
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

“გეოგრაფია” 

(Geography) 

 
მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 

 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელები: 

 

ე.ელიზბარაშვილი - პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი  

ი.ჭინჭარაშვილი - ასოც. პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

1. რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურების მიერ, ოქმი #   __15____, „__30____“ __მაისი_____2011წ. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

სამსახურის ხელმძღვანელი            /პროფ. დ. მჭედლიშვილი/ 

2. მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

ოქმი #   __10____, „___6___“ ივნისი___        2011წ. 

ფაკულტეტის დეკანი                  /პროფ. თ. მჭედლური/ 

3. დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 

ოქმი #   _16_, „__14____“ __ივნისი______2011 

წ.უნივერსიტეტის რექტორი           / თ.ჯავახიშვილი / 

 

პროგრამაში ცვლილებები შესულია და დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

2012 წლის 16 მაისს, ოქმი №13. 

თელავი 

2011 



სკოლა : ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

  

დეპარტამენტი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: გეოგრაფია (Geography) 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები:  
 

გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი,   

პროფესორი ელიზბარ ელიზბარაშვილი 

ტელ: 0350271470, 0322235805, 599735886, eelizbar@hotmail.com 

 

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი,  

ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ჭინჭარაშვილი 

ტელ: 0350270700, 599008448, iza709@mail.ru 

 

აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი (I საფეხური) 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: ძირითადი 
 

სწავლების ენა: ქართული 
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი (BACHELOR OF GEOGRAPHY) 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:240 ECTS კრედიტი 
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარება ი. 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის სპეციალობაზე  მოსახვედრად. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: საბაკალავრო  პროგრამის “გეოგრაფია” მიზანია 

სტუდენტმა  მიიღოს სათანადო ცოდნა სამყაროს აგებულების და შემადგენლობის, 

გეოგრაფიული მეცნიერების ჩასახვისა     და განვითარების, დედამიწის აღნაგობის, ფორმისა და 

მოძრაობის შესახებ, დედამიწის ზედაპირის არაერთგვაროვნების, აგრეთვე ჰიდროსფეროს, 

ატმოსფეროს, ლითოსფეროსა და ბიოსფეროს, გეოგრაფიული გარსის კანონზომიერებების, 

სტრუქტურის და განვითარების შესახებ. პროგრამა მიზნად ისახავს გეოგრაფიული გარსის 

აგებულების, დინამიკისა და განვითარების კანონზომიერებათა შესწავლას, ბუნებრივი 

სისტემების ორგანიზაციის და ფუნქციონირების სივრცე-დროითი ასპექტების და შესაბამისი 

სწრაფცვალებადი გარემოს შესწავლას პროცესების ოპტიმალური მართვის სისტემის 

შემუშავების მიზნით, და კვლევის მეთოდოლოგიაში საბაზისო განათლების მიღებას. გარდა 

ამისა, პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული კვლევის ჩატარების 

უნარ-ჩვევები გარემოს კომპონენტების შესწავლის, რაციონალური გამოყენების, მოდელირების  

და დაცვის დარგში. 

პროგრამის მიზანია ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესების სივრცე-დროითი ანალიზის საფუძველზე აწარმოებენ ისეთი დასკვნების 
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მომზადებას, რომელიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო/ბიზნეს ორგანიზაციების მართვას და მათი 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას.  
 

სწავლის შედეგი: 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

• აკვირდება ბუნებრივ 

გარემოს და აღიქვამს მასში 

მიმდინარე პროცესებს; 

• აცნობიერებს დედამიწაზე 

არსებული სისტემების 

განვითარების ძირითად 

თავისებურებებს; 

• შეიძენს სხვა დისციპლინების 

მრავალფეროვანი მიდგომების 

ცოდნას, შეუძლია მათი გაგება 

და გამოყენება გეოგრაფიულ 

კონტექსტში;  

•  პროგრამის დასრულების 

შემდეგ ბაკალავრს ექნება 

ფართო საბაზო ცოდნა რომელიც 

მოიცავს თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას.   

•  ფლობს სათანადო ცოდნას სამყაროს 

აგებულების და შემადგენლობის,  

დედამიწის აღნაგობის, ფორმისა და 

მოძრაობის, დედამიწის ზედაპირის 

არაერთგვაროვნების, აგრეთვე 

ჰიდროსფეროს, ატმოსფეროს, 

ლითოსფეროსა და ბიოსფეროს, 

გეოგრაფიული გარსის 

კანონზომიერებების, სტრუქტურის და 

განვითარების შესახებ;  

• აღიქვამს და ესმის დედამიწაზე 

მიმდინარე პროცესები და პლანეტაზე 

მათი გავლენის შედეგები სივრცესა და 

დროში; 

• აცნობიერებს გლობალურ დონეზე 

სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების 

მიმდინარეობის თავისებურებებს; 

• აცნობიერებს 

ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებრივ 

და სოციალურ გარემოს შორის და 

შეუძლია მისი შედეგების შემოწმება; 

• აღიქვამს და განმარტავს რეგიონების, 

ადგილებისა და მდებარეობის 

მრავალფეროვნებასა და 

ურთიერთდამოკიდებულებას; 

•  შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას 

სამეცნიერო კვლევებში. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

• მსჯელობს ზოგად სივრცით 

და/ან დროით კონტექსტში; 

• იყენებს ველზე მუშაობის 

წესებს, უსაფრთხოების 

ზომების ჩათვლით, აქვს უნარი 

აითვისოს და გამოიყენოს ახალი 

საველე 

მეთოდები,დამოუკიდებლად 

იმუშაოს საველე პირობებში; 

• შეუძლია კარტოგრაფიული მასალის 

წაკითხვა და ინტერპრეტაცია; 

• სწორად იყენებს გეოგრაფიულ 

ტერმინოლოგიას; 

• განსაზღვრავს გეოგრაფიული 

მეცნიერებების გამოყენების 

შესაძლებლობებს, მათ როლს 

საზოგადოებაში და პასუხისმგებლობას; 

• შეუძლია სივრცეში ორიენტაცია საველე 



•  შეძლებს გამოიყენოს 

ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები; 

•აქვს მიღებული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი;ინფორმაციის 

კრიტიკული ანალიზის და 

სინთეზის უნარი. 

