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განათლება

სამუშაო
გამოცდილება

 ალ.წულუკიძის

სახელობის
ქუთაისის
სახელმწიფო
პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფიზიკა მატემატიკის ფაკულტეტი, ჩავირიცხე 1972 წელს და
დავამთავრე წარჩინებით 1976 წელს
ასპირანტურა
მოსკოვის
მ.ვ.ლომონოსოვის
სახელობის
 1983-1987
უნივერსიტეტის მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტის დიფერენციალური
განტოლებების კათედრაზე
 3 მარტი 1989 წელი საკანდიდატო დისერტაცია მოსკოვის მ.ვ.ლომონოსოვის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტის
სპეციალიზირებულ
საბჭოზე;
თემა
"პერიოდულ
კოეფიციენებიანი
ჰიპერბოლური განტოლებების ამონახსნთა ყოფაქცევა დროის დიდი
მნიშვნელობებისათვის"
 1998-2002 დოქტორანტურა მოსკოვის მ.ვ.ლომონოსოვის სახელობის
უნივერსიტეტის მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტის
კომპოზიტების
მექანიკის კათედრაზე
 15 მარტი 2002 წელი სადოქტორო დისერტაცია მოსკოვის მ.ვ.ლომონოსოვის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტის
სპეციალიზირებულ საბჭოზე; თემა "წილადური რიგის ოპერატორების
ზოგიერთი გამოყენება ბლანტი დრეკადობის თეორიაში"

 აკაკი







წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის
განყოფილების უფროსი
ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის
ასპირანტურის გამგე
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მათემატიკის
დეპარტამენტის პროფესორი
ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის
მათემატიკის კათედრის პროფესორი
ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის
გამოყენებითი მათემატიკისა და მათემატიკური მოდელირების კათედრის
პროფესორი
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოყენებითი მათემატიკისა და
მათემატიკური მოდელირების კათედრის დოცენტი
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უმაღლესი მათემატიკის
კათედრის დოცენტი
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 ქუთაისის

პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
კათედრის ასისტენტი
 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
კათედრის უფროსი ლაბორანტი
 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
კათედრის სტაჟიორ-მკვლევარი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

უმაღლესი

მათემატიკის

უმაღლესი

მათემატიკის

უმაღლესი

მათემატიკის

უმაღლესი

მათემატიკის

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
ნავიგაცია; საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook); ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome; სპეციალური ენა MikTex, djvu, AmsTex,
Latex
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 27

№

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია,
№. წელი, გვერდები

1

T.Surguladze General Constitutive Relationships of Viscoelasticity Containing Fractional
Derivatives, Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 2013 January, V.11, Number 1,
pp. 317-324. http://www.eudoxuspress.com/images/JCAAM-VOL-11--2013.pdf
თ.სურგულაძე, თ. მოდებაძე დირიხლეს ამოცანის გადაწყვეტის გამოკვლევა
არაწრფივი თბოცვლის სტაციონარული რეჟიმის დისპერსიულ ფენაში თბური
გამოსხივების გათვალისწინებით; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოამბე,
=2,
2013,
გვ.112-117,

2

3

4

T.Surguladze Viscoelastic Rod Vibrationn Problem when Constitutive Relationship Contains a
Fractional Derivatives and it Limiting Case. Journal of Mathematics and System Science (ISSN
2159-5291, USA.), 2014, #5, pp.372-376
თ.სურგულაძე, თ. მოდებაძე წილადური აღრიცხვის ძირითადი ცნებები, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, №3, 2014, გვ.95-106.
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თ.სურგულაძე. წილადური რიგის ინტეგრალისა და წარმოებულის გეომეტრიული
და ფიზიკური ინტერპრეტაცია; VII საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური
კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი 2016
წელი, 4-5 ივნისი, შრომები გვ. 329-334
სამეცნიერო
კონფერენციები

წელი

სულ 18

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
საერთაშორისო კონფერენციები

2015

2007

2007

2009

2016

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია,
მაქსველის
განზოგადოებული
სხეულის
მოძრაობის
ფუნდამენტური
ამონახსნების თვისებები (Some Properties of the Fundame4ntal Solution to the
Generalized Maxswell’s Body Movement Equation), ბათუმი, 12- 16 ივლისი, 2015,
გვ.187
პროფ. რევაზ გამყრელიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია «თანამედროვე მათემატიკა და მისი გამოყენება”. ბათუმი,
საქართველო, 17-21 სექტემბერი, 2007 წელი, "ტალღური პროცესები ბლანტ
დრეკად არეებში"
ოდარ ვალიშვილის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია
«მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები”, 25-27. ოქტომბერი.2007,
ქუთაისი,
"წილადური აღრიცხვის გამოყენება განზოგადოებული ჰიპერბოლური და
პარაბოლური განტოლებების ამოსახსნელად
ზღვრული
ამპლიტუდის
პრინციპი
პერიოდულკოეფიციენტებიანი
ჰიპერბოლური განტოლებებისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა,
ბათუმი/ქუთაისი, 2009 წელი, 9-12 ოქტომბერი
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII
გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია;უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის
მონათესდავე საკითხები, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადების 125
წლისთავს, Hiperbolisity Equations of Motion for General Maxwell’s model, ბათუმი5-9
სექტემბერი

ტრენინგები / სემინარები
წელი

გრადაცია

●სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
პროექტები / გრანტები

„ელექტრომემბრანულ სისტემებში სითბო და მასათგადაცემის
პროცესების კვლევა მაღალეფექტური ელექტროდიალიზისაპარატების
წარმოების მიზნით“; №31/71; ფუნდამენტური კვლევებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 2012 წლის კონკურსის
გამარჯვებული პროექტი
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(შოთა რუხაძესთან, ამირან აფციაურთან და მეგი აფრიდონიძესთან ,
ერთად) 2013-2015 (გამარჯვებული), ძირითადი პერსონალი

●აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიგა სამეცნიერო
კონკურსში გამარჯვებული გრანტი; „ელექტრომემბრანულ;ი
პროცესების კვლევა ელექტროდიალიზის აპარატების რაციონალური
კონსტრუქციის შემუშავების მიზნით“; გრანტი №6/13 (შოთა რუხაძესთან
და მეგი აფრიდონიძესთან ერთად). 2013 – 2014 გამარჯვებული, მეცნიერ
მუშაკი

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

------------------------------------------------------------------------------------საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი;
http://www.rmi.ge/~gmu/PDF_files/Members_G_2012.pdf 2008 წლიდან
დღემდე

1. ღირსების ორდენი 2011 წელს
2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სიგელი მათემატიკაში მიღწეული წარმატებებისათვის

დამატებითი ინფორმაცია .

1ვარ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
2. ვარ ათეულამდე მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს
მთავარი რედაქტორი და რეცენზენტი;
3. ვარ 15 სამაგისტრო დისერტაციის ხელმძღვანელი.
4. ვარ 8 სახელმძღვანელოს ავტორი
მეუღლე - გველესიანი დარეჯანი, ექიმი
შვილები- სურგულაძე ეთერი, დაბადებული 1997 წლის 9 მაისს, სტუდენტი;
სურგულაძე ალექსანდრე დაბადებული 1999წლის 5 აგვისტოს, მოსწავლე
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