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          სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა     განათლება (Education ) 

მიმართულება: 03 განათლება 

დარგი/სპეციალობა: 0301 განათლების მეცნიერებები 
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ფაკულტეტი:                                                                       განათლების  მეცნიერებათა 

 დეპარტამენტები:                                                 განათლების  მეცნიერებათა /უცხო ენებისა და 
ლიტერატურის 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:     განათლება  ( Education ) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები:  

1) პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი; ტელ: 577478662;  

manana.gharibashvili@tesau.edu.ge 

2) პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი ნინო მოდებაძე; ტელ: 555452794;   dep. ped.meth 
@tesau.edu.ge 

 აკადემიური განათლების საფეხური:            დოქტორანტურა (III საფეხური) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:                      აკადემიური 

სწავლების  ენა:                                                                    

სპეციალობა  - განათლების მეცნიერებები: ქართული ენა 

სპეციალობა - მასწავლებლის განათლება: ქართული ენა, ინგლისური ენა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:                         

1) განათლების დოქტორი განათლების მეცნიერებებში (0301)  

2)  განათლების დოქტორი მასწავლებლის განათლებაში(0302) (ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკის მიმართულებით) 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:                       180 კრედიტი.  

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  
საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვება განპირობებულია საქართველოს კანონმდებლობით      
დადგენილი წესით:  

 მაგისტრის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  
 უნივერსიტეტის მოთხოვნა - 
ა)  გამოცდა სპეციალობაში, რომელიც ადმინისტრირებულია უნივერსიტეტის მიერ. 
 
სპეციალობა - განათლების მეცნიერებები:    დიდაქტიკა 
სპეციალობა - მასწავლებლის განათლება (ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის 
მიმართულებით): უცხო ენის (ინგლისური ენის) სწავლების მეთოდიკა 
აღნიშნული საგანი ბარდება უცხო ენაზე. 
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  ბ) გამოცდა ინგლისურ ენაში. პროგრამაზე  ჩასარიცხად დოქტორანტებს მოეთხოვებათ  
ინგლისური ენის C1 დონეზე ცოდნის დადასტურება - გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში ან 
C1 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა ინგლისურ   ენაში.  

    გამოცდა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალური კომპეტენციის  ზღვარი 
განისაზღვრება 51 ქულით. 

(ბრძანება დოქტორანტურაში ჩარიცხვის წესის შესახებ და დოქტორანტურაში მისაღები 
გამოცდის უწყისის ფორმები იხილეთ უნივერსიტეტის საიტზე  http://tesau.edu.ge/?page_id=1464). 

  
    ჩარიცხვის ერთ-ერთი წინაპირობაა: 

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის ხელმძღვანელის (შესაბამისი 

დარგის) თანხმობა/რეკომენდაცია, რომელშიც დასაბუთებული იქნება არჩეულ სფეროში 

კვლევის წარმოების შესაძლებლობა (ეს არ გულისხმობს თემის ზუსტი დასახელების 

განსაზღვრას); 

 კონკურსანტს ევალება წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი, რომელშიც მკაფიოდ 

წარმოაჩენს ინტერესების სფეროსა და სამეცნიერო მიზნებს. დაასაბუთებს, რატომ სურს 

აღნიშნულ სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა. 

 
       საგამოცდო საკითხები ქვეყნდება თესაუ-ს ვებგვერდზე www.tesau.edu.ge).  
 

კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება: 

ა)  სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას/პუბლიკაციას; 

ბ)  მაღალი აკადემიური მოსწრების ქონას; 

გ)  ტრენინგს შესაბამის სფეროში. 

     სტუდენტი აფორმებს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულებას, გადის აკადემიურ და 
ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას. 

  პროგრამის აქტუალურობა და უნიკალურობა:  ,,განათლების,,  სადოქტორო პროგრამის 
აქტუალურობა განპირობებულია საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის 
პრიორიტეტული  მიმართულების მხარდაჭერით, რომელიც ქვეყნის ერთიან ევროპულ 
საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისკენაა მიმართული. ეს კი სტუდენტისათვის 
ხარისხიანი და ინოვაციური  განათლების მიწოდებაზეა ორიენტირებული და 
კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას განაპირობებს დასაქმების შრომის ბაზარზე. 
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      ხარისხიანი განათლება, რომელიც თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე და 
უახლესი საგანმანათლებლო მეთოდების კვლევაზე და დანერგვაზეა დაფუძნებული,   
სადოქტორო პროგრამის მთავარი სტრატეგიაა და რეგიონის თითოეული მკვიდრისათვის 
განათლებისა და  დასაქმების თანაბარ შესაძლებლობებს ქმნის.  

 კვლევებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების გზით რეგიონის საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მეთოდების  დანერგვის 
ხელშეწყობა და რეგიონისა და მისი მაცხოვრებლების ინტეგრაცია ნაციონალურ და 
საერთაშორისო სისტემებში, არის ის უნიკალურობა, რომლითაც სადოქტორო პროგრამა 
განსხვავდება საქართველოს სხვა, ცენტრში თავმოყრილი  უნივერსიტეტების სადოქტორო 
პროგრამებისაგან. 

  ის სრულ თანხვედრაშია საქართველოს რეგიონალური განვითარების პოლიტიკასა და  
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათლების სკოლის მისიასთან.  

   საქართველოს უნივერსიტეტების განათლების სფეროს სადოქტორო პროგრამების 
პრიორიტეტების გაცნობამ და  ამასთანავე, მოთხოვნამ ამავე  მიმართულების სამაგისტრო 
პროგრამაზე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დაადასტურა განათლების 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აქტუალობა და შექმნის აუცილებლობა. შესაბამისად 
განისაზღვრა სადოქტორო პროგრამის მიზანი. 

 სადოქტორო პროგრამის მიზანი:  
  პროგრამის მიზანია  მომზადდეს ახალი თაობის მეცნიერი–პედაგოგი  და 
მაღალკვალიფიციური მკვლევარი განათლებაში, რომელსაც ექნება ფუნდამენტური ცოდნა  

არჩეულ დარგში და ახალი ცოდნის შემოქმედებითად შექმნის უნარი. იგი შეიძენს  თანამედროვე 
საგანმანათლებლო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფლობისა და უახლესი 
საგანმანათლებლო მეთოდების კვლევის უნარებს, რითაც შეეძლება საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში გახდეს კონკურენტუნარიანი კადრი, მკვლევარი ქვეყნის და რეგიონის 
საგანმანათლებლო სისტემის წინაშე დასახული უმნიშვნელოვანესი  პრობლემების 
გადასაწყვეტად, ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმის პროცესების მეცნიერულ 
საფუძველზე წარსამართად და განათლების რეგიონულ და ამავე დროს ნაციონალურ და 
საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად. 
    პროგრამის აგების შინაარსისა და პრინციპებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია უმაღლესი 
განათლების მესამე საფეხურის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების 
მიღწევის უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიზანი სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა 
სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების სწორი ურთიერთშეჯერების გზით, დამოუკიდებელი 
აზროვნების განვითარებით, საკვლევი თემის ფარგლებში წყაროების კვალიფიციურად 
მოძიებისა და მათი მონაცემების საფუძველზე ანალიზის ჩატარების ჩვევების დახვეწით, 
მოვლენებისა და ფაქტების კრიტიკულად ჩატარების, აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურის 
გაცნობის შედეგად სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებების ერთმანეთთან შეჯერებისა და 
დოქტორსანტისეული თვალსაზრისის გადმოცემის ჩვევების ჩამოყალიბებით. 
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    პროგრამა შედგენილია ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
განათლების სკოლის სადისერტაციო საბჭოს დებულების შესაბამისად 
 
სწავლის შედეგები 

 ` განათლების მეცნიერებების~ სპეციალობის დოქტორანტებისათვის   

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

დარგის/ქვედარგის ან 
დარგთაშორისი სფეროს 
უახლეს მიღწევებზე 
დამყარებული ცოდნა, 
რაც არსებული ცოდნის 
გაფართოებისა თუ 
ინოვაციური მეთოდების 
გამოყენების საშუალებას 
იძლევა (რეფერირებადი 
პუბლიკაციისათვის 
აუცილებელი 
სტანდარტის დონეზე). 
არსებული ცოდნის 
ხელახალი გააზრებისა და 
ნაწილობრივ გადაფასების 
გზით ცოდნის 
განახლებული 
ფარგლების 
გაცნობიერება. 

სადოქტორო პროგრამის დასრულების 
შემდეგ დოქტორს გააჩნია: 

 განათლების სფეროში უახლეს 
მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 
აცნობიერებს ამ ცოდნის უწყვეტი 
განვითარების აუცილებლობას; 

 იცის წყაროების სწორი დამუშავება, 
ახდენს სამეცნიერო ლიტერატურის 
კრიტიკული მიმოხილვას, საკუთარი 
შეხედულებების ჩამოყალიბებას და ამ 
ორი ფენომენის სასარგებლო შეჯერებას, 
რაც ხშირ შემთხვევაში ახალი ცოდნის 
შექმნით მთავრდება;  

 შეძენილი ცოდნის გაფართოების მიზნით  
ინოვაციური მეთოდების დამუშავებითა 
და გამოყენებით  წყვეტს 
უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს 
განათლების სფეროში, გეგმავს 
ექსპერიმენტებს,  ფლობს და ავითარებს 
კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიას; 

 შეუძლია საერთაშორისო 
რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 
მუშაობა კვლევის მიმართულების 
ფარგლებში, რაც შესაბამის ასახვას 
ჰპოვებს სტატიებსა და კონფერენციის 
მასალებში; 

 სრულად აცნობიერებს განათლების 
სფეროს პრობლემებს გლობალური და 
რეგიონალური მასშტაბით, შესაბამისად 
თავის ცოდნას და გამოცდილებას  
განათლების სისტემის განვითარებისკენ 
მიმართავს . 
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ცოდნის  

პრაქტიკაში 

 გამოყენების 

 უნარი  

ინოვაციური კვლევის 
დამოუკიდებლად 
დაგეგმვა, განხორციელება 
და ზედამხედველობა; 
შემუშავება ახლებური 
კვლევითი და 
ანალიტიკური მეთოდებისა 
და მიდგომებისა, 
რომლებიც ახალი ცოდნის 
შექმნაზეა 
ორიენტირებული და 
აისახება საერთაშორისო 
რეფერირებად 
პუბლიკაციებში. 

დოქტორს შეუძლია: 

 არსებული სასწავლო პროცესის 
გაუმჯობესება ახლებური კვლევითი და 
ანალიტიკური მიდგომების გამოყენებით; 

 განათლების სფეროში თანამედროვე 
დონეზე ინოვაციური კვლევის დაგეგმვა და 
შესრულება, პედაგოგიური 
დაკვირვებებისა და ექსპერიმენტის 
ჩატარება, შესაბამისი ანალიტიკური და 
მეთოდოლოგიური სამუშაოების 
განხორციელება, ზედამხედველობა, ახალი 
კვლევის მეთოდების შემუშავება;  

 კვლევასთან დაკავშირებული 
პრობლემების დამოუკიდებლად 
მოგვარება; 

 მონაცემთა ბაზების შექმნა და 
გაანალიზება კვლევის მონაცემთა 
ანალიზისა და  შეფასების გზით, ახალი 
ცოდნის შექმნა; ამ ცოდნაზე დაფუძვნებით  
სამეცნიერო სტატიების მომზადება 
საერთაშორისო მაღალრეიტინგულ 
ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად;   

 განათლების  სფეროებში არსებული 
თეორიული დებულებების კრიტიკული 
გაანალიზება, პრაქტიკული 
რეკომენდაციების შემუშავება და/ან  ახალი 
თეორიის შექმნა. 

 მაღალკვალიფიციური, თანამედროვე 
მოთხოვნებზე ორიენტირებული სასწავლო 
კურიკულუმებისა და სასწავლო მასალების 
შედგენა–შექმნა, განმახორციელებელი 
პროცესების მონიტორინგი და მიღწეული 
შედეგების  გაუმჯობესება. 

 სწავლების პროცესის გაგეგმვა და 
განხორციელება სწავლების თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლის 
პრიორიტეტულ მიმართულებას 
ელექტრონული სწავლების ელემენტები 
წარმოადგენს. ავითარებს ელექტრონული 
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სწავლების დიდაქტიკურ კონცეფციას, 
ასევე,  საწყის ეტაპზე აქტიურად მუშაობს 
ელექტრონული სწავლების სტრატეგიის 
განვითარებაზე უნივერსიტეტში, რომელიც 
სიახლეა საქართველოს უნივერსიტეტებში; 
ქმნის ელექტრონულ კურსებს. 

დასკვნის უნარი ახალი, რთული და 
წინააღმდეგობრივი 
იდეებისა და მიდგომების 
კრიტიკული ანალიზი, 
სინთეზი და შეფასება, 
რითაც ხდება ახალი 
მეთოდოლოგიის 
შემუშავება/განვითარების 
ხელშეწყობა; პრობლემის 
გადაჭრისათვის სწორი და 
ეფექტური 
გადაწყვეტილების 
დამოუკიდებლად მიღება. 

