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Lekveishvili David

დაბადების თარიღი 20.10.1954
Birthday
დაბადების ადგილი ხობის რაიონი, სოფელი ჭალადიდი
Birthplace
Khobi district, village Chaladidi
მისამართი
Address

ქუთაისი, თბილისის 1-ლი ჩიხი, № 4
Kutaisi, Tbilisi 1st lane, № 4

ტელეფონი
Telephone

+(995) 0431246998

მობილური
Mobile
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ელ-ფოსტა
E-mail

dlekveishvili@gmail.com

სქესი
Gender

მამრობითი
Male

განათლება და სამეცნიერო ხარისხები / Education and scientific degrees
საშუალო სკოლა / Middle Schools
№ პერიოდი

საშუალო სკოლა
Middle scholl

1

01.09.1968 01.06.1971

თბილისის ვ.მ.კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური
სკოლა
V.M.komarov Tbilisi School of Physics and Mathematics

2

01.09.1961 01.06.1968

სამტრედიის რაიონის სოფელ იანეთის საშუალო სკოლა
Samtredia village Ianeti middle school

უმაღლესი განათლება / High Education
№ პერიოდი უმაღლესი სკოლა
High scholl

ფაკულტეტი / Faculty

კვალიფიკაცია /
Qualification

მ.ვ.ლომონოსოვის სახელობის
15.11.1980 მოსკოვის სახელმწიფო
1 უნივერსიტეტი
15.11.1983 M.V.Lomonosov Moscow State
University

მექანიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტი
(ასპირანტურა)
Mechanics and
Mathematics
(postgraduate)

ფიზიკა-მათემატიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი
Candidate of Physics
and Mathematics

01.09.1971 თბილისის სახელმწიფო
2 უნივერსიტეტი
05.07.1975 Tbilisi State Univerity

მექანიკა-მათემატიკის
მათემატიკოსი
ფაკულტეტი
Mathematician
Mechanics and
Mathematics

დისერტაციები / Dissertations
დაცვის
დისერტაციის თემა
№ თარიღი
Dissertation
Date of
defense
1 25.03.1984 მეოთხე რიგის ელიფსური
განტოლებების ზოგიერთი
კლასისათვის სასაზღვრო ამოცანების
განზოგადოებული ამონახსნების
სიგლუვის შესახებ
Smoothness of generalized solutions of

დაწესებულება /
Institution

მიმართულება
/ Research
direction

მ.ვ.ლომონოსოვის
მათემატიკა
სახელობის მოსკოვის Mathematics
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
M.V.Lomonosov
Moskow State
University

boundary value problems for some classes
of fourth order elliptic equations

ადმინისტრაციული თანამდებობები / Administrative Positions
№ პერიოდი

თანამდებობა
Postion

1

11.09.2011 დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

2

03.08.2007 11.09.2009

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის სასწავლო რესურსების განვითარების განყოფილების უფროსი

3

05.02.2007 03.08.2007

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნვენლყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე

4

11.03.2006 10.01.2007

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნვენლყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

5

01.02.2005 11.03.2006

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო პროგრამების რეფორმების განყოფილების უფროსი

6

01.01.2005 01.02.2005

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკისა და ელექტრო-ტექნიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

7

01.01.1999 01.01.2005

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური
უნივერსიტეტის ფიზიკა-ტექნიკის/კიბერნეტიკისასწავლო-სამეცნიერო
ინსტიტუტის/ფაკულტეტის დირექტორი/დეკანი

8

01.01.1995 01.01.1999

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის
სასწავლო-მეთოდური დეპარტამენტის უფროსი

9

01.09.1991 01.09.1995

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
სასწავლო დარგში პრორექტორის მოადგილე

10

01.09.1990 01.09.1991

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
ზოგადტექნიკური ფაკულტეტის დეკანი

11

25.01.1986 01.09.1990

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
საღამოსა და დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი

12

01.01.1984 25.01.1986

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

აკადემიური თანამდებობები / Academic Positions
№ პერიოდი

თანამდებობა
Postion

1

01.01.2007 01.04.2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის საინჟინრო-საზღვაო
ფაკულტეტის სრული პროფესორი

