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ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი ჯგუფის მოდული  - 187 კრედიტი 

პედაგოგიკა- ფსიქოლოგია - 73 კრედიტი 

1. 

განათლების ზოგადი 

საფუძვლები და აღზრდის 

თეორია  

სავალ. 4 100 15 15 
  

4 66 I 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
ნატო 
ყრუაშვილი 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

2. განათლების სისტემის სავალ. 6 150 15 30 
  

4 101 I 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 



სამართლებრივი 

საფუძვლები და 

სტრუქტურა 

მარეხ ნათენაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
ნატო 
ყრუაშვილი 

3. 
განათლების და სწავლების 

თეორია (დიდაქტიკა) 
სავალ. 5 125 15 30 

  
4 76 

 
II 

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე 

განათლების 

ზოგადი 

საფუძვლები და 

აღზრდის 

თეორია 

4. 
კლასის მართვა და 

კომუნიკაცია 
სავალ. 5 125 15 30   4 76 III  

პროფესორი  
ირმა 
ქურდაძე/ასოცი
რებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

განათლების და 
სწავლების 
თეორია 
(დიდაქტიკა) 

5. სკოლათმცოდნეობა სავალ. 3 75 15 15 
  

4 41  IV 
 

ასოცირებული 
პროფესორი  
ნატო 
ყრუაშვილი 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

6. ინკლუზიური განათლება სავალ. 5 125 15 15/30   4 61 IV  

ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

7. 
შესავალი განათლების 
კვლევის მეთოდებში 

სავალ. 5 125 30 30 
  

4 61 
 

VIII 
პროფესორი  
ირმა ქურდაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

8. 
კლას-კომპლექტებთან 

მუშაობის მეთოდიკა 
სავალ. 5 125 15 12/18 

  
4 76 

 
VIII 

ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

9. ზოგადი ფსიქოლოგია სავალ. 4 100 15 30 
  

4 51 I 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულიკო 
ბექაური 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

 

10. ასაკობრივი ფსიქოლოგია სავალ. 4 100 15 30 
  

4 51 
 

II 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულიკო 
ბექაური 

ზოგადი 

ფსიქოლოგია 

11. განათლების ფსიქოლოგია სავალ. 4 100 15 30 
  

4 51 III 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულიკო 
ბექაური 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 



12. 
პროფესიული და  სასწავლო  

გარემო 
სავალ. 6 150 15 15/30   4 86 V  

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

სკოლათმცოდ
ნეობა 

13. 

ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები სწავლებაში 

სავალ. 5 125 16 15/29   4 61 VII  

ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

14. 

განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისთვის და 

ადამიანის უფლებათა 

სწავლება 

სავალ. 6 150 30 30/15   4 71 IX  

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

15. 
კვლევის მეთოდები   

განათლებაში 
სავალ. 6 150 19 23/18   4 86 IX  

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე 

შესავალი 
განათლების 
კვლევის 
მეთოდებში 

   73 1825 260 490   56 1015     

საგნობრივი ჯგუფი - ქართული ენა და ლიტერატურა / მეთოდიკა  - 48 კრედიტი 

16. 

ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  (ფონეტიკა , 

მორფოლოგია) 

სავალდ 6 150 30 30   4 86 I  

ასოცირებული 
პროფესორი 

 მაკა ბერიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

17. 

ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  

(მორფოლოგია) 

სავალდ 6 150 30 30   4 86  II 

ასოცირებული 
პროფესორი 

მაკა ბერიძე 

ქართული ენის 
გრამატიკის 
საფუძვლები  
(ფონეტიკა - I-VI 

კლ.) 

18. 
ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები (სინტაქსი) 
სავალდ 6 150 30 30   4 86 III  

ასოცირებული 
პროფესორი 

მაკა ბერიძე  

ქართული ენის 
გრამატიკის 
საფუძვლები  
(მორფოლოგია -  
I-VI კლ.) 

