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   პედაგოგიური ფაკულტეტი 
 
    ბაკალავრიატი 
 

სასწავლო კურსი          კოდი 
                                            fsiqologia  
zogadi fsiqologia         P.1.F 01 
ასაკობრივი ფსიქოლოგია P.1.F.02 
პედაგოგიური  ფსიქოლოგია P.1.F.03 
სოციალური ფსიქოლოგია P.1.F.04 
სპორტის  ფსიქოლოგია P.1.F.05 
fsiqologiis safuZvlebi P.1.F.06 
iuridiuli dsiqologia P.1.F.07 
ganaTlebis fsiqologia P.1.F.08 
ganviTarebis fsiqologia P.1.F.09 
fsiqodiagnostika P.1.F.10 

pedagogika 

აღზრდის თეორია P.1.P.01 
დიდაქტიკა P.1.P.02 
მეტყველების კულტურის საკითხები P.1.P.03 
ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა 
ა) თეორიული 
ბ) პრაქტიკული 

 
P.1.P.04 
P.1.P.05 

ქართული საანბანო სახელმძღვანელოები P.1.P.06 
დეფექტოლოგია P.1.P.07 
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების მეთოდიკა P.1.P.08 
მუსიკის სწავლების მეთოდიკა P.1.P.09 
შრომითი აღზრდის სწავლების მეთოდიკა P.1.P.10 
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება P.1.P.11 
მუსიკა P.1.P.12 
შრომა (ქარგვა, კერვა, ქსოვა) P.1.P.13 
პედაგოგიური პრაქტიკა P.1.P.14 
სკოლათმცოდნეობა და სკოლის მართვის საფუძვლები P.1.P.15 
პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები P.1.P.16 
ეთიკა P.1.P.17 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები P.1.P.18 
საოფისე პროგრამები P.1.P.19 
პედაგოგიური ეთიკა P.1.P.20 
სამოქალაქო განათლება P.1.P.21 



inkluziuri ganaTleba P.1.P.22 
zogadi pedagogika:pedagogikis safuZvlebi,aRzrdis 
Teoria 

P.1.P.23 

didaqtika, skolaTmcodneoba P.1.P.24 
specialuri pedagogika P.1.P.25 
saxviTi da dekoratiuli xelovnebis istoria P.1.P.26 
qarTuli musikis istoria         P.1.P.27 
                                         sabakalavro naSromebi 

საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში P.1.SB.01 
საბაკალავრო ნაშრომი პედაგოგიკაში P.1.SB.02 
საბაკალავრო ნაშრომი ქართული ენის სწავლების მეთოდიკაში P.1.SB.03 
საბაკალავრო ნაშრომი მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში P.1.SB.04 
საბაკალავრო ფ/ა თეორიასა და მეთოდიკაში P.1.SB.05 
საბაკალავრო ნაშრომი თავისუფალ არჩევით საგანში P.1.SB.06 

მათემატიკა 
სიმრავლეთა თეორიისა და მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები P.1.M.01 
მთელი უარყოფითი რიცხვები P.1.M.02 
სიდიდეები და მათი გაზომვა P.1.M.03 
ანალიზური გეომეტრიის საფუძვლები, სტატისტიკა, ალბათობის 
elementები 

P.1.M.04 

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა 
ა) ზოგადი 
ბ) კერძო 

 
P.1.M.05 
P.1.M.06 

                    sabunebismetyvelo  disciplinebi 

ბავშვის ანატომია-ფიზიოლოგია სასკოლო ჰიგიენით P.1.B.01 
საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა P.1.B.02 
ბუნებისმცოდნეობა P.1.B.03 
ბოტანიკა P.1.B.04 
ზოოლოგია P.1.B.05 
skolamdeli da saskolo asakis bavSvis higiena da 
usafrTxo garemo 

P.1.B.06 

anatomia, fiziologiiT         P.1.B.07 
                                          qarTuli ena 

ფონეტიკა         P.1.K.01 
მორფოლოგია         P.1.K.02 
სინტაქსი         P.1.K.03 
ქართული ლიტერატურის ისტორია         P.1.K.04 
ფოლკლორი         P.1.K.05 
                                       istoria 
საქართველოს ისტორია        P.1.S.01 
                                       menejmenti 

