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სასწავლო კურსის კოდი  დროებითი სამუშაო კოდი MATH5 

სასწავლო კურსის სტატუსი  1. ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა  

2. სწავლების საფეხური - ბაკალავრიატი 

3. სავალდებულო  

სასწავლო კურსის მიზნები  albaTobis Teoriis da statistikis  meTodebis da 
procedurebis aTviseba da maTi gamoyeneba 
eqsperimentuli monacemebis statistikuri 
damuSavebisas  

კრედიტების რაოდენობა და 

საათების განაწილება 

სტუდენტის დატვირთვის 

შესაბამისად (ECTS)  

სასწავლო კურსის კრედიტები 5 ECTS, 125 საათი;  

 

სტუდენტის საკონტაქტო მუშაობის საათების რაოდენობა 

სემესტრული გათვლით 65  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი 

დრო – 2 საათი; 

დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი 

დრო – 3 საათი 

 

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების 

რაოდენობა სემესტრული გათვლით 60  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი 

დრო 10 საათი;  

დასკვნითი გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი 

დრო 10 საათი.    

დაშვების წინაპირობები  კალკულუსი, წრფივი ალგებრა და ანალიზური 

გეომეტრია, COMP1. 



სწავლის შედეგები  ა) ცოდნა და გაცნობიერება - თეორიის ცოდნა 

კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;  

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - 

თეორიისა და პროცედურების გამოყენება პრაქტიკული 

ამოცანების გადასაწყვეტად.  

გ) დასკვნის უნარი - სტატისტიკური შეფასებების 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

დ) ღირებულებები - სტატისტიკური შეფასებების 

მეთოდების ეფექტურობის ღირებულების 

გათვითცნობიერება. 

სასწავლო კურსის შინაარსი  წარმოდგენილია დანართში 

სწავლების/სწავლის 

მეთოდები  

ლექცია/სამუშაო ჯგუფი/პრაქტიკული, 

ლაბორატორიული სამუშაო და ა. შ. (აქვე მიუთითეთ 

მათი რაოდენობაც).  

შეფასების კრიტერიუმები  შუალედური და დასკვნითი (საბოლოო) შეფასების 

ფორმები: 

ლექციაზე დასწრება - 10 ქულა; 

კოლოკვიუმი - 30 ქულა; 

წერითი და ზეპირი გამოკითხვა - 20 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა. 

საკონტროლო ნაშრომების ტესტები, შუალედური სა 

საბოლოო გამოცდის ბილეთები განიხილება და 

მტკიცდება ელექტრული და ელექტრონული 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ. 

შეფასების კრიტერიუმები: 

საკონტროლო ნაშრომების ტესტები, შუალედური სა 

საბოლოო გამოცდის ბილეთები/ტესტები განიხილება და 

მტკიცდება ელექტრული და ელექტრონული 

დეპარტამენტის კომისიის მიერ. 

 

შეფასების კრიტერიუმები. 

სილაბუსით დაგეგმილი მისანიჭებელი ქულის 

მიხედვით ხდება მიღებული შედეგებისათვის შესაბამისი 

წონითი კოეფიციენტის მინიჭება და ქვემოდმოყვანილი 

კრიტერიუმებით შეფასება: 

წერილობითი გამოცდა 

1. 9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 



ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც 

ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურა 

2. 7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი. 

ტერმინოლოგიურად გამართულია: საკითხის 

გადმოცემისას არსებითი შეცდომა არ არის: სტუდენტი 

კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი 

ლიტერატურა 

3. 5-6 ქულა:  პასუხი არასრულია; საკითხი 

დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; 

ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ 

აღინიშნება მციეროდენი შეცდომები 

4. 3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია 

მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია 

ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს 

ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა; აღინიშნება 

რამდენიმე არსებითი შეცდომა 

5. 1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია. ტერმინოლოგია არ 

არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხი 

არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის 

შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები 

6. 0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან 

საერთოდ არაა მოცემული. 

 

ზეპირი გამოკითხვა პრაქტიკული მეცადინეობების 

განმავლობაში (თუ პრაქტიკული მეცადინეობის წამყვანი 

საჭიროთ თვლის სალონტროლოებთან ერთად აწარმოოს 

ზეპირი გამოკითხვა) 

1. 19-20 ქულა: ზედმიწევნით ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა საკითხს, აქვს 

დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების 

უნარი, შეუძლია ნებისმიერი საპროგრამო მასალის 

გადმოცემა ამომწურავად პროფესიულ ენაზე, პასუხობს 

ლექტორის მიერ დასმულ პროგრამასთან დაკავშირებულ 

დამატებით შეკითხვებს 

2. 15-18 ქულა: ერკვევა პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა საკითხში, აქვს საგანში 

დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, შეუძლია 

ნებისმიერი საპროგრამო მასალის გადმოცემა 

3. 10-14 ქულა: ერკვევა პროგრამით 

გათვალისწინებული საკითხების მნიშვნელოვან 



ნაწილში; შეუძლია საპროგრამო მასალის გადმოცემა, 

ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი 

4. 3-9 ქულა: პროგრამით გათვალისწინებული 

საკითხების ნახევარზე ნაკლების გადმოცემა შეუძლია 

დამაკმაყოფილებლად. ძირითადი ლიტერატურის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი სუსტად აქვს დამუშავებული 

5. 0-3 ქულა: პროგრამით გათვალისწინებული 

საკითხებიდან არც ერთი არ არის განხილული 

დამაკმაყოფილებლად. 

