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მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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სასწავლო კურსის დასახელება daprogramebis თეორიის ZiriTadi 
sakiTxebi 

სასწავლო კურსის კოდი  C OMP B121 

სასწავლო კურსის სტატუსი მათემატიკისა და კომპიუტერულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
საბაკალავრო პროგრამა - ”კომპიუტერული ტექნოლოგიები”,  6 
სემესტრი;  არჩევითი კურსი.  

ECTS - სასწავლო კურსის 
კრედიტები 

 3 კრედიტი - 75სთ 
საკონტაქტო - 35სთ, მათ შორის ლექცია - პრაქტიკული - 15 სთ, 
ლაბორატორიული - 15სთ, შუალედური გამოცდა - 2 სთ, ფინალური 
გამოცდა - 3 სთ.  
დამოუკიდებელი მუშაობა - 40სთ, მათ შორის - სხვადასხვა სახის 
ინფორმაციის მოძიება, ლექციაზე წარმოდგენილი მასალის 
დამუშავება - 10სთ; წერითი და ლაბორატორიული საშინაო 
დავალებების შესრულება - 10სთ,  შუალედური და ფინალური 
გამოცდებისთვის მომზადება - 20 სთ (5 +15სთ) 

სასწავლო კურსის ფორმატი სემესტრში - ლექცია  -   პრაქტიკული მეცადინეობა -15სთ, 
ლაბორატორიული მეცადინეობა  - 15  სთ. 
კვირაში - ლექცია  -   პრაქტიკული მეცადინეობა -1სთ, 
ლაბორატორიული მეცადინეობა  - 1  სთ. კვირაში - sul 2 სთ. 

ლექტორი   ფიზიკა-მათემატიკის mecnierebaTa დოქტორი, ufrosi mecn. 
TanamSromeli programuli uzrunvelyofis dargSi 
 -  jemal AanTiZe 
       ტელეფონი: 254 5079 (სამს)  
  _555231237____________________ (მობ) 

 E.mail: jeantidze@yahoo.com 
 

სასწავლო კურსის მიზანი daprogramebis ძირითადი საკითხების  სრული კურსის 
შესწავლით სტუდენტმა უნდა მიაღწიოს შემდეგ ზოგად მიზნებს: 
studentma unda Seiswavlos Tanamedrove daprogramebis 
modelebi, teqnika da gamarTvis saSualebebi; 
SeeZlos gamoiyenos igi sxvadasxva problemebis 
gadasawyvetad; 
gamoumuSavdes daprogramebis maRali kultura; 
SeZlos konkretuli problemis optimaluri gadawyveta 
droisa da kompiuteris mexsierebis mixedviT; 
 gaecnos axal midgomebs da maT gamoyenebas.  
 

სასწავლო კურსის შესწავლის 
წინაპირობები 

COMP B101 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხ. დანართი  
სავალდებულო ლიტერატურა 1. j.anTiZe. formaluri enebi da gramatikebi, 

bunebrivi enebis kompiuteruli modelireba, 
Tbilisi, nekeri, 2009, 254 gv. 
 

დამატებითი ლიტერატურა 1. Peter Van Roy, Seif Haridy. Concepts, Techniques, and Models of 

Computer Programming (PDF file). 

1. j.anTiZe. leqciebis kursi. 
3. j.anTiZe. OZ ena - sintaqsuri aRwera ganmartebebiT, 

mailto:ngulua7@mail.ru


Tsu, 2002.  