დოქტორს შეუძლია: 

 სამეცნიერო ლიტერატურის(ზოგჯერ 
განსხვავებული მიდგომების) 
კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ამის 
საფუძველზე არგუმენტირებული 
დასკვნების ჩამოყალიბება, მიღებული 
შედეგების დასაბუთება და  დაცვა,  მათი  
განზოგადოება, დარგში ახალი  
კანონზომიერებების გამოვლენა; 

  პრობლემის გადაჭრისათვის, 
დასკვნების საფუძველზე სწორი და 
ეფექტური გადაწყვეტილების 
დამოუკიდებლად მიღება. 

 

 

კომუნიკაციის 
უნარი 

 

ახალი ცოდნის არსებულ 
ცოდნასთან 
ურთიერთკავშირში 
დასაბუთებულად და 
გარკვევით წარმოჩენა, ასევე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
საზოგადოებასთან 
თემატურ პოლემიკაში 
ჩართვა უცხოურ ენაზე. 

დოქტორს შეუძლია: 

 მაღალ აკადემიურ დონეზე  ახალი 
საგანმანათლებლო ცოდნის არსებულ 
ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 
დასაბუთებულად და გარკვევით 
წარმოჩენა,  დისკუსიებში ჩართვა, 
კონფერენციებზე გამოსვლა, 
ადგილობრივ და უცხოელ კოლეგებთან 
დარგის ახალ მიღწევებსა და საკუთარ 
გამოწვევებზე პოლემიკის  წარმატებით 
წარმართვა როგორც მშობლიურ, ისე 
უცხო ენაზე; 

 თავისი თეორიული ცოდნისა და 
პრაქტიკული გამოცდილების ეფექტური 
დემონსტრირება სტუდენტებთან, 
კოლეგებთან, კვლევის პროცესში 
რესპოდენტებთან  და სხვა, დანარჩენ 
საზოგადოებასთან. 

სწავლის უნარი უახლეს მიღწევებზე 
დამყარებული ცოდნიდან 

დოქტორს შეუძლია:  



  8  
 

გამომდინარე, ახალი 
იდეების ან პროცესების 
განვითარების მზაობა 
სწავლისა და საქმიანობის, 
მათ შორის, კვლევის 
პროცესში. 

 

 განათლების სფეროში საკუთარი და 
სხვების მუშაობის  შედეგების შეფასება 
და თვითშეფასება, ანალიზი და 
გაუმჯობესების გზების დაგეგმვა–
განხორციელება; 

 გააჩნია დარგის განვითარებისათვის 
სასარგებლო საკითხების გადაჭრისა და 
განვითარების მზაობა სასწავლო და 
კვლევითი საქმიანობის პროცესში. 

ღირებულებები ღირებულებათა 
დამკვიდრების გზების 
კვლევა და მათ 
დასამკვიდრებლად 
ინოვაციური მეთოდების 
შემუშავება. 

დოქტორს შეუძლია: 

 განათლების სფეროში ჯანსაღ 
ღირებულებათა დასამკვიდრებლად, 
ახალი მიდგომების და მეთოდების 
შესამუშავებლად  ახალი გზების ძიება;  

 მეცნიერული და კონკრეტულად 
პედაგოგიური ეთიკის პრინციპების 
სიღრმისეული კვლევა და მათი 
სრულყოფისა და განვითარებისათვის 
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 

 

სწავლის შედეგები  

 „მასწავლებლის განათლების“ (ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით) 
სპეციალობის დოქტორანტებისათვის 

 ზოგადი  კომპეტენციები დარგობრივი      კომპეტენციები 

1. ცოდნა და 
გაცნობიერება 
 

 დარგის/ქვედარგის ან 
დარგთა შორისი სფეროს 
უახლეს მიღწევებზე 
დამყარებული ცოდნა, რაც 
არსებული ცოდნის 
გაფართოებისა თუ 
ინოვაციური მეთოდების 
გამოყენების საშუალებას 
იძლევა (რეფერირებადი 
პუბლიკაციისათვის 
აუცილებელი სტანდარტის 
დონეზე).  

დოქტორი ფლობს: 
უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული 

ცოდნას როგორც ზოგადად უცხო ენის 
სწავლების მეთოდიკასთან მიმართებაში, 
აგრეთვე უშუალოდ ინგლისური ენის 
სწავლების მეთოდიკაში; რაც არსებული 
ცოდნის გაფართოებისა თუ  ინოვაციური 
მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობას 
აძლევს  სამეცნიერო-კვლევითსა და 
საგანმანათლებლო საქმიანობაში 
(რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე);  
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არსებული ცოდნის 
ხელახალი გააზრებისა და 
ნაწილობრივ გადაფასების 
გზით ცოდნის განახ 
ლებული ფარგლების 
გაცნობიერება; 
  

 
 დოქტორს შეუძლია: 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში 

უკვე არსებული ცოდნის ახლებურად 
გააზრების და, ნაწილობივ გადაფასების 
მეშვეობით  ამ ცოდნის განახლებული 
არეალის გაცნობიერება; 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში 

არსებული  მიდგომებისა და 
მეთოდოლოგიის ახლებური გადამუშავების 
აუცილებლობის, პრობლემის 
იდენტიფიცირების, დასმისა და 
დამოუკიდებლად  გადაწყვეტის  
გაცნობიერება; 

2.  ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი 

 ინოვაციური კვლევის 
დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 
განხორციელება და 
ზედამხედველობა;  
შემუშავება ახლებური 

კვლევითი და 
ანალიტიკური მეთოდებისა 
და მიდგომებისა, 
რომლებიც ახალი ცოდნის 
შექმნაზეა ორიენტირებული 
და აისახება საერთაშორისო 
რეფერირებად 
პუბლიკაციებში; 

 

დოქტორს შეუძლია: 
  ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკაში მეცნიერული ღირებულების 
მქონე ინოვაციური კვლევის (სამეცნიერო 
ნაშრომის/პროექტის) დამოუკიდებლად, 

პროფესიულად დაგეგმვა, საჭირო 
(სპეციალური) სამეცნიერო 

რესურსების/წყაროების  შერჩევა-
დამუშავება ახლებური კვლევითი და 
ანალიტიკური  მეთოდებისა და 
მიდგომების  გამოყენებით 
განხორციელება-ორგანიზება;  
 ახლებური კვლევითი და 
ანალიტიკური მეთოდებისა და 
მიდგომების შემუშავება, რომელიც ახალი 
ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; 
შესაბამისად, მიღწეული შედეგების 
საერთაშორისო რეფერირებად 
პუბლიკაციებში ასახვა; 
 ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკაში არსებული სწავლების 
თანამედროვე და აქტუალური ფორმების, 
სტრატეგიების, თეორიებისა თუ 
მიდგომების გარშემო შემუშავებული 
სამეცნიერო-თეორიული მასალის  
მიზნობრივად გამოყენება კვლევის 
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პროცესსა თუ  საგანმანათლებლო 
საქმიანობაში; 
 კვლევის შედეგად დამუშავებული 
მეთოდოლოგიური მასალების გაშლა-
გამოყენება საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში; 
 სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა 
და სტრატეგიების გამოყენება უცხო ენის 
სწავლების პროცესში, სტუდენტზე 
ორიენტირებული პრინციპების დანერგვა, 
ინტერაქტიული მეთოდების ეფექტურად 
გამოყენება; 
  სხვადასხვა ტიპის ინოვაციური 
სასწავლო/ საგანმანათლებლო, 
კულტურულ/აღმზრდელობითი, 
შემოქმედებითი პროგრამების/პროექტების 
დაგეგმვა-განხორციელება. 

3.დასკვნის უნარი ახალი, რთული და 
წინააღმდეგობრივი 
იდეებისა და მიდგომების 
კრიტიკული ანალიზი, 
სინთეზი და შეფასება, 
რითაც ხდება ახალი 
მეთოდოლოგიის 
შემუშავება /განვითარების 
ხელშეწყობა; პრობლემის 
გადაჭრისათვის სწორი და 
ეფექტური 
გადაწყვეტილების 
დამოუკიდებლად მიღება. 
   

დოქტორს შეუძლია: 
 უცხო ენის (ინგლისური ენის) 
სწავლების საკითხებში  ახალი და 
კომპლექსური იდეებისა და მიდგომების 
სწორად ფორმულირება, კრიტიკული 
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; ყოველივე 
ამის საფუძველზე, ახალი მეთოდოლოგიის 
შემუშავება/ განვითარების ხელშეწყობა; 
  უცხო ენის (ინგლისური ენის) 
სწავლების მიმართულებით სამეცნიერო 
კვლევებსა თუ საგანმანათლებლო 
სფეროში წარმოქმნილი პრობლემების 
გადაჭრისათვის სწორი და  ეფექტური 
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 
მიღება. 

4.კომუნიკაციის 
უნარი 

ახალი ცოდნის არსებულ 
ცოდნასთან 
ურთიერთკავშირში 
დასაბუთებულად და 
გარკვევით წარმოჩენა, ასევე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
საზოგადოებასთან 

დოქტორს შეუძლია: 
 უცხო ენის, კერძოდ კი, ინგლისური 
ენის სწავლების მეთოდიკის ფართო 
სფეროში ახალი ცოდნის არსებულ 
ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 
დასაბუთებულად და გარკვევით 
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თემატურ პოლემიკაში 
ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

 

წარმოჩენა; 
  საერთაშორისო – სამეცნიერო  
საზოგადოებასთან წარმატებული 
კომუნიკაცია (სამეცნიერო დიალოგის 
წარმართვა, პრეზენტაცია)  და თემატურ 
პოლემიკაში ჩართვა  როგორც 
ადგილობრივ, ისე უცხოელ კოლეგებთან; 
 ინგლისური ენის სწავლების პროცესის 
ეფექტურად წარმართვა თანამედროვე 
საგანმანათლებლო  და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენებით;   
 ელექტრონული სწავლების დანერგვა და 
ელექტრონული კურსების შექმნა-
შემუშავება; 
 დამოუკიდებლად და გუნდში  
შემოქმედებითად მუშაობა პროფესიულ 
თუ არაპროფესიულ გარემოში. 

5. სწავლის უნარი უახლეს მიღწევებზე 
დამყარებული ცოდნიდან 
გამომდინარე, ახალი 
იდეების ან პროცესების 
განვითარების მზაობა 
სწავლისა და საქმიანობის, 
მათ შორის კვლევის 
პროცესში 

დოქტორს გააჩნია: 
 ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკაში ცოდნიდან გამომდინარე, 
ახალი იდეების ან პროცესების 
განვითარების მზაობა სწავლისა და 
საქმიანობის, ასევე, კვლევის პროცესში.  
 რეალური თვითშეფასების უნარი, რის 
მიხედვითც ეფექტურად გეგმავს 
თვითგანვითარებისა და დარგისათვის 
მნიშვნელოვან აქტივობებს.  

6. ღირებულებები ღირებულებათა 
დამკვიდრების გზების 
კვლევა და მათ 
დასამკვიდრებლად 
ინოვაციური მეთოდების 
შემუშავება.  
    

 

დოქტორს შეუძლია: 
 პროფესიულ საქმიანობასა და სხვებთან 
დამოკიდებულებაში მეცნიერული 
ობიქტურობის პრინციპების დაცვა-
დამკვიდრების გზების ძიება  და სწავლა-
სწავლების პროცესში მათ განვითარება- 
დამკვიდრებისათვის ინოვაციური 
მეთოდების შემუშავება; 
 ეროვნული და დასავლური 
(ზოგადსაკაცობრიო) ღირებულებების 
დაფასება და დამკვიდრება-განვითარებაში 



  12  
 

წვლილის შეტანა, ამის 
განსახორციელებლად  ინოვაციური 
მეთოდების შემუშავება. 

