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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   
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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

 

I.ფაკულტეტის დასახელება: განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

II. პროგრამის დასახელება: ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:   

 IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:     აკადემიური   

V. სწავლების ენა:  ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია:  არ ენიჭება 

VII. პროგრამის მოცულობა:   60   კრედიტი. პროგრამა შედგება სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსებისაგან. სპეციალობის არჩევით 

ნაწილში მოიაზრება სტუდენტთა გადანაწილება მეორე სემესტრში დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით: ენობრივი კომპეტენციების / 

სამეტყველო უნარების განვითარება იმ სპეციფიკურ ცნებებზე, ლექსიკასა და ტერმინოლოგიაზე, აგრეთვე დარგისთვის დამახაზიათებელ 

სინტაქსურ კონსტრუქციებზე  ორიენტირებით, რომელსაც ირჩევენ სტუდენტები უმაღლესი განათლების მომდევნო საფეხურზე. 

(ბაკალავრიატი). 



 2 

 VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  მშობლიურ ენაზე (სომხური, აზერბაიჯანული, ოსური, აფხაზური) ჩატარებული ზოგადი უნარების 

ტესტირების მინიმალური ზღვრის გადალახვის  შემდგომ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში ჩარიცხვა; 

 

IX. პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე 

X. პროგრამის აკრედიტაცია:  13.09.2012; გადაწყვეტილება №399 

XI. პროგრამის განახლების თარიღი:  2018 წლის 6 ივნისი 

 

XII. პროგრამის მიზანი: ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია,  მსმენელს ჩამოუყალიბოს ისეთი 

ენობრივი კომპეტენციები (B1+/B2 დონე, ზოგადევროპული ენობრივი კომპეტენციების სკალის (CEFR) მიხედვით), რომელთა 

საფუძველზე ის შეძლებს: წარმატებულ კომუნიკაციას ქართულ ენაზე და უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე 

(საბაკალავრო პროგრამაზე) სწავლის გაგრძელებას;  ქართული ენის ცოდნის შემდგომ გაღრმავებასა და დამოუკიდებლად 

გამდიდრებას; ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებულებების გაცნობას, დაფასებას, პატივისცემას. 

XIII. სწავლის შედეგი: 
 

 

სწავლის შედეგები 

თანმიმდევრულად აყალიბებს აზრს წერილობითი ფორმით წაკითხული/მოსმენილი ინფორმაციის საფუძველზე 

პროფესიულ/მისთვის ნაცნობ თემებზე, იყენებს წერის სტრატეგიებს დარგობრივი და ფუნქციური ტექსტების 

შესაქმნელად. 

 

კითხულობს და იგებს სხვადასხვა ხასიათისა და ტიპის ვრცელ ტექსტს დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით, იყენებს 

კითხვის სტრატეგიებს ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების აღსაქმელად. 

 

იგებს შინაარსობრივად და ენობრივად რთული მოხსენების დედააზრს, თუ თემატიკა მისთვის გარკვეულწილად 

ცნობილია. იყენებს მოსმენის სტრატეგიებს ისეთი სასაუბრო მეტყველების გასააზრებლად, რომელსაც იგი ეხება პირად, 

საზოგადოებრივ, საგანმანათლებლო და პროფესიულ სფეროებში ურთიერთობისას.  
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არგუმენტირებულად გადმოსცემს,  ხსნის და  ასაბუთებს საკუთარ აზრებს, ვარაუდებს. იყენებს ლაპარაკის სტრატეგიებს 

საკუთარი მოსაზრებების, დამოკიდებულებების და განცდების გამოსახატავად.  

იყენებს შესაბამის ენობრივ საშუალებებს, სათანადო ლექსიკას,  გრამატიკას და პროდუცირებისას  აკორექტირებს 

წერილობით/ზეპირ ტექსტებს ორთოგრაფიის/ორთოეპიის ძირითადი წესების შესაბამისად. 