2

29.08.2006 დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი

3

01.10.1986 29.08.2006

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
უმაღლესი მათემატიკის კათედრის დოცენტი

4

25.03.1984 01.10.1986

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
უმაღლესი მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

5

01.02.1984 25.03.1984

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
უმაღლესი მათემატიკის კათედრის ასისტენტი

6

01.09.1980 15.11.1980

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
უმაღლესი მათემატიკის კათედრის ასისტენტი

7

01.09.1979 01.09.1980

მ.ვ.ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტაჟიორ-მკვლევარი

8 10.09.1976 -

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის

01.09.1979

უმაღლესი მათემატიკის კათედრის სტაჟიორ-ასისტენტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები / Scientific Publications
სტატიის
წელი თანაავტორები
№
სათაური
Year Co-authors
Article Title

1 2017

მ.ჭუმბურიძე
M.Chumburidze

ძირითადი
სასზღვროკონტაქტური
ამოცანების
რიცხვითი
აპროქსიმაცია
Numerical
approximation of
basic boundarycontact problems

2 2014

მანანა
ჭუმბურიძე
Manana
Chumburidze

3 2013

4 1988

მომენტური
თერმოდიფუზიის
განზოგადოებული
თეორიის
ზოგიერთი
შერეული
სასაზღვრო
ამოცანების
მიახლოებითი
ამოხსნა
Approximate
Solution of Some
Mixed Boundary
Value Problems of
the Generalized
Theory of CoupleStress ThermoElasticity

სამეცნიერო
ჟურნალი
Scientific Journal
IDETC/CIE-2017
შრომები

Proceedings of the
ASME 2017
International Design
9 (1)
Engineering
Technical
Conferences and
Computers and
Information in
Engineering
Conference

ტექნიკის,
ტექნოლოოგისა
და მეცნიერების
საერთაშორისო
აკადემია

О разрешимости
системы уравнений
кармана с
неоднородными
граничными
O. John
условиями в
V. A. Kondratiev негладких областях

1-7

8 (6)

161-163

3 (7)

365-370

13 (0)

197-205

World Academy of
Science, Engineering
And Technology

მომენტური
თერმოდიფუზიის
განზოგადოებული
თეორიის
მანანა
სასაზღვრო
ჭუმბურიძე
ზურაბ ხურცია ამოცანების
Journal of
ამოხსნა
Mathematics and
Manana
System Science
Solutions Of
Chumburidze
Zurab Khurtcia Boundary-Value
Problems of the
Generalized Theory
of Couple-Stress
Thermodiffusion
О.Йон
В.А.Кондратьев
И.Нечас
О.А.Олейник

ტომი
(ნომერი) გვერდები
Volume Pages
(number)

Труды семинара
им. И.Г.
Петровского
Trudy Seminara
imeni I. G.
Petrovskogo

J. Necas
O. A. Oleinik

5 1987

Solvability of the
system of von
Kármán equations
with
nonhomogeneous
boundary conditions
in nonsmooth
domains
Неулучшаемые
оценки
обобщенных
решений
смешанной задачи
для
бигармонического
уравнения в
окрестности
граничной точки

Труды Московского
математического
общества
50 (0)

55-78

Unimprovable
Tr. Mosk. Mat. Obs
estimates for the
generalized solutions
of a mixed problem
for the biharmonic
equation in a
neighborhood of a
boundary point

6 1985

7 1984

8 1983

Неулучшаемые
оценки в
пространствах
Гёльдера для
обобщенных
решений задачи
Дирихле для
одношо класса
эллиптических
уравнений
четверого порядка

Математический
сборник
128 (3)

429-445

Matematicheskii
Sbornik

Unimprovable
estimates in Hölder
spaces for
generalized solutions
of the Dirichlet
problem for a class
of fourth order
elliptic equations
О поведении
обобщенных
решений
смешанной задачи
для
бигармонического Дифференциальные
уравнения в
уравнения и их
окрестности
приложения
бесконечности
0 (0)
Differential
On the behavior of
equations and their
the generalized
applications
solutions of a mixed
problem for the
biharmonic equation
in the neighborhood
of infinity
О повдении
Успехи
38 (5)
обобщенных
математических
решений задачи
наук

