
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

ცხუმ–აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია 

 

 

მათემატიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია 

 

მიძღვნილი პროფესორ რევაზ აბსავას ხსოვნისადმი 

 

თბილისი 9, 10 თებერვალი 

 

 

 

სამუშაო პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საორგანიზაციო კომიტეტი: ს. ვარდოსანიძე, ო. ჟორდანია, ჰ.მელაძე, 

თ.ჩილაჩავა, ო.ჭკადუა, გ.მელაძე, უ.გოგინავა, ვ.ცხადაია, ე.ნადარაია. 

სწავლული მდივანი : ნუგზარ კერესელიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 თებერვალი  

1000 : 1030 - რეგისტრაცია (ქართული უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის 53–ა) 

 

1030 კონფერენციის გახსნა  (სხდომათა  დარბაზი) 

 

შესავალი სიტყვა  

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. სერგო 

ვარდოსანიძე 

ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი - პროფ. 

ოთარ ჟორდანია 

 

1. პროფ. რევაზ აბსავას სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა პროფ. 

ელიზბარ ნადარაია 

2. მოგონებები:  

პროფ.ვახტანგ კოკილაშვილი 

პროფ.ომარ ღლონტი 

პროფ.ჰამლეტ მელაძე 

პროფ.დავით გორდეზიანი 

პროფ.ბესარიონ დოჭვირი 

პროფ.ილია თავხელიძე 

პროფ.ოთარ ჭკადუა 

პროფ.უშანგი გოგინავა 

პროფ.ვახტანგ ცხადაია 

პროფ.გოდერძი მელაძე 

პროფ.თემურ ჩილაჩავა 

 

 

 

 



10 თებერვალი  

1. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა  

თავმჯდომარე პროფ. ე. ნადარაია       (აუდიტორია 311) 

1100 : 1125 გოგი ფანცულაია, გიმზერ საათაშვილი ერთი მაგალითი არასტაციონარული 

ზომისა R  სივრცეში  

1125 : 1150 ელიზბარ ნადარაია, პეტრე ბაბილუა, გრიგოლ სოხაძე ბერნულის რეგრესიის 

ფუნქციის ერთი არაპარამეტრული შეფასების ინტეგრალური კვადრატული 

გადახრის შესახებ 

1150 : 1215 ომარ ღლონტი, ზაზა ხეჩინაშვილი გაუსის მარტინგალით აღწერილი 

რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუციის მოდელი 

1215 : 1240 ომარ ფურთუხია, ვახტანგ ჯაოშვილი სობოლევის ტიპის უტოლობა 

პუასონის ფუნქციონალისათვის 

 

შესვენება  

1400 : 1425  მიხეილ მანია საშუალო კვადრატული ჰეჯირების ამოცანა და შექცეული 

სემიმარტინგალური განტოლებები 

1425 : 1450  პეტრე ბაბილუა, ბესარიონ დოჭვირი კალმან–ბიუსის მოდიფიცირებული 

სქემის შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ფუნქციური სივრცეები, ჰარმონიული ანალიზისა და 

აპროქსიმაციის საკითხები - თავმჯდომარე: პროფ. ვ.კოკილაშვილი. 

(აუდიტორია  402) 

1100 : 1125 უშანგი გოგინავა ორმაგი ფურიეს მწკრივების მარცინკიევიჩის 

საშუალოებისძლიერად კრებადობის შესახებ 

1125 : 1150 ვახტანგ კოკილაშვილი წონიანი უტოლობების კრიტერიუმები 

ინტეგრალური ოპერატორებისათვის ნამრავლიანი გულებით ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში 

1150 : 1215 შაქრო ტეტუნაშვილი ფუნქციათა წარმოდგენების შესახებ 

1215 : 1240 ვახტანგ პაატაშვილი შემოსაზღვრული ზომადი ფუნქციის ფაქტორიზების 

შესახებ 

შესვენება  

1400 : 1425 ლაშა ეფრემიძე კომპაქტურ ვეიველეტ-მატრიცების პარამეტრიზაციის 

შესახებ. E  

1425 : 1450 ცირა ცანავა ფურიეს ტრიგონომეტრიული მწკრივების კერძო ჯამების 

მაჟორანტის შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმი წონიან გრანდ ლებეგის 

სივრცეებში 

1450 : 1515 თამაზ ქარჩავა ფურიეს მწკრივების თანაბარი კრებადობის შესახებ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. მათემატიკური მოდელირება და რიცხვითი მეთოდები  

თავმჯდომარე: პროფ. ჰ.მელაძე.     (აუდიტორია 401) 