19. ლიტერატურის ისტორია 1 სავალდ 4 100 15 30   4 51  IV 

ასოცირებული 
პროფესორი 
ვახტანგ ინაური 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

20. ლიტერატურის ისტორია 2 სავალდ 5 125 15 30   4 76 V  

ასოცირებული 
პროფესორი 
ვახტანგ ინაური 

ლიტერატურის 

ისტორია 1 



21. 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის   

ინტეგრირებული კურსი 

სავალდ 5 125 15 30   4 76   VI 
დოქტორი ინგა 
ხორავა 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

22. 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

ინტეგრირებული სწავლების 

მეთოდიკა 

სავალდ 5 125 30 30   4 61 VII  
დოქტორი ინგა 
ხორავა 

ქართული ენისა 
და 
ლიტერატურის   
ინტეგრირებულ
ი კურსი 

23. 
წიგნიერება დაწყებით 

კლასებში 
სავალდ 6 150 15 30/30   4 71  VI 

ასოცირებული 
პროფესორი  
მაკა ბერიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

24. 
ქართული, როგორც მეორე 

ენის სწავლების მეთოდიკა 
სავალდ 5 125 30 30   4 61  VIII 

ასოცირებული 
პროფესორი  
მაკა ბერიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

   48 1200 210 300   36 654     

საგნობრივი ჯგუფი მათემატიკა/მეთოდიკა - 31 კრედიტი         

25. 

მათემატიკა - I 

(მათემატიკური ლოგიკის 

საწყისები) 

სავალდ 4 100 15 30   4 51 I  

პროფესორი 
რაგულ  
ინასარიძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

26. 
მათემატიკა - II  (ალგებრის 

საწყისები) 
სავალდ 4 100 15 30   4 51  II 

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ  
ქურდაძე 

მათემატიკა - I 
(მათემატიკური 

ლოგიკის 

საწყისები) 

27. 
მათემატიკა - III  

(გეომეტრიის საწყისები) 
სავალდ 4 100 15 30   4 51 III  

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ  
ქურდაძე 

მათემატიკა - II  
(ალგებრის 

საწყისები) 

28. 

მათემატიკა - IV   

(მათემატიკური ანალიზის 

საწყისები) 

სავალდ 3 75 15 30   4 26   IV 

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ  
ქურდაძე 

მათემატიკა - III  

(გეომეტრიის 

საწყისები) 

29. 
მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა - 1  
სავალდ 5 125  30      30   4 61 V  

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ  
ქურდაძე 

მათემატიკა - IV 

30. 
მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა - 2 
სავალდ 5 125 30 30   4 61  V 

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ  

მათემატიკის 

სწავლების 

მეთოდიკა - 1 



ქურდაძე 

31. 

მათემატიკის სწავლების 
ინოვაციური მეთოდები 
დაწყებით საფეხურზე 

სავალდ  6 150 15 30/30   4 71  VIII 

პროფესორი 

ირმა ქურდაძე,  
ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ ქურდაძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

   31 775 135 240   28 372     

საგნობრივი ჯგუფი ბუნებისმეტყველება/მეთოდიკა - 35 კრედიტი 

32. 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 1  
(ბიოლოგიის ელემენტები) 

სავალდ 5 125 30 22 8  4 61  II 

ბიოლოგიის 
დოქტორი  
ნანა 
ზუბაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

33. 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 2  
(გეოგრაფიისა და 

ასტრონომიის ელემენტები) 

სავალდ 5 125 30 30   4 61 III  

პროფესორი  
რევაზ ჭიღლაძე,  
მასწ. 
ეთერ 
გაჩეჩილაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

34. 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 3  
(ფიზიკისა და ქიმიის 

ელემენტები) 

სავალდ 5 125 28 12 20  4 61  IV 

ასოცირებული 
პროფესორი  
ვასილ 

ტაბატაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

35. 
ბუნებისმეტყველების 

სწავლების მეთოდიკა 1 
სავალდ 5 125 18+12 18+12   4 61 V  

დოქტორანტი  

თამარ 
ნარიმანიშვილი 

ბუნებისმეტყველე
ბის 

ინტეგრირებული 

კურსი 3  
(ფიზიკისა და 

ქიმიის 

ელემენტები) 