მუშაობის დროს ტოპოგრაფიული 

რუკებისა და სხვა საშუალებების 

გამოყენებით; 

•  ფლობს საველე კვლევის ძირითად 

მეთოდებს, აქვს უნარი აითვისოს და 

გამოიყენოს ახალი საველე 

მეთოდები,დამოუკიდებლად იმუშაოს 

საველე პირობებში. 

დასკვნის 

უნარი 

• შეუძლია დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების მიღება, 

დასკვნის გამოტანა. 

• მოიძიებს დამოუკიდებლად შესაბამის 

გეოგრაფიულ ინფორმაციას; აგროვებს, 

განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს, 

აფასებს, ახდენს მის დოკუმენტირებას, 

ადგენს შესაბამის დასკვნებს და  

მოახსენებს შედეგებს. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

• იცნობს და იყენებს 

თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს; 

• შეუძლია მშობლიურ ენაზე 

ზეპირი და წერილობითი 

ფორმით კომუნიკაცია; 

• შეუძლია ჯგუფში მუშაობა, 

თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად გამოყენება; 

•  შეუძლია ინტერნეტის და სხვა 

ელექტრონული წყაროების                     

გამოყენება ინფორმაციის 

მოძიებისათვის. 

  

• შეუძლია შეძენილი ცოდნის წარმოჩენა, 

თემატურ დისკუსიებში ჩართვა, 

სტუდენტთა კონფერენციებზე მოხსენებით 

გამოსვლა;  

• შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან 

ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, 

ანალიზი და მონაცემების 

ინტერპრეტაცია. შეუძლია მიღებული 

ცოდნის გადაცემა; 

•  აქვს დამოუკიდებლად და ჯგუფში 

მუშაობის უნარი; 

•  შეუძლია ინტერნეტის და სხვა 

ელექტრონული წყაროების                     

გამოყენება გეოგრაფიული  ინფორმაციის 

მოძიებისათვის; 

•  შეუძლია ამ საკითხებზე კომუნიკაცია 

როგორც აკადემიურ პროფესიულ 

საზოგადოებაში, ასევე 

არასპეციალისტებთან. 

სწავლის უნარი

  

• შეუძლია სწავლა და ცოდნის 

მუდმივი განახლება; 

•  სისტემატურად და 

დამოუკიდებლად მუშაობს 

ლიტერატურასთან, ფლობს 

შესაბამის დარგში უახლეს 

• შეუძლია დარგის ცოდნა-გააზრება და 

პროფესიის გათავისება, გეოგრაფიული 

ლიტერატურის მოძიება და შესწავლა; 

•  შეუძლია მუდმივად გაეცნოს და 

დაეუფლოს სიახლეებს გეოგრაფიის  

საკითხებში; 



სამეცნიერო ინფორმაციას. 

 

•  რეგულარულად და დამოუკიდებლად 

მუშაობს ლიტერატურასთან, ფლობს 

გეოგრაფიის დარგის უახლეს სამეცნიერო 

ინფორმაციას. 

ღირებულებები •  იცნობს პროფესიული 

საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელ 

ღირებულებებს; 

• შეუძლია დროის დაგეგმვა 

და მართვა დასახული მიზნის 

მისაღწევად; 

• შეუძლია დამოუკიდებლად 

მუშაობა. 

• შეუძლია დაკისრებული ამოცანებისა 

და ვალდებულებების 

პასუხისმგებლობით შესრულება; 

•  შეუძლია მსჯელობა სივრცით და 

დროით კონტექსტში, შეუძლია ჯგუფში 

მუშაობა. 

 

სწავლის შედეგების რუქა: 
 

სასწავლო 

კურსები/მოდულები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 

ცოდნა და 

გაცნობიე

რება 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნი

ს უნარი 

კომუნიკ

აციის 

უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებულ

ებები 

 I.მოდული- 

გეოგრაფიული 

გარემო 

      

1 ზოგადი 

დედამიწათმცოდ

ნეობა 

X X X X X X 

2 გეომორფოლოგია  X X X X X X 

3 ლანდშაფტმცოდნ

ეობა 
X X 

X X X X 

4 მეტეოროლოგია-

კლიმატოლოგია 
X X X 

X 
X X 

5 ჰიდროლოგია X X X 
X X X 

6 ნიადაგების 

გეოგრაფია 
X X 

X X 
X X 

7 კონტინენტების 

და ოკეანეების 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

X X X 
X X X 

8 საქართველოს 

ფიზიკური 
X X X 

X X X 



გეოგრაფია 
9 გეოლოგია X X X X X X 

10 გარემოს დაცვა X X X X X X 

 II.მოდული- 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

გეოგრაფია 

      

1 საქართველოს 

სოციალურ- 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

X  X X X  

2 საზღვარგარეთის 

ქვეყნების  

სოციალურ - 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

X  X X X  

3 მოსახლეობის 

გეოგრაფია 
X  X X X  

4 საქართველოს 

რეგიონული 

გეოგრაფია 

X  X 
X X 

 

  III.მოდული-

გარემოს 

მდგომარეობის 

კარტოგრაფირება 

და მოდელირება 

      

1 კარტოგრაფია X X 
X 

X 
X X 

2 გეოგრაფიული 

მოდელირება და 

გ.ი. სისტემები 

X X 
X 

X 
X X 

3 გეოგრაფიის 

კვლევის 

მეთოდები 

X X 
X 

X 
X X 

 IV. მოდული- 

სპეც. კურსი 
      

1 1. მსოფლიოს 

ბუნებრივი 

რესურსები 

X X X  X  

 2.  

