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1. აკადემიური ხარისხი (კვალიფიკაციის / სპეციალობის მითითებით) 
ფორმატი: სამეცნიერო ხარისხი, კვალიფიკაცია/სპეციალობა, ინსტიტუტი, წელი. მაგ. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998 წ. 

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,ივ, ჯავახიშვილის  თბილისის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი (თსუ)1985წ. 

 

2.სამუშაო გამოცდილება 
ფორმატი: ჩამონათვალი დაიწყეთ ამჟამინდელი სამუშაო პოზიციიდან და მიუთითეთ წლები, თანამდებობა, 

განყოფილება/დეპარტამენტი, ორგანიზაცია  

2009- დღემდე ასოცირებული პროფესორი,თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი.მათემატიკის დეპარტამენტი. 

2007-2009 თსუ კონტრაქტორი- ასოცირებული პროფესორი, თსუ  ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 

1987-2007 კათედრის გამგე, თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ზოგადი მათემატიკის 

კათედრა. 

1986-1987 პროფესორი, თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ფუნქციათა თეორიისა და 

ფუნქციონალური ანალიზის კათედრა. 

1985-1987 პრორექტორი სასწავლო მუშაობის დარგში, თსუ. 

1979-1986 დოცენტი, თსუ მექანიკა-მათემატიკი ფაკულტეტის ფუნქციათა თეორიია და 

ფუნქციონალური ანალიზის კათედრა. 

1970-1979 უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, თსუ ი.ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი. 

1967-1970 უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, თსუ ი.ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი. 

1966-1967 ასისტენტი, თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ფუნქციათა თეორიისა და 

ფუნქციონალური ანალიზის კათედრა 

 
 

 

 

 



 

3. სამეცნიეროსაგრანტოპროექტებშიმონაწილეობა 
ფორმატი: პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის ნომერი, პროექტის სათაური, 

პოზიცია/როლი პროექტში 

1.2014-2016. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.FR/223/5-100/13,ფურიეს 

კოეფიციენტები და კრებადობის საკითხები, პროექტის ხელმძღვანელი. 

2.2015-2017. სსიპ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.FR/102/5-100/14.ფუნქციათა 

კლასები და ორთოგონალური მწკრივების კრებადობის საკითხები, ძირითადი მონაწილე. 

 

4. სამეცნიეროპუბლიკაციებისჩამონათვალი 
ფორმატი: ავტორები, პუბლიკაციისსათაური,ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი (წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, 

რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1. Л.Д.Гоголадзе, О сильном суммировании рядов Фурье, Сообщ. АН ГССР, т.52,№2,(1968), 

287-292. 

2. Л.Д.Гоголадзе, О сумировании двойных сопряженных тригонометрических рядов, 

Сообщ.АН ГССР, т.54, №1, (1969), 21-24. 

3. Л.Д.Гоголадзе, О  (H,k) – суммируемости кратных тригонометрических рядов Фурье, 

ДАН СССР, №6,(1971), 1266-1268. 

4. Л.Д.Гоголадзе, К вопросу А – суммируемости двойных тригонометрических рядов 

Фурье, Матем.заметки, т.11, №2,(1972), 145-151. 

5. Л.Д.Гоголадзе, Об ограниченности некоторых сходящихся кратных функциональных 

рядов одного класса, Сообщ. АН ГССР, т.67, №1, (1972), 33-35. 

6. Л.Д.Гоголадзе, О поведении кратных степенных рядов на остове границы, Аннот.докл. 

семинара ИПМ ТГУ, №7, (1973), 19-21. 

7. Л.Д.Гоголадзе,  О (H,k ) – суммируемости кратных тригонометрических рфдов Фурье, 

Изв. АН СССР, т.41, (1977), 937-956. 

8. Л.Д.Гоголадзе, О поведении кратных степенных рядов на остове границы, 

Тез.докл.межд.конф. по конст.теор.функ.,Благоевград, (1977). 

9. Л.Д.Гоголадзе, Т.Ш.Зерекидзе, О сопряженных функциях нескольких переменных, 

Сообщ. АН ГССР, т.94, №3, (1979). 

10. Л.Д.Гоголадзе, К задачам Л.Лейндлера об аппроксимации рядами и в классах Липшица, 

Сообщ. АН ГССР, т.98, №2, (1980), 289-298. 

11. Л.Д.Гоголадзе, О сильном суммировании простых и кратных тригонометрических 

рядов Фурье, Некот.вопр.теор.функц.,т.2,ТГУ, (1981), 5-30. 

