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გვერდი (2) 4–დან
სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

aswavlis studentebs wertilovani Tvladi da araTvladi
simravleebi, simravlis simZlavris cneba da maTi
Sedareba. simrav-leTa struqtura. simravlis zoma
lebegis mixedviT. funqciis zomadoba lebegis mixedviT
da maTi struqtura, kerZod luzinis Teorema uwyvet
funqciasTan dakavSi-rebiT. zomad funqciaTa sxvadasxva
saxis krebadobebi. legebis integrali da misi Sedareba
rimanis integralTan. pirveli funqciis aRdgenis sakiTxi.
maTematikuri analizi I, II da III.

სასწავლო კურსის შინაარსი
ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

ლექცია 11

simravlis cneba. moqmedebani simravleebze. simravleTa eqvivalentoba, sasruli da usasrulo simravleebi.
Tvladi da araTvladi simravleebi. Teoremebi Tvlad
simravleebze. [1], 9-20; [2], 5-23.
simravlis simZlavris cneba. Teoremebi kontiniumis
simZlavris
simravleebze.
simZlavreTa
Sedareba.
kontiniumis hipoTeza. [1], 20-32; [2], 131-149.
wertilovani simravlis zRvruli wertilis cneba.
bolcano-veierStrasis Teorema. Caketili da Ria
simravleebi Teoremebi maTze. [1], 34-47.
Ria da Caketili SemosazRvruli simravlis struqtura.
kantoris simravleebi. kondensaciis wertili. Caketili
simravlis simZlavre. [1], 47-55.
SemosazRvrul Ria da Caketili simravlis zoma lebegis
mixedviT. Teoremebi maTze. [1], 56-65.
SemosazRvruli simravlis Siga da gare zomebi.
simravlis zoma lebegis mixedviT. zomad simravleTa
klasi. [1], 65-85.
funqciis zomadobis gansazRvra lebegis mixedviT da
misi Tvisebebi. zomad funqciaTa mimdevroba, zomiT
krebadoba. risisa da egorovis Teoremebi. [1], 86-98.
zomad
funqciaTa
struqtura.
borelis,
freSes,
luzinis da vaierStrasis Teoremebi. [1], 98-108.
lebegis
integralis
gansazRvra
SemosazRvruli
zomadi funqciisaTvis da misi Tvisebebi. [1], 109-110.
zRvarze gadasvla lebegis integralis niSnis qveS. [1],
119-121.
rimanisa da lebegis integralebis Sedareba. [1], 121-125.

ლექცია 12

pirveladi funqciis aRdgenis sakiTxi. Teorema warmoe-

ლექცია 1

ლექცია 2

ლექცია 3

ლექცია 4

ლექცია 5
ლექცია 6

ლექცია 7

ლექცია 8
ლექცია 9
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გვერდი (3) 4–დან

buli funqciis lebegis mixedviT integrebadobasTan
dakavSirebiT. [1], 126-128.
lebegis integralis cneba arauaryofiTi zomadi
funqciisaTvis. nebismieri niSnis jamebadi funqcia. [1]
129-142.
lebegisa da vitalis Teoremebi integralis niSnis
qveS zRvarze gadasvlis Sesaxeb. [1], 142-153.
kvadratiT jamebadi funqciis cneba. saSualo krebadoba. orTogonaluri sistemebi. Lp da lp sivrceebi. [1],
154-189.

ლექცია 13

ლექცია 14
ლექცია 15

სემინარული/ პრაქტიკული მეცადინეობების განრიგი
აუდიტორია

N
სემინარი 1
სემინარი 2
სემინარი 3
სემინარი 4
სემინარი 5
სემინარი 6
სემინარი 7
სემინარი 8

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

moqmedebani simravleebze. simravleTa eqvivalentoba.
Tvladi da araTvladi simravleebi. [3], 5-13.
simravlis simZlavre, simZlavreTa Sedareba. [3], 13-18.
zRvruli wertili, Caketili da Ria simravleebi. [3],
18-30.
Ria da Caketili simravlis struqtura. Caketili
simravlis simZlavre. [3], 31-44.
Ria da Caketili simravlis zoma. [3], 45-48.
Siga da gare zomebi. simravlis zoma lebegis
mixedviT. [3], 48-49.
uwyveti asaxvebi. monitonuri funqciebi. funqcia SemosazRvruli variaciiT. [3], 52-80.
zomadi funqciebi. struqtura. [3], 80-84.

სემინარი 11

rimanis mixedviT integrebad funqciaTa struqtura. [3],
84-86.
amocanebi rimanisa da lebegis mixedviT integrebadobaze. [3], 86-87.
amocanebi lebegis integralis gamoTvlaze. [3], 89-90.

სემინარი 12

lebegis mixedviT araintegrebadi funqciebi. [3], 89-90.

სემინარი 13

pirvandeli funqciis aRdgenis sakiTxi. [1], 126-128; [3],
90-91.
lebegisa da vitalis Teoremebi integralis niSnis
qveS zRvarze gadasvlis Sesaxeb. [1], 142-153.
kvadratiT jamebadi funqciebi. saSualo krebadoba
orTogonaluri sistemebi. Lp da lp. [1], 154-189.
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სემინარი 10

სემინარი 14
სემინარი 15
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გვერდი (4) 4–დან

შუა სემესტრული შეფასება
წერითი კოლოქვიუმი
შეფასების ფორმა
წერითი კოლოქვიუმი /
ზეპირი გამოკითხვა
ლაბორატორია

ზეპირი გამოკითხვა

პრეზენტაცია

ლაბორატორია

I ტესტი

II ტესტი

III ტესტი

×

×

=

×

×
×

=
=

=

პრეზენტაცია

სულ

=

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 (ECTS sistemaSi) Sinaarsobrivad
da struqturulad ganxorcieldeba zemoTxsenebuli instruqcia 1, 2 da 3
punqtebSi Camoyalibebuli wesebis Sesabamisad.
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переменной. Москва, 1973.
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studentebi ecodinebaT Tvladi da araTvladi
simZlavreebis cneba. simravlis simZlavris cneba da
maTi
Sedareba.
ecodinebaT
simravleebisa
da
funqciis zomadoba lebegis mixedviT da maTi
struqtura. ecodinebaT lebegis integrali, misi
Sedareba rimanis integralTan. lebegis integraliT
pirvandeli funqciis aRdgenis sakiTxi.

silabusi – forma SemuSavebulia 4.02.2007