აგრომეტეოროლო

გია 

X X X  X  

2 1. . გეოგრაფიული 

აღმოჩენების 

ისტორია 

X  X X X  



 2. ტურიზმის 

საფუძვლები და 

მსოფლიო 

ტურიზმი  

X X X X   

 V. მოდული-

საველე პრაქტიკა  
      

1 პრაქტიკა 1 X X 
X X X X 

2 პრაქტიკა 2 X X 
X X X X 

 საბაკალავრო 

ნაშრომი 
      

 სულ       

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად 

გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი: ახალი მასალის გადაცემა თხრობითი სახით, 

რომლის დროსაც გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი თემატიკის შინაარსიდან გამომდინარე; 

2. წერითი მუშაობის მეთოდი: სწავლების პროცესში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, 

გააკეთონ ჩანაწერები და კონსპექტები; 

3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი: ძირითადად, გამოიყენება სწავლის პროცესში. სტუდენტები 

სურვილის მიხედვით ამუშავებენ რეფერატულ ნამუშევრებს ან სამეცნიერო სტატიებს 

სამეცნიერო კონფერენციებისათვის ან შესაბამისი ჟურნალებისათვის;  

4. დისკუსია/დებატები: სემინარებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სტუდენტები 

ჯგუფურად ასრულებენ სხვადასხვა დავალებას, რაც ჯგუფური დისკუსიის ფორმით 

ხორციელდება. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს               სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტივობას სწავლის პროცესში; ასევე, ხელს უწყობს ცოდნის კომუნიკაციის 

(საკუთარი ცოდნის/პოზიციის გადაცემისა და სხვისი პოზიციის გაგების) უნარისა და 

პროფესიული ურთიერთობებისთვის აუცილებელი სხვა უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

5. დემონსტრირების მეთოდი: გულისხმობს, ინფორმაციის  ვიზუალურად წარმოდგენას. 

კურსების სწავლების პროცესში გამოიყენება სადემონსტრაციო ლაბორატორიული ცდები და 

მოცემულ თემასთან დაკავშირებული მულტიმედიური მასალა. ეს მეთოდი გამოიყენება 

ლაბორატორიული მეცადინეობების დროსაც, როდესაც ხდება სხვადასხვა სახის 

მიკროპრეპარატების დამზადება, ან  მზა პრეპარატების განხილვა  მიკროსკოპში. 

6. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი: ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.  

7. დაკვირვება (აღწერა), შედარების მეთოდი: ამ მეთოდით ხორციელდება 

ბიომრავალფეროვნების შესწავლა ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე სახეობის რკვევა-

იდენთიფიცირებისას და საველე პირობებში. 

 

       დასაქმების სფეროები: გეოგრაფიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეუძლია 

შრომითი საქმიანობის დაწყება საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ორგანიზაციებში, ყველა იმ 



სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც გეოგრაფ-გეოეკოლოგს საჭიროებს. 

მისი მოღვაწეობის ძირითად ობიექტებს წარმოადგენს: გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები, 

ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურები, სატყეო მეურნეობები, ეროვნული პარკები, საპროექტო 

და საამშენებლო ორგანიზაციები, სადაც საჭიროა კარტოგრაფიული ვიზუალიზაცია და სხვა. 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 

უნივერსიტეტის აუდიტორიები, კომპიუტერული ცენტრი, ბიბლიოთეკა, გეოგრაფიის კაბინეტი; 

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო-ტექნიკური  და საინფორმაციო ბაზა ; 

კახეთის რეგიონის ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელი. 
 
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების 

გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ კომპონენტების 

ქულათა ჯამი უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი თანაფარდობა განისაზღვრება 

შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

 დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

    შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი კომპონენტის 

დაცვით: 

1)შუალედური წერა  მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); ჩატარდება მერვე  და მეცამეტე 

კვირის ბოლოს. 

2) ზეპირი გამოკითხვა მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა) ჩატარდება ოთხჯერ. ორი 

გამოკითხვა ჩატარდება პირველი რვა კვირის განმავლობაში, შემდეგი ორი კი მეორე 

შვიდი კვირის განმავლობაში. 

3) ზეპირი პრეზენტაცია მაქსიმუმ 10 ქულა. სტუდენტი ირჩევს საპრეზენტაციო თემას 

და წარმოადგენს ნებისმიერ დროს, პრეზენტაცია ფასდება შემდეგი ქულებით:  

 თემის გასაგებად წარმოდგენა- მაქსიმუმ 4 ქულა 

დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა- მაქსიმუმ 4 ქულა 

 ვიზუალური საშუალებების გამოყენება- მაქსიმუმ 2 ქულა 

 დასკვნითი გამოცდა ჩატარდება წერითი ან ზეპირი ფორმით. 

 
შუალედურ შეფასებებში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულები გამოცხადდება არა 

უგვიანეს მათი ჩატარებიდან 3 სამუშაო დღისა. ქულები გამოცხადების დღესვე გადაეცემა  

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 



   დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცემა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 

შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან უგროვდება მინიმუმ 11 ქულა, ხოლო თუ 

სტუდენტს შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა, მაშინ მან თვითონ 

გადაწყვიტოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის საკითხი, რის შესახებაც დროულად უნდა 

აცნობოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

 პრაქტიკაში სტუდენტის შეფასება მოხდება 100 ქულიანი სისტემით. თუ 

სტუდენტის მიერ პროფესიულ პრაქტიკაში მიღებული ჯამური ქულა 51 ქულაზე 

ნაკლებია, მას არ ენიჭება კრედიტი და ანაზღაურებს ამ დავალიანებას პრაქტიკის 

განმეორებით გავლის შედეგად.  

 შეფასების  სისტემა უშვებს: 

                      ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

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 უარყოფით  შეფასებას: 

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. 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა განისაზღვრება 

240 კრედიტით. მათ შორის: 

 120 კრედიტი ეთმობა ძირითადი სპეციალობის პროგრამას; 

 60 კრედიტი ეთმობა დამატებითი სპეციალობის პროგრამას;  

  “საუნივერსიტეტო” სასწავლო კურსებს (აკადემიური წერა – 5 კრედიტი, 

უცხო ენა – 20 კრედიტი), “საფაკულტეტო” სასწავლო კურსებსა 

(კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 5 

კრედიტი, შესავალი კურსები - 15 კრედიტი) და “თავისუფალ კრედიტებზე” 

(15 კრედიტი). 