სწავლის შედეგები აღნიშნული  კურსის  ათვისების  შემდეგ სტუდენტს განუვითარდება  
შემდეგი  კომპეტენციები: 
დარგობრივი კომპეტენციები 
ცოდნა და გაცნობიერება 
 

აქვს ფართო და ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა დაპროგრამების 
ისეთ ძირითად საკითხებში, როგორიცაა ამოცანის დასმა, ალგორითმის აგება,  
ალგორითმის რეალიზაცია დაპროგრამების romelime ენა-ze. 
დაუფლებულია სათანადო ტერმინოლოგიას, იცის დაპროგრამებისა და 
ალგორითმიზაციის ზოგადი პრინციპები. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 

შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება სხვადასხვა ხასიათის 
ამოცანებისათვის, გამომუშავებული აქვს ცნობილი ამოცანებისა და 
ალგორითმების  საფუძველზე სხვადასხვა სახის საკითხების  პროგრამულად 
რეალიზაციის უნარ-ჩვევები, აქვს უნარი დაპროგრამების საფუძვლებისა და 
თანამედროვე პროგრამული ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღოს 
ამოცანების გადაწყვეტის პროგრამული რეალიზაციები სხვადასხვა  
პრობლემების  შემთხვევაში.  
 ზოგადი კომპეტენციები 
 

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი 
 

დამოუკიდებლად შეუძლია სხვადასხვა სახის მარტივი სიტუაციების 
ანალიზი, საჭიროების შემთხვევაში მეთოდების სათანადოდ შერჩევა, 
კომბინირება, არსებული კონცეფციების ტრანსფორმაცია და ამოცანის 
პირობისთვის მორგება. 
 

კომუნიკაციის უნარი  
 

თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  
ტექნოლოგიებს.  აქვს განსხვავებული საინფორმაციო წყაროდან ინფორმაციის 
მოძიებისა და მიღებული ინფორმაციის შერჩევისა და გაანალიზების უნარები; 
შეუძლია არსებული მონაცემებისა და ჩატარებული მოსამზადებელი 
სამუშაოების საფუძველზე ამოცანის პროგრამულად გადაწყვეტa 
პროგრამული საშუალებების გამოყენებით. 

სწავლებისა  და  სწავლის 
მეთოდები 

ლექციები  – ლექციები წარმოადგენენ დროის მხრივ ძალიან ეფექტურ 
საშუალებას სტუდენტებისათვის დიდი მოცულობის მასალის  
მიწოდებისათვის. 
პრაქტიკული მეცადინეობები _ პრაქტიკული მეცადინეობები ხშირად 
ორგანიზებულია ლექციებთან ერთად, ხორციელდება ჯგუფურად, რომელიც 
გულისხმობს სავარჯიშოების შესრულებას, ზოგჯერ ინდივიდუალური 
დავალებების ფორმით, რომელიც მერე მოწმდება. სავარჯიშოებს ორმაგი 
მიზანი გააჩნია: მაგალითების საფუძველზე თეორიული მასალის გაგება და 
პრობლემის გადაჭრისათვის მისი გამოყენება. ამდენად, სავარჯიშოები 
ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგანაც აქ ხორციელდება მასალის გაცნობიერება 
პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე; 
ლაბორატორიული მეცადინეობები _ ლაბორატორიული მეცადინეობები 
კომპიუტერულ კლასებში ძალზედ მნიშვნელოვანია  აღნიშნული 
დისციპლინის ათვისების პროცესში. მეცადინეობები მიმდინარეობს 
პროექტორის გამოყენებით. პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს  შესაბამისი 
პროგრამული სისტემის ძირითადი ელემენტების ახსნა და ათვისება, ხოლო 
შემდეგ სტუდენტები  ასრულებენ  კონკრეტულ დავალებებს როგორც  
ჯგუფურად, ასევე ინდივიდუალური ფორმით. ასეთი სახის კომბინირებული 
სწავლების მეთოდები ხელს უწყობს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და 
საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უნარების ჩამოყალიბებასა 
და განვითარებას. 