 

 

სწავლის შედეგების რუკა: 

№ სასწავლო კურსები/კომპონენტები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 

ცო
დ

ნა
 

დ
ა 

გა
ცნ

ო
ბი

ერ
ებ

ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი 

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 

უ
ნა

რ
ი 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი 
კო

მუ
ნი

კა
ცი

ის
 

უ
ნა

რ
ი 

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

                                                                სასწავლო კომპონენტი 
1 პედაგოგიკის სპეც. კურსი   x x x x x x 

2 უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა x x x   x 

3 კვლევის მეთოდები x x x x x x 

4 სწავლების თანამედროვე მეთოდები x x x x x x 

5 პროფესორის ასისტირება x x x x x x 

6 სემინარი I  x  x x x x 

7 სემინარი II  x x x x x x 

8 ინგლისური ენა (C2) x x  x  x 

9 ინფორმაციული საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები, კვლევა სწავლებაში და 
ელექტრონული კურსების შექმნა 

x x x x x x 

10 აკადემიური წერა x x x x   

11 ფსიქოლოგიის სპეც. კურსი x x x x x  

12 განათლების ისტორია x x x x x x 

13 სამეტყველო უნარ-ჩვევებისა და ენობრივი x x x x x x 
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სისტემის ასპექტების სწავლების თეორიული 
საფუძვლები 

14 ინგლისური ენის სწავლების თეორიები და 
მეთოდები 

x x x x x x 

15 ქვეყანათმცოდნეობის დიდაქტიკა x x x x x x 

                                                 კვლევითი კომპონენტი 
1 დოქტორანტის კოლოქვიუმი I x x x x  x 

2 დოქტორანტის კოლოქვიუმი II(დასაბეჭდი 
სტატიებისა და საკონფერენციო თემის 
ანალიზი) 

 x x x  x 

3 დოქტორანტის კოლოქვიუმი III x x x x  x 

4 პროსპექტუსი   x x x  x 

5 სადისერტაციო ნაშრომი x x x x x x 

    

   სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და ფორმები:  

   სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი კურსების, სემინარების, 
საერთაშორისო, რეგიონალურ და ადგილობრივ კომფერენციებში მონაწილეობის, 
მაღალრეიტინგულ  რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების და სხვა 
კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით, აუმჯობესებს და ხელს უწყობს მომავალ დოქტორს 
სწავლასა და კვლევის შედეგების მიღწევაში. სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება 
სხვადასხვა მეთოდები: ლექციები დისკუსიის და დიალოგის თანხლებით, სემინარები,  
წერითი  და ზეპირსიტყვიერი მუშაობის მეთოდები, პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი, 
ჯგუფური მუშაობის მეთოდები, ინდუქციური და დედუქციური, ანალიზის და სინთეზის 
მეთოდები და სხვა,  პრეზენტაცია, მუშაობა online-რეჟიმში. 
 ლექცია, რომლის დანიშნულებაა სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ძირითადი 
თემატიკის განხილვა და დოქტორანტის უზრუნველყოფა  სათანადო ინფორმაციით. 
სალექციო კურსები ორიენტირებულია განათლების სფეროში (განათლების მეცნიერებები; 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა) თეორიული კვლევისა და აღნიშნულ სფეროში 
დაგროვილი გამოცდილების შესწავლაზე. ლექციები იკითხება პრობლემურ ასპექტში, ე.ი. 
ყურადღება კონცენტრირებულია განსახილველი საკითხის ძირითადი დებულებების 
გამოკვეთაზე და მათ ანალიზზე.  

 სემინარული  მეცადინეობა ითვალისწინებს პრობლემურ საკითხებზე განსახილველი 
თემატიკის საფუძვლიანად დამუშავებასა და მოხსენების მომზადებას. სასემინარო 
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მოხსენებისათვის პროგრამის ფარგლებში შეირჩევა პრობლემატური საკითხები, რომელთა 
დამუშავება საჭიროებს ლექციებზე გაშუქებული კონცეფციებისა და დებულებების 
სათანადოდ გააზრებას, მითითებული ლიტერატურისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების 
გაცნობა-ანალიზსა და საკითხისადმი საკუთარი პოზიციის გამოკვეთას. სემინარული 
მუშაობისას უნდა შემოწმდეს, თუ რამდენად სწორად აღიქვამს დოქტორანტი შერჩეულ 
პრობლემას და დამოუკიდებლად მომზადებულ მასალას.   

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობენ შესაბამისი სადოქტორო პროგრამების 
ხელმძღვანელები, სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელები და დოქტორანტები.   

დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. სხვა 
პირობების დადგენა ხდება სკოლის  სადისერტაციო საბჭოს დებულებით. 

კოლოქვიუმების ჩატარების დროს ხდება სადისერტაციო ნაშრომის შესრულების 
მიმდინარეობის ერთგვარი მონიტორინგი და/ან დოქტორანტის მიერ რეფერირებად 
ჟურნალში დასაბეჭდი სტატიებისა და საკონფერენციო თემის ანალიზი–შეფასება. 
კოლოკვიუმზე წარსადგენი ნაშრომი არის დისერტაციის ნაწილი. დოქტორანტი პროგრამის 
ხელმძღვანელს (სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელს) წარუდგენს კოლოკვიუმზე 
გამოსატანი ნაშრომის ბეჭდურ და ელექტრონულ ვერსიებს.  

  შესაძლებელია(არა სავალდებულო) ნაშრომი სარეცენზიოდ გადაეგზავნოს შესაბამისი 
აკადემიური ხარისხისა და კვალიფიკაციის მქონე პირებს, ან დარგის აღიარებულ 
სპეციალისტებს. თუმცა, სტატიისა და საკონფერენციო თემის რეცენზირება აუცილებელი 
პროცედურაა მისი შეფასებისათვის. 

      სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები: 
 
 ვერბალური,  ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი – ახალი მასალის გადაცემა ზეპირსიტყვიერად,  
თხრობითი სახით, რომლის დროსაც კომპლექსურად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი 
თემატიკის შინაარსიდან გამომდინარე. 
 წიგნზე მუშაობის მეთოდი - მეთოდი ძირითადად სწავლის პროცესში გამოიყენება. 
დოქტორანტი სურვილის მიხედვით ამუშავებს რეფერატურულ ნამუშევრებს ან სამეცნიერო 
სტატიებს სამეცნიერო კონფერენციებისათვის. 
 გონებრივი იერიში (Brain storming)  - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის 
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 
რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 
აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის 
განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის 
პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: 
პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 
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დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 
კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 
გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს 
დასმულ საკითხთან. 
კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების 
განსაზღვრა. 
შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 
უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 
საშუალების გამოვლენა. 
 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 
მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 
აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება 
მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და 
საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 
 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები 
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის 
დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის 
პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი 
ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 
დოქტორანტი ამ პრობლემის ადექვატურად გადასაწყვეტად მუშაობს წყაროებზე, სამეცნიერო 
ლიტერატურაზე, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნლოგიების  მეშვეობით მოიძიებს 
უახლეს სამეცნიერო მიღწევებს შესაბამის  სფეროში, სტატიებს, კონფერენციის მასალებს  და 
ყველა იმ მასალას, რომელიც დასმულ პრობლემას უკავშირდება. მოპოვებული მასალებისა 
და მონაცემების, აგრეთვე საკუთარი  მოსაზრებების შეჯერება ხშირად  ამ სფეროში ახალი 
ცოდნის შექმნის საფუძველს ქმნის. 
 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც 
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს 
თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს 
პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 
 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის 
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 
 ინდუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 
როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის 
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მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 
ზოგადისაკენ.
 დედუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 
რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 
წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 
 ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 
შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით 
არსებული ცალკეული საკითხის დეტალური გაშუქება. 
 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 
შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთელის, დანახვის უნარის 
განვითარებას. 
 დემონსტრირების (თვალსაჩინოების) მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად 
წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ 
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ 
სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც 
მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ (პრეზენტაცია). ეს მეთოდი გვეხმარება, თვალსაჩინო 
გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი 
შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია 
ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  

  დემონსტრირება, პრობლემის რაობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ატარებდეს როგორც 
მარტივ, ასევე რთულ სახეს (მაგ:  პირველ შემთხვევაში მარტივი საგანმანათლებლო ამოცანის 
დასმა ამოხსნის გზების მითითებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში  მრავალსაფეხურიანი 
პედაგოგიური ექსპერიმენტის დაგეგმვა, მიმდინარეობა, ანალიზი). 
 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 
 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და 

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა 
ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით. 
 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი 

მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების 
ფარგლებში. 
 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე 
დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის განხორციელებისას გამოიყენება 
ელექტრონული სწავლების პირველი და მეორე მოდელების მონაცვლეობა. 

 
    დოქტორანტის მიერ საგანმანათლებლო კურიკულუმით გათვალისწინებული და  
შესასრულებელი     აქტივობები: 
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 პროფესორის ასისტირება: დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში დოქტორანტი 
ვალდებულია ასისტირება გაუწიოს აკადემიურ პერსონალს და მონაწილეობა მიიღოს 
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში. 
      პროფესორის ასისტირება გულისხმობს შემდეგს: სამუშაო ჯგუფის პრაქტიკულების 
ჩატარებას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის; შუალედური და 
საბოლოო გამოცდის საკითხების და/ან ტესტების მომზადებას; სტუდენტთა ნაშრომების 
გასწორებას (შესაძლებელია საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირება, 
საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა). 
 სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება – უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
სწავლების მესამე საფეხურის დამამთავრებელი ეტაპია და მისი მიზანია სპეციალობაში 
მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სისტემატიზაცია და კონკრეტული 
სამეცნიერო ამოცანის/ების დასაბუთებული გადაწყვეტა. ნაშრომმა უნდა გამოავლინოს 
დასმულ საკითხებთან დაკავშირებული კვლევის მეთოდებისა და ექსპერიმენტების 
დაგეგმვისა და განხორციელების ფლობის დონე და მომავალი პროფესიული საქმიანობის 
პირობებში დოქტორანტის მზადყოფნა დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. ნაშრომის 
შესრულებას ხელმძღვანელობს გამოცდილი  პროფესორი. 
    დისერტაცია უნდა ასახავდეს თეორიული და/ან ექსპერიმენტული (ემპირიული) კვლევის  
მეცნიერულად დასაბუთებულ ახალ შედეგებს, რომელსაც წვლილი შეაქვს დარგის 
განვითარებაში; სრულად უნდა პასუხობდეს დარგის უახლეს გამოწვევებს.     
 
   დასაქმების სფეროები:  დოქტორის აკადემიური ხარისხი ასოცირდება აკადემიურ და/ან 
კვლევით საქმიანობასთან. შესაბამისად, სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ 
განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს შეუძლია იმუშაოს: 
უმაღლესი სასწავლებლებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში  სხვადასხვა 
ფაკულტეტებზე და შესაბამისი პროფილით; 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში; 
განათლების ადმინისტრირებაში კვლევისა და განვითარების სამსახურებში; 
საქალაქო და სარაიონო განათლების რესურს-ცენტრებში; 
განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 

 

  სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:  ,,განათლების,, სადოქტორო პროგრამის 
ეფექტური განხორციელებისათვის გამოყენებულ იქნება თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: კეთილმოწყობილი კაბინეტები, განათლების 
მეცნიერებათა დეპარტამენტი განათლების სფეროს თანამედროვე ლიტერატურითა და 
იშვიათი ეგზემპლარებით, უახლესი ბეჭდური და ელექტრუნული მასალებით აღჭურვილი, 
მუდმივად განახლებადი   ბიბლიოთეკა, ბოლო წლებში განათლების სკოლის  სადოქტორო 
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კვლევების მონაცემთა ბაზა და ამ სფეროში დაცული დისერტაციები, უწყვეტ რეჟიმში, 
ინტერნეტში ჩართული და  მომუშავე კომპიუტერული ცენტრები, სადაც, თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება დოქტორანტს საშუალებას აძლევს, გაეცნოს 
დარგის მიღწევებს: უახლეს სამეცნიერო წიგნებს, სტატიებსა და კონფერენციების მასალებს. 

  დოქტორანტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

სტუდენტის შეფასების სისტემა რეგულირდება საგანმანათლებლო პროგრამების 
კრედიტებით გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის შესახებ 
დებულებით.  
პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები, გარდა 
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისა, ფასდება 100 ქულიანი სისტემით შეფასების  შემდეგი 
სისტემის მიხედვით: 
                ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 
1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 
ორი სახის უარყოფითი  შეფასება: 

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 
2)  (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
   კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი 
სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი 
დადებითი შეფასებით. 
 
  დოქტორანტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით: 
შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 
100 ქულას. მათ შორის: 
 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 
 დასკვნითი გამოცდა        – მაქსიმუმ 40 ქულა. 
სასწავლო კურსის შეფასებისას შუალედური შეფასებები განისაზღვრება ორი შუალედური 
შეფასებით  (თითოეული მაქსიმუმ 20 ქულა) და ერთი  პრეზენტაციით (მაქსიმუმ 20 ქულა).  
შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება უნივერსიტეტის საგამოცდო 
ცენტრის მეშვეობით.  
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     პროგრამით გათვალისწინებული სხვა სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები (სემინარები, 
პროფესორის ასისტირება, კოლოქვიუმები, პროსპექტუსი), გარდა სადისერტაციო ნაშრომის 
დაცვისა, ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით, ზემოთ მოყვანილი სისტემის მიხედვით,  
შუალედური (მაქსიმუმ 60 ქ.) და დასკვნითი (მაქსიმუმ 40 ქ.) შეფასებების მეშვეობით (იხ. 
შესაბამის სილაბუსებში).  
   ხოლო, სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებას ახდენს კოლეგიის თითოეული წევრი 
დამოუკიდებლად შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:  
 
 
 

შეფასების კრიტერიუმები 
ქულათა 
მაქსიმალური 
რაოდენობა 

სადისერტაციო თემის აქტუალობა 15 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 25 

დასმული პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატურობა 25 

ნაშრომის სტრუქტურა 10 

 პრეზენტაციის ტექნიკურ–ორგანიზაციური მხარე 10 

დოქტორანტის მიერ კითხვებზე პასუხის გაცემა 
15 
 

სულ 100 
 

სადოქტორო ნაშრომი ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით შემდეგი სისტემის მიხედვით:  
ა) ფრიადი (summa cum laude) ( 91% და მეტი) - შესანიშნავი ნაშრომი; 
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) (81-90%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ   
     მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება; 
გ) კარგი (cum laude) (71-80%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს   
      აღემატება; 
დ) საშუალო (bene) (61-70%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  
      ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 
      ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) (51-60%) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების  
მიუხედავად,  წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) (41-50%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ   
      მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) (40% და ნაკლები) -  შედეგი,   
     რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 
 სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის საბოლოო შეფასება მიიღება კოლეგიის წევრთა 
შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით. 
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  ზემოთ მოყვანილი “ა”–“ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების 
შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, “ვ” 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს 
ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის 
წადგენის უფლება, ხოლო “ზ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების 
შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის 
უფლებას. 
 