12. Л.Д.Гоголадзе, О сильных средних типа Марцинкевича, Сообщ. АН ГССР, т.101, №2, 

(1981), 293-295. 



 

13. Л.Д.Гоголадзе, Т.Ш.Зерекидзе, Об интегрируемости сопряженных функций многих 

переменных и суммируемости кратных рфдов Фурье, Труды 

Тбил.мат.инст.им.А.М.Размадзе, т.69, (1982). 

14. Л.Д.Гоголадзе, К задачам М.Гусмана о максимальной функции Харди-Литлвуда, 

Тез.докл.всес.школы по теор.функ.,Кемерово, (1983). 

15. Л.Д.Гоголадзе, К задаче Л.Лейндлера об аппроксимации рядами Фурье и классах 

Липшица, Analysis Math., v.9, N3, (1983), 169-175. 

16. Л.Д.Гоголадзе, О приближении функций многих переменных суммами Валле Пуссена, 

Тез.докл.межд.конф.по теор. прибл.функц., Киев, (1983). 

17. Л.Д.Гоголадзе, О максимальной функции Харди-Литлвуда, Сообщ.АН ГССР, т.3, №2, 

(1983), 257-259.  

18. Л.Д.Гоголадзе, Об ограниченности сходящихся средних кратных функциональных 

рядов, Матем.заметки, т.34, №6,(1983), 845-855. 

19. Л.Д.Гоголадзе, К вопросу существования сопряженных функций многих переменных, 

Сообщ. АН ГССР, т.113, №3, (1984), 477-479. 

20. Л.Д.Гоголадзе, О суммировании кратных тригонометрических рядов Фурье линейными 

методами, Сообщ. АН ГССР, т.114, №3, (1984), 485-488. 

21. Л.Д.Гоголадзе, О существовании сопряженных функций многих переменных, 

Матем.сб.,т.125, (1984), 481-488. 

22. Л.Д.Гоголадзе, Л.Г.Магнарадзе, З.А.Чантурия, Т.А.Чантурия, Задачи студенческих 

олимпиад по математике, Изд. ТГУ, Тбилиси, (1984). 

23. Л.Д.Гоголадзе, О равномерном сильном суммировании тригонометрических рядов 

Фурье, Докл.расш.семин. ИПМ им.И.Н.Векуа, т.1,№2, (1985). 

24. Л.Д.Гоголадзе, О сходимости сопряженных тригонометрических полиномов, Сообщ.АН 

ГССР, т.124, №2, (1986). 

25. Л.Д.Гоголадзе, Ш.Т.Тетунашвили, О сходимости кратных рядов по системе Радемахера, 

Сообщ. АН ГССР, т.125, №1, (1987). 

26.Л.Д.Гоголадзе, О поведении кратных сопряженных тригонометрических рядов и 

степенных рядов, Изд. ТГУ, Тбилиси, (1987). 

27. Л.Д.Гоголадзе, О приближении функций многих переменных линейными средними, 

Труды матем.ин-та им.В.А.Стеклова, т.180, теор.функц. и смеж.вопр.анализа, М.,Наука, 

(1987).                                                                                        

28. Л.Д.Гоголадзе, О сильной суммируемости почти всюду, Матем.сб.,т.135, (1988). 



 

29. Л.Д.Гоголадзе, Н.Ш.Пилаури, Об аппроксимативных свойствах угловых средних 

Чезаро, Докл.расшир.семин. ИПМ им. И.Н.Векуа, т.5, №2, (1990). 

30. Л.Д.Гоголадзе, О сходимости кратных функциональных рядов к      , 

Докл.расшир.семин. ИПМ им. И.Н.Векуа, т.7, №2, (1992). 

31. Л.Д.Гоголадзе, О восстановлении коэффициентов сходящихся кратных 

функциональных рядов, Докл.расшир.семин. ИПМ им.И.Н.Векуа, т.7, №2, (1992). 

32. L.Gogoladze, On the property of the maximal conjugate operator, 

Proc.Inter.Symp.Contin.Mech. and Related Prob. Analysis, Metsniereba, Tbilisi, (1993). 

33. L.Gogoladze, On the approximation of the functions of several variables by multiplicative 

means, Reports Enlarged Sem. I.Vekua Inst.Appl.Math.,v.9, N1-3, (1994). 