36. 
ბუნებისმეტყველების 

სწავლების მეთოდიკა 2 
სავალდ 5 125 26+4 18+12   4 61  VI 

ბიოლოგიის 
დოქტორი  
რუსუდან 
ურიდია 

ბუნებისმეტყველე
ბის სწავლების 

მეთოდიკა 1 

37. ეკოლოგიური წიგნიერება სავალდ 5 125 30 30   4 61 VII  

ბიოლოგიის 
დოქტორი  

  ნანა ზუბაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

38. 
კატასტროფის რისკის 

შემცირება ინკლუზიური 
სავალდ 5 125 30 30   4 61 VII  

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე,  

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 



მიდგომით ასოცირებული 
პროფესორი 
მაკა ბერიძე 

   35 875 208 184 28  28 427     

სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის მოდული  - 60 კრედიტი 
 

39. პრაქტიკა 1 (გაცნობითი) სავალ. 3 75    25  50  II 

ასოცირებული 
პროფესორი  
ნატო ყრუაშვილი  

ზოგადი 
ფსიქოლოგია 

40. პრაქტიკა 2 სავალ. 3 75    25  50 III  

ასოცირებული 
პროფესორი  
ნატო ყრუაშვილი  

პრაქტიკა 1 

(გაცნობითი) 

41. პრაქტიკა 3 სავალ. 

  5 125    46    79 

 IV 

ასოცირებული 
პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი  
როლანდ 
ქურდაძე 

პრაქტიკა   2 

42. პრაქტიკა 4 სავალ. 5 125    46  79 V  

პროფესორი   
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი  
როლანდ 
ქურდაძე 

პრაქტიკა 3 

43. პრაქტიკა 5 სავალ. 5 125    46  79  VI 

ასოცირებული 
პროფესორი  
ნატო ყრუაშვილი, 
ასოცირებული 
პროფესორი  
როლანდ 
ქურდაძე 

პრაქტიკა   4 

44. პრაქტიკა 6 სავალ. 5 125    46  79 VII  

ასოცირებული 
პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი  
როლანდ 
ქურდაძე,  

დოქტორი  

პრაქტიკა   5 



მაია ივანიძე 

45. პრაქტიკა 7 სავალ. 5 125    46  79  VIII 

ასოცირებული 
პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი  
როლანდ 
ქურდაძე,  

დოქტორი  
მაია ივანიძე 

უფრ. მასწ.  ეთერ 
გაჩეჩილაძე 

პრაქტიკა   6 

46. პრაქტიკა  8 სავალ. 5 125    46  79 IX   

პროფესორი   
ირმა ქურდაძე 

ასოცირებული 
პროფესორი მარეხ 
ნათენაძე 

პრაქტიკა 7 

47. 
სამეცნიერო წერის საბაზისო 

უნარები 
სავალ. 4 100 15 30   4 51 IX  

ასოცირებული 
პროფესორი  
მაკა ბერიძე 

აკადემიური 

წერა 

48. სემინარი სავალ. 5 125 30 45/15   4 61  X 

ასოცირებული 
პროფესორი 

მაკა ბერიძე 

 სამეცნიერო 
წერის საბაზისო 
უნარები 

49. სამაგისტრო  ნაშრომი სავალ. 15 375      375  X  პრაქტიკა  8 

   60 1500 15 75 15 326 8 1061     

 

თავისუფალი კრედიტები - 53 კრედიტი (36 არჩევითი, 17 სავალდებულო)    

   

50. 
უცხოური ენა 1 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 
  სავალ. 3 75 15 30 

  
4 26 I 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულნარა  
ჯანოვა, 
ასოცირებული 
პროფესორი 

ლალი ბერიძე,  
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარიანა 
ბალასანიანი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 



51. 
უცხოური ენა 2 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 

  

სავალ. 
3 75 15 30 

  
4 26  II 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულნარა  
ჯანოვა, 
ასოცირებული 
პროფესორი 

ლალი ბერიძე,  
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარიანა 

ბალასანიანი 

უცხოური ენა 1  

 

52. 

უცხოური ენა 3  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

სავალ. 3 75 15 30 
  

4 26 III 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
გულნარა  
ჯანოვა, 
ასოცირებული 
პროფესორი 

ლალი ბერიძე,  
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარიანა 

ბალასანიანი 

უცხოური ენა 2  

 

53. 