   დოქტორანტის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვაზე დაშვების დეტალები იხ. 
განათლების სკოლის დოქტორანტურის დებულებასა და სადოქტორო დისერტაციის 
სილაბუსში. 

 
         სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:  

      განათლების  მეცნიერებების  სადოქტორო პროგრამა შედგენილია განათლების 
დოქტორის მომზადების სახელმწიფო პოლიტიკის, საერთო საუნივერსიტეტო 
რეგულაციების (სადოქტორო პროგრამების შედგენის ინსტრუქცია, შეფასების უწყისები), 
პროგრამის სპეციფიკის და ამ სფეროში მომუშავე პროფესორების გამოცდილების 
გათვალისწინებით, ასევე, თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის 
დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებაზე დაყრდნობით.   
     სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა სრულდება დამოუკიდებელი კვლევის 
საფუძველზე შემუშავებული საკვალიფიკაციო(სადისერტაციო) ნაშრომის შესრულებითა და 
საჯარო დაცვით.  

   დისერტაციის დაცვამდე დოქტორანტმა უნდა მოამზადოს და რეფერირებად სამეცნიერო 
ჟურნალში გამოაქვეყნოს არანაკლებ სამი სამეცნიერო სტატია, მათ შორის ერთი- 
საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში, ან დასაშვებია ერთი სტატიის ნაცვლად მიიღოს 
მონაწილეობა  ერთ საერთაშორისო კონფერენციაში.  

  სადოქტორო  პროგრამით გათვალისწინებული 180 კრედიტიდან 60 კრედიტი ეთმობა   
სასწავლო კომპონენტს, რომელიც გულისხმობს სასწავლო კურსების მეშვეობით 
დოქტორანტის ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას, პედაგოგიკაში, 
მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკაში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას, ტრანსფერირებადი 
უნარების განვითარებას, სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლას, დოქტორანტის 
სრულფასოვან  ჩართვას სასწავლო პროცესში. 

    სასწავლო კომპონენტში მოიაზრება აგრეთვე, დოქტორანტის აქტივობა სემინარების 
ფორმატით, სადაც დოქტორანტებს ექნებათ თემების დამოუკიდებლად წარმოდგენის, 
დისკუსიის, აზრთა გაცვლის საშუალება(ვალდებულება) კომისიის წინაშე, რითაც იგი 
ტრადიციული სასემინარო მეცადინეობისაგან განსხვავდება. სადოქტორო სემინარის 
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მუშაობაში მონაწილეობენ სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, სადისერტაციო 
ნაშრომების ხელმძღვანელი და დოქტორანტები. სადოქტორო სემინარის მონაწილეები 
წარმოადგენენ მოხსენებებს მეცნიერების სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე,  ამა თუ იმ 
სამეცნიერო პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობაზე და მისი გაგრძელების 
აუცილებლობაზე, რომელსაც მოჰყვება დისკუსია და  შეფასება სპეციალური კომისიის მიერ. 
    დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ არის დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. 
სემინარის დროს ლექტორი დისკუსიის მოდერატორის ფუნქციებს ასრულებს. ეს 
დოქტორანტებს აძლევს პედაგოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდების უკეთ ათვისების 
საშუალებას. 
   დოქტორანტი, სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში, ვალდებულია ასისტირება გაუწიოს 
სასწავლო პროცესში სამეცნიერო ხელმძღვანელს ან შესაბამისი დარგის 
პროფესორს/პროფესორებს. მისი მინიმალური დატვირთვა თითოეული სასწავლო წლის 
განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 30 აკადემიური საათი. დოქტორანტს, რომელიც 
სწავლის პარალელურად ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ეს პრაქტიკა ეთვლება( თუმცა მისი 
აღიარება შესაბამისი კრედიტის მინიჭებით მოხდება მხოლოდ შესაბამისი შეფასებით. იხ.  
სილაბუსი ,,პროფესორის ასისტირება,,). 
 
    სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სემესტრების მიხედვით განაწილებულ სქემას, სადაც 
წარმოდგენილია სავალდებულო კურსები(კვლევის მეთოდების, პროფესორის ასისტირებისა 
და სემინარების ჩათვლით), ორივე მიმართულების დოქტორანტებისათვის –35 კრედიტი, 
მათთვის არჩევითი კურსები –10 კრედიტი, სპეციალობის  საგნები წარმოდგენილია 3 
სასწავლო კურსის სახით,  თითოეულს 5 კრედიტი ეთმობა.  

   პირველ  და მეორე სემესტრებში  დოქტორანტი ამზადებს  თემატურ სემინარებს (5–
5კრედიტი).  

    მეორე სემესტრში დაგეგმილია პროფესორის ასისტირება (10კრედიტი). პროფესორის 
ასისტირებისა და ჩატარებული თემატური სემინარების  შეფასება ხდება დოქტორანტის 
ხელმძღვანელისა და სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, რომელთა შეფასების 
კრიტერიუმები დეტალურადაა გაწერილი შესაბამის სილაბუსებში. 

   სადისერტაციო ნაშრომი სრულდება მე-2- მე-6 სემესტრების განმავლობაში. მეორე და მესამე 
სემესტრები ეთმობა  დისერტაციის შესავალი ნაწილის შესრულებას, ბიბლიოგრაფიის 
შექმნას, სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზს, პრობლემისა  და საკვლევი ამოცანების დასმას, 
კვლევის მეთოდოლოგიის განსაზღვრას, სავარაუდო შედეგების წარმოდგენას. მეოთხე 
სემესტრში სრულდება ნაშრომის ექსპერიმენტული ნაწილი, იქმნება მონაცემთა ბაზა, ხდება 
მისი დამუშავება. შესაბამისად, მეოთხე-მეხუთე სემესტრები ეთმობა დისერტაციის 
ძირითადი ნაწილის შესრულებას, დასკვნებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას, 
სტატიების გამოქვეყნებას, მონაწილეობას კონფერენციაში. მეექვსე სემესტრი მთლიანად 
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დისერტაციის დასრულებას, გაფორმებასა და დაცვისათვის მზადებას(სამეცნიერო 
ხელმძღვანელის დასკვნა, რეცენზენტთა სავარაუდო შერჩევა  და რეცენზირება, 
ავტორეფერატის დაბეჭვდა და ა.შ.) ეთმობა. 
 

   კვლევითი კომპონენტი  მოიცავს 120კრედიტს: დოქტორანტის ინდივიდუალურ–
კვლევით გეგმას –პროსპექტუსს (20 კრედიტი), დოქტორანტის კოლოქვიუმებს( 20, 20 და 30 
კრედიტი) და  სადოქტორო ნაშრომის გაფორმებასა და დაცვას (30 კრედიტი)  

დოქტორანტურაში კვლევითი კომპონენტის ნაწილია დოქტორანტის პირველი და მესამე 
კოლოქვიუმები, სადაც  ხდება დოქტორანტის მიერ დისერტაციის ირგვლივ ჩატარებული 
სამუშაოსა და კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, მიღწევებისა და პრობლემების განხილვა 
მაპროფილებელ დეპარტამენტში. კვლევითი კომპონენტის ნაწილია  მეორე  კოლოკვიუმიც, 
სადაც მოხდება დოქტორანტის მიერ დასაბეჭდად მომზადებული სტატიების და 
საკონფერენციო თემის ანალიზი და შეფასება. დოქტორანტი ვალდებულია, სადოქტორო 
პროგრამის ფარგლებში, სპეციალურად შექმნილი კომისიის წინაშე სამჯერ წარსდგეს 
კოლოქვიუმებზე მოხსენებით. შეფასებას ახორციელებენ სამეცნიერო 
ხემძღვანელი/ხელმძღვანელები და კომისიის წევრები, რომელთა ქულების საშუალო 
არითმეტიკული ქმნის შეფასების საბოლოო ქულას და შესაბამისად დოქტორანტს ანიჭებს 
კრედიტს (პირველ კოლოქვიუმს  და მეორე კოლოკვიუმს  ენიჭება 20 კრედიტი, ხოლო 
მესამეს –30 კრედიტი). 

  დოქტორანტი ვალდებულია, სადისერტაციო ნაშრომის დაცვამდე 2 სტატია გამოაქვეყნოს  
საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში და მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო 
კონფერენციაში  (ან გამოაქვეყნოს სამი სტატია), რისთვისაც სადისერტაციო კურიკულუმში  
20 კრედიტია განკუთვნილი. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტთა შეფასების სისტემის 
რეგულაციის მიხედვით, დოქტორანტს კრედიტი უნდა მიენიჭოს სისტემით გაწერილ 
მოთხოვნათა  დადებითად შესრულების შემთხვევაში, დოქტორანტს კრედიტი მიენიჭება 
კოლოქვიუმის ფარგლებში, ხოლო მისი აღიარება მოხდება   მხოლოდ სტატიის 
(კონფერენციის თეზისების) დაბეჭვდის, ან პროცედურული დაგვიანების შემთხვევაში 
ჟურნალის(კონფერენციის) სარედაქციო კოლეგიის მიერ გამოგზავნილი ოფიციალური 
დასტურის (გამოქვეყნების შესახებ) შემთხვევაში, რომლის გარეშეც დოქტორანტი ვერ 
დაიცავს დისერტაციას. 

   
  პროსპექტუსში კვლევითი სამუშაოს  განაწილება:  
    პროსპექტუსი:  20 კრედიტითაა განსაზღვრული დოქტორანტის მუშაობა ნაშრომის 
შესავალ ნაწილზე, სადაც ჩამოყალიბებულია სადისერტაციო თემის შესავალი, საკვლევი 
საკითხის აქტუალობა, ძირითადი საკვლევი საკითხები და საკვლევი მეთოდოლოგია, 
კვლევის მოსალოდნელი შედეგები, სავარაუდო ბიბლიოგრაფიის მიმოხილვა. 
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    კურიკულუმის კვლევით კომპონენტს  სადისერტაციო ნაშრომის დასრულება და  საჯარო 
დაცვა აგვირგვინებს. ეს ნაშრომი უნდა იყოს მონოგრაფიული ხასიათის დასრულებული 
სამეცნიერო გამოკვლევა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს. 
მასში გადაწყვეტილი უნდა იქნეს მნიშვნელოვანი პედაგოგიკურ-მეთოდიკური საკითხი. 

   შესაბამისად, დარჩენილი 30 კრედიტი დოქტორანტს ენიჭება სადისერტაციო ნაშრომის 
დასრულებისა და საჯარო დაცვისათვის.   

   180 კრედიტი მთლიანად გადანაწილებულია 6 სემესტრზე (3 აკადემიური წელზე). 1 
სემესტრი ითვალისწინებს 15 სასწავლო კვირას. 1 კრედიტი უტოლდება დოქტორანტის 
მუშაობის 25 საათს. 
 

1)  მისაღები  გამოცდის  პროგრამა  განათლების მეცნიერებების სპეციალობის   

                    დოქტორანტებისათვის: დიდაქტიკა 

1.  პიროვნების განათლების არსი 
2. სწავლების ზოგად-დიდაქტიკური პრინციპები 
3. განათლების მიზანი და შინაარსი ზოგად და უმაღლეს სკოლებში 
4. საგანმანათლებლო პროგრამა  
5. სწავლების ორგანიზაციული ფორმები ზოგად საგანმანათლებლო  და უმაღლეს 

სკოლებში(გაკვეთილი ლექცია, სემინარი, ლაბორატორიული, პრაქტიკული, 
დამოუკიდებელი მუშაობა) 

6. სწავლების მეთოდები 
7. ინტერაქტიული სწავლების ელემენტები 
8. განათლების მართვის ზოგადი პრინციპები 
9. შეფასების სისტემა განათლებაში 

 
 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 
1. მალაზონია, შ., 1996წ. პედაგოგიკა. თბილისი 
2. ასათიანი, ა., (2008), უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, თბილისი: გრიფონი. 

 

2)  მისაღები  გამოცდის  ტესტი   დოქტორანტებისათვის: 

 

 ტესტი:   

მისაღები გამოცდის ნიმუში უცხო (ინგლისურ) ენაში - მაქსიმუმ-100 ქულა: 

Telavi state University 

Exam Paper 

Name....................................................        Faculty ......................................... 
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I. You are going to read a newspaper article about women and technical subjects. Choose from the list (A-I) the sentence which 
best summarizes each part (1-7) of the article. There is one extra sentence which you do not need to use. There is an example at the 
beginning (0). 

