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გვერდი (2) 4–დან
სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

aswavlos studentebs kompleqsuri ricxvebi; kompleqsuri cvladis funqcia, zRvari, uwyvetoba, warmoebuli da
diferenciali; warmoebadobis aucilebeli da sakmarisi
piroba; konformuli asaxvebi; kompleqsuri cvladis
funqciis integrali; koSis integraluri Teorema da
formula; xarisxovani mwkrivebi, krebadobis
wre da
radiusi; loranis mwkrivi, gansakuTrebuli wertilebi,
saxockis Teorema; funqciis naSTi da misi gamoyeneba gansazRvruli integralis gamoTvlaSi.
maTematikuri analizi I, II da III.

სასწავლო კურსის შინაარსი
ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N
ლექცია 1

ლექცია 2
ლექცია 3

ლექცია 4
ლექცია 5
ლექცია 6
ლექცია 7
ლექცია 8
ლექცია 9
ლექცია 10

ლექცია 11

ლექცია 12

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

kompleqsuri ricxvebi. moqmedebebi maTze. kompleqsur
ricxvTa simravleebi. kompleqsur ricxvTa mimdevroba da
misi zRvari. [1], 5-55; [2], 4-22; [3], 12-22.
kompleqsuri cvladis funqcia. funqciis zRvari da misi
uwyvetoba. [1], 56-68; [2], 23-32; [3], 23-29.
funqciis warmoebuli da diferenciali. warmoebulis
aucilebeli
da
sakmarisi
piroba.
warmoebulis
argumentisa da modulis geometriuli Sinaarsi.
funqciis
analizuroba
wertilSi
da
areSi.
harmoniuli da SeuRlebuli harmoniuli funqciebi.
[1], 72-89; [2], 33-40; [3], 30-43.
konformuli asaxva. [2], 45-49; [3], 46-48.
elementaruli funqciebi. calsaxa da mravalsaxa
elementaruli funqciebi. [1], 121-170; [2], 68-107; [3], 57-128.
kompleqsuri cvladis funqciis integrali da misi
Tvisebebi. [1], 90-98; [2], 108-114; [3], 138-144.
koSis integraluri Teorema da misi ganzogadoeba.
[1], 99-110; [2], 114-132; [3], 144-168.
koSis integraluri formula da misi zogierTi
Sedegi. [1], 110-120; [2], 123-137; [3], 169-178.
kompleqsur
ricxvTa
da
kompleqsur
funqciaTa
mwkrivebi. [1], 172-200; [2], 15-20; [3], 129-130.
xarisxovani mwkrivebi. koSi-adamaris Teorema. xarisxovani mwkrivis jamis analizuroba. [1], 201-221; [2], 138186; [3], 129-135.
xarisxovani mwkrivis qceva misi krebadobis wris
sazRvarze. analizuri funqciis gaSla teiloris
mwkrivad (luries Teorema). [1], 121-134; [2], 146-157; [3],
135-137.
loranis mwkrivi da misi krebadoba. funqciis daSla
loranis mwkrivad. [1], 243-252; [2], 138-246; [3], 129-135.
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გვერდი (3) 4–დან

analizuri funqciis gansakuTrebuli wertilebi da
maTi klasifikacia. saxocki-vaierStrasis Teorema.
[1], 252-270; [2]; 184-198; [3], 234-243.
funqciis naSTi. arasakuTrivi wertilis SemTxveva.
naSTis gamoTvla. logariTmuli naSTi. [1], 271-283; [2],
202-215; [3], 289-295.
naSTTa Teoriis zogierTi gamoyeneba, argumentis principi
da
misi
zogierTi
Sedegi.
gamoyeneba
gansazRvruli integralis gamoTvlaSi. [1], 283-297; [2],
216-226; [3], 295-303.

ლექცია 13

ლექცია 14

ლექცია 15

სემინარული/ პრაქტიკული მეცადინეობების განრიგი
აუდიტორია
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სემინარი 14
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თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

kompleqsuri ricxvebi. moqmedebebi maTze. kompleqsur
ricxvTa simravleebi. kompleqsur ricxvTa mimdevroba da
misi zRvari. [4], 9-18.
kompleqsuri cvladis funqcia. funqciis zRvari da misi
uwyvetoba. [4], 19-21.
funqciis warmoebuli da diferenciali. warmoebulis
aucilebeli
da
sakmarisi
piroba.
warmoebulis
argumentisa da modulis geometriuli Sinaarsi.
funqciis
analizuroba
wertilSi
da
areSi.
harmoniuli da SeuRlebuli harmoniuli funqciebi.
[4], 21-27.
konformuli asaxva. [4], 28-31.
elementaruli funqciebi. calsaxa da mravalsaxa
elementaruli funqciebi. [4], 28-31.
kompleqsuri cvladis funqciis integrali da misi
Tvisebebi. [4], 33-50.
koSis integraluri Teorema da misi ganzogadoeba.
[4], 55-58.
koSis integraluri formula da misi zogierTi
Sedegi. [4], 55-58.
kompleqsur
ricxvTa
da
kompleqsur
funqciaTa
mwkrivebi. [4], 58-60.
xarisxovani mwkrivebi. koSi-adamaris Teorema. xarisxovani mwkrivis jamis analizuroba. [4], 60-62.
xarisxovani mwkrivis qceva misi krebadobis wris
sazRvarze. analizuri funqciis gaSla teiloris
mwkrivad (luries Teorema). [4], 62-65.
loranis mwkrivi da misi krebadoba. funqciis daSla
loranis mwkrivad. [7], 74-76.
analizuri funqciis gansakuTrebuli wertilebi da
maTi klasifikacia. saxocki-vaierStrasis Teorema.
[4], 76-79.
funqciis naSTi. arasakuTrivi wertilis SemTxveva.
naSTis gamoTvla. logariTmuli naSTi. [4], 79-81.
naSTTa Teoriis zogierTi gamoyeneba, argumentis
principi
da
misi
zogierTi
Sedegi.
gamoyeneba
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გვერდი (4) 4–დან

gansazRvruli integralis gamoTvlaSi. [4], 81-100.
შუა სემესტრული შეფასება
წერითი კოლოქვიუმი
შეფასების ფორმა
წერითი კოლოქვიუმი /
ზეპირი გამოკითხვა
ლაბორატორია

ზეპირი გამოკითხვა
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დასწრება
საბოლოო გამოცდა

ჯამი
შენიშვნა

studentTa codnis Sefaseba moxdeba `stu saswavlo procesis marTvis instruqciiT~ gansazRvruli normiT (stu xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri.
17 seqtemberi, 2007).
semestris ganmavlobaSi Catardeba ori Suasemestruli testireba:
I testi – maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 12.
II testi – maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 13.
(Suasemestrul SefasebaSi gaTvaliswinebuli maswavleblis bonusi –
araumetes 10 qula).
studentTa codnisa da miRwevebis Sefaseba (ESTS sistemaSi) Sinaarsobrivad
da struqturulad ganxorcieldeba zemoTxsenebuli instruqcia 1, 2 da 3
punqtebSi Camoyalibebuli wesebis Sesabamisad.
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students ecodineba kompleqsuri cvladis funqciis
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