
 
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

                                  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

პროგრამის დასახელება:   
  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ``ქართული, 

როგორც მეორე ენა არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის``. 
  

პროგრამის ხელმძღვანელი:  

მაყვალა მიქელაძე, ასოცირებული პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით, ფილოლოგიის 

დოქტორი.  

საკონტაქტო ინფორმაცია: თესაუ,   I კორპუსი, II სართული, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა; 27-16-60 

მარიამ ცისკარიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით, ფილოლოგიის 

დოქტორი.  

საკონტაქტო ინფორმაცია: მარიამ ცისკარიშვილი ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 

თესაუ,   I კორპუსი, II სართული, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის კათედრა;   592242080; ელ.ფოსტა: m_tsiskarishvili@yahoo.com 

 

 

1. რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის  

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

ოქმი   №15,     30 მაისი 2011 

სამსახურის უფროსი:                                                     (პროფ. დ.მჭედლიშვილი) 

 

2. მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ  

ოქმი  №6,     7 ივნისი 2011 

დეკანი:                                                                               (ასოც. პროფ. მ. ცირიკიძე) 

 

 

4. დამტკიცებულია  აკადემიური საბჭოს მიერ 

ოქმი  №16,   14 ივნისი, 2011    

უნივერსიტეტის რექტორი:                                                     (თ.ჯავახიშვილი) 

 

 

 

თელავი 

2011 
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ფაკულტეტი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

 

კათედრა: ქართული ფილოლოგიის  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  
 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ``ქართული, 

როგორც მეორე ენა არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის``. 
 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  

მაყვალა მიქელაძე, ასოცირებული პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით, 

ფილოლოგიის დოქტორი.  

საკონტაქტო ინფორმაცია: თესაუ,   I კორპუსი, II სართული, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა; 27-16-60 

მარიამ ცისკარიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით, 

ფილოლოგიის დოქტორი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია: მარიამ ცისკარიშვილი ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასისტენტ-პროფესორი, თესაუ,   I კორპუსი, II სართული, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა;   

592242080; ელ.ფოსტა: m_tsiskarishvili@yahoo.com 

სწავლების ენა: ქართული 

პროგრამის მოცულობა: 

პროგრამა ემყარება ცალკეულ საგნებს. პროგრამის ხანგრძლივობაა 1 აკადემიური 

წელი (2 თხუთმეტკვირიანი სემესტრი) 60 ECTS კრედიტი. ერთი კრედიტი 

უტოლდება 25 საათს, რომელიც ფარავს როგორც სააუდიტორიო, ისე 

დამოუკიდებელ მუშაობას. სალექციო კურსები, როგორც წესი, 5 კრედიტიანია. ასეთი 

დათვლა შეესაბამება ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემას (ECTS). 

სწავლების ფორმატი: ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, პრეზენტაცია. 

  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა წარმატებით გავლილი გამოცდა ზოგად 

უნარებში მშობლიურ ენაზე.  
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პროგრამის მიზანი: 

   ქართულის,  როგორც მეორე ენის საწავლო პროგრამის მიზანია, ხელი 

შეუწყოს სრულფასოვანი მოქალაქის აღზრდას, რომელიც შეძლებს სამოქალაქო 

საზოგადოებაში ინტეგრაციას და საკუთარი წვლილის შეტანას მის განვითარერბაში. 

უფრო კონკრეტულად კი ქართულის, როგორც მეორე ენის სასწავლო 

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ქართული ენის იმგვარი ცოდნა, რომ აბიტურიენტმა  

შეძლოს: 

 წარმატებული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 სხვადასხვა მიზნით, სხვადასხვა აუდიტორიისათვის, სხვადასხვა ტიპის 

(როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი) ტექსტების ადეკვატურად გაგება 

და შექმნა (ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და მის ნაწილებს შორის 

კავშირის გააზრება); 

 ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და 

ღირებულებების გაცნობა, დაფასება და პატივისცემა; 

 ქართული ენის ცოდნისა და უნარების შემდგომი გაღრმავება და 

გამდიდრება დამოუკიდებლად. 