  

A. Women often can’t find, or don’t think of looking for, the opportunity they need. 
 

B. Women are needed in jobs that require a technological background. 
 

C. Women study basic subjects alongside more specialized ones. 

 

D. At the end of the course, women usually find jobs in local industry. 

 

E. Women who want to change their jobs cannot because they have the wrong qualifications. 

 

F. It is difficult to convince women and girls that they should take up scientific subjects. 

 

G. in one training centre, the women are very eager to study scientific and technological subjects. 

 

H. it is often difficult to obtain a place on a course. 

 

I. My early interests were not developed 

Workplace 

A second chance to pick up a screwdriver, plug into the future and join the enthusiasts back at school 

0.       ............ I........... 

“I’ve always been interested in electronics and I often opened up the TV or the hi-fi to have a look. But I was not encouraged at 
school; I was the only girl in the Physics class and I felt lonely and depressed.” 

1.     ............................ 

Susan Veersamie’s experience is typical of many. Eager to be the same as their friends, teenage girls shy away from technical and 
science subjects at school and then after a few years in a low-paid dead-end, “woman’s” job, they find they haven’t got the 
qualifications to enable them to change course. 

2.   ..........................  

The Haringey Women’s Training and Education centre, which Susan Veersamie attends, is one of a handful of centers offering 
women a second chance to study technological and engineering subjects. it is house in part of a former secondary school in North 
London and I doubt that the building has ever seen such keen students. 

3.   ............................. 
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The centre provides courses in electronic, computing, the construction trades and science and technical skills, and everyone attend 
classes in numeracy, English and business practice. 

4.   ............................ 

Hopefully, when they have completed their courses, the Center’s students will have gained enough confidence and basic skills to 
find  job or go on to further study. Nevertheless, getting on to a course at a college of further education i not easy if you don’t have 
the required qualifications. The Manpower Service Commission offer courses in craft and technological skills which is unemployed. 
However, places are often in high demand and the courses offered depend on the needs of local industry. 

5.   .............................. 

There are other introductory and “tater” courses similar to the Haringey Centre’ around the country but they are scarce. it is often 
difficult for women to find a course that meet their needs and there is little to attract the attention of those who may never have 
considered work in engineering and technological fields. 

6.  ............................... 

The problem is how to persuade girls to broaden their options, and also to introduce training and retraining to women who have 
chosen more traditional paths, only to find the way to improved employment prospects closed or, at best, unsatisfying.  

7.  ................................ 

Encouraging women to enter traditional “male” work areas in greater numbers in this way is not only important for the women 
themselves, in that it offers a route into higher paid work, but it is also important for the country as a whole. There is a general skills 
shortage in the technological industries. We need these women’s enthusiasm and ability. 

 

II. You are going to read the beginning of a short story. For questions 8-14, choose the answer (A,B,C or D) which you think fits 
best according to the text.  

 

I lived with mother in a large white house surrounded by tall trees. it was a long walk to the nearest buildings as we were 
beyond the outskirts of town. it seem to me nor that I would ask myself whether we needed to live as we did, she in this lonely white 
house leading her life, me elsewhere in that same large house, being me. Her child. I suppose in all those years I may have asked 
myself that, yet I suspect, in reality, I scarcely gave it any thought.  

One day, soon after my thirtieth birthday, Mother told me that she had sold the house. She had found somewhere else, she 
aid. She didn’t mention where. I didn’t ask. 

 Shortly after, two very willing removal men arrived with an orange van which they promptly began loading up with 
furniture and boxes. Mother directed them from the house. I stood outside underneath our tall trees and watched, fascinated by the 
process. Many of the things which these strangers were steadily lifting up and taking away and never been moved before in all my 
lifetime. Indeed, until that moment, I don’t think it ever occurred to me that these things could actually be moved. The house and 
everything in it had seemed so completely fixed. When I saw that the van was nearly full I went indoors to find mother.  

“Keep anything you like,” she said to me. “I’ve taken all I want’ 

“Thank you,” I said 

“The new people should be here tomorrow.” She climbed into the van alongside the two men, the engine started and they 
drove away. 

Next day, as mother said they would, a couple came. They were obviously a bit annoyed to find me there. I packed some 
necessities into a small brown leather suitcase that I didn’t know was still in the house until I found it. I felt them watch me as I 
walked away down the path and along the road that eventually led to the railway station. 

    It had been a long quiet walk so I was surprised when I found the station busy with activity. I had expected to sit for a 
while and calmly decide my next course of action but a quick glance round the station told me that queuing for a ticket was the first 
thing for all newcomers to do – buying a cup of tea and trying to find a seat on the platform the next. The queue was long and 



  26  
 

appeared to move forward only slowly. All well and good, I thought, taking my place behind a woman who was engaged in a fierce 
argument with her husband while trying to keep several children in order.  

“Everyone!” he repeated sarcastically. The husband looked angrily around and as I stood up he caught my eye. I was now 
the part of the argument against him.  

“Yes, everyone – so you might just as well make up your mind to enjoy yourself, Harold.” 

“I certainly will!” Harold spat back. “And it won’t be with you either!” he told his wife. it was all very public and rather 
shocking. 

“Where to?” the family had reached the front of the queue. 

“Two and three halves, returns to Southpool,” the woman declared. Harold was called upon to pay. This he did by counting 
out the money as slowly as it is possible to count out money. The queue heaved impatiently. 

 “Where to?” 

 “Southpool,” I said without a moment’s hesitation. 

 “One way, or are you coming back?’ he asked. 

 “One way,” I said. I was almost surprised when he handed me the ticket. When I had paid, i had half an hour to wait and 
enough money for a cup of tea. During that half hour, I reckoned it like this: All this people going to the seaside would be eating 
teas in little cafes along the sea front. Other people would be employed to serve those teas.  

 The train was packed. I was lucky and managed to squeeze myself on to a seat. I didn’t see Harold and his family again. 

 

8. When the author was a child, how did she feel about her mother’s coldness? 

A.  She wished her mother were different 

B.  She didn’t let it bother her. 

C.  She tried to change their lives. 

D.  She wondered if she was really her mother. 

 

9. What does “it” in the following sentence refer to? “I suppose in all those years I may have asked myself that, yet I suspect, in 
reality, I scarcely gave it any thought.” 

A. the way she treated her mother 

B. the town 

C. the way they lived 

D. the house 

 

10. How did the author feel when she watched their things going into the van? 

A. surprised at how easily their home was taken apart 

B. worried about what was going to happen 

C. glad her mother was going 

D. concerned that the men should do their job properly 
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11. The author was still in the house when the new people came because she 

A. didn’t want to go with her mother 

B. hadn’t arranged to leave until the day after her mother 

C. hadn’t made any plans 

D. didn’t want to leave the house 

 

12. Why did she buy a ticket as soon as she got to the station? 

A. because there was nowhere to sit down 

B. because she was in a hurry to catch her train 

C. because that was what everyone else was doing 

D. because she wanted to get away from the crowd 

 

13. Why did she disapprove of the family? 

A. because they didn’t have much money 

B. because the children were hardly behaved 

C. because they didn’t speak to her 

D. because they were arguing in front of other people 

 

14. Why did she feel she had chosen the right place to go? 

A. because she hadn’t been to Southpool before 

B. because she thought she could get a job in Southpool 

C. because she was looking forward to having tea by the sea 

D. because she could not afford to go further 

 

III. You are going to read a newspaper article about the family who lived on a farm. Seven paragraphs have been removed from the 
article. Choose from the paragraphs (A-H) the one which fits each gap (15-20). there is one extra paragraph which you do not need 
to use. there is an example at the beginning (0).  

Ice-cream that keeps the family together 

It is a bitter November evening and the westerly winds are blowing across south-west England from the Atlantic Ocean. In the 
warmth of their old stone farmhouse the Roskilly family’s thoughts are turned to summer. 

0. .................. H................... 

“It’s a bit unusual but it’s worth a try next summer,” say Rachel Roskilly, 59. no-one disagrees with her. Net summer the new 
flavour of ice-cream will be added to the 33 flavours of ice-cream that the family already produces. 

15. .................................... 
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The herd of cows that is the base of the family business is his main activity. There are 90 prime milkers , and 60 calves complete the 
herd. 

16. ................................... 

Soon after, in 1960, Joe married Rachel. He has added 45 hectares to the farm but has not gone far from his home. “This year I have 
not been out of Cornwall,” he said. “Rachel and I last had a holiday when our son Tody was four. there ha just been too much to 
do.” 

17. .............................. 

“Although we had been making clotted cream since we married and doing holiday lets in the outbuildings for 32 years, we realized 
that if the farm was over to support three grown-up children plus their possible families we had to make it a lot more profitable,” Joe 
said. 

18. ............................... 

“We had decided against ice-cream in 1984 because small-scale equipment was not available at the right price,” Joe said. “But three 
years later, when we were looking for a small pasteurising machine with which to make whipping cream, we realised that things had 
changed.” 

19. ............................. 

In addition, lat summer the family opened The Croust House, a 50-seater restaurant serving coffee, cream teas, salads and other light 
lunches, as well as all the ice-creams and Rachel’s homemade bread, scones, cake and jam. 

20. ................................ 

“Although the cows are the key to everything we do, I have always felt that being ready to change and expand when necessary 
makes farming more interesting and more fun than it used to be. The younger generation can get bored by the routine of farming. 
We can keep their interest by bringing in new ideas when otherwise they might have been tempted away from the countryside.” 

      

A. Hard work and money have not always gone hand in hand at Tragellast Barton farm. ten year ago Rachel and Joe were making a 
turnover $50.000 – less than a fifth of what they turn now. 

 

B. Two years ago Bryn, who had gained a degree at the Royal College of Art, was tempted back to the farm by the offer of her own 
stained glass studio. Toby returned this year from a furniture making course to set a furniture workshop. 

C. “It is very labour-intensive and it is too early to say how it is doing financially,” Joe said. “But changing the use of some of the 
cow sheds cost us very little as we did most of the work ourselves.” 

D. He has been producing milk on the farm, 10 miles from Britain’ most southerly point, since ye came there to work for his god 
mother at 17. When she retired she gave Joe the farm of 20 hectares. 

E. “Rachel and I invested 5000$ in a pasteurising machine and a deep freeze, convinced that making ice-cream would help keep the 
children’s interest in the farm. It’ been very successful.” 

F. Joe Roskilly, 63-year-old father of the family, sits at the end of the table in his farmer’s overalls. He is silent, but under his shock 
of grey hair he is attentive. 

G. They looked at ways of making more money from their milk, and also from their Kersey cream, which had a good local 
reputation. Ice-cream seemed the best idea. 

H. halva – the Middle Eastern sweet – is the subject of the conversation. Would it make a good ice-cream flavor? Rachel Roskilly 
thinks it would. Together with                                     sons Jacob, 31, Toby, 25, and daughter Bryn, 29, she had been experimenting 
with halva, honey, nuts and their own milk and cream for much of the day. 
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IV. You are going to read a magazine article about different types off guidebooks. For questions 21-35, choose from the books (A-
G). Some of the books may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be given in any order. 
There i an examples at the beginning (0). 

 

 

A. Blue Guides 

B. Everyman Guides 

C. Companion Guides 

D. Cadogan Guides 

E. Rough Guides 

F. Lonely Planet series 

G. Time Out series 

 

Which type of guidebook: 

 

is not modern in its approach?                                         0 .....C.......     

 

is attractive to look at?                                                      21 .............. 

 

offers unconventional views on famous buildings?          22 .............. 

 

is not suitable for reading in advance?                              23 ................. 

 

does not help you find your way around a city?                24 ............... 

 

has a style which might annoy some readers?                    25 ................. 

 

does not give complete coverage of the sights?                 26 ..................         27 ...................... 

 

takes on a guided tour of the buildings it describes?          28 .................... 

 

gives you a personal viewpoint?                                         29.................. 

 



  30  
 

does not contain what you might at first expect?              30 ................ 

 

tells you the history of each building?                               31.................. 

 

contains examples of artists’ work?                                  32................... 

 

is part of an expanding series?                                          33........................        34......................... 

 

concentrates on entertainment?                                        35.......................... 

   

Guide to the Guides 

A guidebook can make or break your holiday. The best will encourage, surprise and delight you, the worst can frustrate and annoy, 
leaving you lost and bored. 

 The Blue Guides are among the best-known cultural guides. They take you through museums room by room. Their tiny 
print goes into huge detail to describe the background of monuments that other guides ignore. This is really dull stuff. Curl up in bed 
with a Blue Guide and deep sleep is guaranteed within two pages. On holiday, however – as you stand curious before a small chapel 
in a backstreet of Rome – it is the only place to find out everything? 

 The new everyman guides cannot compete on detail, but they are a lot more fun. A riot of color springs from the 
photographs, illustration, maps and paintings accompanying the text. Visually they are amazing. In particular the Everyman city 
guides – such as Prague and Vienna – manage to catch the splendour of their subjects.  

 Both these series are highly functional, but thy lack any real character. Not so the loving written, academic and very old-
fashioned Companion Guides. A day in their company is rather like one spent with your (or at lest my) favoutrite, rather 
mischievous aunt. Seriousness is always mixed with unexpected and pleasant surprises. 