34. L.Gogoladze, On the approximate properties of angular linear means of multiple Fourier 

series, Reports Enlarged Sem. I.Vekua Inst.Appl,Math., v.11, N2, (1996). 

35. L.Gogoladze, On the restoration of the coefficients of convergent multiple functional series, 

Abstr. of Inter. conf. harmonic anal. and approx., Armenia, (1998). 

36. L.Gogoladze, On the absolute convergence of Fourier trigonometric series, Reports Enlarged 

Sem. I.Vekua Inst. Appl.Math., v.13, N2, (1998). 

37. L.Gogoladze, On the estimating integral moduli of continuity of functions of several variables 

in terms of Fourier coefficients, Georgian math. Journal, v.16, N4, (1999). 

38. L.Gogoladze, On the absolute convergence of Fourier trigonometric series, Reports Enlarged 

Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math., v.15, N2, (2000). 

39. L.Gogoladze, On the maximal functions of the class  L (R ) \ L (I +1n’I ) (R  ), Georgian math. 

Journal, v.7, N4, (2000). 

40. L.Gogoladze, On the maximal function of several variables, Reports Enlarged Sem. I.Vekua 

Inst. Appl.Math.,v.15, N2, (2000).    

41. L.Gogoladze, On the absolute convergence of multiple Fourier trigonometric series, 

საქართველოს მათემატიკოსთა  IY ყრილობა, მოხსენებათა თეზისები, (2005).  

42. L.Gogoladze, R.Meskhia, On the absolute convergence of trigonometric Fourier series, 

Proceedings of A.Razmadze math. inst., v.141, (2006).   

43. L.Gogoladze, On the convergence of conjugate trigonometric polynomials, Georg. Math. J., 

v.13, N3, (2006).  

44. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, The absolute convergence of Fourier-Haar series of function of 

two variables, Izvuz matem. N5, (552), (2008), 14-25. 



 

45. L.Gogoladze, On the problem of reconstructing the coefficients of convergent multiple 

function series, Izvestya RAN, ser.mat.,V72, N2, (2008). 

46. L.Gogoladze, On the absolute convergence of Fourier series with respect to orthogonal 

complete system, Reports sem. Of I.Vekua Inst. of Appl, Math.,v.34, (2008), 65-66. 

47. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the sufficient conditions of absolute convergence of double 

trigonometric series, AMIM, v.13, N2, (2008), 53-65. 

48. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the absolute convergence of double trigonometric series, 

East journal of approximations, v.15, N2, (2009), 175-196. 

49. L.Gogoladze, On the exponential uniform strong summability of multiple trigonometric 

Fourier series, Georgian Math. J.,v.16, N3, (2009), 517-532. 

50. L.Gogoladze, On the uniform convergence of multiple Fourier series on the distinguished 

boundary, Reports of the Enlarged Sess. of the Sem. of I.Vekua Inst. of Appl. Math.,v,23, (2009). 

51. L.Gogoladze, On the strong maximal function,  Georgian Math.J.,v.18, (2011), Issue 4, 697-

703. 

 52. L.Gogoladze, U.Goginava, Pointwise summability of Vilenkin-Fourier series, Publ. 

Math.Debrecen, v.79, 1-2(2011), 89-108. 

53. L.Gogoladze, U.Goginava, Strong approximation of two-dimensional Walsh-Fourier series, 

Studia Sci. Math. Hungar.,v.49, (2), (2012), 170-188. 

 54. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Fourier coefficients of continuous functions, Math. Notes, 

v.91, N5, (2012), 645-656 

55. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the partial sums of Fourier series of functions of bounded 

variation, Uch.Zap.Kazan.Univ., v.154, (2012), 121-128. 

56. L.Gogoladze, U.Goginava, Strong convergence of Cubic Partial Sums of Two-dimensional 

Walsh-Fourier series, Constructive Theory of Functions, Sozopol 2010; in memory of Borislav 

Bojanov. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, (2012), 108-117. 

57. L.Gogoladze, U.Goginava, Strong approximation by Marcinkiewicz means of two-

dimensional Walsh-Fourier series, Constr. Approx. 35 (2012), 1-19. 

58. L.Gogoladze, Summability of multiple trigonometric series by linear methods, Izv. NAN Arm. 

Mat.,v.47, N6,(2012), 19-28. 

59. L.Gogoladze,  U.Goginava, Strong summability theorems for H_ {p}\left (\Delta_ {d}\ right), 

Acta Math. Hung., v.138, Issue 3 (2013), 259-266.  