 

პატივს სცემს დემოკრატიულ ღირებულებებს, აღიქვამს კულტურულ მრავალფეროვნებას, საკუთარ პოზიციას აყალიბებს 

ეთიკის ნორმების დაცვით და იყენებს სტრატეგიულ უნარებს წარმატებული სწავლების უზრუნველსაყოფად. 

 

 

 

XIV. სწავლის შედეგების რუქა   

 

 

                            

პროგრამის 

                     

სწავლის  

                   

შედეგები            

 

სასწავლო  

კურსები 

კითხულობს და 

იგებს სხვადასხვა 

ხასიათისა და 

ტიპის ვრცელ 

ტექსტს 

დარგობრივი 

ლექსიკის 

გამოყენებით, 

იყენებს კითხვის 

სტრატეგიებს 

ტექსტის 

სტრუქტურული და 

ენობრივი 

მახასიათებლების 

აღსაქმელად. 

 

თანმიმდევრულად 

აყალიბებს აზრს 

წერილობითი 

ფორმით 

წაკითხული/მოსმენი
ლი ინფორმაციის 

საფუძველზე 

პროფესიულ/მისთვის 

ნაცნობ თემებზე, 

იყენებს წერის 

სტრატეგიებს 

დარგობრივი და 

ფუნქციური 

ტექსტების 

შესაქმნელად. 

იგებს 

შინაარსობრივად 

და ენობრივად 

რთული მოხსენების 

დედააზრს, თუ 

თემატიკა მისთვის 

გარკვეულწილად 

ცნობილია. იყენებს 

მოსმენის 

სტრატეგიებს ისეთი 

სასაუბრო 

მეტყველების 

გასააზრებლად, 

რომელსაც იგი 

ეხება პირად, 

საზოგადოებრივ, 

საგანმანათლებლო 

და პროფესიულ 

არგუმენტირებულად 

გადმოსცემს,  ხსნის და  

ასაბუთებს საკუთარ 

აზრებს, ვარაუდებს. 

იყენებს ლაპარაკის 

სტრატეგიებს 

საკუთარი 

მოსაზრებების, 

დამოკიდებულებების 

და განცდების 

გამოსახატავად. არგუმენტირებულად გადმოსცემს ხსნის და ასაბუთებს საკუთარ აზრებს ვარაუდებს

იყენებს შესაბამის 

ენობრივ საშუალებებს, 

სათანადო ლექსიკას,  

გრამატიკას და 

პროდუცირებისას  

აკორექტირებს 

წერილობითი/ზეპირ 

ტექსტებს 

ორთოგრაფიის/ორთოე
პიის ძირითადი 

წესების შესაბამისად. 

 

პატივს სცემს 

დემოკრატიულ 

ღირებულებებს, 

აღიქვამს 

კულტურულ 

მრავალფეროვნებას, 

საკუთარ პოზიციას 

აყალიბებს ეთიკის 

ნორმების დაცვით 

და იყენებს 

სტრატეგიულ 

უნარებს 

წარმატებული 

სწავლების 

უზრუნველსაყოფად. 
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სფეროებში 

ურთიერთობისას.  

 

1 ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა 1 

    √ √ 

2 ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა 2 

    √ √ 

3 ქართული ენის  

სამეტყველო 

ფუნქციები 

(კითხვა) 

 √    √ 

4 ქართული   ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები 

(წერა) 1 

√     √ 

5 ქართული   ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები 

(წერა) 2 

√     √ 

6 ქართული ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები 

(მოსმენა) 

   √   √ 

7 ქართული ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები 

(ლაპარაკი) 

   √  √ 

8 ფონეტიკა. 