შეფასების კრიტერიუმები სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით და  
ითვალისწინებს შემდეგ კომპონენტებს:  
 აქტივობა  -    0 -30 ქულა; 
სტუდენტის აქტიურობა ფასდება პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ 
მეცადინეობებზე აქტიურობის მიხედვით; 

-სემინარებზე/სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებზე 
აქტიურობა, საკონტროლო წერა, არგუმენტირებული ნაშრომი, 



პრეზენტაცია, რეფერატი  
 

შუალედური გამოცდა –  0 - 30 ქულა; 
 გამოცდა ჩატარდება წერითი ფორმით,  სადაც იქნება 6 საკითხი, აქედან  
 2 თეორიული და 4 პრაქტიკული საკითხი (თითოეული საკითხი- 0- 5 ქულა). 

საბოლოო (ფინალური) გამოცდა - 0 - 40  ქულა 
ფინალური გამოცდა ჩატარდება წერითი ფორმით, სადაც იქნება ექვსი 
საკითხი, 2 თეორიული(თითოეული 0-10 ქულა) და 4 პრაქტიკული 
(თითოეული 0-5 ქულა).       

 გათვალისწინებულია  შემდეგი  სახის შეფასებები: 

 ქულები შეფასება 
91-100  ფრიადი  

81-90  ძალიან კარგი 

71-80  კარგი 

61-70  დამაკმაყოფილებელი 

51-60  საკმარისი 

41-50 (FX)  ვერ ჩააბარა - სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებლი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება 

0-40 (F)  ჩაიჭრა - სტუდენტის მიერ  ჩატარებული 

სამუშაო არ  არის საკმარისი და მან საგანი 

თავიდან უნდა შეისწავლოს. 

                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 

 

№ ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის/ლაბორატორ

იული სამუშაოს და ა.შ. თემა, შუალედური და 

ფინალური გამოცდების მითითებით 

საათების 

რაოდენობა 

(ლექციის/სემი

ნარის/პრაქტი

კუმის/ 

ლაბორატორი

ული 

სამუშაოს, 

შუალედური 

და ფინალური 

შესაბამისი 

ლიტერატურ

ა გვერდების 

მითითებით 



გამოცდის 

მითითებით) 

1 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა:  
cvladebi, gamomTvleli, funqciebi, siebi, 
koreqtuloba, sirTule, Seyovnebuli 
(zarmaci) Sefasebebi, maRali rigis 
daprogrameba, konkurencia, monacemTa 
nakadi, mdgomareoba, obieqtebi, klasebi, 
aradeterministuloba, atomuroba  

ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: 
kompilatoris dayeneba. magaliTebis 
gaSveba 

(ლექცია-

პრაქტიკული - 

1 სთ, 

ლაბორატორი

-ული - 1 სთ) 

1. გვ.1-24 

2-

3 

ლექცია-პრაქტიკულის მეცადინეობის 

თემატიკა: 
deklaraciuli gamomTvleli modeli 

Ppraqtikuli daprogramebis enis 
gansazRvra, sintaqsi, semantika. EerTjer 
inicializirebadi mexsiereba. BbirTvuli 
ena da misi gansazRvra. BbirTvuli enis 
semantika. Aabstraqtuli manqana, 
arawyvetadi da wyvetadi instruqciebi. 
Bbolo gamoZaxebis optimizacia, aqtiuri 
mexsiereba da mexsierebis marTva, 
birTvuli sintaqsidan sruli 
sintaqsisaken, interaqtiuli interfeisi, 
gansakuTrebuli SemTxvevebi. 
Ffunqcionaluri daprogramebis enebi, 
unifikacia da mocva, dinamiuri da 
statikuri tipireba.  

ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: 
martivi enis sintaqsis gansazRvra 

(ლექცია-

პრაქტიკული - 

2 სთ, 

ლაბორატორი

-ული - 1 სთ) 

1. გვ.31-112 

4-5  ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა: 
deklaraciuli daprogramebis teqnika 

Ddeklaraciuli daprogramebis 
klasifikacia, specifikaciis enebi, 
komponentebis realizacia deklaraciul 
modelSi. iteraciuli gamoTvlebi, 
rekursiuli gamoTvlebi, daprogrameba 
rekursiebis gamoyenebiT (tipebis notacia, 
daprogrameba siebiT, akumulatorebi, 
sxvaobiani siebi, rigebi, xeebi, sintaqsuri 
garCeva), maRali rigis daprogrameba 
(ZiriTadi operaciebi, ciklebis 
abstraqcia, monacemebiT marTuli teqnika, 
zarmaci gamoTvlebi, gadatanebi), 
monacemTa abstraqtuli tipebi 
(deklaraciuli leqsikoni, sityvaTa 
sixSiris dadgenis programa, daculi 
monacemTa abstraqtuli tipebi), 
aradeterministulobis saWiroeba 
(daprogrameba gansakuTrebuli 

(ლექცია-

პრაქტიკული - 2 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული -2 სთ) 

 1. gv. 113-233  

 



SemTxvevebiT, Setana-gamotana failebiT, 
teqstebis Setana-gamotana momxmareblis 
grafikuli interfeisiT, umdgomareobo 
monacemTa  Setana-gamotana failebiT), 
programis daproeqteba (daproeqtebis 
meTodologia, programuli 
uzrunvelyofis komponentebi, calke 
gaSvebadi programebi  
 ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: leqciaze 
ganxiluli magaliTebis gaSveba. 

6 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა:  
deklaraciuli konkurencia 

monacemebiT marTuli konkurentuli 
modeli (ZiriTadi cnebebi, procesebis 
semantika, magaliTebi), ZafebiT 
daprogramebis teqnika (procesebis ageba, 
monacemTa nakaduri gamoTvlebi ZafebiT, 
kooperaciuli da SejibrebiTi 
konkurencia, Zafebis ganrigi, operaciebi 
Zafebze), nakadebi (mwarmoebeli-
momxmarebeli, arxebi (pipelines), 
nakaduri obieqtebi, resursebis marTva), 
zarmaci gamoTvlebi (moTxovnebiT 
marTuli konkurenciuli modeli, 
deklaraciuli gamoTvlebis modelebi, 
zarmaci nakadebi, dakavSirebuli buferi, 
failebis zarmaci Setana, zarmaci siuri 
operaciebi), daprogrameba realur droSi 
(ZiriTadi operaciebi,  
ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: leqciaze 
ganxiluli magaliTebis gaSveba.  

(ლექცია-

პრაქტიკული - 

1სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ) 

1. გვ. 239-309 

7 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა:  
deklaraciuli modelis SezRudvebi da 

gafarToebebi 
 
efeqturoba, moduluri principi, 
aradeterministuloba, realuri samyaro, 
swori meTodis arCeva, gafarToebuli 
modelebi, sxvadasxva modelebis 
erTdrouli gamoyeneba, 
aradeterministulobis saxeebi, monacemTa 
nakadis cvladebis saWiroeba. 
ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა:  Sesatyvisi 
magaliTebis gaSveba. 

(ლექცია-

პრაქტიკული - 1 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ) 

1. გვ.314-325 

8 შუალედური გამოცდა –  0 - 30 ქულა; 

 გამოცდა ჩატარდება წერითი ფორმით,  სადაც იქნება 6 

საკითხი, აქედან  2 თეორიული და 4 პრაქტიკული 

საკითხი (თითოეული საკითხი-  5 ქულა). 

2 საათი  

9 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა: 
SetyobinebaTa gadacemis konkurenciuli 

modeli 
 portebi, portuli obieqtebi, martivi 
Setyobinebis protokolebi, RMI, RMI 

(ლექცია-

პრაქტიკული -1 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ) 

1. გვ.353-369 



ukugamoZaxebiT, dublirebuli 
ukugamoZaxeba, daprogrameba 
konkurentuli komponentebiT, 
aradeterministuli konkurenciuli 
modeli.   
.ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: 
Sesatyvisi magaliTebis gaSveba.  

