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saswavlo kursis dasaxeleba  

განაწილებული დაპროგრამება 
 

saswavlo kursis kodi   
COMP M212 

 

saswavlo kursis statusi მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
მაგისტრატურა,  III სემესტრი ,  სავალდებული კურსი 

ECTS - saswavlo kursis 
kreditebi 

6 კრედიტი - 150 სთ 
საკონტაქტო - 50 სთ, მათ შორის ლექცია - 15 სთ, პრაქტიკული - 30 სთ, 
შუალედური შეფასება - 2 სთ, ფინალური გამოცდა - 3 სთ.  
დამოუკიდებელი მუშაობა - 100 სთ, მათ შორის - სხვადასხვა სახის 
ინფორმაციის მოძიება, ლექციაზე წარმოდგენილი მასალის 
დამუშავება - 25 სთ; საშინაო (წერითი) დავალებების შესრულება - 
40სთ, სასემინარო თემის პრეზენტაციისათვის მომზადება - 5 სთ. 
შუალედური და ფინალური გამოცდებისთვის მომზადება - 30 სთ  

saswavlo kursis formati სემესტრში - ლექცია  -   პრაქტიკული მეცადინეობა -15 სთ, 
ლაბორატორიული მეცადინეობა  - 30  სთ. 
კვირაში - ლექცია  -   პრაქტიკული მეცადინეობა -1 სთ, 
ლაბორატორიული მეცადინეობა  - 2  სთ. კვირაში - 3 სთ. 

leqtori გიორგი  ვანიშვილი, ასისტენტ- პროფესორი; 
მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
ინფორმატიკის მიმართულება. 
მობილური ტელეფონი: +995 5 93788817 
ელექტრონული ფოსტა: George220656@live.com 
ინტერნეტ-ტელეფონი (Skype): George1956j0622 

saswavlo kursis mizani e.w. klientis mxaris erT-erTi farTod gavrcelebuli skriptingis 
enis «java-skriptis» gramatikis swavleba. Dda daprogramebis 
praqtikuli martivi magaliTebis ganxilva mis safuZvelze.  
mizanSewonilia praqtikuli muSaoba gnu-linuqsis erT-erTi 
distribuciis gamoyenebiT da paralelurad igive amocanebis gadaWra 
komerciul operaciuli sistemis CarCoebSi, rac maTTvis unda iyos 
ukve ganvlili etapi, romlis gavla unda momxdariyo swavlebis  
winapirobiT gaTvaliswinebuli sagnis (HHTML)swavlisas, swavlebis 
wina etapze. Aaseve gansakuTrebiT mniSvnelovania  daprogramebis ukve 
naswavli enebze dawerili garkveuli martivi programebis analizis 
safuZvelze da java-skriptis gramatikis gaTvaliswinebiT, java-
skriptze  skriptingi, Dda Tanac terminalSi (linuqsSi) 

saswavlo kurs7is Seswavlis 
winapirobebi 

საოფისე პროგრამები COMP B102 
HTML/HTML5/XHTML,    CSS/css1.0/css2.0./CSS3 

saswavlo kursis Sinaarsi  (იხ. დანართი 1)  

savaldebulo literatura 1. g. RvinefaZe-”WEB-daprogrameba: II ნაწილი Javascript” - 
stu გამომცემლობა”Tbilisi 2007 . misi Sesabamisi 

wyaros adgilsamyofelia URL: http://gtu.edu.ge/books.php 
damatebiTi literatura http://www.w3schools.com/Javascript/default.asp;  შესაბამისი 

თარგმანი ქართულ ენაზე, შესრულებული ჩემს მიერ და ატვირთული 
ჩემს მიერ ჩემს ადგილსამყოფელზე ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: 
georgevanishvili.hostei.com, ფაილის სახით, რომლის სახელწოდებაა: 
js.doc 



http://www.learn-javascript-tutorial.com/ 
http://academictutorials.com/javascript/ 
http://www.w3schools.com/Javascript/default.asp 

http://www.webdevelopersnotes.com/basics/languages_on_the_

internet.php3 

http://www.webdevelopersnotes.com/tutorials/javascript/index.

php3 

http://www.pagetutor.com/javascript/ 

http://www.htmliseasy.com/javascript/index.html 

http://www.dickbaldwin.com/tocjscript1.htm 

http://www.webreference.com/programming/javascript/diaries/

1/index.html 
http://www.webreference.com/programming/javascript/index.html 

swavlis Sedegebi უნდა მიეთითოს სასწავლო კურსის სწავლის შედეგი 6 კომპონენტად 

უმაღლესი განათლების ჩარჩო-კვალიფიკაციების მიხედვით: 

 დარგობრივი ცოდნა და გაცნობიერება 

 დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 დასკვნის გაკეთების უნარი 

 კომუნიკაციის უნარი 

 სწავლის უნარი 

 ღირებულებები 

 

 

 დარგობრივი ცოდნა და გაცნობიერება 

 

 

 კურსი მოიცავს კლიენტის მხარის (ვებ-ბრაუზერის) 

სკრიპტინგის ენის - ჯავა-სკრიპტის  გრამატიკის შესწავლას და 

მის პრაქტიკულ გამოყენებას კერძო მათემატიკური შინაარსის 

ამოცანების ამოსახსნელად და დაპროგრამების სხვა ენაზე 

დაწერილი პროგრამების ჯავა-სკრიპტზე გადათარგმნის და 

მისი სრულყოფილი სახით გამართვა-გაწყობის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებას.  

