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გვერდი (2) 3–დან
სასწავლო კურსის ფორმატი
ლექცია
სემინარი
laboratoria

leqcia, seminari.
2 სთ
2 სთ
სთ
სთ
სთ

ლაბორატორიული სამუშაო
sakurso proeqti
სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

aswavlos studentebs drekad narevTa Teoriis maTematikuri modelebi; sasazRvro da sawyisi_sasazRvro amocanebi
da am amocanebis amoxsnis funqcionalur-analizuri da
ricxviTi meTodebi.
gamoyenebiTi maTematikis modelebi da diferencialuri
gantolebebi.

სასწავლო კურსის შინაარსი
ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N

---

დაწყება

თარიღი

დამთავრება

თემა

singularuli integraluri gantolebebi [2], $ 4, 8.

ლექცია 1
ლექცია 2-3

ლექცია 4
ლექცია 5-6

fundamenturi amonaxsnebi, statikis, mdgradi rxevisa
da dinamikis
gantolebaTa sistemebis potencialebi
[1], Tavi 4, 5; [2], [3].
zogadi amonaxsnis warmodgenis formulebi 1], $ 3.1; [2],
$ 2, [3] .
susti amonaxsnebis erTaderTobis Teoremebi [2], $ 3, 9.

ლექცია 11

ganzogadebuli martivi, ormagi da moculobiTi
potencialebis Tvisebebi [2], [3].
fsevdodiferencialuri gantolebebi [2], $ 4, 8.

ლექცია 12-14

arsebobis Teoremebi (fsevdorxeva da dinamika) [2].

ლექცია 15

ganvlili masalis gameoreba

ლექცია 7-10

სემინარული/ პრაქტიკული მეცადინეობების განრიგი
აუდიტორია

N

seminari 1
seminari 2
seminari 3
seminari 4
seminari 5-6

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

kerZo gadaadgilebebi, Zabvebi da deformaciebi [1],
Tavi 2; [2], $1; [3], $1.
statikis, mdgradi rxevisa da dinamikis gantolebaTa sistemebi [1], Tavi 4, 5; [2], [3].
fundamenturi amonaxsnebi [2], $ 2, 8.
zogadi amonaxsnis warmodgenis formulebi 1], $ 3.1;
[2], $ 2, [3] .
susti amonaxsnebis erTaderTobis Teoremebi [2], $ 3,
9.
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გვერდი (3) 3–დან

seminari 6-10
seminari 11
seminari 12-14
seminari 15

martivi, ormagi da moculobiTi potencialebis Tvisebebi [2], [3].
singularuli integraluri gantolebebi [2], $ 4, 8.
arsebobis Teoremebi (statika, rxeva da dinamika) [2].

ganvlili masalis gameoreba

შუა სემესტრული შეფასება
წერითი კოლოქვიუმი
შეფასების ფორმა

ზეპირი გამოკითხვა
I ტესტი

II ტესტი

პრეზენტაცია

ლაბორატორია

III ტესტი

სულ

studentis codna Sefasdeba 100 quliani sistemiT:
1. studentis daswreba leqcia-seminarebze Sefasdeba 5 quliT;
2. yuradReba mieqceba TiToeuli studentis aqtiurobas seminarebze, rac
Sefasdeba 15 quliT;
3. semestris ganmavlobaSi Catardeba ori Sualeduri gamocda weriTi formiT,
TiToeulis maqsimaluri Sefaseba – 20 qula;
4. saboloo gamocda Catardeba weriTi formiT,
maqsimaluri Sefaseba _ 40 qula
Sefasebis 1-3 parametriT studentma unda moagrovos aranakleb 24 qula.
daswreba
5%
aqtiuroba
15%
I Sualeduri Sefaseba
20%
II Sualeduri Sefaseba
20%
saboloo gamocda
40%

სავალდებულო ლიტერატურა

დამატებითი ლიტერატურა
და სხვა სასწავლო მასალა
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