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განათლება

სამუშაო
გამოცდილება

 2007-2010-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, მიმართულება: ალბათობის
თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა.
1978-1983-ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის მექანიკა- მათემატიკის ფაკულტეტი.

 1983-1995 წ.- ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის
ასისტენტი
 1995-2004 წ.-ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი
მათემატიკის და მათემატიკური მოდელირების კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
 2004-2006 წ.-ა. წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი.
 2006-2010წ.-ა. წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის
კათედრაზე-მოწვეული სპეციალისტი
 2010წ.-დან-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის
მეცნიერ-თანამშრომელი
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
 2010წ.-დან
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი
 2014 წ.დან-ა. წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

ენობრივი
კომპეტენციები
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ინგლისური
რუსული
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X
X
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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 11

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია,
№. წელი, გვერდები
Gogolashvili D., Tkeshelashvili A., Sokhadze G.
On a Representation of the Solutions of a Second-Order Differential Equations with Random Coefficients.
Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics
Volume 29, 2015. P47-51
Babilua. P, Nadaraya E, Tkeshelashvili A, Sokhadze G.
Integral Functionals of the Gasser-Muller Regression Function.
Ukrainian Mathematical Journal. Vol. 67 Issue 4. 2015. p. 435-446
http://link.springer.com/article/10.1007/s11253-015-1095-z
Jaoshvili V., Khechinashvili Z., Tkeshelashvili A, Sokhadze G.
On Nonlinear Transformations of a Random Measure
AMIM, Vol. 18. 2013. N1.p.47-54
http://www.viam.science.tsu.ge/Ami/2013_1/zaza%20khechinash_AMIM_%202013_1.pdf
Nadaraya E., Khechinashvili Z., Sokhadze G., Tkeshelashvili A
On one statistical problem in the Hilbert space.
Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics
Volume 61-62, 2011-2012
http://www.viam.science.tsu.ge/publish/proceedings/vol61-62/tom61-62.htm
Tkeshelashvili A.S.
on the statistical estimation of the initial probability distribution based on the observations of dynamics at the
end of an interval
Ukrainian Mathematical Journal. August 2011, Volume 63, Issue 3, pp 494-499
http://link.springer.com/article/10.1007/s11253-011-0518-8
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სამეცნიერო
კონფერენციები
წელი

სულ 8

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
საერთაშორისო კონფერენციები

2015

თბილისის სამეცნიერო ფესტივალი. 11-13 ნოემბერი 2015წ. რიგების თეორიის ერთი
ზოგადი ამოცანის შესახებ.-
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ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის
გაფართოებული სხდომები. შემთხვევითი კოეფიციენტებიანიმე-2 რიგის ჩვეულებრივი
დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის წარმოდგენის შესახებ
კავკასიელ მათემატიკოსთა I კონფერენცია. About MLE onInfinite Dimensional Hilbert Space

2014

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის
გაფართოებული სხდომები 2014წ ადიაბატური პროცესის საწყისიგანაწილების
სიმკვრივის შეფასება

2013

საერთაშორისო კონფერენცია ,,გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“
თბილისი 2013. გასერ-მიულერის შეფასების ფუნქციონალების შესახებ.

ტრენინგები / სემინარები
წელი

გრადაცია

პროექტები / გრანტები

წელი
2014-17

სამეცნიერო ფონდი, პროექტის დასახელება და №
შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტი FR/312/4-150/14
შერეული ტიპის მარკოვული და
ნახევრადმარკოვული რიგების სისტემები
ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი
დაგეგმვის ამოცანებში

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

სტატუსი პროექტში
შემსრულებელი

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

დამატებითი ინფორმაცია
მეუღლე- ტყეშელაშვილი ელზა
შვილი- ტყეშელაშვილი მარიამი
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