуа, В. Купрадзе и 
др.] // Заря Востока. – 1973. – 11 февр. – С. 1. 

1974
331. ძე რია, რ. ჩე მი პირ ვე ლი აკ ად ემია. რა მომ ცა კომ კავ შირ მა: 

[ვ. კუპ რა ძის შე მოქ მე დე ბი თი პორ ტრე ტი] // პი ონ ერი. – 1974. – № 
2. – გვ. 12–13, სურით. 

332. Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1924–
1974. – Тб.: «Мецниереба», 1974. – 210 с. 

О В. Д. Купрадзе: с. 47–48. 

1975
333. მუ ჯი რიშ ვი ლი, ბ. ნა თე ლი არ იბ ინ დე ბა...: [ომ ის ვე ტე რა

ნე ბი აკ ად. თ. და ვი თაია, ვ. კუპ რა ძე და პროფ. ი. ტა ბა ღუა 88ე სკო
ლის ქარ თველ მას წავ ლე ბელ თა საბ რძო ლო დი დე ბის მუ ზე უმ ში] // 
სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1975. – 7 მა ისი. – გვ. 3, სურ-ით. 

334. ჭე ლი ძე, მ. ის ინი ჩვენ თან სწავ ლობ დნენ: [მო გო ნე ბა დი
დი სა მა მუ ლო ომ ის მო ნა წი ლე ებ ზე ვ. კუპ რა ძე ზე, ს. წე რე თელ ზე და 
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სხვ.] // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 1975. – 28 თებ. – გვ. 3. 
335. Амбарова, Т. Наука обществу: [Кандидат Народа Верховного 

Совета Грузинской ССР акад. В. Д. Купрадзе] // Заря Востока. – 1975. – 8 
июня. – С. 3, с портр. 

336. Весной 1942-го...: [О дружбе немецкого антифашиста О. 
Третчера и груз. ученого В. Д. Купрадзе в годы Великой Отечественной 
войны. Высказывания. Записал М. Озеров] // Заря Востока. – 1975. – 15 
янв. – С. 3. 

337. Гвелесиани, С. И. Ученый, общественный деятель // Совет-
ская Аджария. – 1975. – 7 июня. – С. 2, с портр. 

1976
338. საბ ჭო თა ხალ ხე ბის საბ რძო ლო თა ნა მე გობ რო ბა. – თბ.: 

„ხე ლოვ ნე ბა“, 1976. 
        ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: გვ. [20], სურ-ით. 
339. Кайшаури В. По зову сердца: Встреча посетителей Музея 

дружбы народов с героями тематической экспедиции. [Об участии В. 
Купрадзе в Великой Отечественной войне] // Вечерний Тбилиси. – 1976. 
– 23 февр. – С. 4. 

1977

340. ტა ბი ძე, ი. ოქ ტომ ბრის რე ვო ლუ ცი ის ორ დე ნის კა ვალ რე
ბი: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // დრო შა. – 1977. – № 11. – გვ. 17, სურ-ით. 

1978
341. ბოლ ქვა ძე, ზ. სა ლა ღო ბო სტრი ქო ნე ბი. ჩვე ნი სტუ მა რია 

„ნი ან გი“. ვიქ ტორ კუპ რა ძეს // თბი ლი სი. – 1978. – 31 დეკ. – გვ. 4. 
342. მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის ნეშ ტის დაკ რძალ ვა თბი ლის ში: 

[სუ რათ ზე: მ. თა მა რაშ ვი ლის ნეშ ტს მი ას ვე ნე ბენ აკ ად ემ იკ ოს ები: ვ. 
ბე რი ძე, ა. ფრან გიშ ვი ლი, ვ. კუპ რა ძე, რ. დვა ლი და სხვ.] // სამ შობ
ლო. – 1978. – № 24. – დე კემ ბე რი. – გვ. 8. 

343. [სუ რათ ზე: სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ
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რატ თა ერ თი ჯგუ ფი. ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // თბი ლი სი. – 1978. – 21 
დეკ. – გვ. 1. 

344. Нишнианидзе Г. Маленький эпизод из большой биогра-
фии: [В. Д. Купрадзе в годы Великой Отечественной войны] // Лите-
ратурная Грузия. – 1978. – № 7. – С. 133–140. 

1979
345. Купрадзе Виктор Дмитриевич // В кн.: Бородин А. И., Бу-

гай А. С. Биографический словарь деятелей в области математики. 
– Киев, Радянська школа, 1979. – С. 283. 

1980
346. გვენ ცა ძე, ა. ძვირ ფა სი კი ნო კად რე ბი. სა არ ქი ვო დო კუ მენ

ტე ბი მოგ ვითხრო ბენ: [ქარ თველ მეც ნი ერ თა შე სა ხებ დი დი სა მა მუ
ლო ომ ის წლებ ში] // თბი ლი სი. – 1980. – 5 მა ისი. – გვ. 2. – სუ რა თებ
ზე: ნ. მუს ხე ლიშ ვი ლი, ა. შა ნი ძე, ვ. კუპ რა ძე. 