 

 დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 

 ტურბო-პასკალზე და C/C++ ზე შედგენილი მათემატიკური 

შინაარსის მქონე პროგრამებში გამოყენებული 

ალგორითმებისა, უკვე დაწერილი პროგრამების შესაბამისი 

გრამატიკისა და ჯავა-სკრიპტის საკუთარი გრამატიკის 

ერთობლივი ანალიზის საფუძველზე სრულყოფილი  ჯავა-

სკრიპტ პროგრამების შექმნა. 

 

040151 ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 

 

040153 ინფორმაციული ტექნოლოგი 

 

 

 დასკვნის გაკეთების უნარი  

 

 საკუთარი ინტელექტუალური ძალებით მარტივი 

პროგრამების შექმნისა და მათი გამართვის შედეგად დასკვნის 

გამოტანა, რომ გრამატიკის წესების სრული დაცვა 

http://academictutorials.com/javascript/
http://www.webdevelopersnotes.com/basics/languages_on_the_internet.php3
http://www.webdevelopersnotes.com/basics/languages_on_the_internet.php3
http://www.webdevelopersnotes.com/tutorials/javascript/index.php3
http://www.webdevelopersnotes.com/tutorials/javascript/index.php3
http://www.dickbaldwin.com/tocjscript1.htm
http://www.webreference.com/programming/javascript/diaries/1/index.html
http://www.webreference.com/programming/javascript/diaries/1/index.html


წარმოადგენს პროგრამის შესრულების აუცილელბელ 

პირობას. 

 

 კომუნიკაციის უნარი 

 

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეუძენს უნარს: 

ა). გამოიგონოს და შექმნას  ჯავა-სკრიპტ პროგრამები, რომლებიც 

საშუალებას მიანიჭებს მომხმარებელს, რომ განახორციელოს 

ურიერთქმედება ვებ-გვერდის მიმართ; 

ბ) შექმნას  HTML გვერდი, რომელიც საკუთად თავში შეითავსებს 

ჯავა-სკრიპტის ერთ ან რამოდენიმე ფუნქციას; 

გ) ჩატვირთოს და გამოიტანოს დისპლეის ეკრანზე HTML გვერდი, 

რომლებიც შეიცავენ ჯავა-სკრიპტ ბრძანებებს; 

დ) განახორციელონ უმოქმედო ჯავა-სკრიპტ პროგრამების 

რედაქტირება ისეთი სახით, რომ შესაძლებელი გახდეს მათი გაშვება, 

შეცდომების გარეშე; 

ე) შექმნან ჯავა-სკრიპტ პროგრამები, რომლებიც გამოიტანენ დიპლეის 

ეკრანზე  HTML გვერდის მიმართ ინფორმაციის შეტანის მართვას და 

საშუალებას მიანიჭებენ მომხმარებელს, რომ განახორციელონ 

მონაცემების წარდგენა ვებ-გვერდის მიმართ 

ვ) შექმნან ჯავა-სკრიპტ პროგრამები, რომლებიც წაიკითხავენ 

მომხმარებლის მიერ შეტანილ მონაცემებს, მონაცემთა შემადგენლობის 

საფუძველზე და განახორციელებან ალტერნატულ ქმედებებს 

 

    სწავლის უნარი  
 

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეიძენს უნარს: 

ა) გამოიყენოს ჯავა-სკრიპტის ცვლადები და ოპერატორები; 

ბ) დაწეროს პროგრამები, რომლებშიც გამოყენებული იქნება 

გადარჩევა და გამეორება; 

გ) ჯავა-სკრიპტის და ბრაუზერის საერთო ობიექტების 

იდენტიფიცირება და გამოყენება; 

დ) გამოიყენის მასივები ; 

ე) მართოს ხედვის არეში ბრაუზერის გამოჩენა და ყოფა-ქცევა ; 

ვ)  გამოიყენოს ჯავა-სკრიპტი ფანჯრების და ჩარჩოების მართვის 

მიზნით; 

ე) დაადასტუროს ჭეშამრიტია თუ არა  უკვე შევსებული ფორმების 

მონაცემები, მათი საბოოლოოდ წარდგენის განხორციელბის წინ. 

ვ) განახორციელოს არსებული მდგომარების შენახვა ე.წ. 

«გამოცხობილი ნამცხვრების» ( cookies ) გამოყენების გზით. 

ზ) განახორციელოს შინაგანად აქტიური ქმედება პოტენციურ 

მომხმარებელთან, «გორგოლაჭებიანი სრიალების» («ცოციების»)  

«ზემოთ ამოვარდნადი ინდორმაციის შეტყობინებისათვის 

განკუთვნილი ყუთები»-ს გამოყენებით; 

თ) გამოიყენოს «ეიჯექსი»-ს ტექნიკა შინაგანად აქტიური ვებ-

გვერდების შექმნის მიზნით. 

