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სასწავლო კურსის სტატუსი 1. ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  

2. სწავლების საფეხური - ბაკალავრიატი 

3. სავალდებულო  

სასწავლო კურსის მიზნები  kursis mizania studenti daeuflos: cdomilebaTa Teoriis 
elementebs, transcendentuli da algebruli gantolebebis 
miaxloebiTi amoxsnis meTodebs, funqciaTa interpolebis 
safuZvlebs, ricxviTi gawarmoebisa da integrebis meTodebs; 
wrfivi algebris ricxviT meTodebs; zemoaRniSnuli codnis 
gamoyenebas konkretuli amocanebisaTvis; kursis mizania 
agreTve is, rom students gamoumuSaos kompiuterze realuri 
amocanebis realizaciisa da masTan dakavSirebuli gamoTvliTi 
eqsperimentis Catarebis unar-Cvevebi. 
 

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 - 30 სთ, პრაქტიკული 15 სთ, ლაბორატორიული სამუშაო - 15 

სთ. 

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. j. rogava, ricxviTi analizi (leqciebis kursi), Tbilisi 2011 ;  
2. h. melaZe, m menTeSaSvili, n. mWedliSvili, n. sxirtlaZe, 

gamoTvliTi maTematikis safuZvlebi,  tomi I, II, Tsu 
gamomcemloba, Tbilisi 2003; 

3. T. vaSaymaZe, ricxviTi analizi I , Tsu gamomcemloba, 
Tbilisi 2009; 

4. a. a. samarski, ricxviT meTodebis Sesavali. Tsu, Tbilisi 
2001; 

5. Демидович Б.П., Марон И.А., Основы 

вычислительной математики, Изд. «Наука», 1963; 
6. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. ч1, 

ч1, М. «Наука», 1966; 
7. Бахвалов Н. С., Численные методы , М. «Наука», 

1973;   
8. Хемминг Р. В., Численные методы, М. «Наука», 1972; 
9. Беллман Р., Введенние в теорию матриц, М. «Наука», 

1972; 
 

დამხმარე ლიტერატურა და 

სხვა სასწავლო მასალა  
10. Калиткин Н.Н., Численные методы, М.  Наука, 1987; 
11. Самарский А.А., Гулин А.В., Численные методы, М. 

Наука, 1980. 
დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები  

 

 



სასწავლო კურსის შინაარსი 

 

N  თემა (ლექცია და პრაქტიკული,)  სასწავლო მასალა  

1 1. cdomilebaTa Teoriis elementebi  
 
1.1. kompiuteruli ariTmetika. 
1.2. cdomilebebi maTematikur modelebsa da ricxviT 
algoriTmebSi, maTi analizi.  
 

leqci 2sT + seminari 1sT + 
laboratoria 1sT. 

   [2], t. I, Tavi I; [5] _ Tavi I. 

2 2. arawrfivi (transcendentuli) gantolebebis 
amoxsnis meTodebi 
 
2.1. fesvTa gancaleba; biseqciis, qordaTa, martivi 
iteraciis da niutonis meTodebi. 
2.2. martivi iteraciis krebadobis sakmarisi pirobebi. 
2.3. konkretuli arawrfivi gantolebebisaTvis  
miaxlebiTi amoxsnis algoriTmebis realizacia    
kompiuterze. 

leqci 4sT + seminari 2sT + 
laboratoria 2sT. 

   [1]; [2], t. I; [5], [6], [7]. 

3 3. funqciaTa interpoleba da ricxviTi 
gawarmoeba  
 
3.1. amocanis dasma. lagranJis sainterpoliacio   
polinomi. cdomilebis Sefaseba. cdomilebis 
minimizacia lagranJis sainterpoliacio polinomisaTvis. 
N niutonisa sainterpoliacio formulebi.  
3.2. saSualo kvadratuli miaxloebis Sesaxeb. 
3.2. sasruli sxvaobebi da misi Tvisebebi. 
3.3. ricxviTi gawarmoeba. ricxviTi gawarmoebis 
cdomileba. 
3.4. sainterpolacio formulebis ricxviTi realizacia 
kompiuterze da zogierTi elementaruli funqciisaTvis 
grafikuli Sedegebis Sedareba dayofaTa sxvadasxva 
ricxvisaTvis.  

leqci 6sT + seminari 3sT + 
laboratoria 3sT. 

   [1]; [2], t.II, Tavi II, III; [3], [5], 
[7]. 

4 4. furies aproqsimacia  
 
4.1. Sesavali; furies mwkrivi 
4.2. furies mwkrivis krebadobis sakmarisi pirobebi   
4.3. orTogonaloba diskretul wertilebSi 
4.4. furies mwkrivad gaSlis sizuste 
4.5. furies koeficientebis gamoTvla

leqci 4sT + seminari 2sT + 
laboratoria 2sT. 

   [1]; [8]. 

5 5. ricxviTi integreba 
 
5.1. niuton – kotesis kvadraturuli formulebi. 
5.2. marTkuTxedis, trapeciis da simpsonisa     
kvadraturuli formulebi. 
5.3. monte-karlos meTodi. 
 5.4. kvadraturuli formulebis ricxviTi realizacia 
kompiuterze da zogierTi gluvi funqciisaTvis gaTvlis 
Sedegebis Sedareba dayofaTa sxvadasxva 

leqci 4sT + seminari 2sT + 
laboratoria 2sT. 

   [1]; [2], t.II, Tavi IV; [3], [5], 
[6], [7] 



ricxvisaTvis. 

6 6. wrfivi algebris ricxviTi meTodebi 
 
6.1. gausis meTodi wrfivi sistemisaTvis.  
6.2. Sebrunebuli matricis gamoTvla. 
6.3. faqtorizaciis meTodi sistemisTvis lenturi 
matriciT. 
6.4. martivi iteraciis meTodi.  
6.5. iakobis iteraciuli meTodi. 
6.6. zeidelis iteraciuli meTodi. 
6.7. SeuRlebul gradientTa meTodi 
6.8. iteraciuli meTodebis krebadobis aucilebeli da 
sakmarisi pirobebi. 
6.9. gausis meTodis ricxviTi realizacia kompiuterze  
6.10. Sebrunebuli matricis gamoTvlis algoriTmis 
ricxviTi realizacia kompiuterze. 
6.11. iteraciuli meTodebis ricxviTi realizacia 
kompiuterze. 

leqci 6sT + seminari 3sT + 
laboratoria 3sT. 

  [1]; [2], t. I, Tavi IV; [5], [6], [7]. 

7 7. matricis sakuTrivi ricxvebi da sakuTrivi 
veqtorebi 
 
7.1. Sesavali; simetriuli matricis sakuTrivi   
ricxvebisa da sakuTrivi veqtorebis Tvisebebi 
7.2. matricis miyvana diagonalur saxeze   
(gansxvavebuli sakuTrivi ricxvebis SemTxveva) 
7.3. simetriuli matricis miyvana diagonalur saxeze 
(zogadi SemTxveva) 
7.4. matricis sakuTrivi ricxvebisa da sakuTrivi 
veqtorebis gamoTvlis krilovisa da danilevskis 
meTodebi  
7.5. simetriuli matricis sakuTrivi ricxvebisa da  
sakuTrivi veqtorebis gamoTvla

leqci 4sT + seminari 2sT + 
laboratoria 2sT. 

  [1]; [9], Tavi III, IV; [5], [6], [7]. 

 

 

 
 