347. რეხ ვი აშ ვი ლი, ს. ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები სა მა მუ ლო ომ ში 
// სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1980. – 9 მა ისი. – გვ. 2. 

348. Sneddon, I. N. Threedimensional problems of the mathematSneddon, I. N. Threedimensional problems of the mathemat I. N. Threedimensional problems of the mathematI. N. Threedimensional problems of the mathemat. N. Threedimensional problems of the mathematN. Threedimensional problems of the mathemat. Threedimensional problems of the mathematThreedimensional problems of the mathematdimensional problems of the mathematdimensional problems of the mathemat problems of the mathematproblems of the mathemat of the mathematof the mathemat the mathematthe mathemat mathematmathemat-
ical theory of elasticity and thermoelasticity, by V. D. Kupradze, T. G. 
Gegelia, M. O. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied Mathemat, M. O. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied MathematM. O. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied Mathemat. O. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied MathematO. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied Mathemat. Basheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied MathematBasheleishvili and T. V. Burchuladze, Applied Mathemat and T. V. Burchuladze, Applied Mathematand T. V. Burchuladze, Applied Mathemat T. V. Burchuladze, Applied MathematT. V. Burchuladze, Applied Mathemat. V. Burchuladze, Applied MathematV. Burchuladze, Applied Mathemat. Burchuladze, Applied MathematBurchuladze, Applied Mathemat, Applied MathematApplied Mathemat MathematMathemat-
ics and Mechanics, vol. 25, North-Holland, 1979,  XIX+929 pp. // Bulletin 
(New Series) of the American Mathematical Society. – 1980. – Vol. 3. – N 
2. – P. 870–879. 

1981
349. ებ ანო იძე, თ. ვიქ ტორ კუპ რა ძე // წგ-ში: ებ ანო იძე თ. წე რი

ლე ბი ქარ თველ მა თე მა ტი კო სებ ზე. – თბ.: „მეც ნი ერ ება“. – 1981. – გვ. 
72–83. 

350. ებ ანო იძე, თ. მა ღალ მეც ნი ერ ული, კლა სი კუ რი. სპე ცი ალ
ის ტე ბი მა ღალ შე ფა სე ბას აძ ლე ვენ ქარ თველ მა თე მა ტი კოს თა მო
ნოგ რა ფი ას: [ვ. კუპ რა ძე, თ. გე გე ლია, მ. ბა შე ლე იშ ვი ლი, თ. ბურ ჭუ
ლა ძე. „მა თე მა ტი კუ რი დრე კა დო ბის თე ორი ის სამ გან ზო მი ლე ბი ანი 
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ამ ოც ან ები“ რუს. და ინ გლ. ენ ებ ზე] // კო მუ ნის ტი. – 1981. – 10 ივნ. 
– გვ. 3. 

351. [სუ რათ ზე: თბი ლი სის ახ ალი სა პა ტიო მო ქა ლა ქე ნი: ვ. 
კუპ რა ძე, ე. ამ აშ უკ ელი, ნ. რა მიშ ვი ლი და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 1981. 
– 27 ოქტ. – გვ. 1. 

352. Академия наук Грузинской ССР. – Тб.: «Мецниереба», 
1981. – 414 с. 

        О В. Купрадзе: С. 15, 16, 17, 18. 

1983
353. კუპ რა ძე ვიქ ტორ დი მიტ რის ძე // ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ენ

ციკ ლო პე დია. – ტ. 6. – 1983. – გვ. 77, სურ-ით. 
354. ხუ ხუ ნა იშ ვი ლი, გ. მეც ნი ერი და მა მუ ლიშ ვი ლი // საბ ჭო

თა აჭ არა. – 1983. – 7 ნო ემბ. 

1984
355. ყი ფი ანი, ი. სა მად ლო ბე ლი // დრო შა. – 1984. – № 4. – გვ. 13. 

1985
356. გე გე ლია, თ., კახ ნი აშ ვი ლი, ნ. მეც ნი ერ ებ ისა და ხალ ხის 

სამ სა ხურ ში გან ვლი ლი სი ცოცხლე: [გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მა თე
მა ტი კო სის ვიქ ტორ კუპ რა ძის ბი ოგ რა ფი ული ცნო ბე ბი და სა მეც
ნი ერო მოღ ვა წე ობა]  // მეც ნი ერ ება და ტექ ნი კა. – 1985. – № 3. – გვ. 
88–93. 

357. შო თა ძე, მ. ყვე ლას თა ვი სი უნ და შეჰ ქონ დეს. ხალ ხის კან
დი და ტე ბი // თბი ლი სი. – 1985. – 22 იანვ. – გვ. 1, სურ-ით. 

358. სა ქარ თვე ლოს სსრ მე თერ თმე ტე მოწ ვე ვის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს დე პუ ტატ თა სია: [ვ. კუპ რა ძე და სხვ.] // კო მუ ნის ტი. – 1985. – 
28 თებ. – გვ. 2; Заря Востока. – 1985. – 28 февр. – С. 2. 