 

     ღირებულებები 

 

 

 კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი დარწმუნდება ჯავა-

სკრიპტის, მისი ცვლადების ტიპების, ოპერატორების და 

მონაცემთა ტიპების, მართვის სტრუქტურების, ფუნქციების და 

ობიექტების, ფანჯრის ობიექტების, დოკუმენტის ობიექტების, 



ფორმის ობიექტების, სიმების ანუ სტრიქონების ობიექტების 

მოქნილობაში და ერთმანეთისაგან  განსხვავებული 

ბრაუზერების ურთიერთ-თავსებადობაში. 

 
(ინფორმაცია შესაბამისი უნარების (კომპეტენციების) შესახებ იხილეთ 

განათლების 

 აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე www.nea.ge 

(უმაღლესი 

 განათლების კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო, დარგობრივი 

სტანდარტები) 

 

040151 ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 

 

040153 ინფორმაციული ტექნოლოგი 

 

swavlebisa da swavlis 
meTodebi 

ა) ახსნა-განმარტების მეთოდი; 

ბ) ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; 

გ) თანამშრომლობითი სწავლება 

დ) ევრისტიკული მეთოდი; 

ე) შემთხვევათა ანალიზი; 

ვ) ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი 

ზ) დემონსტრირების მეთოდი; 

 

შეფასების სისტემა და 
მაჩვენებლები 
სტუდენტის ცოდნის 
შეფასების კრიტერიუმები 
 

მიუთითეთ შუალედური და საბოლოო შეფასების ფორმები: 
კოლოკვიუმი, წერითი და/ან ზეპირი გამოკითხვა, პრეზენტაცია და ა. 
შ.; მიუთითეთ შეფასების თითოეული ფორმის ხვედრითი წილი 
საბოლოო შეფასებისთვის, უნივერსიტეტში მოქმედი წესების 
შესაბამისად;  მიუთითეთ საბოლოო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა 
 სსუ-ში დადგენილი შეფასების კრიტერიუმებია: 

 

დასწრება -10 ქულა 

შუალედური შემოწმება-20 ქულა 

შუალედური გამოცდა-30 ქულა 

საბოლოო გამოცდა -40 ქულა 

ერთიანი ცენტრალიზებული შეფასება 

(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების  91% და  მეტი, 

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%, 

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%,  

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%, 

 (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%, 

        არსებობს ორი უარყოფითი შეფასება: 

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50% რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, 

რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული  სამუშაო  არ არის საკმარისი და 

მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საბოლოო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: მინიმუმ 11 ქულის  

დაგროვება   

 

 

 



 

 

 

დანართი 1 

 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

კვირის 

დღეები 

სა

ა

თ

ებ

ის 

რა

ო

დ

ენ

ო

ბა 

ლექციის/სამუშაო ჯგუფში მუშაობის/პრაქტიკული 

ან ლაბორატორიული მეცადინეობის თემა; 

კოლოკვიუმის/წერითი და ზეპირი                                                                                                             

გამოკითხვის/პრეზენტაციის/საბოლოო გამოცდის 

ჩატარების გრაფიკი და ა.შ. 

ლიტერატურა  

(შესაბამისი გვერდების 

მითითებით) 

1  კვირა 3 Sesavali.  Cveni pirveli scenarebi [1]  gv. 3-6 
2 კვირა 3 mivaniWoT veb-furcels mimzidveli saxe! [1]  gv. 6-7 

3 კვირა 3 funqciebi da obieqtebi. [1]  gv. 7-9 
4 კვირა 3 xdomilebebi da maTi damuSaveba! [1]  gv. 9-10 
5 კვირა 3 java-skriptingis ZiriTadi saSualebebi [1]  gv. 10-11 
6  კვირა 3 cvladebi java-skriptSi [1]  gv. 11-12 
7 კვირა 3 monacemTa tipebi java-skriptSi  [1]  gv. 13-15 
8 კვირა 3 masivebi  java-skriptSi [1]  gv. 15-17 

9 კვირა 3 pirobiTi operatorebi java-skriptSi [1]  gv. 17-18 
10 კვირა 3 ciklebi java-skriptSi [1]  gv. 19-20 
11 კვირა  

(16-21 მაისი) 
3 შუალედური გამოცდა  

12 კვირა 3 obieqtebi java-skriptSi [1]  gv. 21-22 
13 კვირა 3 brauzeris obieqtebis modelTan muSaoba [1]  gv. 22-26 
14 კვირა 3 Ruzebi [1]  gv. 26-28 
15 კვირა 3 obieqti «adgilsamyofeli», obieqti «istoria» [1]  gv. 29-30 
16 კვირა 3 momxmareblis obieqtebis Seqmna. CaSenebuli obieqtebis gawyoba. 

xdomilebebis damuSaveba. TagvTan dakavSirebuli xdomilebebis 

damamuSavebelni 

[1]  gv. 31-37 

17 კვირა 3 შუალედური შემოწმება  

18-20 კვირა 3 საბოლოო (ფინალური) გამოცდა  
 

 

 

 

 
 