81-85

150-151

Дирихле для одного
Uspekhi
класса
Matematicheskikh
эллиптических
Nauk
уравнений
четвертого порядка
в окрестности
граничной точки
On the behavior of
generalized solutions
of the Dirichlet
problem for a class
of fourth order
elliptic equations in a
neighborhood of a
boundary point
Оценки
обобщенного
решения
смешанной задачи
для
бигармонического
уравнения в
окрестности
граничной точки

9 1983

Успехи
математических
наук
38 (5)

193-194

38 (2)

3-76

166 (0)

91-106

Uspekhi
Estimates for a
Matematicheskikh
generalized solution Nauk
of a mixed problem
for a biharmonic
equation in a
neighbourhood of a
boundary point

10 1983

Бигармоническое
уравнение - § 3
главы II в статье
В.А. Кондратьев,
О.А.Олейник.
Краевые задачи для
уравнений с
Успехи
частными
В.А.Кондратиев
математических
производными в
О.А.Олейник
наук
негладких областях
V.A.Kondrat’ev
O.A.Oleinik

11 1983

Uspekhi
Biharmonic equation
Matematicheskikh
- § 3, Chapter II,
Nauk
Article V.
Kondratyev,
O.A.Oleynik.
Boundary problems
for partial differential
equations in nonsmooth domains

В.А.Кондратиев Неулучшаемые
И.Копачек
оценки в
О.А.Олейник
пространствах
Гёльдера и точный
V.A.Kondrat’ev принцип СенJ. Kopáček
Венана для
O.A.Oleinik
решений
бигармонического
уравнения
Sharp estimates in
Hölder spaces and a
precise Saint-Venant
principle for

Труды института
математики имени
Стеклова
Proceedings of the
Steclov Institute of
Mathematics

solutions of the
biharmonic equation
О повдении в
окрестности
границы
обобщенных
решений
смешанной задачи
для системы
уравнений Кармана

12 1983

Рукопись
депонированный в
ВИНИТИ АН
СССР, № 6915-83
0 (0)

The manuscript
The behavior near
deposited at VINITI
the boundary of
USSR Academy of
generalized solutions Sciences, № 6915-83
of the mixed problem
for the von Kármán
system of equations

სამეცნიერო კონფერენციები / Scientific Conferences
მოხსენების
სათაური
Title

№ წელი

კონფერენცია
Conference

1 2017

საერთაშორისო
საინჟინრო
ძირითადი
დიზაინის
სასაზღვროტექნიკური
კონტაქტური
კონფერენცია
ამოცანების
ASME 2017
International Design საერთაშორისო რიცხვითი
Engineering
აპროქსიმაცია
Technical
Numerical
Conferences and
approximation of
Computers and
basic boundaryInformation in
contact problems
Engineering
Conference

2 2013

დონე

როლი

მომხსენებელი

Effective solution of
AIP Conference
boundary value
Proceedings 1570,
საერთაშორისო problems of the
290 (2013), Sozopol,
theory of
Bulgaria
termopiezoelasticity
for a half-plane

3 2013

საქართველოს
მექანიკოსთა
კავშირის მე-4
ყოველწლიური
კონფერენცია
IV ANNUAL
MEETING of the
GEORGIAN
MECHANICAL
UNION

4 2009

საინფორმაციო
მეოთხე
საკომუნიკაციო
საერთაშორისო
ტექნოლოგიების
სამეცნიერო საერთაშორისო
განვითარების
პრაქტიკული
მონიტორინგი და
კონფერენცია ინსო
- 2009
შეფასება

5 2007
Ilia Vekua - 100,

რესპუბლიკური -

საერთაშორისო

Development of

საორგანიზაციო
კომიტეტის
წევრი

მომხსენებელი

ISAAC conference
23-27 April, 2007
Tbilisi

optimum circuit of
coast guard in area
approach chanel to
port Poti

6 2002

მეორე
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
ინტერნეტი და
საზოგადოება,
ქუთაისი 2002