Список депутатов Вер�овного Совета Грузинской ССР один-
надцатого созыва: [В. Купрадзе и др.] // Комунисти. – 1985. – 28 февр. 
– С. 2; Заря Востока. – 1985. – 28 февр. – С. 2. 
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1987
359. ცოტ ნი აშ ვი ლი, ს. ქარ თვე ლი მა თე მა ტი კო სე ბის ღვაწ ლი 

// საბ ჭო თა ოს ეთი. – 1987. – 10 ივნ. 

1990
360. ობ ოლ აძე, უ. ფერ ლი: [მა თე მა ტი კოს ვ. კუპ რა ძის გახ სე ნე

ბა] // გან თი ადი. – ქუ თა ისი, 1990. – № 2. – გვ. 188–192. 

2003

361. Виктор Дмитриевич Купрадзе // В кн.: Горгидзе, А. Я. К 
истории развития механики в Грузии. – Тб.: Технический университет, 
2003. – С. 32-38.

2008
362. ბე როშ ვი ლი, შ. პრინ ციპს და ავ ტო რი ტეტს უნ ივ ერ სი ტე

ტის რექ ტო რი გან საზღვრავს: [თსუ-ის რექ ტო რე ბი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
და არ სე ბი დან დღემ დე] // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 2008. – 8 
თებ. – № 2. – გვ. 19–20. 

2009
363. აკ ად ემ იკ ოსი ვიქ ტორ კუპ რა ძე // წგ-ში: მგა ლობ ლიშ ვი

ლი ლ. შე სა ნიშ ნა ვი შვი დე ული. – თბ., 2009. – გვ. 86–102: ფო ტო. – 
(ერ თვის ვ. კუპ რა ძის ძი რი თა დი სა მეც ნი ერო შრო მე ბის სია. – გვ. 
103–109). 

364. შა რი ქა ძე, ჯ. მეც ნი ერ ული კვლე ვა უწყვეტ გა რე მო თა მე
ქა ნი კა ში სა ქარ თვე ლო ში მე20 სა უკ უნ ეში: მოკ ლე ან გა რი ში: [ქარ
თველ მეც ნი ერ თა წვლი ლი მა თე მა ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა
რე ბა ში] // ბი ულ ეტ ენი / სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დრია 
პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 2009. 
– № 1. – გვ. 60–75. – რეზ. ინ გლ. 
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საიუბილეო თა რი ღე ბი
Jubilee Dates

Юбилейные даты

და ბა დე ბის 60 წლის თა ვი
60 Years Anniversary

60летие со дня рождения

365. ბა შე ლე იშ ვი ლი, მ., ხა ტი აშ ვი ლი, გ. მეც ნი ერი და მო ქა ლა
ქე // სოფ ლის ცხოვ რე ბა. – 1963. – 28 დეკ. – გვ. 3, სურ-ით. 

366. ბურ ჭუ ლა ძე, თ. გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ერი // მეც
ნი ერ ება და ტექ ნი კა. – 1963. – № 11. – გვ. 10–13, სურ-ით.

367. გე გე ლია თ., ბურ ჭუ ლა ძე თ. გა მო ჩე ნი ლი მა თე მა ტი კო სი, 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე // თბი ლი სი. – 1963. – 27 დეკ. – გვ. 3, სურ-ით. 

368. გო კი ელი, ლ., მაღ ნა რა ძე, ლ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე. – თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1963. – 21 გვ. 

369. გო კი ელი, ლ., ჭე ლი ძე, ვ., მაღ ნა რა ძე, ლ., პარ კა ძე, ვ. გა მო
ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და მო ქა ლა ქე // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1963. – 25 
დეკ. – გვ. 3, სურ-ით. 

370. გურ გე ნაშ ვი ლი, ი. დი დი მეც ნი ერი და სა ზო გა დო მოღ ვა
წე // ლე ნი ნის გზით (გურ ჯა ანი და ყვა რე ლი). – 1963. – 28 დეკ. – გვ. 
2, სურ-ით. 

371. ზე რა გია, პ., ებ ანო იძე, თ. დი დი მეც ნი ერი, სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1963. – 28 დეკ. – გვ. 3, სურ-
ით. 

372. თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის შრო მე ბი. – 1965. – ტ. 110. – 
მე ქა ნი კა-მა თე მა ტი კის მეც ნი ერ ებ ათა სე რია. – IV. სა ქარ თვე ლოს სსრ 
მეცნ. აკ ად ემი ის აკ ად ემ იკ ოს ვ. დ. კუპ რა ძის და ბა დე ბის მე სა მო ცე 
წლის თავს. – თბ., 1965. – 340 გვ. 

ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: ლ. გო კი ელი, ლ. მაღ ნა რა ძე. გა მო ჩე ნი ლი 
მეც ნი ერი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე. – გვ. 5–19. – ვ. კუპ რა ძის მეც ნი ერ
ულ ნაშ რომ თა სია. – გვ. 21–23. 
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373. კახ ნი აშ ვი ლი, ნ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და გუ ლის ხმი ერი 
აღ მზრდე ლი // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 1963. – 27 დეკ. – გვ. 4. 

374. სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ-ტის შრო მე ბი. – № 8 
(93). – მა თე მა ტი კა, მე ქა ნი კა, ფი ზი კა. 3. მიძ ღვნი ლია პრო ფე სორ ვიქ
ტორ კუპ რა ძის და ბა დე ბი დან სა მო ცი წლის თა ვი სად მი. – თბ., 1963. 
– 224 გვ. 

ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: ვიქ ტორ კუპ რა ძე. – გვ. V–VIII.
375. ტყე მა ლა ძე, ტ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და სა ზო გა დო მოღ

ვა წე // სკო ლა და ცხოვ რე ბა. – 1964. – № 1. – გვ. 74–76, სურ-ით. 
376. ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის მე გო ბა რი // ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა

ქარ თვე ლო. – 1964. – 3 იანვ. – გვ. 2. – ხელ მო წე რა: ი. აბ აშ იძე, გრ. აბ
აშ იძე, კ. გამ სა ხურ დია და სხვ. 

377. ხვე დე ლი ძე, ბ., თევ ზა ძე, ნ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და სა
ზო გა დო მოღ ვა წე // კო მუ ნის ტი. – 1963. – 28 დეკ. – გვ. 3, სურ-ით. 

378. Авазашвили, Д., Рухадзе, А. Быть новым открытиям // Моло-
дежь Грузии. – 1963. – 28 дек. – С. 70. 

379. Гокиели, Л., Магнарадзе, Л. Видный деятель грузинской на-
уки // Вечерний Тбилиси. – 1963. – 28 дек. – С. 3, с портр. 

380. Микеладзе, Ш. На передовых рубежах науки // Заря Восто-
ка. – 1963. – 28 дек. – С. 3, с портр. 

და ბა დე ბის 70 წლის თა ვი
70 Years Anniversary

70летие со дня рождения

 381. ავ აზ აშ ვი ლი, დ., გორ გი ძე, ა. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი // 
თბი ლი სი. – 1973. – 22 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით.

382. ავ აზ აშ ვი ლი, დ., გორ გი ძე, ა. ვიქ ტორ კუპ რა ძე // სა ქარ
თვე ლოს სსრ პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ-ტის სა მეც ნი ერო შრო მე ბი. – № 
3. – მა თე მა ტი კა, მე ქა ნი კა. – 1975. – გვ. 3–7. –  პა რალ. ტექ სტი რუს . 
–  გვ. 8–12. 

Авазашвили Д., Горгидзе, А. Виктор Купрадзе // Научные тру-
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ды политехнического ин-та Груз. ССР. – № 3 . Математика, механика. 
– 1975. – С. 8–12. –  Парал. текст. груз. – С. 3–7. 

383. ავ აზ აშ ვი ლი, დ., გორ გი ძე, ა. მეც ნი ერი, აღ მზრდე ლი, მო
ქა ლა ქე // ლე ნი ნე ლი (საქ. პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ-ტი). – 1973. – 23 ნო
ემბ. – გვ. 2. 

384. აკ ად ემ იკ ოს ვ. კუპ რა ძის იუბ ილე: [სა ინ ფორ მა ციო ცნო ბა] 
// სოფ ლის ცხოვ რე ბა. – 1973. – 27 ნო ემბ. – გვ. 2. 

385. ბრძა ნე ბუ ლე ბა სსრ კავ ში რის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს პრე ზი
დი უმ ისა საქ. სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის აკ ად. ვ. კუპ რა ძის ოქ
ტომ ბრის რე ვო ლუ ცი ის ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ის შე სა ხებ // კო მუ
ნის ტი. – 1973. – 4 ნო ემბ. – გვ. 1; თბი ლი სი, 1973. – 5 ნო ემბ. – გვ. 1; 
სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1973. – 7 ნო ემბ. – გვ. 1; Заря Востока. – 1973. 
– 4 ноября. – С. 1. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении акад. 
АН Груз. ССР Купрадзе В. Д. орденом Октябрьской Революции // Кому-
нисти. – 1973. – 4 ноября. – С. 1; Тбилиси. – 1973. – 5 ноября. – С. 1; Са-
халхо ганатлеба. – 1973. – 7 ноября. – С. 1; Заря Востока. – 1973. – 4 но-
ября. – С. 1. 

386. ბუ ბუ ტე იშ ვი ლი, ა. დი დი მეც ნი ერ ის იუბ ილ ეს მი ეძ ღვნა: 
[სა ღა მო ჩო ხა ტა ურ ის რაიონის სოფ. სა ჭა მი ას ერ ის სა შუ ალო სკო ლა
ში] // კო მუ ნიზ მის გან თი ადი (ჩო ხა ტა ური). – 1974. – 26 იანვ. – გვ. 3. 

387. ბურ ჭუ ლა ძე, თ. გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ერი // მეც
ნი ერ ება და ტექ ნი კა. – 1973. – № 10. – გვ. 14–18, სურ-ით. 

388. ბურ ჭუ ლა ძე, მ. სა ხე ლო ვა ნი მა მუ ლიშ ვი ლი // სკო ლა და 
ცხოვ რე ბა. – 1974. – № 1. – გვ. 93–96. 