 I particularly like the Cadogan serious, rapidly growing now to cover almost all of Europe . Each one is written by an 
individual, not a team, which produces generally agreeable personal touches. They will take you down a Parisian side-street to tell 
you all about a particularly horrible 17th-century murderer or to point out a favourite cake shop. They are all about local colour and 
most readers will not mind their rushing of museums and missing altogether of lesser monuments. 

 Rough Guides offer the most successful practical coverage. Their recommendations can rarely be faulted and, as more 
books come out, their coverage of places of interest gets better. Rough Guides are written in a lively, jolly style about which 
traditionalists may complain. Prague Cathedral’s tomb of St John, described in the Blue Guide as having “unquestionably the finest 
furnishings of the time” and thought worthy of a full-page description, is described briefly in the Rough Guide as being a “work of 
excess”. I prefer them to their main competitor, the Lonely Planet series, which does not even notice the tomb of St John. 

 The general guides mentioned so far are all arranged in a logical fashion that takes you clearly from place to place. The odd 
one out is the Time Out series. These guides are based on listings: restaurants one after another, shops, museums, nightclubs and so 
on. For the young, and the young are heart, they are invaluable. 

V. For questions 36-50 read the text below and decide which answer A,B, C or D best fits each space. There is an example at the 
beginning (0).  

 

0. A in     B along    C up    D over 

 

0   A   B   C   D  
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A Visitor for Miss Dredger 

Every summer Miss Dredger took (0) .... A...  visitors at Clos de Joi. It was a square house with a (36) ..... across the island to the 
sea, with the island of Jersey on the (37) .....  . 

Miss dredger had (38) .... a carriage to take her down the harbour hill. (39) ..... it was a steep descent, she would (40)..... have taken 
it in her purposeful stride, and would even have returned (41) ..... foot up the long slope, for Miss Dredger scorned all physical 
(42)......  . 

Nevertheless, she had (43) .... on a carriage this (44) ..... morning, for she had a gentleman to meet at the harbour. Both he and his 
luggage must be got up the harbour hill. It was (45) ..... that the luggage could not walk up on its own and from what she knew 
about men, it was ten (46) .... one that her new lodger (47) ..... be as helpless as his luggage. 

And so, as the carriage had to go down the hill before it could come up again, Miss Dredger, with her sharp (48).... of logic, decided 
that, in order to (49)...... use of this fact, it would be as well to be (50)..... for at Clos de Joi. 

36  A  sight                       B  vision                            C  view                             D  look 

37  A  distance                 B background                     C outskirts                        D horizon 

38  A  ordered                  B required                          C commanded                   D asked 

39  A  However               B Although                         C Despite                          D Even 

40  A  commonly             B actually                           C  mostly                          D normally 

41  A  at                           B on                                    C with                              D off 

42  A  weakness              B lightness                          C tenderness                     D softness 

43  A  decided                 B chosen                             C arranged                        D considered 

44  A  definite                 B certain                             C particular                       D individual 

45  A  honest                   B simple                             C direct                             D plain 

46  A  to                          B by                                    C for                                 D under 

47  A  should                  B would                              C ought                             D could 

48  A  sense                    B  idea                                 C feeling                           D impression 

49  A  take                      B have                                 C make                             D get 

50  A looked                   B visited                             C sent                                D called 

VI. For questions 51- 60 read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the 
space in the same line. There is an example at the beginning (0).  

 

Example:  0 unusual 

 

 

 

Cameron Park 
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At first light, there is nothing(0)....unusual....  about the town of Cameron Park                         USUAL 
in California but, as the day begins and the town comes to    (51)..........................,                                LIVE  
you can’t help (52)................ that, among the cars, there are light airplanes                                                   NOTICE 

moving along the roads towards the airport. 

 
When the town was (53)....................... built, a small airport was included for the                        ORIGIN  
(54).................... of people flying in to look at the properties which were for                                      CONVENIENT 
(55)....................,but it soon became clear to the developers that this was an                                                 SELL  
attractions in itself. The streets were (56).................. so that planes could use                                             WIDE  
them, the mailboxes near the road were made (57) .................. to avoid                 SHORT 
passing wings, and all the electricity cables were buried (58)................                                          UNDERGROUND 
Now, there is every (59)................ that the residents will have a private                                                       LIKELY 
plane in their garage and use it with the same (60)....................other people                                                   FREE                
enjoy with their cars. 

VII. For questions  61 – 70, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word 
given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the word given. There is an example at 
the beginning (0). 

Example: 

0  I last saw him at my 21st birthday party. 

 

    since 

    I  ........haven’t seen him since ............ my 21st birthday party. 

61.  “Why don’t you wait by the phone box, Brenda?” said Leslie.  
Brenda 
Leslie suggested  ................................................... .................. by the phone box. 

62 Although he overslept, Clive wasn’t late for work.             
up 
Despite  ....................................................... ................... on time, Clive wasn’t late for work.  
63. I haven’t eaten food like this before.  
time 
This is the  .......................................................... this sort of food. 
64. After a long chase, the police finally succeeded in arresting the thief. to 
After a long chase, the police finally .......................................... ...................the thief. 

65. Diane was supposed to write to her parents last week.  
ought 

Diane  .................................................................. to her parents last week.  
66. His handwriting is so small I can hardly read it.   
such 
He ............................................................I can hardly read it .  
67. Somebody has to pick the visitors up from the airport.  
up  
The visitors........................................................................ from the airport.  
68. I wish I hadn’t told him what we were planning to do this evening.  
regret 
I ............................................................................ for this evening.  
69. Everyone was supposed to see Geoff leave the party early.  
surprise 
To .......................................................... the party early .  
70. All the witnesses said the accident was my fault.  
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blame  
All the witnesses said that........................................................ ................... the accident. 

 

VIII. For questions 71-85, read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word 
which should not be there. If a line is correct, put a tick (√) by the line. If a line has a word which should not be there, write the 
word  out. There are two examples at the beginning (0 and 00). 

0 Shortly after reaching to Weymouth on the south coast of England                                                         ....to...  
00 on holiday, we caught sight of a small white dot on the horizon,                                                           ... √....  
71 moving at an amazing speed. Surely it couldn’t be a ship going so                                                           ........  
72 fast? We thought it might still be a trick of the light, but as the shape                                               ........  
73 came closer, it was clear so that we had not been mistaken: it was                                                        ........  
74 indeed some sort of a ship and it was traveling very much faster                                                       .......  
75 than a normal boat could ever have done in similar conditions.                                                       .......  
76       It turned out as to be the new high-speed ferry to the Channel                                                    .......  
77 Islands, which could reach Guernsey in just over the two hours. This                                               ........  
78 seemed incredible since the last time when we had visited the island,                                                        .......  
79 it had taken us for five hours to get there, but now, with this faster,                                                .......  
80 service, a day trip it was clearly a real possibility and we decided to                                                                   ...... 

81 buy tickets for the next day. It also meant getting to the harbor by six                                                                 ...... 

82 o’clock but it was certainly worth making the effort to get up early                                                                     ...... 

83 The weather was fine and the ferry lived well up to its claims for a                                                                     ...... 

84 comfortable crossing. By half past nine we were relaxing ourselves in                                                                ...... 

85 a Guernsey cafe, enjoying a leisurely breakfast and looking out across                                                               ....... 

      the sea 

IX. Chose the essay below and write it in 120-180 words. 

1. . English-speaking holidaymakers who visit your country sometimes get into difficult situation because they don’t know enough 
about local customs. The Tourist Information Office in your town has asked you to prepare a leaflet in English, explaining the 
things foreign visitors ought to know about your way of life, and advising them of anything they should remember to do or not to 
do.  

2. Your local college organizes a competition each year for people who are learning English. This is what they are asking you to do 
this time. 

Write a review of a film, play or musical show which you have found both entertaining and helpful to you as a learner of 
English. In up to 250 words, you should give a brief outline of the story, explain why you like it and why you would recommend 
it a helpful to other English learners  

 

 

3) მისაღები გამოცდის პროგრამა ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის სპეციალობის 
დოქტორანტებისათვის (გამოცდა ჩატარდება უცხო ენაზე) 

1) Learner’s Role in the Foreign Language (English Language) Classes. (შემსწავლელის როლი 
უცხო ენის (ინგლისური ენის) გაკვეთილზე); 

2)  Language Styles (სწავლის სტილი და მისი სახეები); 
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3) Learning Strategies. (სწავლის სტრატეგიების ტიპები უცხო ენის  (ინგლისური ენის) 
სწავლებისას); 

4) Teacher’s Role in the Foreign Language (English Language) Classes. )მასწავლებლის როლი 
უცხო ენის (ინგლისური ენის) გაკვეთილზე); 

5) The Role of Literature while Teaching Foreign (English) Language. (ლიტერატურის 
სწავლების პრობლემატიკა უცხო ენის (ინგლისური ენის) სწავლებისას);  

6) Teaching Styles in the Foreign (English) Language Classes, (სწავლების სტილი უცხო ენის 
(ინგლისური ენის) სწავლების პროცესში); 

7) Error Correction (შეცდომების შესწორების სპეციფიკა უცხო ენის (ინგლისური ენის) 
სწავლების პროცესში); 

8) Correction of Oral Mistakes; (ზეპირი შეცდომების შესწორების პრობლემატიკა უცხო ენის 
(ინგლისური ენის) სწავლების პროცესში); 

9) Correction of Written Mistakes (წერითი შეცდომების შესწორების პრობლემატიკა უცხო 
ენის (ინგლისური ენის) სწავლების პროცესში); 

10)  Teaching-Learning process and Assesment Strategies in the Foreign (English) Language Classes. 
(სწავლა-სწავლების პროცესი და შეფასების სტრატეგიები უცხო ენის (ინგლისური 
ენის) სწავლების პროცესში). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1.     Tsitsishvili, R., Nijaradze,N, Darchia, M., Tevzaia M., Tkavashvili, E. Becoming an English Teacher: Theory 
and Practice of Teaching English in Georgia, Tbilisi 2006     
 

2. Schmitt, N., McCathy, M., Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy, Cambridge University Press, 
2001 

3. Brown, S., Systematic presentation of listening for main ideas, listening for details, and listening and making 
inferences, Teaching Reading, Cambridge University Press, 2006 

 

 

 

სასწავლო გეგმა: იხილეთ ცალკე. 
 
სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი:  იხილეთ ცალკე. ამავე ცხრილში მოყვანილია 
ინფორმაცია სასწავლო კურსებზე დაშვების წინაპირობების შესახებ. 
 
სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები): იხილეთ ცალკე 
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პროგრამის ხელმძღვანელების CV–ები: იხილეთ უნივერისტეტის ვებგვერდზე: 
www.tesau.edu.ge, განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლების პროფესორების 
სიაში. 
 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსის შესახებ:  პროგრამაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა 

ჩამონათვალი: 

        პედაგოგიკის მიმართულებით: 

      1) გურამ ჩაჩანიძე- სრული პროფესორი  

2) ნინო მოდებაძე   -ასოცირებული პროფესორი 

3) დავით მახაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი 

4) ნინო ნახუცრიშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

     5) შორენა ძამუკაშვილი – ასისტენტ. პროფესორი 

              ფსიქოლოგიის მიმართულებით: 

1) ნინო ბასილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

2) ია ჩაქიაშვილი   – ასისტენტ. პროფესორი 

             ინგლისური ენის მიმართულებით: 

1) მანანა ღარიბაშვილი  – სრული პროფესორი 

2) ნათელა დოღონაძე – სრული პროფესორი 

3) ნანა ბლუაშვილი –ასოცირებული პროფესორი 

4) ნათია გაბაშვილი – ასისტენტ.პროფესორი 

5)  შერლი ვეიდ მაკლოულინი. – პროფესორი 
 

                ინფორმატიკის მიმართულებით: 

1. ქეთევან ნანობაშვილი-სრული პროფესორი  

2. სვიმონ ოხანაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი 

                      სხვადასხვა   მიმართულებებით: 

1.  ნინო კახაშვილი -ასოცირებული პროფესორი 
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     სულ: 17 პედაგოგი 

  მათ გარდა,  კვლევისა და დისერტაციის თემატიკიდან გამომდინარე, საქართველოს 
სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და კვლევითი დაწესებულებებიდან, სადოქტორო 
დისერტაციის ხელმძღვანელებად  მოწვეულ იქნებიან განათლების სფეროს წამყვანი 
სპეციალისტები და სამეცნიერო საზოგადოებაში ცნობადი სახეები. 

        აღნიშნული პერსონალის CV-ები იხილეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.tesau.edu.ge 

 
    პროგრამის დამტკიცების აქტი: იხილეთ თავფურცელზე. 
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სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა: განათლების მეცნიერებები” 
სასწავლო გეგმა 
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სავალდებულო 
სასწავლო კურსები 
განათლების 
კვლევებისა და 
ინგლისური ენის 
სწავლების 
მეთოდიკის 
მიმართულების 
დოქტორანტებისა
თვის 

სავალ

დ. 