ორთოეპია და 

ორთოგრაფია 

     √  
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9 მართლწერის 

ძირითადი 

ნორმები 

    √  

10 ტოლერანტობა 

და 

მრავალფეროვნე
ბა 

√     √ 

11 დარგობრივი 

ლექსიკა 

(ეკონომიკა) 

√  √ √   

12 დარგობრივი 

ლექსიკა 

(სამართალი) 

√  √ √   

13 დარგობრივი 

ლექსიკა 

(პედაგოგიკა) 

√  √ √   

14 დარგობრივი 

ლექსიკა 

(ფილოლოგია) 

√  √ √   

15 დარგობრივი 

ლექსიკა 

(მათემატიკა) 

√  √ √   

 

       სწავლის შედეგების შეფასება 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 

სამიზნე ნიშნულები პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 
თანმიმდევრულად აყალიბებს აზრს 

წერილობითი ფორმით 

წაკითხული/მოსმენილი ინფორმაციის 

საფუძველზე პროფესიულ/მისთვის ნაცნობ 

თემებზე, იყენებს წერის სტრატეგიებს 

დარგობრივი და ფუნქციური ტექსტების 

 

 კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა 

 

მე-2 სემესტრი 

 

 პროფესორთა 

გამოკითხვა 

 

საბაკალავრო 

პროგრამის 

პირველი, 

მეორე,    

 სემესტრი 

A–10%; B-55%;  

C- 10%; D-10%;  

E-15%; F-0%;  F-0%; 

 



 6 

შესაქმნელად. 

 

კითხულობს და იგებს სხვადასხვა ხასიათისა 

და ტიპის ვრცელ ტექსტს დარგობრივი 

ლექსიკის გამოყენებით, იყენებს კითხვის 

სტრატეგიებს ტექსტის სტრუქტურული და 

ენობრივი მახასიათებლების აღსაქმელად. 

 

კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა   

    

მე-2 სემესტრი 

 პროფესორთა 

გამოკითხვა 

საბაკალავრო 

პროგრამის  

მესამე, მეოთხე, 

მეხუთე 

სემესტრი.     

  

A-10%;   B-35%;  

C-15;  D-35; E-5%;   F-0%;   F-0%; 

 

 

იგებს შინაარსობრივად და ენობრივად 

რთული მოხსენების დედააზრს, თუ 

თემატიკა მისთვის გარკვეულწილად 

ცნობილია. იყენებს მოსმენის სტრატეგიებს 

ისეთი სასაუბრო მეტყველების 

გასააზრებლად, რომელსაც იგი ეხება პირად, 

საზოგადოებრივ, საგანმანათლებლო და 

პროფესიულ სფეროებში ურთიერთობისას.  

 

 კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა 

  

მე-2 სემესტრი 

პროფესორთა 

გამოკითხვა 

საბაკალავრო 

პროგრამის 

პირველი, 

მეორე,    

მესამე 

სემესტრი. 

A-32%; B-16%;  

C-47%; D-5%; E-0%;  F-0%;  F-0%; 

 

არგუმენტირებულად გადმოსცემს,  ხსნის და  

ასაბუთებს საკუთარ აზრებს, ვარაუდებს. 

იყენებს ლაპარაკის სტრატეგიებს საკუთარი 

მოსაზრებების, დამოკიდებულებების და 

განცდების გამოსახატავად.  

კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა 

 

მე-2 სემესტრი 

პროფესორთა 

გამოკითხვა 

საბაკალავრო 

პროგრამის      

მესამე, მეოთხე, 

მეხუთე 

სემესტრი 

A-30%;  B-30%; C-20; D-10%; E-

10% F-0%; F-0% 

 

   

 

 

იყენებს შესაბამის ენობრივ საშუალებებს, 

სათანადო ლექსიკას,  გრამატიკას და 

პროდუცირებისას  აკორექტირებს 

წერილობითი/ზეპირ ტექსტებს 

ორთოგრაფიის/ორთოეპიის ძირითადი 

წესების შესაბამისად. 

კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა 

 

მე-2 სემესტრი 

პროგრამის 

ხელმძღვანელისა 

და 

კოორდინატორის  

დაკვირვება 

საბაკალავრო 

პროგრამის 

პირველი, 

მეორე,    

მესამე 

სემესტრი 

A-0%; B-10%; C-40%; D-25% F-

25%; E-10% F-0%; F-0% 

  

 

პატივს სცემს დემოკრატიულ 

ღირებულებებს, აღიქვამს კულტურულ 

მრავალფეროვნებას, საკუთარ პოზიციას 

აყალიბებს ეთიკის ნორმების დაცვით და 

იყენებს სტრატეგიულ უნარებს 

წარმატებული სწავლების 

უზრუნველსაყოფად. 