მართვა, მენეჯმენტი P.1.MG.01 
                                  ფიზიკური აღზრდა 



      
ფიზიკური აღზრდა (პრაქტიკული)                   P.1.FZ.01 
ფიზიკური აღზრდის სწავლების მეთოდიკა P.1.FZ.02 
მოკლე მანძილზე რბენები და ამანათმრბენი P.1.FZ.06 
საშუალო და გრძელ მანძილზე რბენები P.1.FZ.07 
ტყორცნები და ხტომები P.1.FZ.08 
საკონტროლო ნორმატივები მძლეოსნობაში P.1.FZ.09 
კალათბურთი, ფრენბურთი P.1.FZ.10 
მოძრავი თამაშები სწავლების მეთოდიკით P.1.FZ.11 
ხელბურთი P.1.FZ.12 
ფეხბურთი P.1.FZ.13 
ჩოგბურთი, ბადმინტონი, მაგიდის ჩოგბურთი P.1.FZ.14 
სამხედრო პატრიოტული თამაშები P.1.FZ.15 
ზოგადი და სპორტის ფიზიოლოგია P.1.FZ.16 
ფიზიკური აღზრდის სისტემა, საშუალებები, მეთოდები და 
მეთოდური პრინციპები 

P.1.FZ.17 

ფიზიკური თვისებების განვითარება, მოძრაობითი მოქმედებების 
სწავლება, აღზრდის ძირითადი ასპექტები 

P.1.FZ.18 

სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ფიზიკური აღზრდა P.1.FZ.19 
სპორტული წვრთნა, ფიზიკური კულტურა სტუდენტ 
ახალგაზრდობის, მოზრდილი და ხანშიშესული 
მოსახლეობისათვის 

P.1.FZ.20 

თავისუფალი ვარჯიში და ღერძი P.1.FZ.21 
ორძელი და ბჯენითი ხტომები P.1.FZ.22 
რგოლები და ტაიჭის სახელურები P.1.FZ.23 
საკონტროლო ნორმატივები ტანვარჯიშულ იარაღებზე P.1.FZ.24 
სპორტული მედიცინა და სამკურნალო ფიზკულტურა  P.1.FZ.25 
ბიომექანიკა P.1.FZ.26 
ტრენაჟორი, ათლეტიზმი P.1.FZ.27 
ფიზკულტურის ისტორია და ოლიმპიზმი P.1.FZ.28 
სპორტ ნაგებობები და მოწყობილობები P.1.FZ.29 
ბიოქიმია P.1.FZ.30 
ძალოსნობა (კლასიკური) P.1.FZ.31 
სპორტის ეკონომიკა P.1.FZ.32 
მოძრაობითი მოქმედებების სწავლება და ფიზიკური თვისებების 
განვითარება 

P.1.FZ.33 

მძლეოსნობა P.1.FZ.34 
                                             
 
 
 
 



მაგისტრატურა 
 

სასწავლო კურსი კოდი 
საერთო 

პედაგოგიური პროფესიული ხელოვნება P.2.P.01 
პედაგოგიკის ისტორია(საზღვარგარეთის ,ქართული) P.2.P.02 
დიდაქტიკა(სკოლათმცოდნეობა) P.2.P.03 
პედაგოგიკა(ზოგადი,აღზრდის თეორია) P.2.P.04 
სწავლების აქტიური მეთოდები P.2.P.05 
xx-ს-ის სწავლების თეორიები(პედაგოგიური სისტემები/ტექნოლოგიები) P.2.P.06 
პედაგოგიური ანტროპოლოგია(განატლების ფილოსოფია/ისტორია) P.2.P.07 
ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები P.2.P.08 
სკოლის მართვისა და ადმინისტრირების საკითხები P.2.P.09 
განათლების  სამართლებრივი ასპექტები P.2.P.10 
ინკლუზიური  განათლების პრობლემები P.2.P.11 
განათლების თანამედროვე თეორიები P.2.P.12 
პედაგოგიკის საფუძვლები P.2.P.13 
სასწავლო კურიკულუმის დიზაინი P.2.P.14 
კვლევის მეთოდები განათლებაში P.2.P.15 
მართვა, მენეჯმენტი P.2.P.16 
პედაგოგიური პრაქტიკა P.2.P.17 
საგანმანათლებლო კვლევა P.2.P.18 
ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები P.2.P.19 
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა P.2.P.20 
პედაგოგიური აზროვნების ისტორია P.2.P.21 
განათლების ფილოსოფია P.2.P.22 
დიდაქტიკა, სკოლის მართვა და ადმინისტრირება P.2.P.23 
სასწავლო კურიკულუმის დიზაინი P.2.P.24 
სკოლათმცოდნეობა P.2.P.25 
პედაგოგიური ხელოვნების საფუძვლები P.2.P.26 