60. L.Gogoladze, U.Goginava, A note on strong summability of two-dimensional Walsh-Fourier 

series, Period.Math.Hungar. 66, N2, (2013), 211-219. 



 

61. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the Fourier coefficients of functions of bounded variation, 

Izvuz, 8 (2013), 14-23. 

62. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Some classes of functions and Fourier coefficients with respect 

to general orthonormal systems, Proceed. of the Steklov Inst. of Math.,v.280, (2013), 156-168. 

63. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the divergence of Fourier series of functions in several 

variables, Analysis Math.,39, (2013), 163-178. 

64. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the properties of Fourier series of functions of bounded 

variation with respect to general orthonormal systems, Dokl.Akad.nauk, v.453, N2, (2013), 129-

130. 

65. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Absolute convergence of multiple Fourier-Haar series, 

Georgian. Math.J.,v21 N1, (2014), 69-74. 68. 

66. L.Gogoladze, U.Goginava, Convergence in measure of logarithmic means of multiple Fourier 

series, Journal of Constr.Math.Anal.,v.49, N2 (2014), 70-74 

67. L.Gogoladze, U.Goginava, Convergence in measure of strong logarithmic means of double 

Fourier series, Journal of Constr.Math.Anal.,v.49, N3, (2014), 109-116. 

68. L.Gogoladze, U.Goginava, G.karagulyan, The space BMO and exponential almost everywhere 

summability of two-dimensional Fourier series, Constr. Approx.,v.40, N1,(2014), 105-120. 

69. L.Gogoladze, U.Goginava, Convergence in norm of logarithmic means of multiple Fourier 

series, Math.Inequal.Appl.,Vol.18, N3, (2015), 859-867. 

70. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the convergence of Fourier series of functions of bounded variation 

with respect to general orthonormal systems. Reports of the Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua 

Institute of Applied Mathematics, Vol.29, (2015), 45-47.                                                    

71. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On absolute convergence of multiple Fourier series.   Russian 

mathematics, (2015),v.9.p.9-17.  

72. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Estimates of Fourier coefficients by moduli of continuity. Reports of 

Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics, Vol.29,( 2015), 42-44. 

73. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Summability of general orthonormal Fourier series. Studia Scientiarum 

Math.Hung. 59(4) (2015), 511-536. 

74. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, On the divergence of Fourier series of functions in several variables. 

Analysis math. 41 (2015), 335-336. 

75. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Convergence of general Fourier series.(9th International Symposium 

“Fourier series and their applications” 

76. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Convergence of Fourier series with respect to general orthonormal 

systems. Math.Zam. (2016), Vol.99,N4, 618-622. 



 

77. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Summability of general Fourier series, Publ. Math. Debrecen, 91/3-4 

(2017), 391-402. 

78. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Convergence of the Fourier series of Lip1 functions with respect to 

general orthonormal systems, Ukrainian Mathematical Journal, (2017), V.69, 546-560. 

79. L.Gogoladze, On the unconditional convergence of General Fourier series, XXXI Enlarged Sess.of the 

Seminar of I.Vekua Inst. Of Appl. Math.,April 19-21,( 2017). 

80. L.Gogoladze, V.Tsagareishvili, Unconditional convergence of Fourier series for functions of bounded 

variation, Siberian Math.J.,(2018),V.59,N1,p.65-72). 
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7. ენების ფლობა 

მშობლიურიენაქართული 
  

  

№ უცხო ენა საშუალოდ (A1, A2) კარგად (B1, B2) თავისუფლად (C1, C2) 

1 რუსული   C2 

2 ინგლისური A2   

3     

8.პროექტის ხელმძღვანელის1 მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაშიგანხორციელებული კვლევითიპროექტის 

რეზიუმე 
მიუთითეთპროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის ნომერი, პროექტის სათაური, პოზიცია/როლი 

პროექტში. აღწერეთ სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის მიზნები და ამოცანები, მნიშვნელობა და ღირებულება, მიღწეული შედეგები. 

მიუთითეთ (არსებობის შემთხვევაში) ამ პროექტში განხორციელებული კვლევის საფუძველზე საერთაშორისო რეფერირებად 

ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები; საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილი მოხსენებები; გამოგონებები/პატენტები; 

ტექნოლოგიების ტრანსფერი დამყარებული თანამშრომლობა ადგილობრივ/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ტექსტის 

რეკომენდირებული მოცულობა მაქსიმუმ 1 გვერდი. 
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