ამ სტანდარტის დაფარვის შემთხვევაში მისღწევია ზოგადევროპული 

სისტემის მიხედვით განსაზღვრული კომპეტენციები; 

 ლექსიკური მარაგის სინტაქსური და მორფოლოგიური წესების 

გამოყენებით გააზრებულ გამოთქმებად გარდაქმნა და ქართული ენის 

ნორმების შესატყვისად აგებული კონსტრუქციების შექმნა 

(ლინგვისტური კომპეტენცია); 

 ენობრივი ფორმების სიტუაციის (კონტექსტის - ვინ, ვისთან, სად, რის 

გამო, რა მიზნით ამყარებს ურთიერთობას) შესაბამისად შერჩევა და 

გამოყენება; 

 ზეპირი და წერილობითი ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და მის 

ნაწილებს შორის კავშირის გაგება და გააზრება;  



 მოცემულ სოციოკულტურულ გარემოში თავისუფლად ორიენტირებას: 

აზრის გამოთქმის, კამათის, დისკუსიისა და პრეზენტაციის 

სტრატეგიების დაუფლებასა და გამოყენებას; 

 მოცემულ სოციალურ გარემოში პიროვნების ადეკვატური 

თვითგამოხატვის უზრუველყოფისათვის აუცილებელი უნარების 

დაუფლებასა და გამოყენებას; 

 ვერბალური და არავერბალური საშუალებებით, ენის შეზღუდულად 

ფლობის პირობებში, არსებული ხარვეზის გადაფარვას. 

 

                       

სწავლის შედეგების კომპეტენციები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს საბაზისო ცოდნა და წარმოდგენა 

ქართული ენის თაოაზე;  ზოგადად 

ქართულ ენაზე და მის მნიშვნელობაზე; 

  

გარკვეულია ქართულ ქართული ენის 

სტრუქტურაში (ფონეტიკა-ფონოლოგია, 

მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე 

ლექსიკოლოგიის ზოგად  მახასიათებლებში;  

ფლობს ქართული ენის საბაზისო ლექსიკური 

მარაგს; აქვს ზოგადი წარმოდგენა ქართული 

ლიტერტურული და ფოლკლორული შედევრების;  

ენობრივი კონტაქტების ძირითად ასპექტთა 

(პოლიტიკური ფონი, კულტურული 

ურთირთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვა)  

ენათა ინტერპრეტაციის პრობლემებზე და ლექსიკური 

სესხების პროცესების შესახებ;  

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

შეუძლია ქართული ენის პრაქტიკული 

გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი 

კორესპონდენციისა და 

ზეპირმეტყველების მიზნებისათვის.  

 

ხელმძღვანელის მითითებით შეუძლია ქართულ 

ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა, 

გაგება, თარგმნა, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და 

რეპროდუქცია. აქვს ქართული ენის სხვადასხვა 

ტიპის ლექსიკონების გამოყენების უნარი; 

საბიბლიოთეკო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა 

ტიპის ტექსტების რედაქტირების, კომენტირებისა 

და ანოტირების უნარი;    

დასკვნის უნარი 

შეუძლია ხელმძღვანელის მითითების 

გათვალიწინებებთ სამუშაო პროცესში 

გამოვლენილი მარტივი პრობლემების 

ამოცნობა. 

გააჩნია ანალიზისა და სინთზის უნარი; 

შემქმედებითი ძიების უნარი; დამოუკიდებლად 

და მინიმალური დახმარების პირობებში 

ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი; 

საინფორმაციო წყაროებიდან და ინტერნეტის 

გამოყენებით; შეუძლია განჭვრიტოს დასკვნის 

მოსალოდნელი შედეგები. ენობრივი პროცესების 

ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 

კონკრეტული ენობრივი ფაქტების განზოგადებისა 

და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავებისა და 

სინთეზის უნარი.არგუმენტირების, კრიტიკული 

შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის 

ჩამოყალიბების, დაგეგმვის, ორგანიზების უნარი. 



 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

დასახული მიზნების მიღწევისათვის გათვალისწინებულია სწავლების შემდეგი 

ფორმების გამოყენება: ლექცია, სემინარი(პარაქტიკული სამუშაო), ჯგუფური 

პროექტები, დამოუკიდებელი მუშაობა, პრეზენტაცია. 