ქ.ქუთაისის
ინფორმაციულ
საზოგადოებაზე
გადასვლის
ადგილობრივი
კონცეფციის
მიზნები და
ძირითადი
მიმართულებები

საორგანიზაციო
კომიტეტის
წევრი
მომხსენებელი

7 2001

პირველი
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
ინტერნეტი და
საზოგადოება,
ქუთაისი 2001

ქ.ქუთაისის
ინფორმაციულ
ადგილობრივი საზოგადოებაზე
გადასვლის
სტრატეგია

საორგანიზაციო
კომიტეტის
წევრი
მომხსენებელი

8 2001

პირველი
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
ინტერნეტი და
საზოგადოება,
ქუთაისი 2001

საინფორმაციო
სისტემები
ეკონომიკაში
ადგილობრივი სპეციალობაზე
ინტერნეტის
სწავლების
გამოცდილება

საორგანიზაციო
კომიტეტის
წევრი
მომხსენებელი

9 1998

აკადემიკოს ვ.
კუპრაძის
დაბადებიდან 95
პოლიჰარმონიული
წლისთავისადმი
განტოლების
მიძღვნილი
რესპუბლიკური განზოგადოებული მომხსენებელი
სიმპოზიუმი
ამონახსნის
დიფერენციალურ
სიგლუვის შესახებ
განტოლებებსა და
მათემატიკურ
ფიზიკაში,
თბილისი 1998

10 1997

აკადემიკოს ი.
პოლიჰარმონიული
ვეკუას დაბადების
განტოლების
90
განზოგადოებული
წლისთავისადმი
რესპუბლიკური ამონახსნის
მომხსენებელი
მიძღვნილი
აპრიორული
საერთაშორისო
შეფასებების
სიმპოზიუმი,
შესახებ
თბილისი 1997

11 1996

Проблемы сварки,
металургии и
смежных
Вопросы
технологий,
моделирования
საერთაშორისო
международная
контактной
научно-техническая
точечной сварки
конференция,
Тбилиси 1996

12 1986

მომხსენებელი

საქართველოს
რესპუბლიკური ტრიჰარმონიული მომხსენებელი
უმაღლესი
განტოლების
სასწავლებლების
ამონახსნის
მათემატიკოსთა XI
სიგლუვის შესახებ

კონფერენცია,
ქუთაისი 1986

13 1984

О поведении
Дифференциальные
обобщенных
уравнения и их
решений смешанной
приложения задачи для
Конференция
ადგილობრივი
მომხსენებელი
бигармонического
молодых ученных и
уравнения в
аспирантов МГУ,
окрестности
1984
бесконечности

სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები / Textbooks and monographs
№ წელი დასახელება გამომცემლობა გვერდები
Year Title
Publisher
Pages

ტრენინგები და სემინარები / Trainings and seminars
№ წელი დასახელება როლი
Year Title

პროექტები და გრანტები / Projects and Grants
№ წელი დასახელება როლი ფონდი
Year Title
Position Foundation

წევრობა (აკადემიური/სამეცნიერო საბჭოები, სამეცნიერო ჟურნალები და სხვ.) /Membership (academic /
scientific boards, journals, etc.).
№ პერიოდი

დასახელება
Title

ჯილდოები და სტიპენდიები / Awards and Scholarships
№ წელი დასახელება
Year Title

კომპიუტერული უნარები / computer skills
№ კომპიუტერული უნარი
computer skill
1 MS ოფისის პროგრამები
2 პროგრამირების ენები VB და VBA
3 Addobe Delphi
4 ASP, PHP & MYSQL
5 HTML, CSS, JavaScript

ენობრივი კომპეტენციები / Language competence
№ ენა
Language

დონე
Level

1 გერმანული ენა საშუალოდ
German
Satisfactorily
2

რუსული ენა
Russian

კარგად
Well

3 ინგლისური ენა მწირად
English
Poorly

სხვა აქტივობები / Other activities
№

აქივობა
Activity