დამატებითი სპეციალობის არჩევა ხდება ბაკალავრიატის პირველი სასწავლო წლის ბოლოს. 

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება შესაძლებელია ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ. 

    



 

პრაქტიკის გეგმა: 
 

I საველე პრაქტიკა 
 

პრაქტიკის მიზანი: პრაქტიკის მიზანია მომავალი გეოგრაფები გაეცნონ  გარემოს მონიტორინგის 

პრობლემებს, გარემოზე დაკვირვებათა მეთოდებს, მეტეოროლოგიურ, ჰიდროლოგიურ, 

ეკოლოგიურ და სხვა სახის დაკვირვებებს. აგრეთვე დაკვირვებათა მონაცემების  

კომპიუტერული და კარტოგრაფიული დამუშავების მეთოდებს.  
 

ცოდნა და  

გაცნობიერება 

აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და 

აღიქვამს მასში მიმდინარე 

პროცესებს. 

 

იცნობს გარემოს მონიტორინგის 

პრობლემებს, გარემოზე დაკვირვებათა 

მეთოდებს. ატარებს მეტეოროლოგიურ, 

ჰიდროლოგიურ, ეკოლოგიურ და სხვა 

სახის დაკვირვებებს. აგრეთვე, ფლობს  

დაკვირვებათა მონაცემების  

კომპიუტერული და კარტოგრაფიული 

დამუშავების მეთოდებს.  აკვირდება 

ბუნებრივ გარემოს და აღიქვამს მასში 

მიმდინარე პროცესებს. 

ცოდნის  

პრაქტიკაში 

 გამოყენების 

 უნარი 

შეუძლია უშუალო 

ხელმძღვანელობის ქვეშ 

შეასრულოს მარტივი 

დავალებები. 

დამოუკიდებლად მოიძიებს  მასალას, 

განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს, 

ახდენს  შედეგების პრეზენტაციას. იყენებს 

ველზე მუშაობის წესებს უსაფრთხოების 

ზომების ჩათვლით. 

daskvnis 

unari 
შეეძლება დაკვირვებების 

საფუძველზე დასკვნების 

გამოტანა. 

შეუძლია მოახდინოს მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი და სინთეზი, 

გააკეთოს სათანადო დასკვნები.  

 

komunikaciis 

unari 

 

იცნობს და იყენებს 

თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. 

შეუძლია დამოუკიდებლად ინფორმაციის 

მოგროვება, დამუშავება, ანალიზი და 

მონაცემების ინტერპრეტაცია. შეუძლია 

ამ საკითხებზე კომუნიკაცია როგორც 

აკადემიურ პროფესიულ საზოგადოებაში, 

ასევე არასპეციალისტებთან. 

 

swavlis 

unari 
შეუძლია დამოუკიდებლად და 

სხვისი ხელმძღვანელობით 

დაკვირვებების წარმოება და 

დამუშავება. 

შეუძლია  მუდმივად გაეცნოს და 

დაეუფლოს სიახლეებს გეოგრაფიულ 

დაკვირვებათა საკითხებში. 



Rirebulebebi იცნობს პროფესიული 

საქმიანობისთვის 

დამახასიათებელ 

ღირებულებებს. 

შეუძლია მსჯელობა სივრცით და 

დროით კონტექსტში, შეუძლია ჯგუფში 

მუშაობა. 

 

პრაქტიკის შინაარსი  
 

თემა 1. გარემოს მონიტორინგი. გარემოზე დაკვირვებათა მეთოდები. მეტეოროლოგიური, 

ჰიდროლოგიური, ეკოლოგიური და სხვა სახის დაკვირვებები (ზოგადი გაცნობა). 2 დღე (12 

საათი) 
 

თემა 2. ინსტრუმენტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებები. ატმოსფეროს წნევის, მზის 

რადიაციის, ნიადაგის წყლის და ჰაერის ტემპერატურის, ჰაერის ტენიანობის, ატმოსფერული 

ნალექების, ქარის სიჩქარის, ჩამონადენის  გაზომვის მეთოდები და ხელსაწყოები. ბარომეტრი, 

აქტინომეტრი, თერმომეტრები, ფსიქრომეტრი, ნალექმზომები, ანემომეტრი. მათზე გაზომვების 

ჩატარება. 6 დღე (40 საათი). 
 

თემა 3. ვიზუალური მეტეოროლოგიური დაკვირვებები. დაკვირვება ღრუბლებზე და 

ატმოსფერულ მოვლენებზე (ნისლი, ელჭექი). 2 დღე (12 საათი) 
 

თემა 4. დაკვირვებები გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. წყლის ჰაერის და ნიადაგის 

დაბინძურება. 2 დღე (12 საათი) 
 

თემა 5. დაკვირვებათა მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება,  სტატისტიკური ანალიზი და 

კარტოგრაფირება. 2 დღე (14 საათი) 
 

II საველე პრაქტიკა 
 

პრაქტიკის მიზანი:  პრაქტიკის მიზანია მომავალი გეოგრაფები გაეცნონ ბუნების სტიქიურ 

მოვლენებთან დაკავშირებულ საქართველოს ძირითად ეკოლოგიურ პრობლემებს : ღვარცოფი, 

მეწყერი, წყალდიდობა, გვალვა, გაუდაბნოება და სხვ. დააკვირდნენ და შეისწავლონ ბუნების 

კონკრეტული საშიში მოვლენები.  

 

პრაქტიკის შედეგი : 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და 

აღიქვამს მასში მიმდინარე 

პროცესებს. 

ექნება  ცოდნა და უნარები  იმსჯელოს 

საქართველოს ძირითად ეკოლოგიურ 

პრობლემებზე:  ღვარცოფი, მეწყერი,    

წყალდიდობა, გვალვა, გაუდაბნოება და 

სხვ. და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. 

აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და აღიქვამს 

მასში მიმდინარე პროცესებს. 