GganaTlebis menejmenti da sainformacio teqnologiebi 

მართვა, მენეჯმენტი          P.2.MG.01 
განვითარების ფსიქოლოგია P.2.F.01 
სოციალური ფსიქოლოგია P.2.F.02 
ზოგადი ფსიქოლოგია P.2.F.03 
პედაგოგიური ფსიქოლოგია P.2.F.04 
განათლების ფსიქოლოგია P.2.F.05 
გენდერი და განათლება P.2.F.06 
ფსიქოპედაგოგიური დიაგნოსტიკა P.2.F.07 
ასოციალური ქცევის დიაგნოსტიკა და კორექცია P.2.F.08 
პედაგოგიური ფსიქოლოგია    p.2.F.09 

           ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა 
ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა P.2.N.01 
ინგლისური ენის  თ არგმნის თეორია P.2.N.02 



ინგლისური ენის ისტორია P.2.N.03 
ინგლისური ენის სტილისტიკა P.2.N.04 
ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა P.2.N.05 
ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია P.2.N.06 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა(1) P.2.N.07 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა(2) P.2.N.08 
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა(3) P.2.N.09 
კვლევის  მეთოდები P.2.N.10 
ინგლისური ენის  ისტორია P.2.N.11 

            საქართველოს ისტორიის სწავლების  მეთოდიკა 
საქართველოს ისტორია P.2.S.01 
ძველი ქვეყნების ისტორია P.2.S.02 
შუა საუკუნეების ისტორია P.2.S.03 
ევროპისა და ამერიკის ახალი ისტორია P.2.S.04 
ევროპისა და ამერიკისქვეყნების უახლესი ისტორია P.2.S.05 
აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია P.2.S.06 
ისტორიის სწავლების მეთოდიკა P.2.S.07 

             მათემატიკის სწავლების  meTodika 
ერთი ცვლადის ფუნქციათა დიფერენციალური და ინტეგრალური 
აღრიცხვა 

P.2.M.01 

უმაღლესი ალგებრა P.2.M.02 
ანალიზური გეომეტრია P.2.M.03 
მრავალი ცვლადის ფუნქციათა დიფერენციალური და ინტეგრალური 
აღრიცხვა 

P.2.M.04 

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა (ზოგადი მეთოდიკა) P.2.M.05 
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა (კერძო  მეთოდიკა) P.2.M.06 

              ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა 
ბოტანიკა P.2.B.01 
ადამიანის ანატომია P.2.B.02 
ანატომია,ფიზიოლოგია,სასკოლო  ჰიგიენით P.2.B.03 
ზოოლოგია P.2.B.04 
ზოგადი ბიოლოგია P.2.B.05 
ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა I ნაწ. P.2.B.06 
ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა II ნაწ. P.2.B.07 

განათლების  მენეჯმენტი და საინფორმაციო საშუალებები 
განათლების მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები P.2.GM.01 
განათლების სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი 
სისტემების დაპროექტება 

P.2.GM.02 

განათლების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მენეჯმენტის 
კომპიუტერული ანალიზი 

P.2.GM.03 

მონაცემთა ბაზების  მართვა  საინფორმაციო სისტემებში P.2.GM.04 
პროგრამული უზრუნველყოფის   
დაპროექტება:პრინციპები,მოდელები,ნიმუშები                                                   