კრებსითი  

(სასერტიფიკატო) 

გამოცდა 

 

პროექტი:„მრავალ
ფეროვანი გარემო 

და სტუდენტობა“ 

 

მე-2 სემესტრი 

დეკანების 

გამოკითხვა; 

 

სტუდმმართველო
ბის 

წარმომადგენლებ
ის გამოკითხვა 

საბაკალავრო 

პროგრამის 

თითოეული 

სემესტრი  

A-20%;  B-36%; C-30; D-10%  E-4 

%;  F-0%; F-0% 
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XV. პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები და სასწავლო გეგმა: 

 

 

 

XVII . დასაქმების სფერო:  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულები სწავლას გაარძელებენ უმაღლესი სასაწავლებლის მომდევნო 

(ბაკალავრიატის) საფეხურზე ნებისმიერი სპეციალობით, შეუზღუდავად. 

 

XVIII. სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვა) 

 

  სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე  დასწრების -97 სთ 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობას /პრაქტიკულ მეცადინეობას - 503 სთ 

 დამოუკიდებელ მეცადინეობას - 856 სთ 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) მომზადება- ჩაბარებას - 44 სთ 

  

 

XIX . სტუდენტის შეფასება 

  

1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასება სწავლების ყველა საფეხურზე საგანმანათლებლო 

პროგრამების (პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტებში ხორციელდება შემდეგი წესით: 

ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნაშრომი ან სხვ.) და 

სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტში (სამაგისტრო ნაშრომი) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

გ. საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

2. შეფასების სისტემით დასაშვებია 
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ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება 

და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

3. სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  დასკვნით გამოცდაზე 

გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში (საბაკალავრო ნაშრომის განმეორებით მომზადება იმავე ან მომდევნო სემესტრში). 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ 
დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით 

გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

4. სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

5. სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის განაწილება ხდება სასწავლო 

კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და 

კრიტერიუმები. 

6. საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 

7. შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვრდრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის 

პედაგოგი უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

8. შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა შეადგენდეს 51 ქულას. 

9. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური 

შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარ/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასებების 
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მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით 

გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები.  

10. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, 

თუ სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით აბარებს 

დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური 

შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

11. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50% 

მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

12. შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) თავისებურების 

გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად ან ელექტრონულად. დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის 

საგამოცდო ცენტრი.  

 

 

შეფასების ფორმები; 

 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) 

 დასკვნითი შეფასება. 

შუალედური შეფასების და დასკვნითი შეფასების ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას. 

 

შეფასების კომპონენტები: 

 ზეპირი / წერითი გამოცდა; 

 ზეპირი / წერითი გამოკითხვა; 

 პრაქტიკული / თეორიული სამუშაო 

 პრეზენტაცია 

 

   შეფასების მეთოდი: 

 ტესტი 

 ესე 

 პრეზენტაცია; 

 პრაქტიკული / თეორიული დავალების შესრულება; 



 10 

 სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 

  

XX. სწავლების მეთოდები 

  

 (სასწავლო კურსის/მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევისათვის შემუშავებულია სწავლების ადეკვატური მეთოდები). 

 ლექცია; 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა; 

 სემინარი; 

 ელექტრონული რესურსით სწავლება; 

 პრაქტიკული მეცადინეობა 

 ჯგუფური მუშაობა 

 როლური და სიტუაციული თამაშები 

 პორტფოლიოს წარმოება 

 ვიდეო/აუდიომასალის ჩვენება 

 წყვილებში მუშაობა 

  პრეზენტაცია 

 წერითი და ზეპირი დავალებები 

  დისკუსია-დებატები 

 გონებრივი იერიში 

 

XXI. ინფორმაცია  საგანმანათლებლო  პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ. 

 

(ინფორმაცია იმ პერსონალის შესახებ რომლებიც საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული სასწავლო კურსების/მოდულების 

წარმართვაში მონაწილეობენ). 