389. დურ გლიშ ვი ლი, ბ. დი დი მეც ნი ერ ის პა ტივ სა ცე მად // 
კო მუ ნის ტი. – 1973. – 25 ნო ემბ. – გვ. 3. 

390. ვე კუა, ნ., გე გე ლია, თ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, პე და გო გი, 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე // კო მუ ნის ტი. – 1973. – 24 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-
ით. 

391. ვ. კუპ რა ძის იუბ ილე // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 
1973. – 30 ნო ემბ. – გვ. 3. 

392. თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის შრო მე ბი. – ტ. 8 A (153), ფი
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ზი კა-მა თე მა ტი კი სა და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ანი. – 1974. 
– 222 გვ.: ეძ ღვნე ბა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის აკ
ად. ვ. დ. კუპ რა ძეს და ბა დე ბის 70 წლის თავ ზე. 

ვ. კუპ რა ძის შე სა ხებ: ვიქ ტორ კუპ რა ძე. – გვ. 5–7. 
393. კახ ნი აშ ვი ლი, ნ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი და სა ზო გა დო 

მოღ ვა წე // თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი. – 1973. – 16 ნო ემბ. – გვ. 4, 
სურ-ით. 

394. კახ ნი აშ ვი ლი, ნ., ნა ფეტ ვა რი ძე, ო. მეც ნი ერ ება მა მუ ლი
სათ ვის // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1973. – 24 ნო ემბ. – გვ. 2, სურ-
ით. 

395. მეც ნი ერ თა იუბ ილე ები // საქ. სსრ მეცნ. აკ ად. მო ამ ბე. – 
1974. – ტ. 73. – № 1. – გვ. 248. – ტექ სტი პა რალ. რუს. ენ. 

Юбилей ученых // Сообщения АН Груз. ССР. – 1974. – Т. 73. – № 
1. – С. 248. – Текст парал. на рус. яз. 

396. მი ეს ალ მე ბი ან ქარ თვე ლი მწერ ლე ბი // ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლო. – 1973. – 30 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით. 

397. ობ ოლ აძე, უ. დი დი აღი არ ება // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 
1973. – 23 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით.

398. ჟორ და ნია, ი. სიყ ვა რუ ლის მა მი თა დი: [ლექ სი ვ. კუპ რა
ძეს] // თბი ლი სი. – 1973. – 23 ივნ. – გვ. 3. 

399. ხვე დე ლი ძე, ბ. აკ ად ემ იკ ოსი ვიქ ტორ კუპ რა ძე 70 წლი საა 
// სამ შობ ლო. – 1973. – 14 დეკ. – № 23–24. – გვ. 6, სურ-ით. 

400. ხვე დე ლი ძე, ბ. დი დი მეც ნი ერი, აღ მზრდე ლი // სოფ ლის 
ცხოვ რე ბა. – 1973. – 23 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით.

401. Абдушелишвили, Г., Горгидзе, И. Большой друг молодежи // 
Молодежь Грузии. – 1973. – 22 ноября. – С. 4, с портр. 

402. Башелейшвили, М., Жижиашвили, Л. На службе науки, на 
службе родины // Вечерний Тбилиси. – 1973. – 23 ноября. – С. 3, с портр. 

403. Бицадзе, А. В., Еругин, Н. П., Крылов В. И. Виктор Дмитри-
евич Купрадзе // Дифференциальные уравнения. – 1973. – Т. IX. – № 11. 
– С. 2105–2111, с портр. 

404. Хведелидзе, Б., Бурчуладзе, Т. Ученый, воспитатель, обще-
ственный деятель // Заря Востока. – 1973. – 23 ноября. – С. 3, с портр. 
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405. Юбилей академика В. Д. Купрадзе // Заря Востока. – 1973. – 
25 ноября. – С. 2. 

და ბა დე ბის 75 წლის თა ვი
75 Years Anniversary

75летие со дня рождения

406. გე გე ლია, თ., ბურ ჭუ ლა ძე, თ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, პე
და გო გი, სა ზო გა დო მოღ ვა წე // თბი ლი სი. – 1978. – 1 ნო ემბ. – გვ. 3, 
სურ-ით.

407. გე გე ლია, თ., ბურ ჭუ ლა ძე, თ. დი დი მეც ნი ერი და მა მუ
ლიშ ვი ლი // ფი ზი კა, მა თე მა ტი კა სკო ლა ში. – 1978. – № 4. – გვ. 74–77.

408. გი ორ გა ძე, ა. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, სა ზო გა დო მოღ ვა წე 
// კო მუ ნის ტუ რი შრო მა (ლან ჩხუ თი). – 1978. – 18 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-
ით.

409. გორ გი ძე, ა. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, სა ზო გა დო მოღ ვა წე // 
სოფ ლის ცხოვ რე ბა. – 1978. – 4 ნო ემბ. – გვ. 3. 

410. მეტ რე ვე ლი, თ. შე ნი მო წო დე ბა // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის
ტი. – 1978. – 2 ნო ემბ. – გვ. 4.