ცოდნის  

პრაქტიკაში 

შეუძლია უშუალო 

ხელმძღვანელობის ქვეშ 

დამოუკიდებლად მოიძიებს მასალას, 

განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს, 



 გამოყენების 

 უნარი  

შეასრულოს მარტივი 

დავალებები 

ახდენს შედეგების პრეზენტაციას. იყენებს 

ველზე მუშაობის წესებს.  

 

daskvnis 

unari 
შეეძლება დაკვირვებების 

საფუძველზე დასკვნების 

გამოტანა. 

შეუძლია მოახდინოს მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი და სინთეზი, 

გააკეთოს სათანადო დასკვნები, კვლევის 

შედეგების პრეზენტაცია. 

 

komunikaciis 

unari 

 

იცნობს და იყენებს 

თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. 

შეუძლია დამოუკიდებლად ინფორმაციის 

მოგროვება, დამუშავება, ანალიზი და 

მონაცემების ინტერპრეტაცია. შეუძლია 

ამ საკითხებზე კომუნიკაცია როგორც 

აკადემიურ პროფესიულ საზოგადოებაში, 

ასევე არასპეციალისტებთან. 

 

swavlis 

unari 
შეუძლია დამოუკიდებლად და 

სხვისი ხელმძღვანელობით 

დაკვირვებების წარმოება და  

მოგროვილი მასალის 

დამუშავება. 

შეუძლია მუდმივად გაეცნოს და 

დაეუფლოს სიახლეებს გეოგრაფიულ 

დაკვირვებათა საკითხებში. 

Rirebulebebi იცნობს პროფესიული 

საქმიანობისთვის 

დამახასიათებელ 

ღირებულებებს. 

შეუძლია მსჯელობა სივრცით და 

დროით კონტექსტში, შეუძლია ჯგუფში 

მუშაობა. 

 

პრაქტიკის შინაარსი  
 

თემა 1. საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემების ზოგადი განხილვა და ზოგიერთი მათგანის 

უშუალო გაცნობა კახეთის რეგიონში. 1 დღე (6 საათი) 
 

თემა 2. ღვარცოფი. მისი წარმოშობის მიზეზები და გავრცელების რაიონები. თელავის რაიონის 

ღვარცოფშემაკავებელი ნაგებობების დათვალიერება. 3 დღე (22 საათი).  
 

თემა 3. გვალვა. გვალვის გავრცელების რაიონები საქართველოში. გვალვის შეფასების 

მეთოდების შესწავლა (სელიანინოვის ჰიდროთერმული კოეფიციენტი, შაშკოს კოეფიციენტი, 

დანესტიანების კოეფიციენტი და სხვ.) და მათი პრაქტიკული გამოყენება კონკრეტულ 

მაგალითებზე. 4 დღე (24 საათი) 
 

თემა 4. გაუდაბნოება. მისი ბუნებრივი და ანტროპოგენური ფაქტორები. გაუდაბნოების 

ძირითადი რაიონები. გაუდაბნოების პროცესები კახეთის რეგიონში, მათი ინტენსივობის 

შეფასება. 4 დღე (24 საათი) 
 

თემა 5. წყალდიდობა. მისი შედეგები. 2 დღე (14 საათი) 



 
 

 პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმები: პრაქტიკა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, ის 

მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 60 ქულა) და პრაქტიკის ანგარიშის 

პრეზენტაცია (მაქსიმუმ 40ქულა). 

 შუალედური შეფასება: (რეზიუმე, პრაქტიკის ობიექტის აღწერა) _ 20 ქულა  

     

პრაქტიკის პერიოდში პრაქტიკული და თეორიული აქტიურობა 

 გაფორმებულია შესაბამისად _ რეზიუმე სრულად ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა 

და შედეგებს.  ქმნის მკაფიო წარმოდგენას პრაქტიკის ობიექტზე 

 პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი: _ 30 ქულა 

განხორციელებული საქმიანობა Aშეესაბამება პრაქტიკის მიზნებს _ Aშესაბამისი 

მაგალითების მოშველიებით აფიქსირებს მიღწეულ შედეგებს _ 

ჩამოყალიბებულია ლოგიკურად. 

 დასკვნები და რეკომენდაციები: -10 ქულა  

 პრეზენტაცია  40 ქულა 

 



 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “გეოგრაფია” სასწავლო გეგმა 

 

# 

მოდული/სასწავლო 

კურსი 

სტ
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უ
სი

 

კრ
ედ
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ტ

ი
 

კრედიტების განაწილება 

სასწავლო წლებისა და 

სემესტრების მიხედვით 

საათების განაწილება 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
 

საათების რაოდენობა 

კვირაში 
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1. უცხო ენა 

სავა

ლდე

ბულ

ო-

საუნ

ივერ

სიტე

ტო 

20 5 5 5 5     60 120   180 320 500 1 2   3 

2. აკადემიური წერა 

სავა

ლდე

ბულ

ო-

საუნ

ივერ

სიტე

ტო 

5   5      15 30   45 80 125 1 2   3 



3. 

კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები და 

ინფორმაციოლი 

ტექნოლოგიები 

სავა

ლდე

ბულ

ო 

საფაკ

ულტ

ეტო 

5 5        15 30   45 80 125 1 2   3 

4. 
თავისუფალი 

საუნივერსიტეტო 

არჩევ

ითი 
15     5 5 5  45 90   135 240 375      

5. 
დამატებითი minor 

სპეციალობა 

არჩევ

ითი 
60   10 10 

1

0 
10 10 10 180 360   540 960 1500      

6. 
შესავალი კურსი 

გეოგრაფიაში 

სავა

ლდე

ბულ

ო 

5 5        15 30  
4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

7. 
შესავალი კურსი  

ბიოლოგიაში 
 5 5        15 30  

4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 



8. 
შესავალი კურსი 

ეკოლოგიაში 
 5 5        15 30  

4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

 

I.მოდული- 

გეოგრაფიული 

გარემო 

სავალ

დებუ

ლო 

50         150 300  51 435 815 1250 10 13,5  5,5 29 

1 

ზოგადი 

დედამიწათმცოდნე

ობა 

 5 5        15 30  4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

2 გეომორფოლოგია  5   5      15 
30 

 15 45 80 125 1 1  1 3 

3 
ლანდშაფტმცოდნეო

ბა 
 5      5   15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

4 
მეტეოროლოგია-

კლიმატოლოგია 
 5  5       15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