 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა 1 მერაბ ბერიძე  

ლამზირა კობაიძე 

 ნათელა ბერიძე  

პროფესორი 

ასოცირებული პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 
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 ჟანა ხაჩატურიანი მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი 

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა 2 მერაბ ბერიძე  

ლამზირა კობაიძე 

 ნათელა ბერიძე  

ჟანა ხაჩატურიანი 

პროფესორი 

ასოცირებული პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი 

ქართული ენის  სამეტყველო ფუნქციები 

(კითხვა) 
სოფიკო გვარამაძე 

ნათელა მელიქიძე 

 

მოწვეული პედაგოგი, ფილოლოგიის დოქტორი 

მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი 

ქართული   ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(წერა) 1 
მაია ბალასანიანი 

თამარ ბლიაძე,  

 

ასისტენტ-პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

ქართული   ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(წერა) 2 
მაია ბალასანიანი 

თამარ ბლიაძე,  

 

ასისტენტ-პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(მოსმენა) 
ნელი ლომიძე,  

ნინო ზუმბაძე 

ნათელა მელიქიძე 

 

 მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი 

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(ლაპარაკი) 
მაკა ბერიძე 

ნელი ლომიძე,  

მანანა ოსიძე 

 

ასოცირებული პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

ფონეტიკა. ორთოეპია და ორთოგრაფია 
ლამზირა კობაიძე 

დოდო ქუმარიტაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

მართლწერის ძირითადი ნორმები 
ლამზირა კობაიძე 

დოდო ქუმარიტაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

დარგობრივი ლექსიკა (ეკონომიკა) ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მაკა ბერიძე 

მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი  

მოწვეული პედაგოგი 

ასოცირებული პროფესორი 
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დარგობრივი ლექსიკა (სამართალი) ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მაკა ბერიძე 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

ასოცირებული პროფესორი 

 

დარგობრივი ლექსიკა (პედაგოგიკა) ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მაკა ბერიძე 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

ასოცირებული პროფესორი 

 

დარგობრივი ლექსიკა (ფილოლოგია) ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მაკა ბერიძე 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

ასოცირებული პროფესორი 

 

დარგობრივი ლექსიკა (მათემატიკა) ნათელა მელიქიძე 

ნინო ზუმბაძე 

მაკა ბერიძე 

მოწვეული პედაგოგი 

მოწვეული პედაგოგი 

ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

XXII ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ. 

 

(ინფორმაცია მატერიალური რესურსის) სახელოსნოები, ლაბორატორიები, მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყო-იარაღები, თვალსაჩინოება) შესახებ, 

რომელიც აუცილებელია საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის) 

პროგრამას    მოემსახურება სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდი  მოიცავს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების 

განხორციელებისათვის აუცილებელ ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას ქართულ და უცხოურ ენებზე. სასწავლო კურსების სილაბუსებში 

მითითებული ლიტერატურა შეესაბამება ბიბლიოთეკის ფონდს. ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის სამკითხველო დარბაზებსა და 

კაბინეტებში როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. სილაბუსების მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად მიმდინარეობს სამეცნიერო 

და სასწავლო ლიტერატურის შეძენა და ფონდის  შევსება.   

 სამკითხველო დარბაზები უზრუნველყოფილია ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერებით.   დასრულებულია სჯუნის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის სრული კომპიუტერული კატალოგიზაცია, (წიგნადი ფონდი 45 000 ერთეული). 

      უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არის საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრი, ასევე არის საერთაშორისო 

სამეცნიერო საგამომცემლო სახლის „ელსევიერის“ კონსორციუმის წევრი, რომელიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით.   
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 შპს „ელსევიერთან (Elsevier B.V.)“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნივერსიტეტს აქვს უფლება მოიძიოს და 

გამოიყენოს  ScienceDirect®onlain სამეცნიერო სტატიები 3,500 -ზე მეტი ჟურნალიდან და 34,000-ზე მეტი წიგნი. Scopus®onlain 

პლატფორმით სარგებლობისას შესაძლებელია მოვიძიოთ სამეცნიერო სტატიები რეფერირებადი ჟურნალებიდან, 113,000 

ელექტრონული წიგნი, 27 მლნ. საერთაშორისო პატენტი.   შესაძლებელია ცალკეული მეცნიერის, კვლევითი ცენტრისა და 

უნივერსიტეტის პუბლიკაციების რაოდენობის, ციტირებისა და H ინდექსების გამოთვლა. სამცხე-ჯავახეთის სახლმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას ეძლევა უფლება მიიღოს მონაწილეობა პროექტში "ელექტრონული ინფორმაცია 

ბიბლიოთეკებისათვის – eIF“ 

2017 წლიდან ააიპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017 -თან 

გაფორმებული ხელშეკრულება № 2017/20  საფუძველზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ელექტრონული რესურსები: 

Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core) 

Oxford Journals Collection (http://www.eifl.net/e-resources/oxford-journals-collection) 

BioOne Complete (http://www.bioone.org/) 

e-Duke Journals Scholarly Collection(https://www.dukeupress.edu/) 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals) 

IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) 

IMF eLibrary (http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true) 

New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) 

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) 

SAGE Premier (https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier) 

 უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში 2015 წელს გაიხსნა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფილიალი - 

საინფორმაციო ცენტრი, რის საფუძველზეც შესაძლებელია Cambridge Dictionaries Online ლექსიკონებით სარგებლობა. მოთხოვნის 

შესაბამისად ხელმისაწვდომია ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის როგორც წიგნადი ფონდით (4 მლნ. წიგნი), ასევე 

ელექტრონული რესურსით (120 000 ერთეული) სარგებლობა. მოთხოვნის საფუძველზე ეროვნული ბიბლიოთეკიდან იგზავნება 

გაციფრებული სახელმძღვანელოებიც.    
პროგრამის განხორციელებისთვის გამოიყენება ასევე შემდეგი რესურსები:   აუდიტორიები,  უნივერსიტეტში არსებობს სპეციალური კაბინეტები, 

სადაც მიმდინარეობს ძირითადად მხოლოდ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ლექციები (ქართული ენის 

კაბინეტი, აუდიტორია 126, აუდიტორია 414, რომელიც უნივერსიტეტში გაიხსნა სომხეთის საელჩოს ტანამონაწილეობით).   ინტერნეტის ქსელში 

ჩართული კომპიუტერები, პილოტირების რეჟიმში მზადდება ელექტრონული რესურსი.  რისთვისაც გაძლიერდა ელექტრონული 

სწავლებისთვის საჭირო ტექნიკური ბაზა. პილოტირების წარმატების შემთხვევაში შედეგები დაინერგება.  

 

XXIII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

https://www.cambridge.org/core
http://www.eifl.net/e-resources/oxford-journals-collection
http://www.eifl.net/e-resources/oxford-journals-collection
http://www.eifl.net/e-resources/bioone-complete
http://www.bioone.org/
http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
https://www.dukeupress.edu/
http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
https://www.elgaronline.com/page/70/journals
http://www.eifl.net/e-resources/imeche-journals-0
https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche
http://www.eifl.net/e-resources/imf-elibrary
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
http://www.eifl.net/e-resources/new-england-journal-medicine
http://www.nejm.org/
http://www.eifl.net/e-resources/royal-society-journals-collection
https://royalsociety.org/journals/
http://www.eifl.net/e-resources/sage-premier
https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier
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საბაკალავრო პროგრამებში ჩართვა  

 

XXIV. პროგრამის განხორსიელებისათვის და განვითარებისათვის საჭირო ბიუჯეტი 

 