 

სწავლის გაგრძელების საშუალება: 

             აღნიშნული პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულები  შეძლებენ სრულფასოვნად ჩაერთონ უმაღლესი განათლების 

I საფეხურის პროგრამებში , სახელმწიფო ენაზე მათ მიერ არჩეული უნივერსიტეტის 

მათთვის სასურველ ფაკულტეტზე.   

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 

            იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართული ფილოლოგიის კათედრა, კათედრის პროფესორ-თანამშრომელთა მიერ 

შეთავაზებული რიდერები, რომელიც მოწვდილია  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის იმავე პროგრამის განმახორციელებლების 

მიერ; უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრი, თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან არსებული ბიბლიოთეკა. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტს განვითარებული აქვს 

დამოუკიდებელი თუ ჯგუფური 

მუშაობის უნარი; შეუძლია მარტივ 

საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაცია. 

დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის 

გამოყენებით მონაწილეობა; საკუთარი 

დამოკიდებულების გამოხატვის უნარი; მასალის 

ლოგიკურად აწყობის, ჩამოყალიბებისა და 

მისაღები ფორმულირებით გადმოცემის უნარი; 

სწავლის უნარი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტს განვითარებული აქვს 

სწავლის შეძენის უნარი და შეუძლია 

სწავლა გააგრძელოს საბაკალავრო 

საფეხურზე; შეუძლია სხვისი 

ხელმძღვანელობით სწავლა. 

ხელმძღვანელის უშუალო დახმარებით შეუძლია 

ახალი ინფორმაციის მოძიება და საკუთარი 

პროფესიული დონის გაღრმავება. ასევე შეუძლია 

სწავლა გამოცდილი სპეციალისტების პრაქტიქულ 

მაგალითებზე დაყრდნობით. პროფესიულ 

სფეროებში ადაპტაციის უნარი; კონკრეტული, 

ვიწროდარგობრივი მონაცემების გააზრება, 

როგორც ლინგვისტური, ისე ისტორიულ-

კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ღირებულებები 

 

იცნობს ქართული ენისთვის 

დამახასიათებელ ღირებულებებს. 

ითვალისწინებს და პატივს სცემს ქართული 

ენობრივ-კულტურულ თვითმყოფადობასა და 

ღირებულებებს. 



 

 

ქართულის, როგორც მეორე ენის პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისობა ევროპის 

საბჭოს მიერ დადგენილი ენის ფლობის დონეებთან: 

 ევროპის საბჭოს განათლებისა და ენის პოლიტიკის განყოფილებების 

ინიციატივით, ენის შესწავლა-სწავლებისა და შეფასებისათვის შეადგინა და გამოსცა 

ენის ფლობის დონეების ზოგადევროპული სისტემა. ამ სისტემის მიზანია ენათა 

ფლობის კომპეტენციების განსასაზღვრად შეიქმნას საერთო ბაზა ევროსაბჭოს წევრი 

ქვეყნებისათვის. 

 ენის ფლობის დონეების ზოგადევროპული სისტემა განსაზრვრავს ენის 

ცოდნის 3 ძირითად დონეს: 

  A.  ენის ელემენტარულად ფლობა; 

  B.  ენის დამოუკიდებლად ფლობა; 

  C.  ენის თავისუფლად ფლობა 

 ეს 3 დონე 6 ქვედონედ იყოფა: A1 (ენის გასაღები),  A2 (ენის საფუძველი), 

B1(ზღვრული),  B2 (ზღვრული განვითარებული),  C1(პროფესიული),  

C2(სრულყოფილი). ქართულის,  როგორც მეორე ენის სწავლება მიზნად ისახავს 

B2(ზღვრული განვითარებული) დონის დაუფლებას.  

  

    

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები: 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი აუცილებელი 

კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი 

გამოცდა. ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი 

თანაფარდობა განისაზღვრება შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

 დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

 შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი 

კომპონენტის დაცვით: 

1) მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); 

2) მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა); 



3) მაქსიმუმ 10 ქულა. 

  შუალედური შეფასებების თითოეული კომპონენტი შეფასდება ერთი სახის 

შეფასებით. დაუშვებელია, მაგალითად, მეორე კომპონენტის 20 ქულიდან სტუდენტი 

10 ქულით შეფასდეს საშინაო დავალების შესრულებით, ხოლო მეორე 10 ქულით – 

სემინარზე გამოსვლით. 

  შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტი შეფასდება წერითი ფორმით 

ორჯერადად, სასწავლო კურსის სილაბუსში გათვალისწინებული მასალის ორ 

ნაწილად გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს შუალედური 

წერით, საკონტროლო წერით, ტესტირებით და სხვა. 

  შუალედური შეფასებების მეორე კომპონენტი შეფასდება ოთხჯერადად, 

წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება 

შეფასდეს აქტივობებით სასემინარო ან პრაქტიკულ მეცადინეობებზე, წერითი და/ან 

ზეპირი საშინაო დავალებებით, ლაბორატორიული სამუშაობებით და სხვა. 

  შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტის პირველი შეფასება – 

მაქსიმუმ 15 ქულა და მეორე კომპონენტის პირველი და მეორე შეფასება – მაქსიმუმ 10 

ქულა (2 x 5 ქულა) დაიწერება არა უგვიანეს შესაბამისი სემესტრის მე-8 კვირისა და 

შეფასების თარიღთან ერთად დაფიქსირდება შუალედური შეფასებების უწყისში 

მათი გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა და გადაეცემა შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანატს. 

  შუალედური შეფასებების მესამე კომპონენტი შეფასდება ერთჯერადად, 

წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეფასდება 

პრეზენტაციაზე მოხსენებით, რეფერატის წარდგენით და სხვა. 

  პრეზენტაციით ან რეფერატით შეფასების შემთხვევაში, სემესტრის 

დასაწყისში შედგება სტუდენტთა პრეზენტაციების ან რეფერატების ცხრილი, 

რომელიც აუცილებლად წინასწარ შეთანხმდება სტუდენტებთან. შეთავაზებული 

თემატიკიდან სტუდენტი თავად ირჩევს პრეზენტაციის ან რეფერატის თემას. მათი 

შეფასება განისაზღვრება შემდეგი კომპონენტების დაცვით: 

1) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმუმ 4 ქულით; 

3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმუმ 4 ქულით; 

4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმუმ 2 ქულით. 



  შუალედურ შეფასებებში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულები 

გამოცხადდება არა უგვიანეს მათი ჩატარებიდან 3 სამუშაო დღისა. ქულები 

გამოცხადების დღესვე გადაეცემა შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

  სტუდენტს უფლება აქვს იმავე დღეს გააპროტესტოს შუალედურ შეფასებებში 

მიღებული ქულა ფაკულტეტის დეკანის სახელზე დაწერილი განცხადებით. 

ფაკულტეტზე შექმნილი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც აუცილებლად შედის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, არგუმენტირებულ 

პასუხს იძლევა არაუგვიანეს ერთი კვირისა. 

  დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცემა სტუდენტს, რომელსაც 

შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან უგროვდება მინიმუმ 11 ქულა, 

ხოლო თუ სტუდენტს შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა, მაშინ 

ის თვითონ გადაწყვეტს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის საკითხს, რის შესახებაც 

დროულად აცნობოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

  დასკვნითი გამოცდა ჩატარდება წერითი ფორმით და/ან ზეპირი 

გამოკითხვით, ხოლო შედეგები გამოცხადდება არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. 

გამოცდის შედეგები გამოცხადებისთანავე დაფიქსირდება უწყისში და გადაეცემა 

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

საკრედიტო შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

. 91-100 ქულა : A (ფრიადი) 

. 81-90 ქულა: B (ძალიან კარგი) 

. 71-80 ქულა: C (კარგი) 

. 61-70 ქულა: D (დამაკმაყოფილებელი) 

. 51-60 ქულა: E (საკმარისი) 

არსებობს ორი ტიპის უარყოფითი შეფასება: 

. 41-50 ქულა: FX (ვერ ჩააბარა), რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს კრედიტის 

მისაღებად მეტი მუშაობა სჭირდება და უფლება აქვს მაქსიმუმ ერთი თვის ვადში 

დამატებითი მუშაობის შედეგად გადააბაროს მხოლოდ დასკვნითი გამოცდა. ასეთ 

შემთხვევაში მის საბოლოო შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება შეფასების სხვა 

კომპონენტებში მის მიერ სემესტრის განმავლობაში დაგროვილი ქულათა ჯამიც.  