P.2.GM.05 

უმაღლესი განათლების საკრედიტო სისტემის მენეჯმენტის საფუძვლები P.2.GM.06 
დაპროგრამება java და XML  ენაზე  საგანმანათლებლო პროცესებისათვის P.2.GM.07 



Web-ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები. HTML ენა P.2.GM.08 
Web-ტექნოლოგიების გამოყენება  საგანმანათლებლო  სფეროში 
(სწავლების ინფორმაციული  ტექნოლოგიები) 

P.2.GM.10 

განათლების ხარისხის მართვის ოპტიმალური მეთოდები P.2.GM.11 
განათლების მენეჯმენტის ინტელექტუალური ინფორმაციული  
სისტემები 

P.2.GM.12 

სასწავლო პროცესების  მოდელირების  ექსპერტული სისტემები  P.2.GM.13 
სამაგისტრო ნაშრომი  P.2.GM.14 
ქართული ენა  P.2.GM.15 

            ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა 
ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა        P.2.K.01 
ქართულილიტერატურის სწავლების მეთოდიკა        P.2.K.02 
კითხვის სტრატეგია        P.2.K.03 
ქართულის , როგორც მეორე ენის სწავლების მეთოდიკა        P.2.K.04 
”ვეფხისტყაოსნის” სწავლების  მეთოდიკა        P.2.K.05 
ინტერდისციპლინარული სწავლების საფუძვლები        P.2.K.06 
ინტეგრირებული სწავლების  საკითხები        P.2.K.07 
ქართული ენის  ზოგადი კურსი        P.2.K.08 
ქართული ლიტერატურის ზოგადი კურსი        P.2.K.09 
ტექსტის ლინგვისტიკური ანალიზი        P.2.K.10 
მწერლის ენისა და სტილის საკითხები        P.2.K.11 
ვერბალური კომუნიკაციების ტექნოლოგიები        P.2.K.12 
კვლევის მეთოდები        P.2.K.13 
სამაგისტრო ნაშრომი        P.2.K.14 
დაწყებითი განათლების თეორია და მეთოდიკა        P.2.K.15 

           ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა 
ზოგადი ფიზიკა P.2.FM.01 
ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება P.2.FM.02 
ლაბორატორიულ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება :          
ა)ლაბორატორიულ  მონაცემთა  კომპიუტერული დამუშავება  WINDOUS 
ოპერაციულ გარემოში 
ბ) ლაბორატორიულ მონაცემთა  კომპიუტერული დამუშავება  LINUX 
ოპერაციულ გარემოში 

 
P.2.FM.03 

 
P.2.FM.04 

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა P.2.FM.05 
მოდული: WEB-ტექნოლოგიები: 
   ა)WEB- ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები HTML ენა 
  ბ)WEB- ტექნოლოგიების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე 
  (ADO.NET.ASP.NET) 

 
P.2.FM.06 
P.2.FM.07 

ზოგადი ფიზიკა  (2) P.2.FM.08 
ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა(2) P.2.FM.09 
ფიზიკის ისტორია P.2.FM.10 

G         geografiis swavlebis meTodika 
zogadi dedamiwaTmcodneoba P.2.G.01 
saqarTvelos fizikuri geografia P.2.G.02 
saqarTvelos social-ekonomikuri geografia P.2.G.03 



kontinentebis da okeaneebis geografia P.2.G.04 
sazRvargareTis Qqveynebis ekonomikuri geografia P.2.G.05 
geografiis swavlebis meTodika (I nawili) P.2.G.06 
geografiis swavlebis meTodika (II nawili) P.2.G.07 
 
 profesiuli umaRlesi 

 
tansacmlis dizaini 

 
სალექციო კურსი კოდი 

xatva P.1.T.01 
ferwera P.1.T.02 
kompozicia specialobaSi (spec. kompozicia) P.1.T.03 
saerTo kompozicia P.1.T.04 
ferTmcodneoba P.1.T.05 
xelovnebis istoria P.1.T.06 
kostumebis istoria P.1.T.07 
samkervalo warmoebis masalaTmcodneoba P.1.T.08 
tansacmlis konstruireba P.1.T.09 
tansacmlis teqnologia P.1.T.10 
kompoziciis Sesruleba masalaSi (kerva) P.1.T.11 
plastikuri anatomia P.1.T.12 
                                 