10 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა: 
 cxadi mdgomareoba 

 
cxadi da aracxadi mdgomareobebi, 
sistemuri Tvisebebi, komponentebze 
dafuZnebuli  daprogrameba, obieqtebze 
orientirebuli daprogrameba, ujredebi 
da maTi semantika, abstraqtul monacemTa 
tipebis organizebis xerxebi, 
parametrebis gadacema, iteratorebi , 
indeqsiani koleqciebi, dadasturebebi, 
damtkicebis wesebi, normaluri 
damTavreba, tranzituli Caketva, 
mdgomareobebiani daprogramebis 
SezRudvebi, mexsierebis marTva da gare 
miTiTebebi.  
ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: 
Sesatyvisi magaliTebis gaSveba.  

(ლექცია-

პრაქტიკული -1 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ)  

1. gv 416-452 

11 ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობის თემატიკა:  
obieqtebze orientirebuli daprogrameba 

memkvidreobiToba, Cadgmuli 
mdgomareobebi, obieqtebi da klasebi, 
klasebi rogorc sruli abstraqtul 
monacemTa tipebi, pirveli klasis  
Setyobinebebi da atributebi, klasebi 
rogorc gafarToebadi abstraqtul 
monacemTa tipebi, daprogrameba 
memkvidreobiT, maRali rigis 
daprogrameba, klasebis obieqtebisa da 
memkvidreobiTobis  realizacia, aqtiuri 
obieqtebi. 
 ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა:  
Sesatyvisi magaliTebis gaSveba.  

(ლექცია-

პრაქტიკული -1 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ) 

1. გვ.495-574 

12-

13 

ლექცია-პრაქტიკულის მეცადინეობის თემატიკა:  
relaciuri daprogramebis modeli 

choice da fail instruqciebi, Zebnis xe, 
Cadgmuli Zieba, solve funqcia, Tavsatexi 
amocanebi, logika da logikuri 
daprogrameba, operaciuli da logikuri 
semantikebi, aradeterministuli 
logikuri daprogrameba, bunebriv enaTa 
sintaqsuri garCeva, garCevis xe, 
unifikaciuri gramatikebi, gramatikis 
interpretatori, monacemTa bazebi, 
gamoTvlebi damokidebulebebiT. 
ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა:  

(ლექცია-

პრაქტიკული - 2 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 2 სთ) 

1. გვ.635-685 



Sesatyvisi magaliTebis gaSveba. 
14-

15 
ლექცია-პრაქტიკულის მეცადინეობის თემატიკა:  

momxmareblis grafikuli 
interfeisisdaprogrameba 

 deklaraciuli da proceduruli 
midgomebi, SemTxvevaTa Seswavla, GUI 

instrumentebis realizacia.  
SezRudvebiani daprogrameba 

gavrceleba da Zebna, daprogramebis 
teqnika, SezRudvebze dafuZnebuli 
gamoTvlebis modeli, ZiriTadi 
SezRudvebi, gamoTvliTi sivrceebi 
 
ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა:  
Sesatyvisi magaliTebis gaSveba. 

(ლექცია-

პრაქტიკული - 2 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 2 სთ) 

1. გვ.689-712 

16 ლექცია-პრაქტიკულის მეცადინეობის თემატიკa: 
distribuciuli daprogramebis modeli 

paralelizmi da mobiluroba, klient-
serveri, saubrebi, scenarebi, ZiriTadi 
Tvisebebi. 
.ლაბორატორიული მეცადინეობის თემატიკა: 
Sesatyvisi magaliTebis gaSveba. 

(ლექცია-

პრაქტიკული -1 

სთ, 

ლაბორატორი-

ული - 1 სთ) 

1. გვ.716-752 

17-

19 

 საბოლოო (ფინალური) გამოცდა   3 სთ  

20-

21 

განმეორებითი გამოცდა (საჭიროების შემთხვევაში) 3 სთ  
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