უცხოური ენა 4  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

სავალ. 5 125 15 45 
  

4 61  IV 

 ასოცირებული 
პროფესორი 
გულნარა  
ჯანოვა, 
ასოცირებული 
პროფესორი 

ლალი ბერიძე,  
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარიანა 

ბალასანიანი 

უცხოური ენა 3 

 

54. აკადემიური წერა სავალ. 3 75 15 15 
  

4 41 I 
 

ასოცირებული 
პროფესორი  
მაია 

ქუქჩიშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

   17 425 75 150   20 180     

55. 
ქართული ზეპირსიტყვიერება 

და საბავშვო ლიტერატურა 
არჩ. 5 125 30 30 

  
4 61   

 

ფილოლოგიის 
დოქტორი  

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 



მაია ივანიძე 

56. 
პედაგოგიური აზროვნების 

განვითარების ისტორია   
არჩ. 4 100 30 30 

  
4 36   

 

ასოცირებული 
პროფესორი 
ნატო 
ყრუაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

57. 
განათლებისა და კულტურის 

კერები სამცხე-კჯავახეთში               
არჩ. 4 100 30 30 

  
4 36    

ასოცირებული 
პროფესორი 
ნატო 
ყრუაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

58. მეტყველების კულტურა                  არჩ. 6 150 30 30   4 86    

ასოცირებული 
პროფესორი  

მაკა ბერიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

59. 
აღმზრდელობითი მუშაობის 

მეთოდიკა 
არჩ. 4 100 15 45   4 36   

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

60. 
ნეთბუქები - დაწყებით 

კლასებში 
არჩ. 4 100 15 10 20  4 51    

ასოცირებული 
პროფესორი  
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

61.  ციფრული მოქალაქეობა არჩ. 5 125 15 13 17  4 76    

ასოცირებული 
პროფესორი  
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

62. 

კომუნიკაცია და ინტერაქცია-

აუტიზმი 

 

არჩ. 4 100 30 30   4 36   

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

63. 

მრავალეთნიკური და 

მრავალკულტურული 

საქართველო 

არჩ. 5 125 15 30   4 76   

ასოცირებული 
პროფესორი  
მაკა ბერიძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

64. 
მულტიკულტურული 

განათლება 
არჩ. 5 125 15 30   4 76   

ასოცირებული 
პროფესორი  
ლალი ბერიძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

65. პროფესიული უნარ-ჩვევები არჩ. 5 125 15 30   4 76   
პროფესორი  
ირმა ქურდაძე 

წინაპირობას 

არ საჭიროებს 

66. დიფერენცირებული სწავლება არჩ. 4 100 15 15 30  4 36    

ასოცირებული 
პროფესორი 
როლანდ 
ქურდაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 



 

67. 

ბავშვთა      უფლებები 
განათლებაში და განათლების 
მეშვეობით: ვსწავლობთ   
ერთად ცხოვრებას 

არჩ. 6 150 30 30   4 86   
პროფესორი  
ირმა ქურდაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

68. ევროკავშირის პოლიტიკა არჩ. 4 100 15 30   4 51   

დოქტორანტი 

ნინო 
ხაზალაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

69. 
ეთნოლინგვისტიკა                             

 
არჩ. 6 150 30 30   4 86   

ფილოლოგიის 
დოქტორი 

ინგა ღუტიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

70. 
ბილინგვური განათლების 
საფუძვლები 

არჩ. 5 125 15 30   4 76   

ასოცირებული 
პროფესორი  
ლალი ბერიძ 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

71. 
საჯარო გამოსვლები                          

და ლიდერობა 
არჩ. 5 125 15 30   4 76   

მასწ. მერი 
სახამბერიძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

72. 
საქართველოს და                            

ევროპის ისტორია   
არჩ. 5 125 15 30   4 76   

ასოცირებული 
პროფესორი  
ცირა 
მესხიშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

73. 
სოციალური, ემოციური და 

ქცევითი სირთულეები 
არჩ. 5 125 30 30   4 61   

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

74. სოციალური პედაგოგიკა არჩ. 5 125 30 30   4 61   

პროფესორი  
ირმა ქურდაძე, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
მარეხ ნათენაძე 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

75. მსოფლიოს ცივილიზაციები არჩ. 5 125 15 30   4 76   

პროფესორი 
თინა 
იველაშვილი 

წინაპირობას  
არ საჭიროებს 

  არჩ. 36 900 210 240   32 418     

  სულ: 300 7500 420 1443 369  326 208 4089     