. 40 და ნაკლები ქულა - F (ჩაიჭრა). ამ შემთხვევაში სტუდენტს მნიშვნელოვანი 

სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. სტუდენტი 



რეგისტრირდება სგანზე, რაზეც დგება ინდივიდუალური ცხრილი საგნის 

ასათვისებლად. 

                სტუდენტს უფლება აქვს ნიშნის გამოცხადების დღესვე გააპროტესტოს 

დასკვნით გამოცდაში მიღებული ქულა ფაკულტეტის დეკანის სახელზე დაწერილი 

განცხადებით. ფაკულტეტზე შექმნილმა სააპელაციო კომისიამ, რომლის 

შემადგენლობაშიც შევლენ საგნის ლექტორი, ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და შესაბამისი სპეციალობის 

რამდენიმე წარმომადგენელი, განიხილოს სტუდენტის ნაწერი და გამოკითხოს 

სტუდენტი. კომისიას უფლება აქვს გააუქმოს ნიშანი და თავიდან შეაფასოს 

სტუდენტი ხმათა უმრავლესობით, რისთვისაც შედგება შესაბამისი ოქმი, რომელიც 

დაერთვება უწყისს. 

  შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის კრიტერიუმები, 

შეფასების ფორმები და ჩატარების სავარაუდო თარიღები დეტალურად გაიწერება 

სასწავლო კურსის სილაბუსში, იქნება გამჭვირვალე და სტუდენტებისათვის 

გასაგები. რომელიმე თარიღის ცვლილების შემთხვევაში სტუდენტებს წინასწარ 

მიეწოდებათ ინფორმაცია. 

  სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა 

ნაკლებ 10 დღისა. 

 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ: 

პროგრამის წამყვანი პროფესორ- მასწავლებლები არიან მაყვალა , მარი, ელენე, 

როინი. 

1. მაყვალა მიქელაძე-ქართული ფილოლოგიის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით. ფილოლოგიურ მეცნიერებათა 

დოქტორი.   (იხილე CV უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) 

2. მარიამ ცისკარიშვილი-ქართული ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტ-

პროფესორი ქართული ენის მიმართულებით. ფილოლოგიის დოქტორი.   

(იხილე CV უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) 



3. როინ ჭიკაძე-ქართული ენის კათედრის ასოცირებული პროფესორი ქართული 

ენის მიმართულებით. ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.   (იხილე CV 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) 

4. ელენე ფილაშვილი-ქართული ენის კათედრის მოწვეული დოქტორი 

ქართული ენის მიმართულებით. ფილოლოგიის დოქტორი.   (იხილე CV 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) 

 

სილაბუსები: (იხ. ცალკე) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სასწავლო გეგმა 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ``ქართული, როგორც მეორე ენა არაქართულენოვანი 

აბიტურიენტებისათვის`` 
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მოდული/ 

სასწავლო კურსი 
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კრ

ედ
ი

ტ
ი

 

  კ 
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ო

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სუ
ლ

 

                  

1 ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: მოსმენა 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

2 ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები:კითხვა 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

3 ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები:ლაპარაკი 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

4 ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: წერა 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

 

 

 

 



5 ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 1 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

6 ენის კომუნიკაციური 

ასპექტები -1 

 

სვალდებ

ულო 

5 5  30   15 45 80 125 2   1 3 

7 ორთოეპია და 

მართლწერა 

სვალდებ

ულო 

5  5 30   15 45 80 125 2   1 3 

 

 

8 ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 2 

სვალდებ

ულო 

5  5 30   15 45 80 125 2   1 3 

9 ენის კომუნიკაციური 

ასპექტები -2 

 

სვალდებ

ულო 

5  5 30   15 45 80 125 2   1 3 

10 ლექსიკა და კითხვის 

სტრატეგიები 

 

სვალდებ

ულო 

5  5 30   15 45 80 125 2   1 3 

11 ზეპირი 

კომუნიკაციების 

სტრატეგიები 

სავალდე

ბულო 

5  5 30   15 45 80 125 20   10 30 

12 ფუნქციური წერა სვალდებ

ულო 

5  5 30   15 45 80 125 2   1 3 

 სულ  60 30 30 360   180 540 960 1500      

 



 

სასწავლო  გეგმის  დამატებითი  ცხრილი 

N საგანი კოდი 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

სტ
ატ

უ
სი

 

პრერეკვიზიტი 
პედაგოგი 

 
ძირითადი ლიტერატურა 

1 

 ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: მოსმენა  

 I 5 
სავალდ

ებულო 

 

არა აქვს 

ასისტ. პროფ. 