  

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა - 31 ქულა. 

ძირითადი ლიტერატურა  1. furTuxia o.,aRweriTi statistika, albaToba, 
statistikuri daskvnebis Teoria, Tbilisi 

2008. 

2. furTuxia o., albaToba da statistika 
magaliTebsa da amocanebSi. Tbilisi, 2009. 

3. eloSvili s., albaTobis Teoria da fizikis 
momijnave sakiTxebi. Tbilisi, 2007. 
(eleqtronuli resursi) 
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1970. 
  

დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები  

 

 

 

 



 

სასწავლო კურსის შინაარსი  

 

N  თემა (ლექცია/სამუშაო ჯგუფი/პრაქტიკული, 

ლაბორატორიული სამუშაო და ა.შ.)  

სასწავლო 

მასალა  

1 1. leqcia-  kombinatorikis elementebi, albaTobis 
Teoriis sagani, xdomilobebi, albaTuri sivrce 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _fizikur-maTematikuri modelebi, 

 

2 2. leqcia – .  albaTobis klasikuri ganmarteba, 
geometriuli albaToba, pirobiTi albaToba, sruli 
albaTobis formula   
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _bolcmanis demoni. wesrigi da uwesrigoba. 

 

 

3 3 leqcia _   baiesis formula,  xdomilobebis 
damoukidebloba,   –algebrebis damoukidebloba,  
cdaTa damoukidebloba  
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _  Termodinamikuri albaToba. entropia. 

 

4 4. leqcia   SemTxveviTi sidide. Gganawilebis kanoni,  
ganawilebis kanonebis saxeebi, maTematikuri lodini da 
dispersia 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _– maqsvelis demoni, maqsvelis ganawileba 

 

5 5. leqcia -pirobiTi maTematikuri lodini,  CebiSevis 
utoloba,  did ricxvTa kanoni, 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
Sebrunebadobis (loSmidti) paradoqsi, savarjiSoebi. 
sakontrolo wera (1 sakontaqto saaTi). 

 

6 6. leqcia- centraluri zRvariTi Teorema,  muavr-
laplasis lokaluri zRvariTi Teorema,  
maxasiaTebeli funqcia da misi Tvisebebi 
sakontrolo wera (1 sakontaqto saaTi). 

 

7 7. leqcia -  maTematikuri statistikis sagani,  
maTematikuri statistikis ZiriTadi amocanebi,  
SerCeviTi meTodi 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _dabrunebadobis (cermelo-puankare) 
paradoqsi, savarjiSoebi 

 

8 8. leqcia -Sefasebis optimaloba,  Sefasebis povnis 
meTodebi,  ndobis intervalis ganmarteba 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _paradoqsebis axsna: bolcmanis modeli, 
erenfestis modeli, kac-is modeli. savarjiSoebi. 

 

9 9. leqcia -eqsperimentis maTematikuri Teoriis  



elementebi. modelis cneba. 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _boze-ainStainis ganawileba, 

10 10. leqcia- cdomilebaTa statistikuri analizi, 
umcires kvadratTa meTodi, korelacia, regresia. 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _Ffermi-dirakis ganawileba. 

 

11 11. leqcia- xmauridan signalis gamoyofa. maTematikuri 
filtrebi..nawilobriv-dakvirvebadi modeli. 
sakontrolo wera (1 sakontaqto saaTi). 

 

12 12. leqcia -normaluri da masTan dakavSirebuli 
ganawilebebi. albaToba da standartuli qulebi, are.  
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _ bolcmanis da gibsis entropiebi. 

 

13 13. leqcia- hipoTezaTa statistikuri Semowmeba. 
kritikuli areebis meTodi. 
praqtikuli mecadineoba.- savarjiSoebi   
diskusia _Sredingeris gantoleba. 

 

14 14. leqcia -faqtoruli analizis safuZvlebi. 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _procesebis Sebrunebadobis cneba 

 

15 15. leqcia -orfaqtoriani dispersiuli analizi. 
fizikur sidideebs Soris urTierTqmedebis hipoTezis 
Semowmeba. 
praqtikuli mecadineoba – savarjiSoebi 
diskusia _ entropiis cnebis arasakmarisoba 
procesebis klasifikaciis dros. 

 

 

 