5 ჰიდროლოგია  5  5       15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

6 
ნიადაგების 

გეოგრაფია 
 5     5    15 

30 
 4 30 95 125 1 0,5  0,5 2 

7 

კონტინენტების და 

ოკეანეების 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

 5  5       15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

8 

საქართველოს 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

 5  5       15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

9 გეოლოგია  5  5       15 30  4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

10 გარემოს დაცვა  5        5 15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

 

II.მოდული- 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

გეოგრაფია 

სავალ

დებუ

ლო 

20         60 120  16 180 320 500 4 6  2 12 



1 

საქართველოს 

სოციალურ- 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

 5   5      15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

2 

საზღვარგარეთის 

ქვეყნების  

სოციალურ - 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

 5    
 

 
5    15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

3 

მოსახლეობის 

გეოგრაფია 
 5    5     15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

4 

საქართველოს 

რეგიონული 

გეოგრაფია  

 5    5     15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

 

III.მოდული-გარემოს 

მდგომარეობის 

კარტოგრაფირება და 

მოდელირება 

სავალ

დებუ

ლო 

15         45 90  12 135 240 375 3 4,5  1,5 9 

1 კარტოგრაფია  5       5  15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

2 

გეოგრაფიული 

მოდელირება და გ.ი. 

სისტემები 
 5       5  15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

3 
გეოგრაფიის 

კვლევის მეთოდები 
 5     5    15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

 

IV. მოდული- სპეც. 

კურსი 

სავალ

დებუ

ლო-

არჩევი

თი 

10         30 60  8 90 160 250 4 6  2 12 

1 

1.  მსოფლიოს 

ბუნებრივი 

რესურსები 

 
5 

 
      5  15 

30 
 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 



 

 
 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “გეოგრაფია” 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 

 
# მოდული/სასწავლო 

კურსი 

კოდი სემეს

ტრი 

კრედ

იტი 

სტატუსი პრერეკვიზიტი ლექტორები ძირითადი ლიტერატურა 

 
საფაკულტეტო 

კურიკულუმი 
       

1. უცხო ენა U.1.E1 I-IV 20 

სავალდებ

ულო -

საუნივერ

სიტეტო 

არ აქვს, 

დანარჩენში 

წინა სემესტრი 

  

2.  

აგრომეტეოროლოგი

ა 

       5  15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

2 

1. გეოგრაფიული 

აღმოჩენების 

ისტორია 

 

5 

       5 15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

2. ტურიზმის 

საფუძვლები და 

მსოფლიო ტურიზმი 

        5 15 
30 

 4 45 80 125 1 1,5  0,5 3 

 

V. მოდული-საველე 

პრაქტიკა 

სავალ

დებუ

ლო 

15             135 240 375  9   9 

1 პრაქტიკა 1  5    5         45 80 125  3   3 

2 პრაქტიკა 2  10      10       90 160 250  6   6 

 
საბაკალავრო 

ნაშრომი 

სავალ

დებუ

ლო 

10        10     50 200 250  6   6 

 სულ  240 
3

0 
30 30 30 

3

0 
30 30 30 645 1410   2240 3760 6000 

     



2. აკადემიური წერა 

 

U.1.A

W III 
5 

სავალდებ

ულო 

საუნივერ

სიტეტო 

არ აქვს ასოც.პროფ. 

ნ.კახაშვილი 

1. წულაძე, ლ. (2006). აკადემიური წერა. 

თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. 

 

3. 

კომპიუტერული 

უნარ-ჩვევები და 

ინფორმაციოლი 

ტექნოლოგიები 

SH.17 I 5 
სავალდებ

ულო 

არ აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ოხანაშვილი 
 

4. 
შესავალი კურსი 

გეოგრაფიაში 
SH.18 1 5 

სავალდებ

ულო 

არ აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

1. ალფენიძე. მ., ელიზბარაშვილი, ე., ხარაძე, კ., 

ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია, (2003), თბ.,   

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი.   

5. 
შესავალი კურსი 

ბიოლოგიაში 
SH.16 I 5 

სავალდებ

ულო 

არ აქვს პროფ. თ. 

მჭედლური 

1. შათირიშვილი ა,  ცაგარელი ს, ცარციძე მ, 

 ,,ბიოლოგიის შესავალი’’ თბილისი 1999 წ. 

2. შათირიშვილი ა,  ცაგარელი ს, ცარციძე მ, 

,,ზოგადი ბიოლოგია’’ თბილისი 1997წ 

6. 
შესავალი კურსი 

ეკოლოგიაში 
SH.14 1 5 

სავალდებ

ულო 

არ აქვს პროფ. თ. ნადირაძე 1.ი. ელიავა, გ. ნახუცრიშვილი, გ.ქაჯაია, 

ეკოლოგიის საფუძვლები, თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 

2009.(თესაუ-ს ბიბლიოთეკა). 

 

გეოგრაფიის 

სპეციალობის 

კურიკულუმი 

  120     

 I.მოდული- 

გეოგრაფიული 

გარემო 

       

1 ზოგადი 

დედამიწათმცოდნე

ობა 

Z.1.G.28 I 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვ.გორგიშელი 

1. ალფენიძე, მ.,  ელიზბარაშვილი, ე.,  ხარაძე, 

კ., (2003), ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია, თბ.,  

თსუ,    თესაუ ბიბლიოთეკა 

2. ელიზბარაშვილი, ე.,  ჭავჭანიძე, ზ., (1992), 

ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა, ნაწ.1, თბ., 

თსუ,   თესაუ ბიბლიოთეკა 

3. ელიზბარაშვილი, ე.,  ჭავჭანიძე, ზ., (1992), 

ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა, ნაწ.2, თბ., 

თსუ,   თესაუ ბიბლიოთეკა 

2 გეომორფოლოგია  Z1.G.51 III 5 სავალდებ არა აქვს პროფ. მ.ალფენიძე 1. ცხოვრებაშვილი შ. ზოგადი 

გეომორფოლოგია. თბ. 1990.  



