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სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

45 სთ
სთ
15 სთ
სთ
სთ

kursis mizania
a) Seaswavlos studentebs formaluri logikuri modelebis ageba da am modelebis gamoyeneba maTematikaSi da
praqtikul amocanebSi.
b) gamoumuSaos studentebs logikuri amocanebis maTematikuri meTodebiT amoxsnis unari.
maTematikuri analizi 1, maTematikuri analizi 2, algebris
codna.
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გვერდი (3) 4–დან

სასწავლო კურსის შინაარსი

ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N

---

დაწყება

თარიღი

დამთავრება

თემა

ლექცია 1-2

gamonaTqvami. operaciebi gamonaTqvamebze. gamonaTqvamTa algebris formulebi. tavtologiebi. [1], gv. 15-39.

ლექცია 3-4

formulaTa logikuri tolfasoba. gamonaTqvamTa algebris
formulaTa normaluri formebi. formulaTa logikuri gamomdinareoba. [1], gv. 39-64.

ლექცია 5

gamonaTqvamTa algebris
praqtikaSi. [1], gv. 64-89.
I ტესტირება

,

სთ,

gamoyeneba

logikur-maTematikur

აუდიტორია

ლექცია 6-7

simravleebi, mimarTebebi, funqciebi. bulis funqciebi. [1], gv.
89-106.

ლექცია 8

bulis funqciaTa Teoriis zogierTi gamoyeneba. Sifratori
da deSifratori. avadmyofobaTa diagnostika. saxeTa amocnoba. [1]. gv. 115-122.

ლექცია 9

aqsiomaTa sistema da formaluri gamoyvanis Teoria. sisrule da damoukidebloba. [1], gv. 122-141.

ლექცია 10-11

predikatTa logika. ZiriTadi cnebebi. logikuri operaciebi.
predikatTa logikis formulebi. formulaTa tolfasi gardaqmnebi da predikatTa logikis formulebis logikuri gamoyvana. [1], gv. 146-178.

ლექცია 12

predikatTa logikis gamoyeneba logikur-maTematikur praqtikaSi. [1], gv. 195-222.

ლექცია 13-14

aqsiomaturi meTodi maTematikaSi da aqsiomaturi Teoriebi.
aqsiomatur TeoriaTa Tvisebebi. [1]. gv. 226-247.

ლექცია 15

algoriTmTa Teoriis elementebi. rekursiuli funqciebi. [1],
gv. 312-317, 333-340.
II ტესტირება

,

სთ,

აუდიტორია

სემინარული/ პრაქტიკული მეცადინეობების განრიგი
აუდიტორია

N

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

სემინარი 1-2

gamonaTqvamTa algebris ZiriTadi cnebebi. [2], gv. 6-40.

სემინარი 3-4

gamonaTqvamTa algebris formulaTa normaluri formebi da
maTi gamoyeneba. [2], gv. 40-68.

სემინარი 5

gamonaTqvamTa algebris gamoyeneba logikur-maTematikur
praqtikaSi. [2], gv. 68-92.

სემინარი 6-8

bulis funqciis cneba da Tvisebebi. [2], gv. 92-123.

სემინარი 9

aqsiomaTa sistemis gamokvleva damoukideblobaze. [2], gv.
143-162.

სემინარი 10-12

predikatTa logikis ZiriTadi cnebebi. [2], gv. 162-204.

სემინარი 13

predikatTa logikis gamoyeneba logikur-maTematikur praqtikaSi. [2], gv. 204-213.

სემინარი 14

predikatTa formalizebuli aRricxva. aqsiomaTa Sedegebis
gamoyvana. [2], gv. 213-221.
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გვერდი (4) 4–დან

rekursiuli funqciebi. [2], gv. 240-248.

სემინარი 15

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
შეფასების სისტემა

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 gaTvaliswinebulia maswavleblis bonusi—araumetes 10 qula).
studentTa codnisa da miRwevebis Sefaseba (ECTS sistemaSi) Sinaarsobrivad
da struqturulad ganxorcieldeba zemoTxsenebuli instruqciis 1, 2 da 3
punqtebSi Camoyalibebuli wesebis Sesabamisad.

სავალდებულო ლიტერატურა

1. Игошин В. И. Математическая логика и теория
алгоритмов. М. : Издательский центр Академия , 2004.
2. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической
логике и теории алгоритмов: Учеб. Пособие для студ.
Высш. Учеб. Заведений — М.:Издат. Центр «Академия»,
2005.

დამატებითი ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა

სწავლის შედეგი

am masalis Seswavlis Semdeg students
a) warmodgena eqneba maTematikuri logikis Sesaxeb, rogorc maTematikis umniSvnelovanesi dargis Sesaxeb, romelic gamoiyeneba Tanamedrove maTematikur modelirebaSi.
b) ecodineba maTematikuri logikis ZiriTadi cnebebi.
g) unda SeeZlos kursis ZiriTadi Teoremebis damtkiceba
da standartuli formalur-logikuri amocanebis amoxsna.
d) unda hqondes maTematikaSi da mis gamoyenebebSi formalur-sistemuri konstruqciebis interpretaciis da problemuri amocanebis (romlebic moiTxoven logikur-maTematikuri aparatis gamoyenebas) amoxsnis unari.
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