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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 1966 წლის 11 ივლისი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
•

•

სამუშაო გამოცდილება

•
•
•

•
•
•
•
•

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი; ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა.
ინტეგრალური და დიფერენციალური განტოლებების კათედრის
ასპირანტი; 1996 წ.
ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი,
ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი; მათემატიკა-ინფორმატიკის
სპეციალობა; 1983-1988 წწ.

2006 წ. 29.08 - დღემდე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
2010 წ. 11.11 - დღემდე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი
2008 წლიდან დღემდე ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი;
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დიფერენციალური
განტოლებების განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი
2007 წ. 10.01 –2010 წ. 15.09
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
2006 წ. 15.04 – 2007 წ. 10.01
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში
2005 წ. 08.06 – 2006 წ. 15.04
რექტორის მოადგილე სასწავლო
პროცესის მართვისა და უზრუნველყოფის დარგში
2005 წ. 28.02 – 2005 წ. 08.06
პრორექტორი სასწავლო დარგში
2003 წ. 03.10 – 2004 წ. 24.12
დაუსწრებელი სწავლების დეკანი
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1998 წ. 21.01 - 2006 წ. 29.08
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის დოცენტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

№
1
2

3
4

სულ 30
რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი,
სერია, №. წელი, გვერდები
Nino Partsvania*. Zaza Sokhadze. Oscillatory and monotone solutions of first-order nonlinear delay differential
equations. Georgian Math. J.: DE GRUYTER, Germany, vol.23 (2), 2016, 269–277pp.
I. kiguradze, Z. Sokhadze. On nonlinear boundary value problems for higher order functional differential
equations. Georgian Mathematical Journal. DE GRUYTER, Germany, Volume 23, Issue 4 , October 2016.
537–550pp.
Z. Sokhadze, Positive solutions of periodic type boundary value problems for first order singular functional
differential equations (with I. Kiguradze). Georgian Math. J. 21 (2014), 303-311.
Z. Sokhadze, Kneser type theorems on a structure of sets of solutions of the weighted Cauchy problem for
nonlinear singular delayed differential equations. Georgian Math. J. 20 (2013), 151-167.
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Z. Sokhadze, The weighted Cauchy problem for nonlinear singular differential equations with deviating
arguments (with B. Půža). Differ. Uravn.46 (2010), 29-46.
სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

სულ 15/11
რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
•

V International Conference of the Georgian Mathematical
Union (Batumi, Georgia, September 12-17, 2014) - invited
speaker.

•

IV International Conference of the Georgian Mathematical
Union (Tbilisi - Batumi, Georgia, September 9-15, 2013) invited speaker.

•

Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems
(Brno, Czech Republic, December 5-9, 2011) – invited speaker

•

WCNA-2008 – Fifth World Congress of Nonlinear Analysts
(Orlando, Florida, USA, July 2-9, 2008).

•

Intenational Conference, Sepsember 16-20, 2007, Hejnice,
Czech Republice, “On Boundeeness and Stability of Solutions of
nonlinear dealaed differential Systems’’.

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

სულ 8
რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

•

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტი:N 2117386. 2016-2019 წ

•

2013-2016 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტი # FR/317/5-101/12 – 20132016.

•

2010-2012 წლებში საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის სამეცნიერო გრანტი # GNSF/ST09_175_3-101 .

•

2010 წელს საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
მოკლევადიანი გრანტი სამეცნიერო კონფერენციაში
მონაწილეობისათვის (სლოვაკეთი).

•

2007 წელს საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
მოკლევადიანი გრანტი სამეცნიერო კონფერენციაში
მონაწილეობისათვის (ჩეხეთი).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------1998-2201 პრეზიდენტის სტიბენტია---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
ციტირების ინდექსი: 58
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