ულო 2. ალფენიძე და სხვ., საქართველოს 

გეოგრაფია. თბ., 1999 

3.  ალფენიძე და სხვ., ზოგადი ფიზიკური 

გეოგრაფია. თბ. 2003.  

4. მსოფლიოს გეომორფოლოგიური რუკები 

და ატლასები.   

3 ლანდშაფტმცოდნეო

ბა 

Z.1.G.10 VI 5 სავალდებ

ულო 

ზოგ. 

დედამიწათმც. 

გეოგრაფ.მეცნ.კანდ

იდატი 

თ.ზუბიტაშვილი 

1. ბერუჩაშვილი, ნ., (1992), ლანდშაფტმცოდნეობა, 

თბილისი, თსუ,  თესაუ ბიბლიოთეკა, 

სამკითხველო დარბაზი. 

3.  ბერუჩაშვილი, ნ.,  კავკასიის ლანდშაფტური 

რუკა, თესაუ გეოგრაფიის კაბინეტი. 

4 მეტეოროლოგია- 

კლიმატოლოგია 

Z.1.G.12 II 5 სავალდებ

ულო 

ზოგ. 

დედამიწათმც. 

ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვლ.გორგიშელი 

1. ჯავახიშვილი, შ., (2000), მეტეოროლოგია 

და კლიმატოლოგია,  თბ., თ.ს.უ. 

გამომცემლობა. თესაუ ბიბლიოთეკა 

5 ჰიდროლოგია Z.1. 

G.52  .   

II 5 სავალდებ

ულო 

კონტ. და ოკეან. 

ფიზ. გეოგრ. 

ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვლ.გორგიშელი 

1. უკლება, ნ., ხმელეთის ჰიდროლოგია, 

თ.ს.უ. 

2. მყინვარები (ელექტრონული ვერსია), 2010. 

თესაუ ბიბლიოთეკა 

6 ნიადაგების 

გეოგრაფია 

Z.1. G. 

53  .   

V 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვლ.გორგიშელი 

1. გ. საბაშვილი, ნიადაგმცოდნეობა, 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 1970. 

იხილეთ თელავის საჯარო ბიბლიოთეკაში 

2. შ. ფალავანდიშვილი, ნიადაგების 

გეოგრაფია ნიადაგმცოდნეობის 

საფუძვლებით, აჭარა, ბათუმი, 2002. იხილეთ 

თელავის საჯარო ბიბლიოთეკაში 

7 კონტინენტების და 

ოკეანეების 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

Z.1.G.31.    II 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. მარგველანი, გ., (2001), ევროპის ფიზიკური 

გეოგრაფია, თბ., თ.ს.უ. გამომცემლობა 

2. მარგველანი, გ., (2000), აზიის ფიზიკური 

გეოგრაფია, თბ., თ.ს.უ. გამომცემლობა 

3. მარგველანი, გ., (1999), აფრიკის ფიზიკური 

გეოგრაფია, თბ., თ.ს.უ. გამომცემლობა   

4. მარგველანი, გ., (1990), ჩრ. ამერიკის 

ფიზიკური გეოგრაფია,  თბ., თ.ს.უ. 

გამომცემლობა 

5. მარგველანი, გ., (1995), ავსტრალიის და 

ოკეანეთის  ფიზიკური გეოგრაფია, თბ., 

თ.ს.უ. გამომცემლობა 

6. მარგველანი, გ., (1997), ანტარქტიდის 

ფიზიკური გეოგრაფია, თბ., თ.ს.უ. 

გამომცემლობა 

7. სამხრეთ ამერიკის ფიზიკური გეოგრაფია 

(ელექტრონული ვერსია), ი.ჭინჭარაშვილი, 
2010. 

8. ოკეანეების გეოგრაფია (ელექტრონული 



ვერსია), ი. ჭინჭარაშვილი, 2010. 

   იხ. თელავის საჯარო ბიბლიოთეკაში 
8 საქართველოს 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

Z.1.G.29. II 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვლ.გორგიშელი 

1. საქართველოს გეოგრაფია, (2000), თბ., 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქ. 

გეოგრაფიის კათედრა 

2. მარუაშვილი, ლ., (1964), საქართველოს 

ფიზიკური გეოგრაფია, თბ. “ცოდნა”. 

   თესაუ ბიბლიოთეკა 

9 გეოლოგია  II 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს გეოგრაფიის 

დოქტორი  

ვლ.გორგიშელი 

1.ჯანელიძე, ალ., (1977), ზოგადი გეოლოგიის 

მოკლე კურსი, თბ. 

10 გარემოს დაცვა Z.1.G.37 VIII 5 სავალდებ

ულო 

ზოგ. 

დედამიწათმც. 

პროფესორი 

ე.ელიზბარაშვილი 

1. ელიზბარაშვილი, ე., (2010), გარემოს დაცვა, 

სალექციო კურსი, ელექტრონული ვერსია, 

თესაუ ბიბლიოთეკა 

 II.მოდული- 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

გეოგრაფია 

       

1 საქართველოს 

სოციალურ- 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

Z.1. 

G.54.   

III 5 სავალდებ

ულო 

საქართველოს 

ფიზიკური 

გეოგრაფია 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1.საქართველოს გეოგრაფია, (2003), თბ., ნაწ. 

II. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 

გეოგრაფიის ინსტიტუტი 

2. საქართველოს გეოგრაფია, (2000), თბ., 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქ. 

გეოგრაფიის კათედრა 

   თესაუ ბიბლიოთეკა 

2 საზღვარგარეთის 

ქვეყნების  

სოციალურ - 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

Z.1. G. 

55 .   

V 5 სავალდებ

ულო 

კონტ. და ოკეან. 

ფიზ. გეოგრ. 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. ცალკეული ქვეყნების ბუნებრივი 

რესურსები და ეკონომიკა, ი. ჭინჭარაშვილი, 

(სალექციო კურსის ელექტრონული ვერსია), 

2010. 

