pedagogiur mecnierebaTa kandidati,
asocirebuli profesori nodar igoris Ze xomeriki
(CV - mokle biografia)
misamarTi:

Tbilisi,ვაზისუბანი 4–2–14–26
sakontaqto telefonebi: 78–41–61, 36–53–75, 899–95–00–26

dabadebis TariRi:

1941 22 ოქტომბერი

dabadebis adgili:

ქ.მარიუპოლი(ჟდანოვი),უკრაინა

ojaxuri mdgomareoba:

daojaxebუli,ori Svili

meuRle: xomeriki naTela vardos asuli
Svilebi: xomeriki vaxtangi nodari Ze
xomeriki zviadi nodaris Ze
misamarTi (samsaxuri): Tbilisi 0175, m. kostavas q. 77, saqarTvelos teqnikuri
universiteti, maTematikis departamenti
telefoni: 899–95–00 26
ganaTleba da samecniero-pedagogiuri wodebebi:
• 1948–1958 ქ.გუდაუთის ჭავჭავაძის სახ. ქართული saS. skola
• 1959–1965 Tbilisis saxelmwifo universiteti
• 1999 პედ.მეცნიერებათა კანდიდატი
• 1988 დოცენტის წოდება (ДЦ №04892)
Sromebi: naSromTa sruli sia moicavs 28 dasaxelebas, maT Soris 9 saxelmZRvanelo. 5 ნაშრომი გამოქვეყნებულია რეფერირებად ჟურნალში
enebis codna: qarTuli (mSobliuri), rusuli.

K

(kiTxulobs leqciebs orive enaze)

samuSao gamocdileba:
1958.09-1959.08
-q.gudauTis qalaqis sabWos inventarizaciis biuro,teqnikosinventarizatori
1965.08-1967.09
metrologiis
sakavSiro samecniero-kvleviTi
instituti,maTematikis laboratoria, ინჟინერი
1967.09-1978
saqarTvelos politeqnikuri institutი. umaRlesi maTematikis
№3 კათედრა. ასისტენტი
1978.11–1988.11
saqarTvelos politeqnikuri instituti,umaRlesi maTematikis
№3 კათედრა,უფრ.მასწავლებელი
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1988.11–2006.09
2006.09–დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. umaRlesi maTematikis
№3 კათედრა.დოცენტი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მათემატიკის
დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი.

ZiriTadi samecniero interesebis mimarTulebebi:
1.პედაგოგიკა. უმაღლეს სასწავლებლებში მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა
2.რიცხვითი მეთოდები. კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის
სხვაობიანი სქემების აგება

saxelmZRvaneloebi:
1. ტიპიური ამოცანებისა და მაგალითების კრებული მათემატიკაში.(საქართველოს
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში შემსვლელთათვის). დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი,თბილისი,1975,92 გვ. (ა.ალბუთაშვილი,გ.მირზიაშვილი ,
ფუტკარაძე,ა.ცივაძე,ნ.ხომერიკი)
2.მათემატიკის ამოცანათა კრებული უმაღლეს სასწავლებელში შემსვლელთათვის.
დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი,
1979,318 გვ.(დ.ავზაშვილი,ს.თოფურია,ა.ალბუთაშვილი,ს.დრაჩინსკი,ო.მელაძე,თ.მოსიძე,
ნ.ხომერიკი)
3. .მათემატიკის ამოცანათა კრებული უმაღლეს სასწავლებელში შემსვლელთათვის.
დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი,
1980,318 გვ.(დ.ავზაშვილი,ს.თოფურია,ა.ალბუთაშვილი,ს.დრაჩინსკი,ო.მელაძე,თ.მოსიძე,
ნ.ხომერიკი)
4. ამოცანათა კრებული უმაღლეს ალგებრაში. დამხმარე სახელმძღვანელო.საქართველოს
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი,თბილისი,1985,96 გვ. (ს.გველესიანი,ნ.ხომერიკი)
5. .მათემატიკის ამოცანათა კრებული(საქ.სსრ სახალხო განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა
დამხმარე სახელმძღვანელოდ უფროსი კლასების მოსწავლეთათვის და უმაღლეს
სასწავლებლებში შემსვლელთათვის).ddddდამხმარე სახელმძღვანელო გამომცემლობა
„განათლება“,თბილისი,1988,432 გვ (ლ.მძინარიშვილი,ლ.ბერიძე,მ.გელაშვილი,ს.გველესიანი,ა
ა.დავითაძე,ო.მელაძე,მ.მიმინოშვილი,გ.მირზიაშვილი,რ.რუხაძე,ნ.ხომერიკი)
6.სპეციალური ფუნქციები და მათი გამოყენება.დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.თბილისი,1989,52გვ.(რ.რუხაძე,ნ.ხომერიკი,ს.გველესიანი)
7.მეთოდური მითითებები წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ამოცანების
ამოხსნისათვის. დამხმარე სახელმძღვანელო.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თბილისი,1990, 76 გვ. (ნ.ხომერიკი,გ.ჯავახიშვილი,გ.მირზიაშვილი,თ.ესიტაშვილი,
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ნ.მუქერია,მ.ოხანაშვილი)
8.საკონკურსო ამოცანათა კრებული მათემატიკაში , (საქ.სსრ სახალხო განათლების
სამინისტრომ დაამტკიცა დამხმარე სახელმძღვანელოდ უფროსი კლასების მოსწავლეთათვის
და უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის).დამხმარე სახელმძღვანელო.გამომცემლობა
„ევრიკა“,თბილისი,1992,196 გვ.(ლ.მძინარიშვილი,ა.ალბუთაშვილი,ე.რთველიაშვილი,
ნ.ჩეჩელაშვილი,ნ.ხომერიკი)
9.წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები.დამხმარე სახელმძღვანელო.
საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,თბილისი,2008,232 გვ.
(ნ.ხომერიკი,ნ,კაჭახიძე).
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