 

დოქტორანტურა 
 

სალექციო კურსი კოდი 
                        ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა 

უცხო ენის სწავლების თეორიები და მეთოდები P.3.N.01 
უნარ-ჩვევების  ფორმირების მეთოდები P.3.N.02 
კვლევის მეთოდები P.3.N.03 
პროფესორის ასისტირება P.3.N.04 
სადოქტორო შრომა P.3.N.05 
უცხო ენის სწავლების  თეორიები და მეთოდები(2)              
 

P.3.N.06 

უცხო ენის სწავლების თეორიები და მეთოდები (3) P.3.N.07 
უნარ-ჩვევების  ფორმირების  მეთოდები (2) P.3.N.08 
უნარ-ჩვევების  ფორმირების  მეთოდები(3) P.3.N.09 
კვლევის მეთოდები (2) P.3.N.10 
კვლევის მეთოდები(3) P.3.N.11 

                        გერმანული ენის სწავლების  მეთოდიკა 
სწავლების მეთოდები და თეორიები (1) P.3.G.01 
სწავლების მეთოდები და  თეორიები (2) P.3.G.02 
უნარი და უნარ-ჩვევები  სწავლების მეთოდიკაში (1) P.3.G.03 



უნარი და უნარ-ჩვევების  ფორმირება სწავლების მეთოდიკასა და  
დიდაქტიკაში(2) 

P.3.G.04 

კვლევის მეთოდები (1) P.3.G.05 
კვლევის მეთოდები (2) P.3.G.06 
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა P.3.G.07 
უნარი და უნარ-ჩვევების ფორმირება სწავლების  მეთოდიკასა და 
დიდაქტიკაში(3) 

P.3.G.08 

სწავლების  მეთოდები და თეორიები (3) P.3.G.09 
პროფესორის ასისტირება (1) P.3.G.10 
სტატიის პრეზენტაცია P.3.G.11 
პროფესორის ასისტირება(2) P.3.G.12 

სადოქტორო ნაშრომის საბოლოო  ვარიანტის 
დასრულება,გაფორმება,წარმოდგენა 

P.3.G.13 

განათლების მენეჯმენტი  და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების  ზოგადი მიმოხილვა P.3.GM.01 
განათლების საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები P.3.GM.02 
კვლევის მეთოდები P.3.GM.03 
სწავლების  თანამედროვე მეთოდიკა P.3.GM.04 
განათლების მენეჯმენტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები P.3.GM.05 
ვირტუალური განათლების ტენოლოგიები და საკომუნიკაციო სისტემები P.3.GM.06 
თანამედროვე პედაგოგიკის მიმართულებები,შემეცნებითი სისტემები და 
საწვრთნელები 

P.3.GM.07 

მენეჯმენტის საფუძვლები P.3.GM.08 
უმაღლესი პედაგოგიკა P.3.GM.09 
ფსიქოლოგია P.3.GM.10 
განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები P.3.GM.11 
saკრედიტო სისტემა და ხარისხის მართვის თეორია P.3.GM.12 
პროფესორის ასისტირება P.3.GM.13 
სადოქტორო შრომა         P.3.GM.14 
სადოქტორო შრომა (2)        P.3.GM.15 

MA      maTematikis swavlebis meTodika 
maTematikis swavlebis Tanamedrove Teoria da praqtika P.3.M.01 
kvlevis meTodebi P.3.M.02 
swavlebis Tanamedrove Teoriebi P.3.M.03 
sainformacio sakomunikacio teqnologiebi/ kvleva swavlebaSi 
da eleqtronuli kursebis Seqmna 

P.3.M.04 

arCeviTi saswavlo komponenti P.3.M.05 
maTematikis swavlebis meTodikis Tanamedrove Teoria da 
praqtika 

P.3.M.06 

kvleviTi muSaobis meTodebi maTematikis swavlebis procesSi P.3.M.07 
profesoris asistireba P.3.M.08 
sadoqtoro Sroma 1 P.3.M.09 
sadoqtoro Sroma 2 P.3.M.10 
 