    თესაუ ბიბლიოთეკა 

3 მოსახლეობის 

გეოგრაფია 

Z.1.G.01. IV 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. გოგსაძე, გ., (2008), მოსახლეობის 

გეოგრაფია, თბ., “საარი” 

    თესაუ ბიბლიოთეკა 

4 საქართველოს 

რეგიონული 

გეოგრაფია 

 IV 5 სავალდებ

ულო 

საქართველოს 

ფიზიკური 

გეოგრაფია, 

საქართველოს 

სოციალურ- 

ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

 

1.საქართველოს გეოგრაფია, (2000), თბ., ნაწ.I. 

ფიზიკური გეოგრაფია, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემია, გეოგრაფიის 

ინსტიტუტი 

2. საქართველოს გეოგრაფია, (2003), თბ., ნაწ. 

II. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია, 



ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 

გეოგრაფიის ინსტიტუტი 

3. საქართველოს გეოგრაფია, (2000), თბ., 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქ. 

გეოგრაფიის კათედრა 

   თესაუ ბიბლიოთეკა 

  IV.მოდული-

გარემოს 

მდგომარეობის 

კარტოგრაფირება და 

მოდელირება 

       

1 კარტოგრაფია Z.1.G.41 V 5 სავალდებ

ულო 

ზოგ. 

დედამიწათმც. 

გეოგრაფ.მეცნ.კანდ

იდატი 

თ.ზუბიტაშვილი 

1. ელიზბარაშვილი, ე., (2010), კარტოგრაფია. 

სალექციო კურსი, ელექტრონული ვერსია, 

თესაუ ბიბლიოთეკა. 

2 გეოგრაფიული 

მოდელირება და გ.ი. 

სისტემები 

Z.1.G.4

2 

VII 5 სავალდებ

ულო 

ზოგ. 

დედამიწათმც. 

პროფ. 

ე.ელიზბარაშვილი 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. ხვედელიძე, ზ., ელიზბარაშვილი,ე., (1982), 

მეტეოროლოგიური ელემენტები და მათი 

მათემატიკური დამუშავების მეთოდები,  

თბილისი, თსუ, თესაუ ბიბლიოთეკა. 

2. ელიზბარაშვილი, ე., (2009). გეოგრაფიული 

მოდელირება, სალექციო კურსი, თბ.,ზეონი, 

თესაუ ბიბლიოთეკა 

3 გეოგრაფიის 

კვლევის მეთოდები 

 V 5 სავალდებ

ულო 

არა აქვს გეოგრაფიის 

დოქტორი  

ვლ.გორგიშელი 

გორგიშელი, ვლ., სალექციო კურსი 

 V. მოდული- სპეც. 

კურსი 

       

1 1. მსოფლიოს 

ბუნებრივი 

რესურსები 

Z.1. G.14 VII 5 სავალდებ

ულო- 

არჩევ. 

არა აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. არდია,მ., მარგველანი, გ., (1998), 

მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსები 

(გამოყენება და დაცვა)  თბ., თ.ს.უ. 

გამომცემლობა, თესაუ ბიბლიოთეკა. 

 2 

აგრომეტეოროლოგი

ა 

Z.1. G. 

56.   

VII 5 სავალდებ

ულო- 

არჩევ. 

არა აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

გეოგრაფიის 

დოქტორი  

ვლ.გორგიშელი 

1. მელაძე, მ., (2008), აგრომეტეოროლოგია,  

თბ., “უნივერსალი”, თესაუ ბიბლიოთეკა. 

2 1. გეოგრაფიული 

აღმოჩენების 

ისტორია 

 VIII 5 სავალდებ

ულო- 

არჩევ. 

არა აქვს გეოგრაფიის 

დოქტორი  

ვლ.გორგიშელი 

1.გეხტმანი, გ., (1955), ნარკვევები გეოგრაფიის 

ისტორიიდან, თბ. 



 2. ტურიზმის 

საფუძვლები და 

მსოფლიო ტურიზმი  

Z.1. 

G.58  .   

VIII 5 სავალდებ

ულო- 

არჩევ. 

არა აქვს ასოც.პროფ. 

ი.ჭინჭარაშვილი 

ასისტ.პროფ. 

ნ.ბერძენიშვილი 

1. მეტრეველი, მ., (2003), ტურიზმი, თბ., 

თბილისის კულტურისა და ხელოვნების 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თესაუ 

ბიბლიოთეკა. 

 VI. მოდული-საველე 

პრაქტიკა  

       

1 პრაქტიკა 1 Z.1.G.26 IV 5 სავალდე

ბულო 

გლობალური 

ეკოლოგია 

გეოგრაფიის 

დოქტორი  

ვლ.გორგიშელი 

 

2 პრაქტიკა 2 Z.1.G.27 VI 10 სავალდე

ბულო 

მოდული 

გეოგრაფიული 

გარემოს 

ძირითადი 

კურსები 

გეოგრაფიის 

დოქტორი 

ვლ.გორგიშელი 

 

 საბაკალავრო 

ნაშრომი 

 VIII 10 სავალდე

ბულო 

   

 

 

სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) (იხ.ცალკე) 

 

პროგრამების ხელმძღვანელების cv (ix. http://tesau.edu.ge/?page_id=1251 

                  http://tesau.edu.ge/?page_id=1254) 
 
ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ: 

 

1. ელიზბარ ელიზბარაშვილი – გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გეოგრაფიის მიმართულებით 

2. იზოლდა ჭინჭარაშვილი - გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფიის 

მიმართულებით 

3. მელორ ალფენიძე - გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გეოგრაფიის მიმართულებით 

4. ნანა ბერძენიშვილი – გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი 

5. სვ. ოხანაშვილი - მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი 

6. მანანა ღარიბაშვილი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი უცხო ენის მიმართულებით  

http://tesau.edu.ge/?page_id=1251
http://tesau.edu.ge/?page_id=1254


7. ნინო კახაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი  

8. თამარ ზუბიტაშვილი - მოწვეული დოქტორი 

9. ვლადიმერ გორგიშელი - მოწვეული დოქტორი 

 

 