          

 

      

1  უმაღლესი 
სკოლის 
პედაგოგიკა 

 

სავალ

დებულ

ო 
5 5      15  1

5 

 

95  1  1 125 
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2 სწავლების 
თანამედროვე 
მეთოდები 

სავალდებ

ულო 5 5      15  15 

 

95  1 1  125 

3 კვლევის 
მეთოდები     

სავალდებ

ულო 
10 10      30  15 

 
205  2  1 250 

4 პროფესორის 
ასისტირება 

სავალდებ

ულო 
10  10     15  30 

 
205  1  2 250 

5. სემინარი I სავალდებ

ულო 
5 5        15 

 
110    1 125 

6. სემინარი  I I სავალდებ

ულო 
5  5       15 

 
110 

 
  1 125 

სასწავლო კურსები 
განათლების 
კვლევების 
მიმართულების 
დოქტორანტებისა
თვის 

სავალდ 

10          

 

 

 

   250 

1 პედაგოგიკის 
სპეც. კურსი 

სავალდ 
5 5      1

5  1
5 

 9
5  1  1 125 

2 განათლების 
ისტორია  

სავალდ 
5   5    1

5  1
5 

 9
5 

 
1  1 125 
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სასწავლო კურსები 
ინგლისური ენის 
სწავლების 
მეთოდიკის 
მიმართულების 
დოქტორანტებისა
თვის 

სავალდ 

10 5  5       

 

 

 

   250 

1 ინგლისური 
ენის 
სწავლების 
თეორიები და 
მეთოდები 

სავალდ. 

5 5      15 30  

 

80 

 

1 2  125 

2 სამეტყველო 
უნარ-ჩვევებისა 
და ენობრივი 
სისტემის 
ასპექტების 
სწავლების 
თეორიული 
საფუძვლები 

სავალდ. 

5   5    15 30  

 

80 

 

1 2  125 
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არჩევითი სასწავლო 
კურსები განათლების 
კვლევებისა და 
ინგლისური ენის 
სწავლების 
მეთოდიკის 
მიმართულების 
დოქტორანტებისათვ
ის 

სავალდ.ა

რჩ. 

10    10      

 

 

 

   250 

ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები 
კვლევა/სწავლე
ბაში და 
ელექტრონული 
კურსების 
შექმნა 

არჩ. 

 

 

        5       15  30 

 

80  1 2  125 

ფსიქოლოგიის 
სპეც. კურსი 

არჩ. 

 
5       15  30 

 
80  1  2 125 

აკადემიური 
წერა 

არჩ. 
5       15  30 

 
80  1 2  125 

ინგლისური ენა 
(C2) 

არჩ. 
5       15 15 15 

 
80  1 1 1 125 
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ქვეყანათმცოდნეო
ბის დიდაქტიკა 

არჩ. 
5       15  30 

 
80  1  2 125 

კვლევითი 
კომპონენტი 
განათლების 
კვლევებისა და 
ინგლისური ენის 
სწავლების 
მეთოდიკის 
მიმართულების 
დოქტორანტების
ათვის 
(პროსპექტუსი, 
კოლოქვიუმი, 
სტატია და/ან  
კონფერენციაში 
მინაწილეობა,  
სადოქტორო 
დისერტაცია) 

სავალდებ

ულო 

120          

 

      

პროსპექტუსი  სავალდ 20  20       15  485    1 500 

  კოლოქვიუმი  I სავალდ 
20   20      30  470    2 500 

კოლოქვიუმი  II სავალდ 20    20     30  470    2 500 
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კოლოქვიუმი  III სავალდ. 30     30    30  720    2 750 

სადისერტაციო 
ნაშრომის 
დასრულება და 
დაცვა 

სავალდ 

30      30   15 

 

735    1 750 

სულ  
180 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
5 

7
5 

2
8
5 

 

406
5 

    450
0 
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სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის: განათლების მეცნიერებები” 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 

№
სასწავლო 
კურსი 

კოდ
ი 

სე
მე

სტ
რ

ი 
კრ

ედ
ი

ტ
ი 

სტატუს
ი 

პრერეკვი
ზიტი 

ლექტორი ძირითადი ლიტერატურა 

1 პედაგოგიკის 
სპეც. კურსი 

 1 5 სავალდ
ებულო 

არა აქვს ასოც. პროფესორი. 
დავით მახაშვილი 

1. ბასილაძე, ი., კოხრეიძე ,ქ. (2004). 
პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები,   
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა.  

2. მალაზონია, შ.  (2001). პედაგოგიკა. 
თბილისი. ქრონოგრაფი; 

3. ნიჟარაძე, ნ; მაკლეინი, ქ; ბოლი, ტ; 
გოგიჩაძე, ნ; ლოდია, თ. სასწავლო და 
პროფესიული გარემო; დამხმარე 
სახელმძღვანელო III. თბილისი, 2009; 

4. ტყემალაძე, რ; დალაქიშვილი, ნ; თოფაძე, 
ქ; პაჭკორია, თ; ბუწაშვილი, თ. სწავლება 
და შეფასება; დამხმარე სახელმძღვანელო 
II. თბილისი, 2009; 

5.მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი 

6. არახამია, მ; ,,სკოლათმცოდნეობა,, 
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ქუთაისი, 2008 წელი. 

7.ალავიძე, ო; გოგიჩაშვილი, ნ; 
ბალანჩივაძე, თ. ,,კრეატიული პედაგოგიკა,, 
გამომცემლობა ,,ლიკა,, თბილისი, 2011წ. 

8.(1994). პედაგოგიკა. თბილისი: თბილისის 
უნივერსიტეტის  გამომცემლობა. 

9. ლორთქიფანიძე დ., დიდაქტიკა, 
თბილისი, 1981 წ 

10. ჟღენტი თ., ცუცქირიძე ზ., 
ლექციების კურსი პედაგოგიკაში I და II 
ნაწილი, თბილისი, 1999 წ. 

11. მოდებაძე., ნ და ოხანაშვილი სვ. 
სალექციო–საპრეზენტაციო მასალების 
ელექტრონული სწავლების 
დიდაქტიკური და ელექტრონული 
კონცეფციების შესახებ; 

12. GIZ-ის ტრენინგის მესალების 
ბეწდურეი და ელექტრონული 
ვარიანტები; 

13. . www.fachdidaktik 

14. www.pedagogika.ge 

15. www.Education.ge 
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2 განათლების 
ისტორია 

. 2 5 სავალდ
ებულო 

არა აქვს ასოც. პროფესორი. 
დავით მახაშვილი 

1. ვასაძე, ნ. პედაგოგიკის ისტორია. 
გამომცემლობა ,,განათლება,, თბილისი, 
1988წ 

2. ბასილაძე, ი. ,,ქრისტიანული 
პედაგოგიკის საგანი, ამოცანები, 
პრინციპები და მეთოდები,,, ქუთაისი, 
2010წ. 

3. კომენსკი, იან ამოს, ,,რჩეული 
პედაგოგიური თხზულებანი., ტ.1. 
საქ.სსრ პედ.მეცნიერებათა ინსტ. გამომც. 
თბილისი, 1949წ. 

4. თავზიშვილი, გ.ი., რჩეული ნაწერები., 
ტ.1., განათლება, თბილისი, 1974 

5. უშინსკი, კ.დ, რჩ.თხზულებები, თბ. 1959 

6. უზნაძე,.დ. შრომები, ტ 5. თბ.1967 

7. დანარჩენ ლიტერაქტურას დოქტორანტი 
პერიოდებისა და სწავლულების შესახებ 
იძიებს დამოუკიდებლად  ბეჭდური და 
ელექტრონული ბიბლიოთეკის 
გამოყენებით. 

3 კვლევის 
მეთოდები  

 

. 1 10 სავალდ არა აქვს პროფ. ნანა 
ბლუაშვილი 

1.  Tuckman, B.W. (1988) Conducting 
Educational Research. HarcourtBrace 
Jovanovich, Inc. San Diego.  p. 212-260 

2. doRonaZe, n. kvlevis 
meTodebi. konspeqti, gv. 70-75 
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4. პროფესორის 
ასისტირება 

Z.3.G.
07 

3 5 სავალდ
ებულო 

უმაღლესი 
სკოლის 
პედაგოგიკა 

ასოც. პროფესორი 
ნინო მოდებაძე, 
ასოც. პროფესორი, 
ნინო 
ბასილაშვილი 

1. ცუცქირიძე, ზ., და ორჯონიკიძე, ნ. 
(2005).განათლების თანამედროვე 
თეორიები (უცხოეთის ქვეყნების 
განათლების სისტემების განვითარების 
ძირითადი ტენდენციები. თბილისი: 
იაკობ გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკის 
ინსტიტუტი. 

2.მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი 

3.კლარინი მ., პედაგოგიური 
ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში, 
მოსკოვი,1989 

4. გობრონიძე,ა., და ბიბილეიშვილი,ი. 
(2001). უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის 
საკითხები, ბათუმის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა.  

5. საგანმანათლებლო რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენება, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, თბილისი, 2005 

6.  ჩარლზ თემფლი, სტრატეგიები 
სხვადასხვა საგანში, ქართულ ენაზე, 
2001   

7. ჯინი ლ. სთილი, ქერთის ს. 
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მერედითი და ჩარლზ თემფლი, 
კრიტიკული აზროვნების 
განვითარების ხელშემწყობი 
მეთოდები, მომზადებულია 
პროექტისათვის კითხვა და წერა 
კრიტიკული აზროვნებისათვის. 

8. სწავლებისა და სწავლის ახალი 
მიდგომები, თბილისი, 2004 წ. 

9. საგანმანათლებლო რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენება, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, თბილისი, 2005  

10. ჭკუასელი ქ., სწავლების 
თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს 
სკოლაში, გორის უნივერსიტეტი, მეორე 
საერთაშორისო კონფერენცია – ახალი 
მიმართულებები განათლების კვლევაში, 
2–3 ოქტომბერი., 2009 წელი., ქალაქი 
გორი. 

11. ბასილაძე ი., აბზიანიძე ლ., 
გაკვეთილი, როგორც პედაგოგიური 
ფენომენი, ქუთაისი, 2009 წ.  

12. ბასილაძე ი., ძოწენიძე ქ., 
მასწავლებლის პედაგოგიური 
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ხელოვნება, ქუთაისი, 2008 წ. 

5. სემინარი I Z.3.G.
05 

1 5 სავალდ
ებულო 

პედაგოგიკი
ს სპეც. 
კურსი 

ასოც. პროფესორი. 
დავით მახაშვილი 

1. ბალანჩივაძე,ი. პროექტის წერის 
უნარ–ჩვევები. აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
პედაგოგიკის დეპარტამენტი. 
ქუთაისი, 2006წ 

6. სემინარი II Z.3.G.
06 

3 5 სავალდ
ებულო 

უმაღლესი 
სკოლის 
პედსგოგიკა 

ასოც. პროფესორი. 
დავით მახაშვილი 

2. ბალანჩივაძე,ი. პროექტის წერის 
უნარ–ჩვევები. აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
პედაგოგიკის დეპარტამენტი. 
ქუთაისი, 2006წ 

7
. 

სწავლების 
თანამედროვე 
მეთოდები  

Z.3.I.
5 

1 5 სავალდ
ებულო 

არა აქვს პროფესორი 
გურამ ჩაჩანიძე 

1. ჩაჩანიძე გ. სართანია ვ. 
(2004).ინტერნეტ–განათლების 
ტექნოლოგიები და მისი განვითარების 
პერსპექტივები.  თბილისი,   
2.მეჰმედ სალი კოჩი (2011). 
დისტანციურ სწავლებაში 
ელექტრონული თვალსაჩინოების 
ეფექტური გამოყენების მენეჯმენტის 
კონცეფცია. სამაგისტრო ნაშრომი. 
თელავი. 
3.ილდირიმი კ. (2011). დისტანციური 
განათლების სისტემის დანერგვის 
მენეჯმენტის კონცეფცია. სამაგისტრო 
ნაშრომი. თელავი.. 
4. http://www.websoft.ru Значение 
мультимедиа в обучении.  
2. ჩაჩანიძე გ. სლაიდი #10, 11, 12. 
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 http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-
virtualnoi-realnosti. Обучение на основе 
Виртуальной реальности. 

 http://ofap.ulstu.ru. Модель человеческого 
мозга.. სლაიდი #1. 

 http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID. 
Ткачук А.П. ТРЕНАЖЕРНО-
ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ, 
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И 
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ИХ 
СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЭЛИТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ. 

8. ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები/კ
ვლევა 
სწავლებაში და 
ელექტრონული 
კურსების შექმნა 

 

Z.1.I.
73 

1 5 არჩევით
ი 

არა აქვს პროფ. ქეთევან 
ნანობაშვილი 

1. WorldWide Telescope 
worldwidetelescope.org 

2. Photosynth® 
photosynth.net 

3. Songsmith® Free Trial 
microsoft.com/songsmith 

4. Photo Story for Windows® XP 
microsoft.com/PhotoStory 

5. Mouse Mischief™ 
microsoft.com/multipoint/mouse-mischief 

6. Interactive Classroom and Mathematics 
Add-in 
microsoft.com/officeaddins 

7. Windows Live® SkyDrive® 
SkyDrive.Live.com 

8. Windows Live® Writer 
windowslive.com/Online/Spaces 

9. Bing™ Search and Bing™ Maps 
bing.com 

10. Bing™ Translator 
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microsoftTranslator.com 
11. პროფესორის მიერ გამოქვეყნებული 
ნაშრომები, კონსპექტები. 
12. გოგიჩაიშვილი გ., შეროზია თ., 
პეტრიაშვილი ლ., კაშიბაძე მ., 
ოხანაშვილი მ. საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები. ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 2011. 