 411. ხა რა ძე, ე., ვე კუა, ნ. დამ სა ხუ რე ბუ ლი აღი არ ება // კო მუ
ნის ტი. – 1978. – 2 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით; სამ შობ ლო. – 1978. – 13 დეკ. 
– № 24. – გვ. 5, სურ-ით. 

412. Магнарадзе, Л., Ка�ниашвили, Н. Выдающийся ученый и 
общественный деятель // Вечерний Тбилиси. – 1978. – 9 ноября. – С. 
2, с портр. 

413. «Помочь наукой своему народу»: [Ред. статья] // Заря Вос-
тока. – 1978. – 3 ноября. – С. 4. 

414. Счастье служить людям: [Поздравление коллектива ред. 
газ. «Молодежь Грузии»] // Молодежь Грузии. – 1978. – 2 ноября. – С. 
4, с портр. 
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და ბა დე ბის 80 წლის თა ვი
80 Years Anniversary

80летие со дня рождения

415. აი, რა უთ ქვამთ იუბ ილ არ ზე // სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 
1983. – 4 ნო ემბ. – გვ. 4, სურ-ით.

416. არ ობ ელ იძე, გ. ბედ ნი ერი შემ თხვე ვა: [ოტო ტრე ჩე რი სა 
და ვ. კუპ რა ძის შეხ ვედ რა] // თბი ლი სი. – 1983. – 2 ნო ემბ. – გვ. 3. 

417. ას ან იძე, შ., ჩი ტაია, გ. გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, სა ამ აყო მა
მუ ლიშ ვი ლი // გა მარ ჯვე ბა (გო რი). – 1983. – 1 ნო ემბ. – გვ. 3. 

418. ბა შე ლე იშ ვი ლი, მ., ავ აზ აშ ვი ლი, დ. მეც ნი ერი, აღ მზრდე
ლი და მო ქა ლა ქე // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1983. – 5 ნო ემბ. – გვ. 
3, სურ-ით.

419. ბე რი კაშ ვი ლი, ნ., ინ ას არ იძე, ხ. სა სი ქა დუ ლო მეც ნი ერი, 
ერ ის კა ცი // სოფ ლის ცხოვ რე ბა. – 1983. – 3 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით.

420. გე გე ლია, თ., ბურ ჭუ ლა ძე, თ. დი დი მეც ნი ერი // სა ხალ ხო 
გა ნათ ლე ბა. – 1983. – 4 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით. 

421. ებ ანო იძე, თ.  ვ.კუპ რა ძის და ბა დე ბის 80 წლის თა ვის გა მო 
// მეც ნი ერ ება და ტექ ნი კა. – 1983. – № 11. – გვ. 23–27. 

422. ვა შაყ მა ძე, მ. რას მოგ ვითხრო ბენ ფორ მუ ლე ბი ანუ ცნე ბა 
„ინ ტე ლი გენ ტის“ გან მარ ტე ბი სათ ვის // თბი ლი სი. – 1983. – 2 ნო ემბ. 
– გვ. 3. 

423. ვე კუა, ნ., ბურ ჭუ ლა ძე, თ. სა სი ქა დუ ლო მა მუ ლიშ ვი ლი // 
თბი ლი სი. – 1983. – 2 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით; სამ შობ ლო. – 1983. – № 
23. – ნო ემ ბე რი. – გვ. 6, სურ-ით. 

424. ჟორ და ნია, ი. დიდ ბუ ნე ბოვ ნე ბა // თბი ლი სი. – 1983. – 2 
ნო ემბ. – გვ. 3. 

425. ჟორ და ნია, ი. მად ლი მი სი ად ამი ან ობ ისა // სოფ ლის 
ცხოვ რე ბა. – 1983. – 3 ნო ემბ. – გვ. 3. 

426. მად ლი ნი ჭი სა // ახ ალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი. – 1983. – 5 ნო
ემბ. – გვ. 3. 

427. ობ ოლ აძე, უ. ჩვე ნი სკო ლის ამ აგ და რი // სა ხალ ხო გა ნათ
ლე ბა. – 1983. – 4 ნო ემბ. – გვ. 3, სურ-ით.
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428. სსრ კავ ში რის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს პრე ზი დი უმ ის ბრძა ნე
ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის აკ ად ემ იკ ოს ვ. 
დ. კუპ რა ძის ლე ნი ნის ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ის შე სა ხებ // კო მუ
ნის ტი. – 1983. – 2 ნო ემბ. – გვ. 1; თბი ლი სი. – 1983. – 2 ნო ემბ. – გვ. 3; 
სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბა. – 1983. – 4 ნო ემბ. – გვ. 1; ქუ თა ისი. – 1983. – 3 
ნო ემბ. – გვ. 1; Заря Востока. – 1983. – 2 ноября. – С. 1. 

