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განათლება

 1950-1954წ. ქუთაისი პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკა–
მათემატიკის ფაკულტეტი.
მათემატიკა-ფიზიკა
 1973წ. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
მათემატიკა
მექანიკის ფაკულტეტი მათემატიკური ფიზიკა-მყარი ტანის
მექანიკა.

სამუშაო
გამოცდილება

 2005 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი
1975-2005
წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

უნივერიტეტის მათემატიკის კათედრის დოცენტი
წ.
ქუთაისის
პედაგოგიური
ინსტიტუტის
 1971-1975
მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
წ.
ქუთაისის
პედაგოგიური
ინსტიტუტის
 1964-1971
მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი
წ.
ქუთაისის
პედაგოგიური
ინსტიტუტის
 1957-1964
მათემატიკის კათედრის ასისტენტი

ენობრივი
კომპეტენციები
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სახელი, გვარი

კომპიუტერული უნარები 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
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
№

სულ 28

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია,
№. წელი, გვერდები
Solution of some boundary value problems of statics of the theory of elastic mixture for an infinite plane
with an elliptical hole. Seminar oF I. Vekua Institute of Applied Mathematics REPORTS, vol. № 42,
2016. თბილისი, 54-61 pp.
The problem of statistics of the theory of elastic mixture of finding full-strength contour inside the
polygon. Seminar oF I. Vekua Institute of Applied Mathematics REPORTS, vol. № 41, 2015. თბილისი,
48-56 pp.
K.Svanadze. Solition of the basic plane boundary value problems of statics of the elastic mixture for a
multiply connected domain by the method of D. Sherman.Seminar of I.Vekua Insitute of Applied
Mathematics REPORTS, vol 39,2013, 58-71
K. Svanadze. Solution of a mixed boundary value problem of the plane theory of elastic mixture for a
multiply connected domain with a partially unknown boundary having the axis of symmetry. Proc. A.
Razmadze. Inst., 155 (2011), 73-90.
K. Svanadze. On one mixed problem of the plane theory of elastic mixture with a partially unknown
boundary. proceedings of A. Razmadze, Mathematical Institute Vol. 150 (2009), 121-131.

1

2

3

4

5

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 27

წელი

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური

2016

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული
საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2016 წ, 5-9 სექტემბერი. უწყვეტ გარემოთა მექანიკა
და ანალიზის მონათესავე საკითხები, მიძღვნილი აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის
დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. On the solution of some problem of the theory of elastic
mixture by the variation method
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ). ილია
ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXX
საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები 20-22 აპრილი 2016 წ. წრეში დრეკად ნარევთა
თეორიის სტატიკის ერთი არაკლასიკური ამოცანის ამოხსნის შესახებ.
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV სართაშორისო კონფერენცია თბილისი ბათუმი 9-15 სექტემბერი 2013. The Sherman mixed boundary value problem for the equation of
statics of the elastic mixture.
International Conference Continuum Mechanics And Related Problems of Analysis. to Celebrate

2016

2013

2011
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სახელი, გვარი

the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences the 120th Birthday of its First
President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelishvili Tbilisi, September, 2011. Solution of a mixed
problem of the linear theory of elastic mixture for a polygon a part of which boundary is an equistrong arc.
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის I საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი 2011.
დრეკად ნარევთა ბრტყელი თეორიის შერეული ამოცანის ამოხსნა ნაწილობრივ უცნობ
საზღვრიანი არისათვის.

ტრენინგები / სემინარები
წელი

გრადაცია

პროექტები / გრანტები
წელი

2010წ.

სამეცნიერო ფონდი, პროექტის დასახელება და №

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გრანტი. დრეკად ნარევთა ბრტყელი თეორიის
შერეული ამოცანის ამოხსნა ნაწილობრივ
უცნობსაზღვრიანი არისათვის

სტატუსი პროექტში

შემსრულებელი

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები / სტიპენდიები

-------ვარ აწსუ-ს საპატიო უნივერსიტეტელი, საბჭოთა კავშირის
უმაღლესი სკოლის წარჩინებული მუშაკი, 1980-83 წლებში
არჩეული ვიყავი სკპ ლენინის რაიონული კომიტეტის ბიუროს
წევრად, ხოლო 1983-85 წლებში კი პარტიის ქუთაისის, საქალაქო
კომიტეტის წევრად, აღნიშნულ წლებში აგრეთვე არჩეული
ვიყავი საქალაქო და რაიონული საბჭოს დეპუტატად. 1983 წელს
დამაჯილდოვეს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს საპატიო
სიგელით. სკკპ წევრი ვიყავი 1953 წლიდან, ამჟამად ვარ

დამატებითი ინფორმაცია

უპარტიო.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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მეუღლე - ყიფიანი თალიკო
შვილი - ეკატერინე სვანაძე
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