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სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს 
პროგრამირების ძირითადი საფუძვლები და 
განუვითაროს პროგრამიებისთვის საჭირო უნარები. 
კურსის განმავლობაში შეისწავლება Android 
პლატფორმაზე Java-ს მეშვეობით მობილური 
აპლიკაციების შექმნა, პროგრამის გამართული 
ინტერფეისის და პროგრამული არქიტექტურის 
შემუშავება. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს 
შეეძლება მარტივი პროგრამების დაწერა. 
 
 

სასწავლო  კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: JAVA-ს  შესავალი  (1) 

• ცვლადები 
• მასივები 
• მეთოდები  
• კოლექციები  
• ციკლები 

ლექცია 2: JAVA-ს  შესავალი  (2) 

• კლასები და ობიექტები 
• იტერატორები 
• ოპერატორები 
• მემკვიდრეობითობა  
• პოლიმორფიზმი  
• ინკაფსულაცია 

ლექცია 3: ANDROID-ის შესავალი 

• ანდროიდ პლათფორმის მიმოხილვა და პოზიციონირება 
• ანდროიდ აპლიკაციების არქიტექტურა და ოპერაციული სისტემის გარემო 
• ანდროიდ აპლიკაციების შესაქმნელად საჭირო ინსტრუმენტები და სამშაო გარემო 
• Android SDK, Android Studio, Android Emulator 

ლექცია 4: USER INTERFACE - 1  

• ანდროიდის ფუნდამენტური UI დიზაინი. Layout-ებისა და View-ების გაცნობა  
• ძირითადი კონცეპტები, Resolution და Density Independence 
• გარე რესურსების, კონტროლერებისა და ივენთების მართვა 
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ლექცია 5: USER INTERFACE - 2 

• UI დიზაინი. ConstraintLayout _ის განხილვა და გამოყენება 
• სწორი მიდგომები 

ლექცია 6: APPLICATION & ACTIVITY 

• აპლიკაციის შექმნა და რესურსების მართვა. აპლიკაციის LifeCycle (სიცოცხლის 
ეტაპები) 

• Activity-ის შექმნა, LifeCycle, Activity Stacks და Activity States 
• რა არის Toast-ები და როგორ გამოვიყენოთ ისინი 

ლექცია 7: RECYCLERVIEW 

• კომპლექსური layout-ების გაცნობა (RecyclerView, ListView, GridView და ა.შ.) 
• Adapter-ებ თან მუშოაბა. საკუთარი Custom Adapter-ის შექმნა 
• Best Practices… 

ლექცია 8: INTENTS AND BROADCAST RECEIVERS  

• Intent-ებთან მუშაობა. Intent-ების გამოყენება როგორც შიდა Activity-ებთან, ასევე სხვა 
აპლიკაციებთან საკომუნიკაციოდ 

• Implicit & Explicit Intents 
• Activity Results 

ლექცია 9: NETWORKING 

• გავარჩევთ gradle build სისტემას 
• HTTP request-ების გამოყენებას 
• JSON ფორმატის მონაცემებთან მუშაობა 
• სასარგებლო ბიბლიოთეკები. Third Party library-ებს REST სერვისებთან სამუშაოდ 

(OkHTTP, Retrofit, Picasso ...). 

ლექცია 10: FRAGMENTS 

• Fragment-ების შექმნა, LifeCycle. Fragment Manager თან მუშაობა  
• Fragment-ების დამატება Activity-ზე 
• Fragment-ების ტრანზაქცია და ანიმაციები 

ლექცია 11: MATERIAL DESIGNS  

• გავივლით Material Design_ის პრინციპებს, როგორ გავხადოთ UX უფრო კომფორტული 
განვიხილავთ Material Design-ის კომპონენტებს 

• დიალოგების შექმნა და მართვა 
• AlertDialog და Dialog Fragments 
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ლექცია 12: WORKING IN THE BACKGROUND  

• Services  - ვისწავლით სერვისების შექმნას და მართვას 
• Background Threads - AsyncTask example 
• WorkManager 
• AlarmManager 

ლექცია 13: STORAGE 

• Internal & External storage 
• Notifications 
• SharedPreferences 
• Runtimepermissions 

ლექცია 14: მონაცემთა ბაზები და კონტენტის  პროვაიდერები 

• ანდროიდის მონაცემთა ბაზები (Room, SQLite) 
• Room -თან მუშაობა (მონაცემების ამოღება, შენახვა, განახლება)  
• Content Provider-ები და მათი გამოყენება 

ლექცია 15: SUMMING UP 

• განვლილი მასალის შეჯამება 
• შევქმნით აპლიკაციას, რომელშიც გამოყენებული იქნება კომპონენტები განვლილ 

მასალიდან (Retrofit, Room, Picasso, RecyclerView … ) 

ლექცია 16: KOTLIN 

• Kotlin Syntax 

ლექცია 17: KOTLIN COROUTINES 

• Dispatchers 
• Builders 
• launchers 

ლექცია 18: ANIMATIONS 

• (გავეცნობით ანდროიდის Transition framework ს, შევქმნით სხვადასხვა ტიპის 
ანიმაციებს) 

• ViewPropertyAnimations 
• ObjecAnimator 
• ValueAnimator 
• OverridePendingTransitions 

ლექცია 19: LOCATION SERVICES 

• Api-ის გამოყენება და Feature-ების განხილვა. Geofence-ები, Geocoder 
• Google-ის სერვისები 
• Google Maps API და Google Places API 
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• Firebase 

ლექცია 20: WIDGETS & GIT 

• Application Widgets 
• Github 

ლექცია 21: DEPENDENCY INJECTION 

• DAGGER2 

ლექცია 22: PUBLISHING 

• გუგლის დეველოპერ კონსოლის გაცნობა 
• აპლიკაციის ატვირთვა Play Store-ზე  

 
 

სასწავლო  კურსის შედეგები 

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ:  
● მარტივი პროგრამების დაწერა  
● ლოგიკური ოპერატორების გამოყენება  
● ციკლების გამოყენება  
● ფუნქციების შექმნა  

 
კურსის მსმენელებს შეეძლებათ:  

● Android Studio-ს პროგრამულ გარემოში მუშაობა  
● Android Studio-ს პროგრამულ გარემოსთან სხვადასხვა მოწყობილობის SDK-ს და 

ფრეიმვორკების მიერთება  
● აპლიკაციის შექმნა 

 

სასწავლო  კურსის მოთხოვნები 

კურსი შექმნილია მათთვის, ვისაც სურს Android და Java პროგრამირების ენის შესახებ მიიღონ 
ძირითადი ცოდნა. კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს პროგრამულად გადაჭრას 
მარტივი და საშუალო ამოცანები, შესაბამისად, სტუდენტს უნდა ქონდეს Java პროგრამირების 
ენის საბაზისო ცოდნა.  
 

სასწავლო  კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
დასწრება/აქტიურობა - 20 ქულა 
შუალედური დავალება - 20 ქულა 
დავალებები - 20 ქულა 
საბოლოო პროექტი - 40 ქულა 
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კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა. 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან მიიღებს 
წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას.  