Указ Президиума Вер�овного Совета СССР о награждении ака-
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нина // Комунисти. – 1983. – 2 ноября. – С. 1; Тбилиси. – 1983. – 2 
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Востока. – 1983. – 3 ноября. – С. 3. 
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437. Ка�ниашвили, Н., Напетваридзе, О., Цандеков, М. Верность 
избранному делу // Молодежь Грузии. – 1983. – 3 ноября. – С. 3, с портр. 
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და ბა დე ბის 100 წლის თა ვი
100 Years Anniversary

100летие со дня рождения

440.  გორ გა ძე, რ. რა არ ემ ორ ჩი ლე ბა დროს...: უნ იკ ალ ური 
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ური ფო რუ მი სათ ვის / ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. 
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453. სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის პრე ზი დი
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464. ობ ოლ აძე, უ. ახ ალ გაზ რდო ბის დი დი მო ამ აგე // სა ხალ ხო 
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და ვი თაია, თ. (მას ზე)  333
დვა ლი, რ. (მას ზე)  239, 342
დურ გლიშ ვი ლი, ბ.  389

სა ხელ თა სა ძი ებ ელი
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112

ებ ანო იძე, თ.  241, 294, 349, 350, 
371, 421, 441444, 
ერ ემე იშ ვი ლი, ი.  258

ვა ხა ნია, ნ.  257
ვა შაყ მა ძე, მ.  422
ვე კუა, ი.  207
ვე კუა, ნ.  254, 390, 411, 423, 458
ვე კუა, ნ. (მას ზე)  255
ვი ნოგ რა დო ვი, ი. (მას ზე)  254

ზამ ბა ხი ძე, ლ.  459
ზე რა გია, პ.  371

თა მა რაშ ვი ლი, მ. (მას ზე)  342
თევ ზა ძე, ნ.  377
თო ფუ რია, ვ.  269
თურ ნა ვა, ს.  309

იან ქოშ ვი ლი, ნ. (მას ზე)  237
იაშ ვი ლი, შ.  267, 268, 283, 284
ინ ას არ იძე, ხ.  419

კა ლან და ძე, კ.  318
კახ ნი აშ ვი ლი, ნ.  356, 373, 393, 
394, 460
კეცხო ვე ლი, ნ.  232
კვი ნი კა ძე, ნ.  267, 268, 283, 284
კი ღუ რა ძე, ი.  431, 459
კო ბი ძე, დ.  209

ლო მი ნა ძე, ჯ.  431, 461

მა რი, ი. (მას ზე)  16
მარ ჯა ნიშ ვი ლი, კ. (მას ზე)  187, 
201, 251
მაღ ნა რა ძე, ლ.  241, 368, 369, 372
მა ჭა ვა რი ანი, რ.  319
მგა ლობ ლიშ ვი ლი, ლ.  363
მგე ლა ძე, ნ.  205
მეტ რე ვე ლი, თ.  410
მეტ რე ვე ლი, რ.  444, 446
მი ქე ლა ძე, შ. (მას ზე)  257
მუს ხე ლიშ ვი ლი, ნ.  128, 207, 320
მუს ხე ლიშ ვი ლი, ნ. (მას ზე)  346
მუ ჯი რიშ ვი ლი, ბ.  333

ნა და რე იშ ვი ლი, ლ.  246
ნატ როშ ვი ლი, დ.  446
ნა ფეტ ვა რი ძე, ო.  394, 457
ნაჭყე ბია, შ.  321
ნიშ ნი ან იძე, შ.  463 

ობ ოლ აძე, უ.  265, 360, 397, 427, 
464 
ობ ოლ აძე, უ. (მას ზე)  248
ონი აშ ვი ლი, ო. (მას ზე)  182
ორ აგ ვე ლი ძე, კ.  16

პარ კა ძე, ვ.  369
პონ ტრი აგ ინი, ლ. (მას ზე)  235

ჟორ და ნია, ი.  398, 424, 425

რაზ მა ძე, ა. (მას ზე)  44, 241, 258, 
259, 264, 444
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რა მიშ ვი ლი, ნ. (მას ზე)  351
რეხ ვი აშ ვი ლი, ს.  347
რუს თა ვე ლი (მას ზე)  231

სეხ ნი აშ ვი ლი, ე.   257
სტა ლი ნი, ი. (მას ზე)  107, 114

ტა ბა ღუა, ი. (მას ზე)  333
ტა ბი ძე, ი.  340
ტი ელ ესი, ე. (მას ზე)  301
ტრე ჩე რი, ო (მას ზე)  416
ტყე მა ლა ძე, ტ.  375

ფრან გიშ ვი ლი, ა. (მას ზე)  342

ქო ქი აშ ვი ლი, გ.  317

ღვი ნე ფა ძე, ნ.  322

ყი ფი ანი, ი.  355
ყუ რაშ ვი ლი, ს.  211 

შა ნი ძე, ა. (მას ზე)  346
შა რი ქა ძე, ჯ.  364
შე ვარ დნა ძე, ე.  447, 456
შვე ლი ძე, ზ.  209
შო თა ძე, მ.  357
შხვა ცა ბაია, ნ.  232