მ. 

ცისკარიშვი

ლი 

``საიმედო``თბ., 2006; 

აუდიოკასეტები ``საიმედოს`` I-III 

ნაწილისათვის 2002-2007. 

 ნ. შავთვალაძე; CD ბუკლეტით -

``მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს 

I``, ``დობერა`` თბ., 2006. 

 ნ. შავთვალაძე CD 

ბუკლეტით``მოუსმინეთ ქართულ 

დიალოგებს II``, ``დობერა``თბ., 

2007.  

ნ. შავთვალაძისა და კ. გაბუნიას მიერ 

შედეგენილი საკითხავები.  
 

2 

ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: კითხვა 

H.1.L.04 I 5 
სავალდ

ებულო 

 

       არა აქვს 

ასისტ. პროფ. 

მ. 

ცისკარიშვი

ლი 

მ. ნიკოლაიშვილი, ქართული ენა 

(ინტენსიური კურსი), თბ., 1999; 

 ``საიმედო`` ქართული ენის 

სახელმძღვანელო საჯარო 

მოხელეებისათვის; წიგნი I 

/აზერბაიჯანული ვერსია/ (2006).; 

 ქართული ენის თვითმასწავლებელი 

და სასუბრო სომხურენოვანი 

მოსახლეობისთვის 2006.  
 

3 

ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: ლაპარაკი 

H.1.L.05 I  5 
სავალდ

ებულო 

 

არა აქვს 

ასისტ. პროფ. 

მ. 

ცისკარიშვი

ლი 

მ. ნიკოლაიშვილი, ქართული ენა 

(ინტენსიური კურსი), თბ., 1999 ( 

რრედ. პროფ. ე.ბაბუნაშვილი); 

 ``საიმედო``თბ., 2006; 

აუდიოკასეტები ``საიმედოს`` I-III 

ნაწილისათვის 2002-2007. 

 ნ. შავთვალაძე; CD ბუკლეტით -

``მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს 

I``, ``დობერა`` თბ., 2006. 

 ნ. შავთვალაძე CD 

ბუკლეტით``მოუსმინეთ ქართულ 

დიალოგებს II``, ``დობერა``თბ., 

2007.  

 მ. ნიკოლაიშვილისა და კ. გაბუნიას 

მიერ შედგენილი საკითხავები. 

 

4 

ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: წერა 

H.1.L.06 I 5 
სავალდ

ებულო 

 

არა აქვს 

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

maswavleblis mier momzadebuli rideri. 
 

 

 

 

 

5 

ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 1 

H.1.L.15 ; 

H.1.L.16 I 5 
სავალდ

ებულო 
არა აქვს 

ასოც. პროფ. 

რ. ჭიკაძე 

a. arabuli, qarTuli metyvelebis kultura, 

gamomc. `universali~, Tb. 2007 w. 

l. kvaWaZe,  qarTuli ena (nawili I), 

gamomc. `ganaTleba~, Tb. 1981 w. 

ant. kiziria, qarTuli ena (praqtikumi), 

gamomc. `ganaTleba~, Tb. 1984 w. 

o. miqiaSvili, qarTuli ena, gamomc. 

`inteleqti~, Tb. 1996 w. 



6 
ენის კომუნიკაციური 

ასპექტები -1 

 

H.1.L.12 I 5 
სავალდ

ებულო  
არა აქვს 

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

n. SaraSeniZe, midamo, situaciebi da 

gramatika komunikaciisaTvis, 

gamomcemloba `saimedo~, Tbilisi, 2010 w.  

7 
ორთოეპია და 

მართლწერა 
H.1.L.01 II 5 

სავალდ

ებულო 

 

ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 1 

ასისტ. პროფ. 

მ. 

ცისკარიშვი

ლი 

ნ. გაფრინდაშვილი, დ. თვალთვაძე, 

რიტორიკის შესავალი, თბ., 2005. 

ა. არაბული, ქართული მეტყველების 

კულტურა, თბ., 2004. 