ჩაჩანიძე გ. სართანია ვ. ინტერნეტ–
განათლების ტექნოლოგიები და მისი 
განვითარების პერსპექტივები.  
თბილისი 2004. 
13. ნანობაშვილი ქ. ვებ-ტექნოლოგიები. 
ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009.~ 

9. უმაღლესი 
სკოლის 
პედაგოგიკა 

P.3. 
P. 15 

1 5 სავალდ არა აქვს ასოც. 
პროფესორი 
დავით 
მახაშვილი 

1. ასათიანი, ა., (2008), უმაღლესი 
სკოლის პედაგოგიკა, თბილისი: გრიფონი. 

2. გობრონიძე,ა., და ბიბილეიშვილი,ი. 
(2001). უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის 
საკითხები, ბათუმის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა.  

3. ბასილაძე, ი., და ძოწენიძე, ქ. (2008). 
მასწავლებლის პედაგოგიური 
ხელოვნება. ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

4. ბასილაძე, ი., ჭოხონელიძე,, ნ., 
კოსტავა, ნ.(2005). სწავლებისა და 
სწავლის  პედაგოგიური 
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ტექნოლოგიები და მათი 
ზოგადპედაგოგიური 
დახასიათება,ქუთაისის 
სახ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა.  
2009წ. 

5. საქართველოს კანონი,  (2004). 
`უმაღლესი განათლების შესახებ~, 
თბილისი. 

6. კრედიტების ტრანსფერისა და 
დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS) 
(2005). თბილისი. 

7. www. Eqe.ge   უნივერსიტეტების 
ავტორიზაციის და აკრედიტაციის 
პროცედურები  და  მოთხოვნები 

 
10. 

აკადემიური 
წერა 

U.3.AW 1 5 არჩევითი არა აქვს ასოც. 
პროფესორი 

ნინო კახაშვილი 

1. წულაძე, ლ. (2006). აკადემიური წერა. 
თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა  
ცენტრი. 

2. კაჭარავა, ლ., მარწყვიშვილი, ხ. და 
ხეჩუაშვილი, ლ. (2007). აკადემიური 
წერა დამწყებთათვის. თბილისი: 
სოციალურ მეცნიერებათა სერია. გვ.102-
113 

3. გოჩიტაშვილი, ქ., შაბაშვილი, გ. და 
შარაშენიძე, ნ. (2007). აკადემიური წერა. 
თბილისი: გამომცემლობა `საიმედო~. 

    1. გუთბროდი, ჰ. (2004). მეგზური 



 

  52   
 

წარმატებული ურთიერთობისათვის.   
თბილისი:  სანი. 

    2. ჰარბორდი. ჯ. (2003). აკადემიური 
წერის სწავლება. მასწავლებლების    
ტრენინგის სემინარი. ცენტრალური 
ევროპის უნივერსიტეტი. 

    3. http://www.criticalreading/sfaccess.html 

4. http://writing.richmond.edu/writing/ 

11. ინგლისური 
ენა (C2) 

U.1.E.3 3 5 არჩევითი არა აქვს მ.ღარიბაშვილი 

ნ.გაბაშვილი 

1. Ceri Jones &Tania Bastow, Inside 

Out(2006)-A classroom-tested course for 

adults,is is designed to develop real-life 

communicative skills and powers of self-

expression,Macmillan Press 

2. Richard Side and Guy 

Wellman,(2001)Grammar  and Vocabulary for 

Cambridge Advanced and proficiency, 

Longman Press 

 
12. სამეტყველო 

უნარ-ჩვევებისა 
და ენობრივი 
სისტემის 
ასპექტების 
სწავლების 
თეორიული 

ED.3.G.0
4 

3 5 სავალდებ
ულო 

არ აქვს ნ. ბლიაშვილი 1. Jeremy Harmer (2005) The practice of English 
Language Teaching. Longman. The Third 
edition,completely revised and updated 

2. Jerry G.Gebhard (2003) Teaching English 
as a Second Language.Ann Arbor,The 
University of Michigan Press 
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საფუძვლები 

13. ქვეყანათმცოდ
ნეობის 
დიდაქტიკა 

ED.3.G.0
6 

4 5 არჩევითი არ აქვს ნ.ბლუაშვილი  1.Susan M.Gass, Larry Selinker (2003)Language 
and communication-second/foreign language 
acquisition-an introductory course, Lawrence 
Erlbaum associates, publishers Hillsdale, New 
Jersey, Hove And London 

2. Dale L. Lange (1998)“The teaching of culture 
in foreign language courses” in Modules for the 
professional preparation of teaching assistants in 
foreign languages (Grace Stovall Burkart, ed.; 
Washington, DC: Center for Applied Linguistics; 

14. ინგლისური 
ენის 
სწავლების 
თეორიები და 
მეთოდები 

ED.3.G. 
01 

1 5 სავალდებ
ულო 

არ აქვს მ. ღარიბაშვილი 1) Richards,J.C.& Rodgers, Th. S. Approaches 
and Methods in Language 
Teaching,Cambridge University Press 1994   

2) Richards,J.C. Communicative Language 

Teaching Today, Cambridge University Press 

1994  (an electronic book) 

3) McKay, S. L, Hornberger, N.H., 
Sociolinguistics and Language Teaching   

 
        4)  

15. კოლოქვიუმი I Z.3.G.
08 

4 2
0 

სავალდ
ებულო 

პროსპექტუს
ი 1 

ასოც. პროფ, ნინო 
ნახუცრიშვილი 

1. Tuning საგანმანათლებლო 
სტრუქტურების ურთიერთშეწყობა 
ევროპაში, ნაწილი I, II., 2005 წ., 2009 წ. 

2. მაღრაძე მ., ინტერაქტიური 



 

  54   
 

მეთოდებით სწავლების 
ფსიქოლოგიური საფუძვლები, 
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ქუთაისი, 2005 წ. 

3. სელევკო მ., თანამედროვე 
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები, 
მოსკოვი, 1998 წ. 

4.  ჩარლზ თემფლი, სტრატეგიები 
სხვადასხვა საგანში, ქართულ ენაზე, 
2001 

5. Kate L. Turabian A Manual for Writers of 
Rersearch papers, Theses, and Dissertations; 
CICAGO STYLE FOR STUDENTS AND 
RESEARCHERS, REVISED BY WAYNEC. 
BOOTH, GREGORY G. COLOMB, JOSEPH 
M. WILLIAMS AND THE UNIVERSITY OF 
CHICAGO PRESS EDITORIAL STAFF,  7 th 
Edition 

16 კოლოქვიუმი I I Z.3.G.
09 

4 2
0 

სავალდ
ებულო 

პროსპექტ
უსი 

ასოც. პროფ, 
ნინო 
ნახუცრიშვილი 

1) Kate L. Turabian A Manual for Writers 
of Rersearch papers, Theses, and Dissertations; 
CICAGO STYLE FOR STUDENTS AND 
RESEARCHERS, REVISED BY WAYNEC. 
BOOTH, GREGORY G. COLOMB, JOSEPH 
M. WILLIAMS AND THE UNIVERSITY OF 
CHICAGO PRESS EDITORIAL STAFF,  7 th 
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Edition 

17. კოლოქვიუმი III Z.3.G.
10 

5 3
0  

სავალდ
ებულო 

 
კოლოქვი
უმი 1 და 
პროსპექტ
უსი 

სრ. პროფ. მანანა 
ღარიბაშვილი, 
ასოც. პროფ. ნინო 
მოდებაძე 

1)  Kate L. Turabian A Manual for Writers 
of Rersearch papers, Theses, and 
Dissertations; CICAGO STYLE FOR 
STUDENTS AND RESEARCHERS, REVISED 
BY WAYNEC. BOOTH, GREGORY G. 
COLOMB, JOSEPH M. WILLIAMS AND 
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS 
EDITORIAL STAFF,  7 th Edition 

18 პროსპექტუსი   2 20 სავალდ
ებულო 

არა აქვს სრ. პროფ. მანანა 
ღარიბაშვილი, 
ასოც. პროფ. 
ნინო მოდებაძე 

1) Kate L. Turabian A Manual for Writers 
of Rersearch papers, Theses, and Dissertations; 
CICAGO STYLE FOR STUDENTS AND 
RESEARCHERS, REVISED BY WAYNEC. 
BOOTH, GREGORY G. COLOMB, JOSEPH M. 
WILLIAMS AND THE UNIVERSITY OF 
CHICAGO PRESS EDITORIAL STAFF,  7 th 
Edition 

19 ფსიქოლოგიის 
სპეც. კურსი 

   არჩევითი არა აქვს ასოც. პროფ. ნინო 
ბასილაშვილი, 
ასისტ. პროფ. ია 
ჩაქიაშვილი 

1. გ. ზიმბარდო `ფსიქოლოგია და 
ცხოვრება~ 

2. ი. იმედაძე `ფსიქოლოგიის ისტორია~ 

3. დ. უზნაძე `ზოგადი ფსიქოლოგია~ 

4. გ. ფროიდი `ფსიქოანალიზი~ 

20 სადოქტორო 
ნაშრომის 
შესრულება და 

Z.3.G.
10 

2
-
6 

8
0 

სავალდ
ებულო 

კურკულუმი
ს სასწავლო 
და 
კვლევითი 

სრ. პროფ. მანანა 
ღარიბაშვილი, 
ასოც. პროფ. ნინო 

1) Kate L. Turabian A Manual for Writers of 
Rersearch papers, Theses, and Dissertations; 
CICAGO STYLE FOR STUDENTS AND 
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დაცვა კომპონენტე
ბი 

მოდებაძე RESEARCHERS, REVISED BY WAYNEC. 
BOOTH, GREGORY G. COLOMB, JOSEPH M. 
WILLIAMS AND THE UNIVERSITY OF 
CHICAGO PRESS EDITORIAL STAFF,  7 th 
Edition 
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 დოქტორანტურის   კურიკულუმი კრედიტებითა და სამესტრული განაწილებით 
 

# saswavlo kursi statusi 
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სავალდებულო სასწავლო 
კურსები განათლების 
კვლევებისა და ინგლისური 
ენის სწავლების მეთოდიკის 
მიმართულების 
დოქტორანტებისათვის 

სავალდ. 40       

1 უმაღლესი სკოლის 
პედაგოგიკა 

სავალდ. 5 5      

2 სწავლების 
თანამედროვე 
მეთოდები 

სავალდ. 5 5      

3 კვლევის მეთოდები     სავალდ. 10 10      

4 პროფესორის 
ასისტირება 

სავალდ. 10  10     

5 სემინარი  I სავალდ. 5 5      

 სემინარი II სავალდ. 5  5     
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სასწავლო კურსები 
განათლების კვლევების 
მიმართულების 
დოქტორანტებისათვის 

სავალდ. 10       

1 პედაგოგიკის სპეც. 
კურსი 

სავალდ. 5 5      

2 განათლების ისტორია  სავალდ. 5   5    

სასწავლო კურსები 
ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკის მიმართულების 
დოქტორანტებისათვის 

სავალდ. 10 5  5    

1 ინგლისური ენის 
სწავლების თეორიები 
და მეთოდები 

სავალდ. 5 5      

2 სამეტყველო უნარ–
ჩვევები 

სავალდ. 5   5    

არჩევითი სასწავლო კურსები 
განათლების კვლევებისა და 
ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკის მიმართულების 
დოქტორანტებისათვის 

სავალდ.არჩ. 10    10   
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1 ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები 
კვლევა/სწავლებაში 
და ელექტრონული 
კურსების შექმნა 

არჩევითი 5       

2 აკადემიური წერა არჩევითი 5     

3 ინგლისური ენა (C2) არჩევითი 5     

4 ფსიქოლოგიის სპეც. 
კურსი 

არჩევითი 5     

5 პრაგმატიკა და 
დისკურსი 

არჩევითი 5       

6 ქვეყანათმცოდნეობის 
დიდაქტიკა 

არჩევითი 5       

კვლევითი კომპონენტი 
განათლების კვლევებისა და 
ინგლისური ენის სწავლების 
მეთოდიკის მიმართულების 
დოქტორანტებისათვის 
(კოლოქვიუმი და სადოქტორო 
დისერტაცია) 

სავალდ. 120       

1 პროსპექტუსი  სავალდ. 20  20     
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2   კოლოქვიუმი  I  სავალდ. 20   20    

3   კოლოქვიუმი  II სავალდ. 20    20   

4 კოლოქვიუმი  III სავალდ. 30     30  

6 სადისერტაციო 
ნაშრომის 
დასრულება და დაცვა 

სავალდ. 30      30 

სულ  180 30 30 30 30 30 30 

 


