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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) 2004წ. 

 

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

განყოფილება/დეპარტამენტი, ორგანიზაცია  

2010- დღემდე ასოცირებული პროფესორი,თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი.მათემატიკის დეპარტამენტი. 

2000-2004 დოცენტი, თსუ  მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 

2004-2006 პროფესორი,თსუ  მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 

2006-2010 ასოცირებული პროფესორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. 

 

3. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 
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. ძირითადი მონაწილე. 

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

კლასები და ორთოგონალური მწკრივების კრებადობის საკითხები.პროექტის ხელმძღვანელი. 
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4. სამეცნიეროპუბლიკაციებისჩამონათვალი 
ფორმატი: ავტორები, პუბლიკაციისსათაური,ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი (წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, 

რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

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

bounded variation, Sib. Math.J,  2018,  vol.59,N1,p.65-72. 

2.V.Tsagareishvili,On special Fourier series, Analysis Math., December 2017,v.43,4.,p.631-640. 

3.V.Tsagareishvili,On the Fourier coefficients with respect to general orthogonal systems, 

Izv.RAN,2017,v.81.N1.p.183-203. 

4.V.Tsagareishvili,On the absolute convergence of Fourier series with respect to general orthonormal  

system, Georgian Math.J.,09.2017 p.471. 

5.V.Tsagareishvili,L.Gogoladze,Summability of  general Fourier series,Publ.Math.Debrecen,2017,91/3-

4,p.391-402.  

 6.V.Tsagareishvili.LGogoladze,Convergence of the Fourier series of Lip1 functions with respect to general 

orthonormal system, Ukrainian Math. J.,2017 v.69.p.546-560 

7. V.Tsagareishvili, L.Gogoladze,  Summability of general Fourier series, Studia Scent.Math.Hungarica, 

,52(4) 2015 ,p.511-536. 

8. V.Tsagareishvili, L.Gogoladze,   Convergence of Fourier series with respect to general orthonormnal 

systems, Math.Notes, v.99,N4,2016,,  p.618-622. 

9. V.Tsagareishvili,   The Fourier coefficients of continuous functions with respect to certain orthonormal 

systems,  Math.Notes, v99,N3,2016,,p.432-443. 

10.  V.Tsagareishvili,  Absolute convergence of multiple Fourier-Haar series, Georg.Math.J21,1,2014, P.69-

74. 

11. V.Tsagareishvili, Information- preserving operators, Georg.Math.J,v,21.3,2014, p.343-3497. 

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

general orthonormnal systems, Proceed. Of the Steklov inst. Math,v280,2013,, p.156-168.  

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

variables,Anal.Math,39, 2013,p.163-178. 

14. V.Tsagareishvili, L.Gogoladze,  On the properties of Fourier series in  general orthonormnal systems of 

functions of bounded variation,Dokl.Akad.Nauk,v453,N2,2013,p.129-130.  

15. V.Tsagareishvili, Absolute convergence of  Fourier series of function class Lip1 and functions bounded 

variation,  Izv.RAN,2012,v76,2, ,2012,p.215-224. 

16. V.Tsagareishvili,  Fourier coefficients of continuous functions,Math.Notes,v91,N5, ,2012, p.645-656. 

17. V.Tsagareishvili,  Founction classes and convergence almost everywhere, Georg.Math.J, ,008, 2011, p.1-

13 

18. V.Tsagareishvili,  Fourier-Haar coefficients of continuous functions,Acta Math.Hungarica,132(1-2), 

,2011,p.1-14 

19.  V.Tsagareishvili,  Fourier-Haar coefficients and properties of continuous functions,Math.Notes,87:3, 

,2010,p.416-424. 

20. V.Tsagareishvili, On the order of magnitude of Haar- Fourier coefficients,Anal.Math,35,2009,p.301-

316.  

21. V.Tsagareishvili, On the structure of the class A(f) ,Math. Notes, 80,2. 2006, p.284-295. 

22. V.Tsagareishvili, Variation of Fourier-Haar coefficients, Sbornik Math.,195,3. .,2004, p.441-457. 
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5. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/ფორუმზე წარდგენილი 

მოხსენებები/პრეზენტაციები(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
ფორმატი: წელი, თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი ინსტიტუცია, ღონისძიების დასახელება, მოხსენების სათაური, ავტორ(ებ)ი, 

ვებგვერდი 

1) Caucasian Mathematics conference II. Van, Turky. 22-24 აგვისტო 2017. “Absolutely convergence 

factors  of Fourier series”.(თანაავტორი გ.თუთბერიძე). 

2) ბათუმი.საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-8-ე  საერთაშორისო კონფერენცია.4-8 

სექტემბერი 2017. “Absolutely convergence factors  of Fourier series”.(თანაავტორი გ.თუთბერიძე). 

 

 

3)2017,21.04.თბილისი,.ი.ვეკუას სახ.მათემატიკური ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარი,“ 

“Absolute convergence of general Fourier series”,ვახტანგ ცაგარეიშვილი. 

4) 2016, 20.05,რუსეთის ფედერაცია,ქ.დურსი, მე-9-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „Fourier series and 

applications”, ფედერაცია,ქ.დურსი.”convergence of general Fourier series”.ვახტანგ ცაგარეიშვილი და ლერი 

გოგოლაძე. 
5) 2016,22.04.თბილისი,ი.ვეკუას სახ.მათემატიკური ინსტიტუტის გაფართოებული 

სემინარი,“Estimates of Fourier coefficients by moduli of continuity“. .ვახტანგ ცაგარეიშვილი და ლერი გოგოლაძე. 

6) 2012 , 25.05.რუსეთის ფედერაცია ქ.ნოვოროსიისკი,“   მე-7-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„Fourier series and applications”, “ On the Fourier coefficients of some classes functions with respect to general orthogonal 

systems. .ვახტანგ ცაგარეიშვილი და ლერი გოგოლაძე. 

 

6. ენების ფლობა 

მშობლიური ენა ქართული 
  

  

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

1 რუსული   C2 

2 ინგლისური A2   

3     

 