შ. აფრიდონიძე ჩვენი ენა ქართული, 

თბ. 2002; 

ბ. ბარბაქაძე, ქართული 

მჭერმეტყველების პრაგმატიკა, თბ., 

2003; 

მ. ბერიკაშვილი, მეტყველების 

კულტურის თეორიისა და პრაქტიკის 

საკითხები, თბ., 2001; 

დ. თვა;ლთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი, 

ქართული მართლწერის წესები და 

სავარჯიშოები, თბ. 2008 

ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, 

ქართული ენის ორთოგრაფიული 

ლექსიკონი, თბ., 1998. 

ო. გაჩეჩილაძე, ქართული ენა, თბ., 

1992. 

ქ. გოჩიტაშვილი, ნ. დანელია, 

ქართული ენის პრაქტიკული კურსი, 

თბ., 2006. 

თანამედროვე ქართული 

სალიტერატურო ენის ნორმები, 

პირველი კრებული, თბ., 1986. 

ქართული მართლწერის 120 წესი, 

ცნობარი მოსწავლეებისა და 

სტუდენტებისათვის, შეადგინა 

სანდრო ზარდალაშვილმა, ქუთაისი, 

1995. 

გ. შალამბერიძე, ქართული 

მართლწერა, თბ., 1985. 

თ. სანიკიძე, ქართული ენის 

პრაქტიკული სტილისტიკა, თბ., 1999. 

ა. ნეიმანი, ქართულ სინონიმთა 

ლექსიკონი, თბ., 1978. 

ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონის ერთომეული, თბ., 1986. 

თ. სახოკია, ქართული ხატოვანი 

სიტყვა-თქმანი, თბ., 1979. 

8 

ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 2 

H.1.L.02 II 5 
სავალდ

ებულო 

 

ქართული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა- 

გადაცდომათა 

ანალიზი - 1 

ასოც. პროფ. 

რ. ჭიკაძე 

l. kvaWaZe,  Tanamedrove qarTuli 

enis sintaqsi, gamomc. `rubikoni~, Tb. 

1996 w. 

ant. kiziria, qarTuli ena (praqtikumi), 

gamomc. `ganaTleba~, Tb. 1984 w. 

o. miqiaSvili, qarTuli ena, gamomc. 

`inteleqti~, Tb. 1996w. 

9 
ენის კომუნიკაციური 

ასპექტები -2 

 

H.1.L.17 II 5 
სავალდ

ებულო 

 

ენის 

კომუნიკაციურ

ი ასპექტები -1 
 

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

ნ. შარაშენიძე, მიდამო, სიტუაციები 

და გრამატიკა კომუნიკაციისათვის, 

გამომცემლობა ``საიმედო``, 

თბილისი, 2010 წ.  

 
 

10 
ლექსიკა და კითხვის 

სტრატეგიები 

 

H.1.L.23  II 5 
სავალდ

ებულო 

 

ქართულის, 

როგორც მეორე 

ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: 

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

მ. ნიკოლაიშვილი, ქართული ენა 

(ინტენსიური კურსი), თბ., 1999.  

 ნ. შავთვალაძისა და კ. გაბუნიას მიერ 

მომზადეული რიდერი. 

 



 

 

 

 

კითხვა 

11 
ზეპირი 

კომუნიკაციების 

სტრატეგიები 

H.1.L.08 
 

H.1.L.24 

 
 

II 5 
სავალდ

ებულო 

ქართულის, 

როგორც მეორე 

ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები: 

ლაპარაკი  

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

ნ. შარაშენიძე, მიდამო, სიტუაციები 

და გრამატიკა კომუნიკაციისათვის, 

გამომცემლობა ``საიმედო``, 

თბილისი, 2010 წ. 

  
 

12 ფუნქციური წერა H.1.L.19 II 5 
სავალდ

ებულო 

ორთოეპია და 

მართლწერა 

მოწვეული 

დოქტორი ე. 

ფილაშვილი 

ქ. გოჩიტაშვილი, გ. შაბაშვილი, 

ფუნქციური წერა; 

ნ. შარაშენიძე, მიდამო, სიტუაციები 

და გრამატიკა კომუნიკაციისათვის, 

გამომცემლობა ``საიმედო``, 

თბილისი, 2010 წ.  

 