ჩი მა კა ძე, გ.  259, 444
ჩი ტაია, გ.  417
ჩი ქო ბა ვა, ა. (მას ზე)  328

ცის კა რი ძე, ვ.  209
ცოტ ნი აშ ვი ლი, ს.  359

ძე რია, რ.  331
ძი ძი გუ რი, ა.  204, 214

წე რე თე ლი, გ. (მას ზე)  328
წე რე თე ლი, ს. (მას ზე)  334

ჭავ ჭა ვა ძე, ლ.  288
ჭე ლი ძე, ვ.  369
ჭე ლი ძე, მ.  334
ჭო ღოშ ვი ლი, გ.  254

ხა რა ძე, ა.  16
ხა რა ძე, ა. (მას ზე)  215, 
ხა რა ძე, ე.  254, 411, 431
ხა ჟა ლია, გრ.  310
ხა ტი აშ ვი ლი, გ.  365
ხვე დე ლი ძე, ბ.  377, 399, 400
ხუ ხუ ნა იშ ვი ლი, გ.  354

ჯა ბი ძე, დ.  209
ჯა ნე ლი ძე, ა.  16

Абашидзе, И.  214, 465
Абдушелишвили, Г.  401
Авазашвили, Д.З.  29, 378, 382
Алексидзе, М.А.  148, 154
Амбарова, Т.  335 
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Андроникашвили, Г.  456
Ар�ипов, В.  456
Асатиани, Л.Г.  139
Асатиани, Т. (О ней)  183

Баланчивадзе, Р.  432
Бараташвили, М.  433
Башелейшвили, М.О.  119, 120, 
175, 220, 278, 402
Башелейшвили, М.О. (О нем)  
325, 327
Бицадзе, А.В.  403
Боголюбов, Н.  434 
Борисова, А.И.  48
Бородин, А.И.  345
Бугай, А.С.  345
Бурчуладзе, Т.В.  150, 164, 175, 
177179, 184, 192, 217, 220, 278, 
404
Бурчуладзе, Т.В. (О нем)  325, 327

Векуа, И.Н.  207, 330
Векуа, И.Н. (О нем)  39, 225, 227
Ворович, И.И.  175

Габуния, Г.  456
Гвелесиани, С.И.  307, 311, 323, 
337
Гегелиа, Т.Г.  175, 220, 278, 435
Гегелиа, Т.Г. (О нем)  325, 327
Горгидзе, А.Я.  361, 382
Горгидзе, В.  450
Горгидзе, И.  401

Горгодзе, А.  444
Горгодзе, И.  444
Гокиели, Л.П. (О нем)  193, 379

Давитая, Ф.Ф. (О нем)  312
Двали, Р.Р. (О нем)   312 
Джапиашвили, В.П. 151, 222
Дзидзигури, А.  204, 214

Еругин, Н.И.  403

Жижиашвили, Л.  402

Зоммерфельд, А. (О нем)  9

Ильин, В.А.  175

Кайшаури, В.  339
Каландадзе, К.  318
Ка�ниашвили, Н.  412, 437
Кигурадзе, И.  435
Кипиани, Н.  312
Кипиани, T.  444, 450
Контюков, У.Т.  48
Крылов, А.Н (О нем)  152
Крылов, В.И.  403
Кудрявцев, Л.В.  175

Лорткипанидзе, К.  190
Лурье, А.И.  175

Магнарадзе, Л.  379, 412, 438, 467
Ма�алдиани, В.В. (О нем)  312
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Микеладзе, Ш.  380
Мус�елишвили, Н.И.  207
Мус�елишвили, Н.И. (О нем)  
194, 200, 219
Му�ранели, И.  316

Напетваридзе, О.  437
Нишнианидзе, Г. 344

Оболадзе, У. (О нем)  250
Озеров, М.  336

Палиашвили, В.  190
Прангишвили, И.  444, 448

Роинишвили, В. (О нем)  183
Ру�адзе, А.  378

Савин, Г.И.  48
Савин, Г.Н.  175
Соболев, С.Л.  2
Сталин, И.В. (О нем)  109
Стеклов, В.А. (О нем) 158

Третчер, О. (О нем)  336
Тьелес, Э. (О нем)  301

Харадзе, Е.К.  225
Харадзе, Е.К. (О нем)  151, 222
Хведелидзе, Б.  327, 404

Цагарейшвили, Г. 221
Цандеков, М.  437
Церетели, Г. (О нем)  328
Цуладзе, М.  163

Чикобава, Ар. (О нем)  328
Чиковани, Г. (О нем)  183
Чимакадзе, Г.  444, 448

Шарикадзе, Дж.  444, 450
Шеварднадзе, Э.  449, 456

Эбаноидзе, Т.А.  439, 467

Basheleishvili, M.O.  245
Basheleishvili, M.O. (About him)  
348
Baszeleiszwili, M.O.  185
Burchuladze, T.V.  195, 245
Burchuladze, T.V. (About him)  348
Burczuladze, T.V.  185

Gegelia, T.G.  185, 245 
Gegelia, N.G. (About him)  348

Hill, R. (Edit.)  153

Sneddon I.N.  245, 348
Sneddon, I.N. (Edit)  153
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