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განათლება

სამუშაო
გამოცდილება

ენობრივი კომპეტენციები

კომპიუტერული უნარები

• 1979-1981წ. თსუ-ს ასპირანტურა, სპეციალობა -მათემატიკური
ანალიზი
• 1968-1972წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის
მათემატიკის სპეციალობა

• 2006-დან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი
• 1985 - 2006 წწ. - ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის დოცენტი
• 1996- 2 005წწ. -ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის გამგე
• 1974-1979 წ-მათემატიკის კათედრის პროგრამისტი
•

A1
ინგლისური
რუსული
გერმანული

A2

B1
X
X
X

B2

C1

C2

ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია; საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook); პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP); ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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სამეცნიერო სულ 9
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
№
ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები
1
გ. თეთვაძე, გ.ონიანი, ლ. ციბაძე. სივრცის ფუნქციებისა და ნულოვანი
სიმრავლეების შესახებ. აწსუ-ს შრომები, მოამბე, 2015, =2(6), გვ.106-119
2
G. Oniani, G.Tetvadze. The effect of the summability of a fractional derivative
on the boundary behavior of analitic and harmonic functions in the unit disk.
Proccedings of A. Razmadze matematicsl Institute. 163, 2013, 81-91pp.
3
გ.
თეთვაძე,
გ.
ონიანი.
ინტეგრალურ-დიფერენციალური
ოპერატორების გამოყენება ბერგმანის სივრცის ანალიზური
ფუნქციების პარამეტრულ და ინტეგრალურ წარმოდგენებში. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია, 5(39), 2013,122-132გვ.
4
გ. თეთვაძე, გ. ონიანი. დირიხლეს საშუალო ინტეგრალის მქონე
ანალიზური ფუნქციის შესახებ ერთეულოვან წრეში. საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ.6, =2, 2012, 23-30 გვ.
5
გ.თეთვაძე, მ. ლომთაძე. ხარისხოვანი მწკრივების გამოყენება
ზოგიერთი სახის ტრიგონომეტრიული მწკრივის ჯამის გამოთვლაში.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III საერთაშორისო
კონფერენციის შრომები. ქუთაისი, 2012, 214-216 გვ.
სამეცნიერო სულ 5
კონფერენციები
წელი
კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
2015
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო
კონფერენცია, ბათუმი, 12-16 ივლისი, 2015. გ. თეთვაძე. ერთეულოვან
წრეში ბლიაშკეს ტიპის ნამრავლის სასაზღვრო თვისებები შესახებ.
2013
გ.
თეთვაძე,
გ.
ონიანი.
ინტეგრალურ-დიფერენციალური
ოპერატორების გამოყენება ბერგმანის სივრცის ანალიზური
ფუნქციების პარამეტრულ და ინტეგრალურ წარმოდგენებში. ქუთაისი
2013
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III საერთაშორისო
კონფერენცია. გ.თეთვაძე, მ. ლომთაძე. ხარისხოვანი მწკრივების
გამოყენება ზოგიერთი სახის ტრიგონომეტრიული მწკრივის ჯამის
გამოთვლაში.
2013
საქართველოს
მათემატიკოსთა
კავშირის
III
საერთაშორისო
კონფერენცია, ბათუმი, 2-9 სექტემბერი, 2012. გ. თეთვაძე, გ. ონიანი.
ერთეულოვან წრეში ჯამებადი გრადიენტის მქონე ჰარმონიული
ფუნქციების სასაზღვრო თვისებები.
2008
I International Joint Conference of Georgian Mathematical Union and
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Georgian Mechanical Union, Batumi, Goegia, september 15-19, 2011.
G.Tetvadze, G. Oniani. on Boundary Proferties of Analitic and Harmonic
Funqcions in Unit Ball.

ტრენინგები / სემინარები
წელი

გრადაცია

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
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