1100 : 1125  ჯემალ ფერაძე იტერაციული მეთოდის კრებადობა ერთი არაწრფივი 

ინტეგრო–დიფერენციალური განტოლებისათვის 

1125 : 1150  ზვიად წიკლაური ზოგიერთი მიახლოებითი მეთოდი არაწრფივი 

განტოლებისათვის KK–კორექციით  

1150 : 1215  თემურ ჯანგველაძე ჰიპერბოლური ტიპის ერთი არაწრფივი ინტეგრო–

დიფერენციალური განტოლების შესახებ 

1215 : 1240  თინა გოროზია ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები გრაფებზე 

1240 : 1305  დავით გულუა, გიორგი ამილახვარი მნემონიკური სქემა რთული 

დარეზერვებული სისტემის მდგომარეობების საშუალო მნიშვნელობების 

განსაზღვრისათვის  

შესვენება  

 

1400 : 1425  ჯემალ  ანთიძე, ნანა  გულუა, ირაკლი ქარდავა  

სპეციალური სისტემა ქართული ენის კომპიუტერული სწავლებისა და 

ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავებისავის  

1425 : 1450 ილია თავხელიძე  ტრაექტორიების ფართო სიმრავლის კლასიფიკაციის 

ერთი მეთოდის შესახებ 

1450 : 1515  თამაზ ობგაძე, ბ.ბაბალაშვილი სისხლის ჭურჭლებში წითელი სისხლის 

შენადედების მათემატიკური მოდელირება 

1515 : 1540  თემურ ჩილაჩავა, ნუგზარ კერესელიძე „აგრესორ–მსხვერპლის“ 

ინფორმაციული ომის არაწრფივი მათემატიკური მოდელი 

 

1540 : 1605  თემურ ჩილაჩავა, ბაჩანა სულავა, ლეილა სულავა ცვლადი 

ადმინისტრაციული მართვის არაწრფივი მათემატიკური მოდელი 

 

 

 

 

 

 



4. დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა 

თავმჯდომარე: პროფ. ო.ჭკადუა.         (აუდიტორია 309) 

1100 : 1125  თამაზ   თადუმაძე  საწყისი მონაცემების ოპტიმიზაცია წრფივი 

ფუნქციონალურ–დიფერენციალურ განტოლებისათვის 

1125 : 1150  როლანდ   გაჩეჩილაძე დრეკადობის თეორიის დინამიკის სასაზღვრო–

საკონტაქტო ამოცანები ხახუნის გათვალისწინებით 

1150 : 1215  თენგიზ  ბუჩუკური პიეზოელექტრობის მინდლინის მოდელის სასაზღვრო 

ამოცანები 

1215 : 1240  ავთანდილ  გაჩეჩილაძე მონოტონურობის პრინციპი კვაზივარიაციულ 

უტოლობებში 

1240 : 1305  ოთარ  ჭკადუა ელექტროდრეკადობის შერეული და ბზარის ტიპის 

სასაზღვრო ამოცანები 

 

5. უწყვეტ გარემოთა მექანიკა - თავმჯდომარე: პროფ. თ. მეუნარგია  

(აუდიტორია 309) 

1400 : 1425  თენგიზ  მეუნარგია გარსთა თეორიაში ილია ვეკუას შრომების მოკლე 

მიმოხილვა 

1425 : 1450  ბაკურ გულუა   კონუსური გარსები 

 

6. მათემატიკის ისტორია და მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა  

თავმჯდომარე: პროფ. ვ. ცხადაია, პროფ. გ.მელაძე.   (აუდიტორია 309) 

1450 : 1515  ალექსანდრე  ჯიქია ჰომოლოგიისა და კოჰომოლოგიის K-ჯგუფები 

კოწინარეკონების და წინარეკონების წყვილებზე შესაბამისად. 

 

1515 : 1540  თეიმურაზ ახობაძე, პეტრე ბაბილუა ალბათობის ზოგიერთი ცნების 

სწავლების შესახებ 

1540 : 1605  თეიმურაზ ახობაძე, პეტრე ბაბილუა კალკულუსის სწავლების ზოგიერთი 

საკითხის შესახებ 

1605 : 1630 ციალა ძიძიგური სინერგეტიკის როლი და ადგილი თამამედროვე     

                მეცნიერებაში                      

                  

 


	1400 : 1425  ჯემალ  ანთიძე, ნანა  გულუა, ირაკლი ქარდავა  სპეციალური სისტემა ქართული ენის კომპიუტერული სწავლებისა და ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავებისავის
	1425 : 1450 ილია თავხელიძე  ტრაექტორიების ფართო სიმრავლის კლასიფიკაციის ერთი მეთოდის შესახებ

